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Отварят за кандидатстване 100% от ресурса
на ОП „Региони в растеж“ до края на април
Тази година трябва да приключат 163 проекта за над 300 млн. лв., обявиха от МРРБ
До края на месец април 100% от ресурса на
ОП „Региони в растеж
2014-2020“ в размер на
над 3 млрд. лв. ще бъде
отворен за кандидатстване от бенефициентите,
обяви зам.-министърът
на регионалното развитие
и благоустройството и
ръководител на управляващия орган на оперативната програма Деница
Николова. Това стана по
време на 11-ото заседание на Комитета за на-

блюдение на програмата,
проведено в София.
До момент а по ОП
„Региони в растеж 20142020“ са обявени общо
13 процедури за кандидатстване на стойност
малко над 2,8 млрд. лв.
В изпълнение с а 447
проекта, като най-голям
процент от тях заемат
проектите за енергийна
ефективност на публични сгради, следвани от
проектите за жилищни
сгради, за образовател-

на инфраструктура, за
градска среда, социална
и пътна инфраструктура.
Предстои да бъдат обявени още 3 процедури - за
енергийна ефективност в
периферните райони, за
деинституционализация
на социални услуги и за
развитие на регионален
туризъм.
От МРРБ очакват към
края на годината да приключат 163 проекта на
обща стойност почти 300
млн. лв.

Столична община поема грижите за античния комплекс „Сердика“
Министерският съвет
предостави на Столична община стопанисването на античния културно-комуникационен
комплекс „Сердика“ за
следващите 10 години.
Решението създава усло-

вия за реставрация, експониране, управление и
поддържане на обекта
и развитие на културния туризъм, съобщиха от правителствената
пресслужба.
Дейностите, свързани

с опазване на културната
ценност и осъществяването на научни, културни, образователни и
туристически дейности,
ще се извършват в съответствие със Закона за
културното наследство

от археологическия или
специализирания исторически музей в София.
античният комплекс
беше възстановен с пари
от европейските фондове. Той е изключителна
държавна собственост
и дейностите по реконструкцията и поддръжката му досега се управляваха от Министерството на културата.
Сметната палата пък
получава за управление
четвъртия етаж от административната сграда на
ул. „Д. Константинов“
№ 23а в Плевен. имотът е с отпаднала необходимост за агенцията
за държавна финансова
инспекция към Министерството на финансите
и ще послужи за осъществяване дейността на

Сметната палата. Министрите промениха и статута на два поземлени
имота, управлявани от
Национална компания
„Железопътна инфраструктура“, от публична в частна държавна
собственост. Парцелите
се намират в междугарието София - Калотина
запад и нямат функционално и технологично

значение за сигурността
и осъществяването на
железопътните превози.
Решението дава възможност на компанията да
се разпорежда с терените и така да реализира
приходи, необходими за
подобряване на финансовото й състояние.
Още по темата - на
12-13 стр.

ЗАРАДИ ФЕСТА НА МЕЛНИШКОТО ВИНО

Ударни ремонти в най–малкия град в България

Николай АНТОНОВ
Мелник посрещна с
обновена централна част
гостите на VII издание на
фестивала на мелнишкото вино „Златен грозд“,

състоял се на 10 и 11 февруари. Ремонтирана бе
една от основните улици в най-малкия град в
България, минаваща по
дължината на културноисторическия резерват.

изцяло почистен е и изкуственият канал в града,
доизградена е също и рушащата се подпорна стена на реката. Специално
за винения фест Мелник
е допълнително озеленен.
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Изграждаме 3 газопровода
с пари от фонд „Козлодуй“
Съоръженията ще свържат Свищов, Пирдоп,
Панагюрище, Банско и Разлог с националната мрежа

„Булгартрансгаз“ планира изграждането на
три преносни газопровода в България за сумата
от 21,8 млн. евро. 50%
от средствата ще дойдат от Международния
фонд „Козлодуй“, а останалите са собствено
финансиране, стана ясно
от съобщение на сайта
на компанията. Общата
дължина на газопроводите е 122 км. Те ще свържат мрежите в общините
Свищов, Пирдоп, Панагюрище, Банско и Разлог
към националната газопреносна мрежа. Откло-

нението към Банско и
Разлог ще бъде с дължина от 40 км. Очакваната
стойност е 9,6 млн. евро.
Преносният газопровод
до Панагюрище и Пирдоп ще струва около 7,2
млн. евро, а планираното
трасе е с дължина от 46
км.
Най-ниска е стойността на проекта за свързването на газовата мрежа
на Свищов с националната мрежа - 4,72 млн.
евро, а планираната дължина е от 36 км. Според
анализите на компанията
потреблението на при-

роден газ в тези региони
ще достигне общо 185
млн. куб. м след реализацията на проекта. Спестената електроенергия
ще възлиза на 221 хил.
мегаватчаса годишно.
Очаква се до края на
първото тримесечие на
годината да бъде обявена
поръчката за набиране на
оферти.
изпълнението на договорите трябва да завъ р ш и в р а м к и т е н а
20 календарни месеца,
по следвани от период
за констатиране на дефекти.

ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ

Търг за 22 нови рейса
на метан в София

Основните изисквания са автобусите да са 12-метрови, нископодови и с осигурена климатизация

Катя ТОДОРОВА
Процедура за закупуване на 22 новопроизведени автобуси на природен газ обяви фирма
„Столичен автотранспорт“, съобщиха от Со-

фийска община.
Основните изисквания са превозните средства да бъдат 12-метрови, нископодови и с
осигурена климатизация.
Оферти ще се приемат
до 12 март.
Финансирането в раз-

мер на 8,6 млн. лв. е осигурено от европейската
инвестиционна банка
(еиБ).
В момента по една
от поръчките вече има
избран изпълнител и за
производство, и доставка на 60 газови автобуса
- 12-метрови, нископодови и с осигурена климатизация.
Двигателите на всички автобуси, които се
закупуват от „Столичен
автотранспорт“, отговарят на най-високия екологичен стандарт в света
- евро 6. автобусният
парк се обновява в изпълнение на „Програма
за развитие на автобусния транспорт на територията на Столична община 2016-2018 година“,
припомнят от администрацията на общината.
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4 области в страната лидери
Най-много са рисковите съоръжения
ганизации и други. Смята се, че по този начин
ще бъде засилено вниманието към водоемите
и предприемането на
координирани действия
с цел ефективно сътрудничество между всички
заинтересовани страни.

най-честите установени от инспекторите на
ДаМТН нарушения са
неработещи затворени
механизми на основните изпускатели, нарушения по преливниците,
наличие на храстовидна
растително ст по съо-

отделно предписание.
Като цяло има подобрение в състоянието на
водоемите на територията на страната, но
е важно да се насочи
повече вниманието на
собствениците към тях.
Затова и инициирахме

ПРЕДИСТОРИЯТА

Най-големият водоем у нас - яз. “Искър” , може да побере 673 млн. куб. м

Катя КОСТОВА
80 микроязовира
в страната се държат
празни, докато собствениците им не вземат
мерки да ги обезопасят,
а други трийсетина са
източени завинаги, като
и насипите им са били
разрушени, защото крият големи рискове. От
началото на 2016 г., ко-

гато Държавната агенция за мет рологичен
и техниче ски над зор
(ДаМТН) пое надзора
над водоемите, ведомството е извършило над
9300 проверки на язовири в цялата страна. За
установените нарушения са съставени и връчени над 440 акта и са
издадени повече от 234
наказателни по становления, сочи информа-

ция от Министерството
на икономиката, под чиято шапка е метрологията.
В по следния ме сец
на миналата година пък
беше учреден и Консултативен съвет към
председателя на агенцията, в който участие
вземат представители
на общини, областни
управители, академична
общност браншови ор-

След промените от
1989 година стотици
микроязовири в страната, стопанисвани от
бившите ТКЗС-та и
аПК-та, станаха ничии.
По-голямата част от тях
бяха прехвърлени на общините, които бързо се
отърваха от тях, като ги
дадоха под наем срещу жълти стотинки, а
контролът бе само на
книга.
едва в последните няколко години, след като
се случиха трагедиите в
Бисер, Мизия и на доста
други места, се заговори за засилване на контрола.
От направените само
през миналата година
над 1500 проверки са
б и л и и зд а д е н и 1 5 8 2
предписания по документацията и над 2053
за о съще ствяване на
безопасна техническа
експлоат ация. Сред

Микроязовирите у нас са няколко хиляди

ръженията и/или по откосите на язовирните
стени. Голямата бройка се дължи на това, че
за всеки детайл се дава

серия от срещи с областните управители
п о м е с т а , з а щ ото т е
са представителите на
държавата по регионите

Прокуратурата нищи
Окръжна прокуратура
- Монтана е образувала
проверка по сигнал на
народен представител от
9 януари 2018 г. за сигурността на язовир „Огоста“. Заради проверката
не бяха огласени констатациите от последния доклад за техническото експлоатационно състояние
на стената на язовира,
направени от междуведомствената експертна

комисия, назначена със
заповед на областния управител Росен Белчев.
Преписката за язовир
„Огоста“ е изпратена за
проверка от агенцията
по метрологичен и технически надзор, полицията и ДаНС. изискани
са и допълнителни материали от други институции.
Язовирът е публична
държавна собственост.

Още по темата ч
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по опасни микроязовири
в районите на Благоевград, Бургас, Монтана и Хасково
и могат да бъдат активното свързващо звено
с предст авителите на
местната власт, които са
и най-големият собственик на язовири. Отделно
за около 70 водоема в
страната не се знае чия
собственост са.

ЗАКОНЪТ
В същото време съгласно Закона за водите
собствениците на язо-

вири са задължени да
изготвят анализ на техническото и експлоатационното състояние на
язовирната стена, който
да се приеме на експертен технически съвет, и
да предприемат действия за ремонтно-възстановителни работи и привеждане на язовирната
стена в експлоатационно
състояние.
Законът предвижда
още, че когато няма установен собственик, се
изпращат писма до областните управители на
територията, на които са
изградени тези язовири.
Те се придружават с констативните протоколи от
проверките на ДаМТН.
След това областните
управители имат ангажимент за тяхната безопасна експлоатация до
решаване на проблема
със собствеността.
Освен липсата на детайлна информация за
състоянието на малките водоеми в страната
проблем е и недо стигът на кадри не само за
поддръжката им, но и
за наблюдението им. В
тази връзка от ДаМТН

язовир „Огоста“

четете на стр. 17

предлагат със законови
промени да се въведе категоризация на язовирите в зависимост от обема
и височината на стената.
целта е по този начин да
се освободи административен капацитет за много по-засилен контрол
на по-проблемните и
тези със сериозни обеми
водоеми и да отпаднат

част от изискванията за
малките.

СПОРЕД
ЕКСПЕРТИТЕ
Според експерти язовирите от системата на
енергетиката и използваните за битово водоснабдяване на големите

градове са в добро техническо състояние. Около 6 млрд. куб. м вода е
максималният обем на
24-те най-големи язовира в страната. Найголемият - „искър“ над
София, може да побере
673 млн. куб. м, но след
изграждането му в средата на 50-те години на
миналия век не е бил за-

пълван изцяло и никога
не е преливал. На найголяма надморска височина - 1923 м, се намира
яз. „Белмекен“.
Около 90% от всички
язовири у нас са общински. Общините са сред
основните собственици
на изкуствени водоеми в
България, като управляват общо 4198 от тях.

В края на 2018 г. яз. „Студена“ ще е
с предпазна мембрана

Язовирът над Перник не е бил основно ремонтиран от построяването му

В края на годината,
когато с е планира да
завърши ремонтът на
язовир „Студена“ край
Перник, вътрешната стена на водоема ще бъде
покрита със синтетич-

на предпазна мембрана. Обновяването започна през юли миналата
година. Работи се, без
водохранилището да се
източва, като се използват водолази и подводни

дронове.
Съвременната технология за работа в експлоатационни условия
под вода се използва за
първи път в България.
Проектът за реконструк-

ция на стената на язовир
„Студена“ и рехабилитацията на пречиствателната станция за питейни
води към него е на обща
стойност 32 млн. лв. Сумата е част от големия
„Проект за развитие на
общинската инфраструктура“ на стойност 170
млн. лв., който МРРБ
изпълнява от 2010 г. по
заемно споразумение от
Световната банка. По
него се изготвиха дългосрочната стратегия за
развитие на ВиК отрасъла, мастърплановете и се
проектира язовир „Нейковци“ до Трявна.
С ремонта се очаква
експлоатационният срок
на стената на язовира
да бъде удължен поне с
около 50 години. Рехабилитация на водоема над
Перник не е извършвана
от изграждането на язовира преди 63 години.

ЕТАЛКОМ ИНВЕСТ
С правителствено постановление от 2009 г. е определен за стратегически
обект от значение за националната сигурност на
страната и част от нейната критична инфраструктура.
Със заповед на областния управител техническото и експлоатационното състояние на стената
на язовира се проверява два пъти годишно от
междуведомствена експертна комисия. През
юли 2017 г. членовете й
са констатирали, че стената и съоръженията към
нея отговарят на показателите за сигурност.

ВНОСИТЕЛ НА ПЪТНИ БИТУМИ
ПРОИЗВОДСТВО НА НИС ПАНЧЕВО

ПОЛИМЕРМОДИФИЦИРАНИ
БИТУМИ:

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

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

www.metalcominvest.com;
office@metalcominvest.com; тел.: +359 73 881608
www.metalcominvest.com
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иНТеРВЮ
Сбъднахме мечтата на няколко поколения Видин
да е университетски град. През 2017 г. открихме
филиал на Русенския технически университет

Крепостта „Баба Вида“ се нуждае от
реставрация и консервация и ние ще я направим,
за да можем да привличаме повече туристи

Огнян Ценков, кмет на община Видин:

Изпълняваме 69 проекта, с които
променяме облика на града

Получихме и допълнителни субсидии за обновление на театъра
Разговаря
Цвета ИВАНОВА
- Г-н Ценков, измина втората година от Вашия мандат. Какво успяхте и какво
не успяхте да свършите за
това време? Доволен ли сте
от работата на екипа Ви?
- аз оставам верен на предизборното обещание - да отчитам всяка година от мандата
си. Така направих и в края
на миналата година. Периодът 2015-2016 г. беше начален, време за изясняване
на финансовото състояние
на общината, за набелязване
на мерки за преодоляване на
трудностите, за изпълнение на
проекти, чийто срок изтичаше
през този период. 2017-а беше
по-различна. Финансовото
състояние вече беше ясно и
трябваше да работим за оздравяването му. Свършихме
добра работа, за което говорят
фактите. Доволен съм от себе
си и екипа, но в една община
винаги може да се желае и
постигне повече. Място за самодоволство и самохвалство
няма.
- Вие наследихте доста задължения на общината. Как
се справяте с тях? Едва ли
за една година можете да
върнете толкова много дългове, натрупани от предшествениците Ви?
- От 2015 г. до сега общината получава подкрепа от
държавната власт. изготвихме
план за финансова стабилизация за периода до 2019 г. С
него администрацията получи
6 млн. лв. безлихвен кредит
от държавния бюджет. Погасяваме 2 млн. лв., отпуснати
ни през 2015-а, с останалите
4 млн. лв. разплащаме просрочени задължения за публични
услуги. Общината отговаря на
изискванията за този кредит
- просрочените задължения
по бюджета да не надвишават 5 на сто от отчетените за
последната година разходи.
Съгласно изискванията трябваше да разплатим 1,1 млн. лв.
Към 30 септември 2017 г. ние

Огнян Ценков е
роден на 3 февруари 1963 г. във Видин.
Средното си образование получава в
ПГ „Димитър Благоев“. Възпитаник
е на Висшето военно училище „Васил
Левски“ във Велико
Търново, където завършва специалност
„Телевизионна и радиотехника“, степен магистър. От
1985 до 1990 г. е командир на свързочен
взвод и на батарея за
управление на дивизион в Българската
армия. По-късно работи като специалист в техническия
отдел на областната дирекция на МВР
- Видин. От 2014 г. е
заместник областен
управител на Видин.
През октомври 2015а е избран за кмет на
общината.
разплатихме 99% от тях. Трябва да кажа, че не разчитахме
само на държавната помощ.
Работихме много сериозно за
увеличаване на събираемостта. В края на септември от
местни данъци и такси бяхме
събрали 5 028 000 лв., което е
с 251 950 лв. повече в сравнение със същия период на предходната година. Постигнахме
ръст на събираемостта от 5%.
- Европроектите са в центъра на работата на повечето общини в страната. Какви проекти изпълнява администрацията във Видин?
- изпълняваме 69 проекта,
един приключихме. имаме
подписани договори за безвъзмездна помощ по 5 други
проекта. Три са по програма
интеррег, два - по ОП „Региони в растеж“. Повечето от
нашите проекти са свързани
със създаването на качествена среда за живот. Вложихме

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

241 000 лв. за ремонти на улици. изградихме алеи в парковете за над 50 000 лв. За втора
година прилагаме общинската
програма, наречена „Местни инициативи“. Всяко село
и квартал решава какво му
е нужно, прави проект и го
изпълнява. Общината финансира начинанието с 2000 лв.
През миналата година дадохме 104 000 лв. от бюджета.
Хората си изградиха детски
площадки, автобусни спирки,
открити сцени на площадите и
др. Общината построи нови 5
детски площадки за 55 000 лв.
Те са с модерни съоръжения
и отговарят на новите изисквания за безопасност. Тази
дейност ще продължим и през
2018-а. Общината утвърди
създаденото през 2016 г. звено
по чистотата. Отказахме се
от фирмата, която чистеше, и
сами започнахме да събираме
и извозваме сметта. Работим с
техника под наем, но очакваме
да получим нови машини за
сметосъбиране и извозване по
проект на общината, финансиран от европейски фонд. В
населените места ние поехме
и снегопочистването. По-изгодно ни е сами да извършваме част от комуналните дейности.
- Кое от постигнатото смятате за най-добро и полезно

за града?
- Безспорно това е откриването на филиал на Русенския
технически университет. През
2017 г. Видин стана университетски град - това е мечта
на поколения видинчани и
на много кметски екипи. Ние
успяхме. От тази есен при нас
учат 250 студенти от региона.
На филиала предоставихме
сградата на Професионалната
техническа гимназия. Общината заделя по 4000 лв. годишно за такси на студенти от социално слаби семейства. Фирми, обществени организации,
граждански сдружения също
поемат разходите за учебни
такси на студентите. Всичко
това е продиктувано от желанието ни младите хора да
остават във Видин, да се учат
и да работят в нашия град.
- Общината получи правото на управление на крепостта „Баба Вида“ и синагогата. Какви са плановете
за тези две исторически забележителности?
- Крепостта „Баба Вида“
получихме от Културното министерство за стопанисване.
Тя се нуждае от реставрация
и консервация и ние ще ги
направим. Крепостта и пространството около нея се нуждаят от модернизация, за да
можем да привличаме повече

туристи. Фондация „Созопол“
ни дари проект за обновяването и сега търсим финансиране
за изпълнението му. еврейската организация „Шалом“ пък
дари на общината синагогата,
която е голяма архитектурна
ценност. Ще я превърнем в
културен център на името на
родения във Видин световноизвестен художник Жул Паскин. има проект за реставрацията й, за който също търсим
финансиране. През 2017 г.
открихме епиграфски център.
За целта реставрирахме стара
турска сграда. Провеждаме
няколко фестивала - певчески, средновековен, оперен, с
които също искаме да привличаме туристи. идеята ни е да
превърнем Видин във фестивален град.
- В края на 2017-а получихте допълнителни субсидии
от кабинета за конкретни
обекти. Готови ли сте за обновлението им?
- Получихме 2 млн. лв. за
обновление на сградата на
театъра. Тя е много стара строена е веднага след Освобождението и е първата у нас
за театрални нужди. имаме
проект, който започваме да изпълняваме почти веднага. Ще
променим облика на сградата,
като го приближим максимално към първоначалния. Ще
бъдат ремонтирани помещенията и сцената. 1 млн. лв.
получихме за основен ремонт
на сградата на езиковата гимназия. По други проекти ни
предстои ремонт и изграждане
на спортни съоръжения в две
училища - средното „цар Симеон Велики“ и Природоматематическата гимназия. Предстои ни саниране на сгради
по Националната програма за
енергийна ефективност. изобщо 2018-а ще бъде една много
активна за нас година, през
която ще променим облика на
града.
- Каква е визията Ви за
развитието на Видин, който през многовековната си
история е бил и столица на
България?
- Да става все по-хубав град
и никой да не го напуска, а
направилите това да се върнат.
и да опровергаем мнението,
че това е един изостанал град
с бедно население. Не е така
- Видин е град с големи възможности. инициативен комитет дори обяви свой проект за
преобразяване на града и превръщането му в туристически
център, наречен „Перлата на
Балканите“.
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МлаДиТе В БРаНШа
Славена Станиславова - 3D дизайнер:

Моята тайна за успех е бързо да стопя
леда и да спечеля доверието на клиента
Оптимист съм, защото хората разчитат все повече на специалисти за обзавеждането на дома
Славена Стан и с л а во в а е р од е на на 3 май 1982 г.
в Шумен. Завършва средното си образование в Техник ум п о о бл е к л о в
Шумен през 2000 г.
Висшето си образование - „Инженерен
дизайн“, получава в
Техническия университет - Варна, където се дипломира през
2006 г. с бакалавърска степен. Професионалния си опит е
натрупала като дизайнер във фирма, а
след това и в архитектурно бюро във
Варна. Има син на 2
г. и 6 месеца.

- Защо избрахте да се реализирате в България?
- Не бих казала, че изобщо е
имало дилема дали да остана в
България, или да търся реализация извън страната. Просто така
ми се стече животът - срещнах
любовта, преди да съм завършила образованието си. Може би
това е било определящо да не
мисля за чужбина.
- С какви проблеми се
сблъсквате по време на Вашата работа?
- Нашата професия е свързана
с общуване с клиенти. Колкото
са различни хората, толкова са
различни проблемите, които
възникват по време на работата.
има хора, които просто искат
да видят визуализирани идеите
си, и други, които се доверяват
напълно на моя усет за обзавеждане. Моята тайна за успех е да
се опитам бързо да стопя леда,
за да разбера какво е виждането,

ПРОЕКТИ

Спалня

Детска стая, Варна

Хол, апартамент Варна

Хол с кухня, апартамент Варна

Стая момче - юноша

Визуализация на бул. "Васил Левски"

усещането за нещата, да спечеля
доверието им. Не се налагам,
давам съвети, споделям мнение.
Но смятам, че след всяка изминала година хората започват да
се доверяват на специалисти за
обзавеждането на своите домове. Оптимист съм!
- В каква обществена кауза във Вашия град бихте се
включили?
- Освен дизайнер, аз съм и
майка. Доскоро ми се налагаше
да обикалям с бебешка количка
и бих казала, че това е едно доста екстремно преживяване, найтрудната част от което е преминаването през подлези. На драго
сърце бих се включила с идеи в
инициатива за изграждането на
безопасни рампи, цветови решения, осветление и т.н. Вярвам,
че това някога ще стане, както
и че Варна ще си върне титлата
„Най-добрият град за живеене в
България“.
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Редно ли е общините да решават за намесите по
Доц. д-р арх. Станчо Веков, член на РК на КАБ - Варна:

Арх. Десислава Димитрова, член на РК на КАБ - София-област:

Чрез местната власт ще Администрациите нямат капацитет да се
се действа по–оперативно справят с архитектурното наследство

Зависи от самите общини. ако в тях има лицензирани архитекти,
които да изготвят проекти за реставрацията
на такива сгради - да.
По-малките общини, където такива специалисти
няма, трябва да се обръщат към регионите,
където има.
В момента общественото мнение и колегията
са разделени по въпроса
как да се реставрират паметниците на културата - чрез института или
чрез местната власт. Това
е резултат от засиления
обществен интерес към
културното наследство.
Според мен, всичко да
преминава през института, не е добро решение.
Това е прекалена цен-

трализация. екипите на
НиНКН не могат да достигнат до всички селища в страната и не могат
да дадат отговор в срок.
Така реставрацията се
забавя и ценни сгради от
миналото се рушат. Трябва да се действа по-оперативно, навреме, а не да
оставяме паметниците на
произвола на времето.
Чрез общините може
да се действа по-оперативно, стига да се спазват изискванията и законът. Често пъти в полезрението на Националния институт не влизат
обекти, които за общините са важни, свързани са
с исторически събития
или културни явления.
Местната власт е тази,
която след определяне на
статута на обекта трябва
да се грижи за неговото
спасение.
ако се държи на мнението на съответните
специалисти, то не може
да се разрушават сгради
и на тяхно място да се
появяват реплики или
сгради с външни апликации, които не носят
нашат а идентично ст,

ценностите от миналото
на бъдещите поколения.
а такива случаи има инвеститори и големи
строителни фирми предпочитат на мястото на
паметник на културата
да издигат по-печеливши
сгради. Трябва да се отърсим от прекъсванията
в нашето развитие.
В момента има голям
интерес към индустриалната архитектура - складове, фабрики, електроцентрали. Те са от XIXXХ век, но са интересни
с конструкциите си, с
вида материали и със
структурата си. Те също
трябва да се запазват.
имаме една ценност - комините, които се разрушават. Те са артефакти от
времето на индустриалната революция. Общините ги знаят и трябва да
ги съхраняват. Те могат
да станат акценти от помодерно строителство.
В Торино видях църква около такъв комин.
Казвам това в защита на
тезата си, че има обекти,
които не са от национално значение, но са важни
за общините.

Категорично не!
Общините нямат компетентност да решават
проблемите, свързани с
паметници на културата.
Те нямат и експерти, които да дават оценки на
такива сгради и изобщо
да се произнасят по каквито и да е било въпроси за тях.
ако те получат това
право, то има опасност
инвеститори да упражнят натиск върху тях за

реализирането на по-голям проект на мястото
на паметниците. Защото
общините са по-близо до
тях и лесно могат да бъдат манипулирани. Техните специалисти могат
да кажат, че въпросният
паметник няма такава
стойност, каквато има
предлаганият инвестиционен проект. Така ще
изчезват ценни и стойностни сгради от нашето
културно наследство.

Арх. Милен Нанков, РК на КАБ - Шумен:

Кметовете най–добре познават
състоянието на обектите в района си

аз лично съм се
сблъсквал с проблеми от
такъв характер в Шумен
и мисля, че най-добре е
тези въпроси да се решават на местно ниво.
Защото има безкрайни
списъци на зони с историческо наследство и
сградите, които попадат в тях, но софиянци
повечето дори не са ги

виждали. В страната има
много обекти с местно
значение, чиято история
се познава най-добре от
хората на общината. и
смятам, че ако има някакъв проблем, то найлогично е той да бъде
решен на местно ниво.
ето тук при нас в един
възрожденски комплекс
започнаха да правят рес-

таврации. Работили са,
но не са спазили някакъв
малък детайл от ковано желязо, а са вложени
много пари. и макар че
стана по-хубаво дори и
отпреди, се наложи да
къртят облицовки и да
правят всичко наново. а
това е свързано не само
със средства, а и с време
и много нерви.

Етнографски музей „Етър“ и победителите в конкурса за преустройство
на х. „Странноприемница“ избират своята идеална хотелска баня

етнографски музей на
открито „етър“ и архитектурният колектив, автор на проекта, спечелил
първо място в конкурса
за преустройство на хотел „Странноприемница“ - арх. андрей андреев (Another Studio), арх.
Петя Николова (Another
Studio) и арх. Милена
Фетваджиева (Urbanviva
architectural studio), се
включват в 14-ото издание на конкурса „Ideal
Standard Баня на годината
2017“.
Те ще избират съвме стно концепция на
хотелска баня, която да
бъде адаптирана за предстоящата реконструкция
на хотел „Странноприемница“ в музея.
Ръководството на еМО
„етър“ и проектантите
ще се включат в етапа на
гласуване на проектите
в периода 8-20 февруа-

ри, когато заедно с журито ще могат да подберат
проект, който концептуално да се доближава до
общата визия за обновяване на хотела към музея. От своя страна, Ideal
Standard ще откупи от
дизайнера идейната концепция за хотелска баня,
за да бъде адаптирана от
проектантите при реализацията на бъдещата реконструкция на музейния
комплекс.
В периода на гласуване
на журито представители

на музея и проектантите
ще имат възможност да
разгледат подадените за
участие в конкурса проекти - технически характеристики, пространствена организация, интериорни решения, използвани материали и продукти
на Ideal Standard.
На 15 март на официалната церемония по награждаването на победителите в конкурса „Ideal
Standard Баня на годината 2017“ те ще обявят
проекта, който ще бъде

използван като отправна
точка в изработването на
техническия проект на
банята на хотел „Странноприемница“ към еМО
„етър“.
Крайният срок за участие в конкурса „Ideal
Standard Баня на годината
2017“ бе 7 февруари 2018
г. В това издание проектите на участниците са на
тема „идеалната хотелска
баня“. Категориите са две
- „Баня в бизнес хотел“
и „Баня във ваканционен
хотел“. Участниците се

борят за голямата награда
- участие като специален гост на събитията на
Ideal Standard по време на
Milano Design Week (1722 април 2018 г.) и посещение на изложението
Salone del Mobile Milano.
Гласуването на журито
в конкурса тече от 8 до
20 февруари 2018 г., а на
публиката - от 21 февруари до 8 март 2018 г.
На официално събитие на 15 март ще бъдат
връчени наградите на журито, публиката и специалните призове. Приз
„Ideal Standard Баня на
годината“ получава проектът, събрал най-много
точки след анонимното
гласуване на журито за
всяка от категориите.
Про ектите с е прие м ат н а н о в с а й т www.thebathroom.bg.
Нови са и критериите,
по които ще се оценяват

проектите:
1. Постигнат хармоничен и цялостен образ на
интериора
2. енергоефективни
решения за баня чрез
п р од у кт и т е н а I d e a l
Standard
3. Организация на
пространството и ергономичност
4. Реализуемост и приложимост на проекта
В 14-ото издание на
конкурса „Ideal Standard
Баня на годината 2017“
журито е в състав: арх.
Борислав игнатов, доц.
д-р арх. Мария Давчева,
арх. Гергана Милушева, арх. Радина Гешева,
арх. Пламен Братков, арх.
Пенка Станчева, иван
Гроздев, Георги Дучев,
проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров, арх. ирина
Тамбукова, Светослав Тодоров, Красимир Капитанов.
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сгради - паметници на културата, вместо НИНКН?
Арх. Петранка Владимирова - РК на КАБ - Пловдив:

Мнението вече няма да е професионално и обективно

Не е редно общините
да решават за намеси по
сградите - паметници на
културата, защото мнението вече няма да е професионално, а административно. Това означава, че

то няма да е обективно
и в интерес на културното наследство. Не ми се
иска да коментирам темата корупция в НиНКН,
защото там са назначени и работят експерти.
Винаги в такива ситуации, когато има експертно ниво и възможност за
контрол с обратна връзка,
то тогава нещата се случват по правилния начин.
В момента институтът е
почти ликвидиран точно
за да може да се развържат ръцете на предприемачи и на хора, които
искат да се възползват от
еврофондовете, т. е., за

да може всеки да прави
каквото си иска. Досега у
нас не съм видяла истинска грижа за паметниците
на културата на държавно
ниво, каквото имаше преди 20-ина години. Ходила
съм по света и виждам
драстична разлика между
отношението към ценностите в другите страни
и в България. Тъжно е.
Мога да дам пример с
комплекса ангкор Ват
в Камбоджа. Обектът е
поразителен. има приемна сграда, навсякъде
са изградени центрове
за туристи, обособени
са изложбени минипло-

щи, търговска зона, има
санитарни помещения и
т.н. Всичко е изключително добре организирано, помислили са и за
най-малките детайли. В
Пловдив например, който
е град с претенции, не
съм видяла да има обект
с подобна организация.
а Камбоджа е страна от
Третия свят. В Узбекистан пък паметниците на
културата са изградени от
керамика и то върху безкрайно нестабилни почви - върху пясъци, които
се разместват. и поради
това, че нямат стабилна
основа, сградите се ру-

Огромният храмов комплекс Ангкор Ват в Камбоджа

шат постоянно, но биват
ремонтирани непрекъснато по всякакъв начин.
и з кл юч и т ел н о до бр о
впечатление ми направи
нещо, което съм го виждала в няколко страни едно до друго снимки на
това, как е изглеждал па-

метникът преди и в какво
състояние е в момента.
Разлика няма. и това е
пример как се реставрират адекватно паметниците - не с бутафория и съвременни материали, а с
максимално придържане
към автентичния им вид.

Подземията на разрушения мавзолей на
Георги Димитров стават музей за съвременно изкуство

Срещу такса от 4 лв. столичани и гости на София ще могат
да влизат в подземията под съборения мавзолей

Подземията, останали
на мястото на съборения
преди десетилетия мавзолей на Георги Димитров,
стават музей за съвременно изкуство. На три нива
под земята ще се създаде
и хранилище за паметници, предназначени за

външно поставяне. Това
реши комисията по култура на Столична община.
Предстои да се обяви конкурс за идеен проект за
пространството под и над
земята като част от Градската градина. На площадката над подземията

ще се появи Бронзовата
къща, която пристига от
австрия в края на февруари, обясни Малина едрева, шеф на комисията.
П од з е м и я т а с т а ват
филиал на Софийската
градска художествена галерия. На първото ниво
под земята някога се е
намирала стаята за разкрасяване на тялото на
балсамирания Димитров.
Това е помещението, в
което на експоната са му
правили макиажа. Сваляли са го долу с асансьор,
за да го разкрасят, обясни
Тодор Чобанов, зам.-кмет
по култура и образование.
именно там ще се разпо-

ложи музеят, а на долните
нива ще е хранилището,
допълни Чобанов. идеята
е бункерната атмосфера
да се запази, допълни той.
Подземията на мавзолея вече са общинска соб-

ственост на София. До
2016 г. те не съществуваха в правния мир, нямаше
ги нито в кадастъра, нито
в който е да е държавен
документ. След съгласуване с държавните инсти-

В чест на Българското европредседателство Бронзова къща
с височина 14 метра ще превърне в артзона мястото на
разрушения през 1999 г. мавзолей на Г. Димитров

Б Ъ Л ГА Р С К А
СТРОИТЕЛНА
СЕДМИЦ А
0 7–1 0
МАРТ

туции Столична община е
станала собственик, обясни Чобанов. По думите
му, проектът за музей е
възможен и след съгласуване с НСО заради бункерите и лабиринтите,
свързани със сигурността
в района.
За строително-монтажни работи ще са необходими до 100 000 лв. с
ДДС, за да може площадката на мястото на мавзолея да бъде приведена в
готовност за изпълнението на проекти, пише още
в доклада на Чобанов,
който предстои да бъде
гласуван от Столичния
общински съвет.

международно изложение
за енергоефективно,
екологично и
функционално
строителство
www.buildingweek.bg
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Редно ли е общините да решават за намесите по
сгради - паметници на културата, вместо НИНКН?
Инж. Тодор Калоянов, председател на РК на
КИИП - Пазарджик:

Кметствата да се грижат само
за обектите от местно значение

Националният институт за недвижимо
културно наследство
трябва да решава кои
сгради паметници да
бъдат ре ставрирани,
кои разрушени, т. е. да
остане сегашното положение. Общините не
са компетентни да решават тези проблеми.
или тези паметници
да бъдат разпределени
- за тези с национално

значение да се произнася институтът, а за
тези от местно значение - общините.
Но искам да кажа, че
процедурите на института са много тромави
и отнемат доста време. Много комисии и
съгласувания минават
и за сгради, които се
намират в съседство с
тези сгради паметници. аз имам опит от

проектирането на такъв обект в съседство.
Представям си какво
е да се одобри проект
за сграда паметник от
национално значение!
ако трябват промени,
то те да са в този институт.

Инж. Калин Рангелов, председател на РК на КИИП - Перник:

Институтът няма нужните
човешки ресурси
Националният институт за недвижимо
културно наследство е
този, който трябва да
дава становища за съдбата на паметниците на
културата. Общините у
нас са много политизирани и отношението им
и към сградите също е
такова. Не политиката

трябва да се гледа, а историята! Тя трябва да се
запазва!
Но институтът няма
ресурси като служители, които да решават
проблемите. В него има
едно ядро от свои хора,
които обаче не могат
да стигнат до цяла България. Затова, когато

стане въпро с за проект за възстановяване
на паметник, колегите
казват: Забрави! Т.е., когато се внесе за оценка
и становище, трябва да
се чака с години. Може
би е нужна и децентрализация - защо всичко,
което правим, трябва
да отива до София и

обратно.
Със сградите паметници се появяват много
проблеми. От страна на
собствениците - юридически, от страна на
общините - финансови. ако държавата не
даде подкрепа за тези
сгради, запазването им
е трудно.

В ПАРЛАМЕНТА

Депутати гласуваха на първо четене
промени в Закона за културното наследство
Депутатите приеха
единодушно на първо
четене промени в Закона за културното наследство. Те имат за
цел да улеснят ремонтирането, но и събарянето на сгради, които
са паметници на културата.
С промените се цели
ускоряване на процедурата по реставрация и
консервация на паметниците на културата,
която в момента отнема
понякога години. ефектът е увреждане и дори
разрушаване на паметниците, мотивират се
вносителите.
Новите текстове
дават възможно ст на
местната власт в София, Пловдив и Варна
да издават становища

вме сто Националния
институт за недвижимо културно наследство
(НиНКН). Те ще могат да преценяват допустимите намеси по
сградите, обявени за паметници на културата.
Тези общини ще имат
правото да назначават
на щат експерти в администрациите. Решенията ще се взимат от
най-малко трима чиновници, които да дават
необходимата оценка
при инвестиционни намерения и намеса при
даден паметник на културата - тоест дали и
как той да бъде ремонтиран, достроен или направо съборен.
Според вно сителите това се налага, защото капацитетът на

Експерти дискутират предизвикателствата пред възстановяването на архитектурни
паметници и прилагането на мерки за енергийна ефективност в България

НиНКН е много малък
и понякога излизането на становище по даден проект се бави с
години, а това създава

проблеми на местната
власт и дори възпрепятства извършването на
аварийни дейности.
Въвежда се и прин-

ципът на „мълчаливото
съгласие“ в случаите,
когато в установения от
закона срок от два месеца от датата на пос-

тъпване на съответната
документация проектите не са съгласувани
чрез предоставяне на
писмено становище и
заверка с печат върху
графичните материали,
реши парламентът.
Според вносителите
целта е да се ограничи
бездействието на администрацията и възможностите за корупция.
В момента единствено
НиНКН има право да
дава становища по преписките за реставрация
и консервация на паметниците на културата, които са около 40
хиляди. При натоварения и ограничен състав
от 45 души това забавя
обработването на документите не с месеци, а
направо с години.
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ВиЗиЯ

Одобриха Актуализирана стратегия за устойчиво
развитие на туризма в България до 2030 г.
Целта на документа е да направи страната ни конкурентна като дестинация
Правителството одобри актуализирана
стратегия за устойчиво
развитие на туризма в
България до 2030 г. и
плана за действие към
нея за периода 20172020 г.
целта на стратегията е да осигури трайна
конкурентоспособност
на ст ранат а ни като
туристическа дестинация. Тя представлява
детайлизиран модел за
развитие на туристическата индустрия, както
и нужните управленски и административни
действия на пазара, ко-

ито да осигурят устойчиво развитие на сектора в кратко срочен,
средносрочен и дългосрочен план.
актуализиранат а
с т р ат е г и я з а у с то й чиво развитие на туризма е обезпечена с
план за реализирането
й до 2020 г. с конкретни времеви параметри
за изпълнение. Планът
за действие позволява
предприемане на конкретни мерки за стимулиране на устойчивия
ръст в туризма.
Като резултат от прилагането на актуали-

Бъдещето на 13 ски зони ясно до края на годината
До края на годината трябва да бъде готов
анализът на това какво е
съотношението на търсенето и предлагането на
туристическите услуги.
Държавата трябва да определи параметрите за
развитие в тринайсет ски
зони: Банско - Добринище, Боровец, Пампорово
- Чепеларе, Витоша, Мальовица, Паничище, Беклемето, Ком - Берковица, Узана, Юндола, Белмекен, Бодрост - Картала,
Семково. Това е записано
в плана за действие до
2020 г. в актуализираната
стратегия за развитие на
туризма, приета от правителството. Уточняването на параметрите за
развитие на тези ски зони
ще стане с участието на
всички заинтересовани
страни, между които са
изброени министерствата
на икономиката, транспорта, околната среда,
регионалното развитие
и общините. целта е устойчиво развитие и подобрено управление на ски
зоните, се казва в плана.
Ще бъде осъществена
оценка на натовареността
на всички курортни комплекси по показателите
за устойчиво развитие
- брой легла към плажна площ, брой легла към
зелени площи, степен на
замърсяване на въздуха, въглероден отпечатък
на турист, се посочва в
документа. Планът предвижда промяна в нормативната уредба за подобряване на условията
за туризъм с кемпери и
каравани, въвеждане на
регистрация на къмпингите, уреждане на възможностите за спиране

и отсядане на каравани и
кемпери. Ще се подобрят
по европейски образец
стандартите за маркиране на плажовете и ски
пистите, ще се въведе
единна маркировка на
туристическите пътища
и пътеки, на местата за
къмпингуване, на велосипедните маршрути,
които ще бъдат включени в европейската мрежа „евроВело“. Планът
предвижда още съвместно с градските общини
да бъдат развивани центрове за развлечения лунапаркове, минипаркове, зоокътове, градски
и морски градини и други. Ще се подобряват
и инфраструктурата, и
изгледът на търговските
улици и пазарите, за да
се превърнат в градски
търговско-развлекателни
микродестинации. Съвместно с ръководствата
на морските и речните
пристанища ще се модернизира инфраструктурата за достъп на круизни
кораби, а с летищата ще
се работи в посока откриване на нови въздушни
връзки. За представителите на туристическия
бизнес се предвиждат
обучения за успешно
представяне в платформи
като Tripadvisor (платформа, която предоставя
възможност за запазване на места, оставяне на
отзиви и други подобни
услуги).
цялата страна е разделена на девет зони, във
всяка от които ще се развиват специфични видове
туризъм.
Марката на район Дунав ще е културният и
круизният туризъм, град-

ските събития и спортните дейности край реката. Районът на Стара
планина ще бъде налаган като дестинация за
планински, екологичен,
винен и творчески туризъм. Отделно Долината

на розите ще бъде популяризирана като район
за здравен и културнофестивален туризъм на
основата на балнеолечебните курорти, розовите
градини, тракийската и
възрожденската култура.

Районът около София ще
залага на делови, културен, здравен, градски и
шопинг туризъм, съчетан
с планинската природа
и балнеоресурсите. Район Тракия ще заложи на
културен и винен туризъм, а Родопите - на планински и здравен туризъм. Рила и Пирин ще бъдат откроени като място
за ски туризъм, селски,
екологичен, културен, религиозен и здравен туризъм. Марката на Бургас
е морският рекреативен
туризъм и целогодишният културно-познавателен туризъм, а за Варна
са добавени деловият и
здравният туризъм.

зираната национална
стратегия, през 2030 г.
отличителните характеристики на България
като туристическа дестинация ще бъдат:
• туристическа дестинация с висококачествен туристически
продукт, удовлетворяващ целевите потребители, с конкурентоспособно съотношение
между качество и цена;
• популярна туристическа дестинация за
пътувания в четирите
сезона, с добър имидж на туристическия
пазар, разпознаваема
и предпочитана от българските и чуждестранните туристи;
• дестинация за устойчив туризъм - туризмът в България ще
бъ д е с р ед вод е щ и т е
(структуроопределящи)
сектори на националната икономика, който
използва ефективно ресурсите на страната за
създаване на нарастващ
национален доход и добре платена трудова заетост, създава ресурси
и условия за опазване
и защита на околната
среда и културно-историческото наследство,
за социално благополучие на местните общности.
Към ст ратегият а е
разработен и механизъм за мониторинг и
оценка.

Банско затвърждава позиции на турския пазар
Николай АНТОНОВ
О б щ и н а Б а н с ко
взе участие в 22-рото
Международно туристическо изложение за
туризъм и пътувания
E M M I T в и с т а н бул ,
Турция, съобщиха от
общинската управа. То е
най-голямото за района
на източното Средиземноморие и е между
петте най-пре стижни
туристически изложения в света.
В тазгодишното издание са се включили
1065 участници от около 106 държави, а посетителите са били над
50 000 души. Още от
първия ден интересът
на по сетителите към
щанда на Банско е бил
изключително голям.
Отново ски зона Банско

е била във фокуса на
посетителите, като едно
от най-големите предимства на града.
Приоритет на представителите на община
Банско и туристическия
бизнес е бил да открият
нови бизнес партньори, с които съвместно
да бъде популяризиран
градът като целогоди-

шен курорт. На срещите
курортът е бил презентиран като целогодишна дестинация с много
атракции. Освен с приоритетния ски туризъм
на туристическите агенти и туроператори са
представени и възможностите за природен,
фе стивален, алтернативен и конгресен ту-

ризъм, както и MICE и
СПа/уелнес.
Щандът на община
Банско е бил посетен и
от генералния консул на
Република България в
истанбул ангел ангелов, официален гост на
изложението. Той е разговарял с представителите на община Банско,
както и с мениджърите
на хотелите, участници
в щанда. Обсъдени са
възможности за популяризиране на туристическия потенциал на
района посредством рекламни пана, поставени
в българското посолство. Консулът е поканил фолклорни групи
и състави от Банско да
вземат участие при организирани от посолството важни културни
събития с представители на бизнеса в Турция.
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Икономически бало
От ЕК предупреждават за нереален скок на цените на
В края на миналата
година европейската комисия изнесе списък със
страните, заплашени от
нов имотен балон. Сред
тях е и България. От еК
предупреждават, че индикаторите за евентуален
балон са бързият ръст на
цените на имотите и тяхното надценяване. Каква
е ситуацията в началото

на 2018-а? С наближаването на пролетта брокери и купувачи се готвят
за сделки и сериозно раздвижване.
Според статистиката
през миналата година
цените на недвижимите
имоти у нас са скочили с
12%, като до средата на
годината поскъпването
е било с 8% спрямо пре-

дходната 2016-а. Паметливи припомнят, че подобна е била ситуацията
през 2008-2009 година,
когато страната ни беше
засегната от световната
финансова криза. Тогава
бе отчетен двуцифрен
ръст на цените на имотите, след което се стигна до срива на имотния
пазар.

ЗА БОГАТИ КЛИЕНТИ

Нови райони с луксозно строителство
привличат купувачите на къщи
Ръстът в предлагането на ново строителство ще балансира пазара през 2018 г. Това
прогнозира компанията за луксозни имоти Unique Estates, която представи анализ
на пазара на недвижими имоти в България
за изминалата година.
Според данните в синхрон с цялостния ръст
на икономиката и на
пазара на жилища продажбите на луксозни
имоти също са отбеля-

търсенето, но с новите проекти през 2018 г.
пазарът ще върви към
по-добър баланс. Строителната активност е
висока и заедно с познатите и утвърдени квартали на пазара излизат
все повече проекти в
нови и предпочитани
от купувачите луксозни райони, отбелязват
от компанията. Сред
примерите в София е
зоната около Paradise
Center, която търпи бързо развитие с открива-

развитие на проекти и
покупки се разраства
и в посока Паметника
левски и бул. „Дондуков“ и очакванията са
той да търпи силно развитие през следващите
години. Друг перспективен район са квартал
„изгрев“ и периферията
на Дианабад, където на
мястото на бившия завод „Фурнир“ се появи
зона с висок клас жилищни проекти. Тази
част на София също коренно променя обли-

зали динамична година. 2017 г. отчита ръст
на сделките, устойчив
брой запитвания от клиенти и задържане или
покачване на цените в
различните райони на
София. През годината
интересът към луксозни покупки е останал
висок както за жилищни нужди, така и с цел
инвестиция. В резултат
на увеличаващото се
търсене и развитието на
инфраструктурата са се
обособили нови перспективни зони за позициониране на луксозни
проекти. Предлагането
на луксозни имоти все
още изостава спрямо

нето на метростанция
„Витоша“ и цялостното
подобряване на инфраструктурата. Данните от
сделки в района показват, че цените растат и
стандартното предлагане вече започва от 1200
евро/кв. м, като достига и по-високи нива
за луксозни имоти. От
близостта си до Витоша и подобряващата се
инфраструктура печели
и районът около Камбаните и „Резиденшъл
парк София“, който става все по-предпочитан
от купувачите на луксозно строителство.
В централната част
на града интересът за

ка си през последните
години и се радва на
силен интерес от страна на купувачите. Според данните на Unique
Estates в района вече
има и вторичен пазар,
а цените на имотите
започват от 1500 евро/
кв. м. Значителен ръст
отбелязват и сделките
в най-високия ценови
сегмент - над 800 000
евро. В тази категория
попадат основно еднофамилни къщи и резиденции, които през изминалата година са се
радвали на нарастващ
интерес. Това са имоти, които са търсили
купувач дълго време

СОФ

и в момента пазарът е
догонил цената им. От
друга страна, наблюдаваме ръст на клиентите,
които се интересуват
от много висок клас
имоти, а предлагането не е нараснало. Това
търсене доведе до ръст
на сделките над 1 млн.
евро, като включително
реализирахме единични продажби и за над
2 млн. евро, коментира
Светослава Георгиева,
оперативен директор
на Unique Estates. активен интерес през годината регистрира и
по-ниският сегмент на
пазара на луксозни имоти - до 300-350 хиляди
евро. Основните покупки в този ценови клас
се реализират от хора,
търсещи апартаменти
в централната част на
София и къщи с инвестиционна цел. Те купуват имоти в престижни
райони, които лесно се
реализират на наемния пазар. При старото
строителство в този ценови клас се наблюдава
и силно търсене на жилища за цялостно обновяване и препродажба.
Според Unique Estates
този тренд все повече
се превръща в бизнес
за хората със свободни средства. Възможността за отдаване под
наем на такива имоти
през Airbnb и напливът на чужди туристи
през последните години

още повече увеличават
атрактивността им. За
сметка на оживлението
във високия и ниския
сегмент на луксозния
пазар имотите в средния ценови клас трудно намират реализация.
Става въпрос основно
за къщи в диапазона
350-600 хиляди евро.
Най-често това са имоти с добри локации, но
строени преди повече
от 10 години, с относително малки дворове
от 500-600 кв. м, липса
на достатъчно бани, на
гаражи, с недостатъчна
височина на таваните.
Купувачите с по-високи финансови възможно сти мигрират към
горния ценови клас, а
тези с по-ограничени
бюджети - към долния,
което ще наложи корекция в цените на къщите от средния сегмент.
През 2017 г. цените
на луксозните апартаменти не са реализирали значителен ръст.
В повечето квартали е
регистрирано задържане или леко покачване,
а средно за пазара цените запазиха нивата си
от предходната година,
показва още статистиката на компанията. Подобна е картината и на
масовия жилищен пазар, където цените през
2017 г. са се увеличили
средно с 6,3%. Задържането им в луксозния
сегмент е обяснимо с

по-малкия обем на този
пазар и по-високия клас
имоти, което ги прави по-слабо податливи
на големи ценови колебания. По-забележимо
поскъпване през 2017 г.
е регистрирано при къщите по Витошката яка,
където средните цени
през 2017 г. са достигнали 1500 евро/кв. м.
В сравнение с година
по-рано ръстът е приблизително 13%. Поскъпването отчасти се
дължи на посоченото
по-горе преориентиране на купувачите към
най-високия сегмент
на луксозния пазар за
сметка на средния клас
имоти. Очакванията на
Unique Estates са, че
и през 2018 г. няма да
липсват изненади при
най-търсените локации
и цените на уникалните
имоти ще растат. При
стандартното луксозно строителство обаче
прогнозата е по-скоро
за задържане на цените
предвид нарастващото
предлагане. Подобна
тенденция вече се наблюдава в райони като
квартал „лозенец“, където през последните
месеци на пазара излязоха знакови проекти. В
момента там се наблюдава леко задържане на
продажбите, тъй като
купувачите се нуждаят
от повече време, за да
се ориентират в пазара
и да вземат решение.
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он или стабилност на имотния пазар?
недвижимостите в България, а брокери контрират, че всичко е наред
аргументите за това са,
че цените на жилищата
в София, Пловдив, Варна и Бургас растат, но
в много други части на
страната това не е така.
В градовете и по-малките населени места в
Северозападна България
те дори падат. Така усреднени, стойностите на
недвижимости в България не будят тревога, категорични са брокери.
Според тях няма доста-

тъчно данни, че цените
растат прекалено бързо
или че имаме тревожно
надценен пазар на недвижимостите.
Освен активна имотна търговия в големите
градове се очаква раздвижване и около ски
курортите през 2018 г.
Прогнозата е също за засилена активност на имотния пазар и по морето
от страна на български
купувачи. Ръстът на до-

ходите и благоприятната
икономическа обстановка в страната позволяват
на част от българите да
инвестират във ваканционно жилище. Някои от

нашенците, които живеят
в чужбина, също търсят
свой ваканционен имот,
заради което се очакват
повече имотни сделки от
пролетта на 2018 г.

2017–а е с най–успешни сделки за последните 10 години

ането на расВП, доходите
нието и реската безралязаха 2017-а
успешната за
азар в София
ите десет гоитат в свой
т Bulgarian
През четвърсечие на миина растежът
на жилищая се е възобредната цена
шила до 1095
спрямо 1060
дишните две
я. Годишноние на ценичетвъртото
е на 2016 г. е
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о.
на годината
ето на имоти
еше по-ограрезултат на
на оферти от
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яване на нао на цените
лед балансипазара в края
и началото на
ментира изият директор
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тойкова. По
от началото
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лен ритъм и
предлагането
оказателят за
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. От агенцияват, че макар
ко влошаватъпността на

имотите в София, като
цяло коефициентът е на
нива от средата на 2011
и началото на 2012 г. и
е далеч от стойностите
си от предходния бум,
когато достигаше близо
3,5.
Средната цена на жилищата в София през
2017 г. е 1050 евро/кв.
м, което представлява
растеж от 16% на годишна основа. Това означава, че растежът на
цените в столицата се
ускорява спрямо 2016а, когато е отчетено
повишение от 14,7%.
Все пак очакванията на
Bulgarian Properties са
темпът на нарастване на
цените на жилищата да
се забави с увеличаването на предлагането и
постепенното уравновесяване на пазара, но да
се запази в рамките на
10% и през 2018 г.

Обеми
продажби
Общо 9411 имотни
продажби са вписани за
четвъртото тримесечие

www.ardex.bg
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Към момента средната
цена на жилищата в София е 1000 евро за квадратен метър, сочи бърза
сверка на офертите от
няколко столични агенции. В южните й части и
в центъра цените обаче
може да достигнат и до
3000 евро. Родни анализатори и специалисти в
търговията с недвижими
имоти твърдят, че няма
опасност от раздуване
на икономически балон.

на 2017 г. в София, сочат
данните на агенцията по
вписванията, при 8428 за
същия период на 2016 г.,
което е ръст от 11,7% на
годишна база.
За цялата 2017 г. в
столицата са вписани
28 175 продажби при 26
480 през 2016-а, което
показва годишен ръст на
продажбите в София от
6,4%. Според данните
има лек спад в темпа на
нарастване на продажбите на имоти в столицата, който е бил над
8% за 2015 и 2016 г., но
това вероятно се дължи на големия дял ново
строителство, сделките с
което ще бъдат приключени и вписани на покъсен етап, отбелязват
от Bulgarian Properties.
анализът на агенцията
по вписванията показва
също, че София остава
най-големият и един от
най-бързо растящите пазари в страната. Продажбите на жилища в цялата
страна бележат спад от
6,2%, а тези в областните градове намаляват с
3,4%.

Ново
строителство
Новото строителство
продължава да съставлява над 60% от продажбите в София, сочат
данните на Bulgarian
Properties. анализът
на НСи за издадените нови разрешителни за строеж пък показва, че през третото
тримесечие на 2017 г.
са издадени 262 нови
разрешителни, което е
най-високото им тримесечно ниво от близо
10 години насам. С това
за деветмесечието разрешителните за строеж
на жилищни сгради в
София са 626 при 495
за същия период на
2016-а, което е ръст от
26,5%. Това потвърждава факта, че предлагането на ново строителство продължава да
се увеличава, което ще
способства за засищане
на наличното търсене
и уравнове сяване на
пазара, отбелязват от
Bulgarian Properties.

Параметри
на закупените
жилища
В края на 2017 г. найголям дял от закупените
жилища оформят двустайните апартаменти
- 60%, като наличностите на двустайни апартаменти в сградите ново
строителство се изчерпват най-бързо. 30% от
закупените жилища са
тристайни, а с най-нисък
дял са четиристайните и
многостайните - 10%.
Средната площ на закупените имоти е 86,5
кв. м - с около 2,5 кв. м
повече от площта през
третото тримесечие. Забеляза се ръст в дела на
закупените апартаменти на първи етаж - той
съставлява цели 27% от
сделките и това се дължи
най-вече на такъв тип
наличности в сградите
с напреднало строителство. Най-много се купуват апартаменти на втори
до шести етаж с дял от
70% от сделките. Жилищата на високи етажи

- от седми до десети, са
едва около 3% от всички закупени. Най-често
са се купували жилища
на шпакловка и замазка - 63%. едва 15% от
продадените жилища са
били напълно обзаведени, което се обяснява и с
факта, че най-продавани
са апартаментите ново
строителство.

Кварталите
фаворити
Най-много закупени
жилища през четвъртото
тримесечие са регистрирани в кварталите „Кръстова вада“, Студентски
град и „Витоша“ с приблизително равен дял на
продажбите в тях. Добро
представяне на продажбите на жилища ново
строителство е отчетено
и в ексклузивния комплекс Sofia North Park в
кв. „Връбница 2“, който
беше разпродаден над
50% още преди старта на
строителството. „Младост 4“ е бил изключително търсен квартал, но
поради ограничено пред-

Най-сигурното решение, когато търсите първокласно качество!

Лепила за плочки

Хидроизолации

Фугиращи маси и
силикони

Грундове

Строителни материали и
замазки

лагане, особено на двустайни жилища, сделките там са били отложени
в очакване на по-добро
предлагане.

Перспективи
Пазарното равновесие от есента на 2017 г.
беше краткотрайно явление и възходящият тренд
на цените се възобнови в края на годината,
отбелязват от Bulgarian
Properties. Банковото
финансиране продължи
да нараства и приключи годината с рекорден
ръст от 38%. лихвите по
кредитите остават ниски, като вече са под 4%.
Макар да има очаквания за тяхното повишение, то би било малко
на фона на постигнатия
спад през последните
години и кредитите ще
продължават да бъдат
атрактивни, прогнозират експертите. Техните
очаквания са 2018 г. да
бъде подобна на миналата година с успокояване
на темпа на нарастване
на цените до около 10%.
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Продължение от брой 5

Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Национално сдружение на общините в Република България:

Регионалните различия са тема
за постоянен диалог с МРРБ
Приходите на общините у нас са над 2 пъти по-ниски от средните
за ЕС като съотношение към брутния вътрешен продукт

- Г-жо Георгиева,
какви трудности срещате при работата с
т. нар. малки общини
и как ги преодолявате?
- Независимо колко
голяма е една община, тя трябва да предоставя на гражданите
всички публични услуги - от издаването
на различни удо стоверителни документи,
през поддържането на
чистотата в населените
места, до превенцията
при бедствия и аварии.
В някои от по-малките
общини не до стигат
административен капацитет и ресурс за осигуряване на оптимално
качество на всички услуги. една от посоките
за подкрепа, по които в
момента Сдружението
работи, е създаването
на примерни модели за
прилагане принципа на
„споделените услуги“ когато няколко съседни
общини създават общо
звено за предоставяне
на дадена услуга (например териториално
устройство, приходни
звена, информационни технологии и др.).
Работим и по предложение за създаване
на отделен държавен
трансфер за инфраструктурни проекти с
надобщинско значение,
до който да имат равно стоен до стъп група общини - например
за общински пътища,
разширяване на регионалните депа за отпадъци, превенция срещу
бедствия, ВиК проекти
и др.
- Реалност или поскоро пожелание са
електронните услуги за гражданите в
момент а? Какво с е
прави, за да се намали бюрокрацията в
администрацията?
- електронното управление безспорно е
едно от предизвикателствата не само пред
местната, а и пред цен-

тралната власт. През
изминалите почти 15
години всички администрации напредваха
с различни темпове и
правеха отделни подобрения. Това беше
и основната ни грешка - реализирането на
електронното управление се съсредоточи на
ниво отделна админист рация. В ре зулт ат
ние на общинско ниво
изградихме лока лни
системи, организирахме услугите си на
принципа „едно гише“,
създадохме възможности за предоставяне
на електронни услуги, спряхме да изискваме от гражданите
повторно да ни предоставят информация,
с която вече разполагаме. липсва обаче едно
от основните условия
за пълноценното електронно управление свър зано стт а между
отделните институции
и поддържаната от тях
база-данни.
именно това е найотговорната ни задача
през тази и следващата
година - обединяване
на всички използвани
от админист рациите
информационни системи и специализирани
регистри в обща национална информационна среда. едва тогава
ще сме в състояние да
предо ставяме т. нар.
„комплексни услуги“,
които ще спестят значително време и ресурс на гражданите и
бизнеса.
Проце сът се ръков од и и ко о р д и н и р а
от Държавна агенция
„електронно управление“ и МТиТС, които трябва да изградят
централизираната комуникационна среда и
специализираните информационни ресурси
за електронния обмен.
Общините, както и
всички останали администрации трябва да
осигурят оперативната

съвместимост на ползва н и т е л о ка л н и и н формационни системи
и тяхната свързаност
към средата за електронен обмен. Сами
можете да си представите какъв обем от работа следва да извършим в общините, след
като предоставяме над
2/3 от всички услуги
за гражданите и бизнеса. Немалка част от
колегите, предимно от
по-малките общини,
споделят опасения, че
т рудно ще о сигурят
необходимите специалисти и финансови ресурси. Не по-маловажна е необходимостта
от допълнително обучение, а дори и преквалификация на част
от общинските служители. Тук от решаващо значение ще бъде и
подкрепата на НСОРБ,
което активно участва
в процеса и подпомага
общините при възникване на затруднения.
Още от 2017 г. Сдружението съвместно с
МРРБ работи по създаването на модели за
оптимално структуриране на различните по
мащаб общински администрации и за прилагане на принципа на
„споделените услуги“.
Заедно с администрацият а на Министерския съвет успяхме да
р а з р а б от и м н е о бхо димите документи за
стандартизирането и
унифицирането на 20те най-често използвани общински услуги.
След тяхното въвеждане, независимо от коя
община с е получава
услугата, за нея ще се
изискват едни и същи
документи, ще се работи с унифицирани
формуляри и в еднакви
срокове.
Ще продължим да
работим и за разширяването на каналите за
заявяване на услугите и получаването на
крайните документи.
Голяма част от общините вече реализираха
възможността това да
става чрез лицензиран
пощенски оператор.

Проце сът вс е още е
бавен, защото остава
нерешен въпро сът с
електронната идентификация на гражданите. Значително разширихме и възможностите за разплащане на
гражданите и бизнеса
с общините чрез ПОС
термина лни уст ройства и виртуални ПОС
терминали. Ще продължим да изграждаме
тази инфраструктура,
защото тя пести както
време, така и разходи
за хората поради отпадането на таксите за
извършване на банкови
транзакции.
Общините имат важна роля и в поддържането в актуалност на
Портала за отворени
данни, в който всички
администрации имат
ангажимент да публикуват информация от
о б щ е с т ве н и н т е р е с .
През миналата година
ние отговаряхме за 8
групи от данни, през
2017 г. техният брой
се увеличи с нови 39.
ако трябва с едно изречение да обобщя, актуалните ни задачи са
да накараме „системите да говорят помежду си“, да о сигурим
средства и хора, които
могат да организират
ком п л е кс н и т е е л е к тронни услуги, да мотивираме гражданите
да използват новите
възможности за получаване на услуги. Последното не е за пренебрегване - бизнесът
значително по-бързо
се ориентира при използването на новите възможности, нещо
повече - оказва натиск
за въвеждане на електронни услуги. Част
от гражданите обаче
все още традиционно
имат повече доверие
на хартиените документи, отколкото на
електронните. Тук има
какво да се промени и
в нормативната уредба, за да бъде изравнена правната сила на
двата вида документи.
Трябва да продължим
и с информационните
кампании сред нашите

съграждани, за да ги
убедим в предимствата
и улесненията, които
електронното управление им предоставя.
- Как виждате регионалното измерение
на Българското председателство на Съвета на ЕС?
- От януари до юни
2018 г. 93 български
общини ще реализират
информационни и медийни кампании за популяризиране на приоритетите на Българското председателство
сред местните общности. Сигурни сме, че
това ще бъдат уникални и незабравими за
хората събития.
С ре сурс от общо
300 хил. лв. на местно ниво общините ще
реализират множество
събития, насочени към
децата и младежите,
спортни и фолклорни
празници, публични
д и с ку с и и , и з л ожб и ,
концерти, артателиета, кулинарни състезания, флашмобове и
др. Чрез тези дейности
до средата на годината
общините ще включат
над 2 млн. души в проявите на местно ниво,
посветени на Председателството. По време
на Председателството
НСОРБ и българската
делегация в Комитета
на регионите ще бъдат
домакини на няколко
събития в България,
както и ще имат активно участие в деловата
работа на Комитета и
неговите комисии. На
7 юни 2018 г. в София
ще се проведе заседание на Бюрото на Комитета на регионите.
По традиция то провежда по две заседания
годишно извън Брюксел - в държавите, които председателстват
еС. целта е да се работи тясно с Председателството на Съюза
и да се популяризират
и обсъждат въпро си
на местните власти от
региона.
Заседание на Комисията по политиката на
териториалното сближаване и бюджета на

еС (КОТеР) към Комитета на регионите
е насрочено за 6 юни
в София. Страната ни
спечели домакинството
на това събитие в конкуренция с три други
държави. Комисия КОТеР отговаря за дейностите на Комитета
на регионите, свързани
с икономическата, социалната и териториалната кохезия, фондовете на еС, пространственото планиране,
градската и жилищната
политика, териториалното сътрудничество,
бюджета на еС, местните и регионалните
финанси. Нейни членове са над 110 кметове,
регионални управители и съветници, като
сред тях са кметовете
на Братислава, Виена,
лисабон, Гданск, Риека, арад и др.
Сред ключовите ни
събития е и Съвместен
форум със Съвета на
европейските общини и региони (СеОР).
СеОР е мрежа на европейските асоциации на
местните и регионалните власти, учредена
през 1951 г. Съветът
представлява и защит а ва и н т е р е с и т е н а
местните и регионалните власти на европейско и световно равнище и им предоставя
възможности за споделяне на практики и
обмен на опит. НСОРБ
ч л е н у ва в С е О Р от
1997 г. В периода 12-13
април с домакинството на община Велико
Търново ще се проведе заседание на генералните секретари и
изпълнителните директори на асоциациите
- членове на СеОР. Очакват се около 70 участници от 60 асоциации
от 42 държави, които членуват в СеОР.
Всички тези европейски форуми ще бъдат
съфинансирани и от
бюджета на НСОРБ,
което показва нашата
отвореност и принос
към разнообразните
дейности за успешно
българско председателство.
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Със 750 000 лв. благоустрояват селища край Велико Търново
Близо половин милион е фондът към програма „Местни инициативи“
750 000 лв. ще бъдат
вложени през тази година в благоустрояването
на населените места в
община Велико Търново.
Кметът Даниел Панов и
екипът му планират инвестиции за подобряване на инфраструктурата
и урбанизираната среда в селищата от региона. Както през миналата, така и през настоящата година средствата
във фонда по програма
„Местни инициативи“ са
450 000 лв. Чрез нея кметовете и кметските наместници кандидатстват за
финансиране на собстве-

ни проекти.
Ремонти на улици, тротоари, площадни и обществени пространства
са дейностите, които те
са посочили като приоритетни. Още над 300 000
лв. ще бъдат вложени в
инфраструктурата на населените места и по новата инвестиционна програма на община Велико
Търново, информират от
администрацията.
Повече от 30 проекта
за близо половин милион бяха реализирани по
„Ме стни инициативи“
през 2017 г. В 28 населени места бяха асфалти-

рани улици и участъци
от локалните пътни мрежи. Подобрена бе инфраструктурата в Дебелец,
Килифарево, Самоводене, Ново село, Габровци,
Шемшево, леденик, Ялово, Дичин, Велчево и др.
В Дебелец започна ремонт на площада и градския фонтан, който ще
продължи и през настоящата година. В с. Момин сбор бе реновирана
сградата на кметството,
в с. Русаля бе обновен
пенсионерският клуб, а в
с. Велчево бе монтирана
нова дограма на местното
читалище.

17 милиона лева е бюджетът на Шумен вече с „умно“
община Разлог за 2018 година градско осветление
Николай АНТОНОВ
Бюджетът на община Разлог за 2018 г. е
16 934 551 лв., съобщиха от общината. От
тях 10 149 051 лв. са
делегирани от държавата дейности, а останалите 6 785 500 лв. са
от местни дейности.
В инвестиционната
програма на община
Разлог предвидените
капиталови разходи са
в размер на 6 125 000
лв. О ч а к в а н и т е д а н ъ ч н и п р и ход и с а

2 115 000 лв., а неданъчните постъпления са в
размер на 3 355 123 лв.
Основен приоритет
за общината тази година са образованието и
здравеопазването, отбелязват от администрацията. За училищата са заделени над
4 милиона и половина
лева, а за детските градини - 2 260 000 лв.
Предвижда се за Многопрофилната болница
за активно лечение в
Разлог да бъдат отпуснати 120 000 лв., като
70 000 лв. от тях ще

бъдат за ремонти на
хирургичното отделение, а останалите пари
- за подкрепа на дейно стта на здравното
заведение. Болницата
ще бъде о свободена
от плащане на данъци
тази година.
През 2018 г. ще бъдат завършени обектите по Програмата за
енергийна е фективност - жилищни и обществени сгради. Община Разлог кандидатства и за саниране на
сградите на полицията
и пожарната.

Лилия ЦВЕТАНОВА

Проект за намаляване на енергопотреблението на уличното
о светление ст артира
в община Шумен. Той
ще бъде реализиран и
в селата от региона, съобщиха от администрацията.
Пилотно про ектът
вече е реализиран в шуменското село Белокопитово, където е извършена цялостна подмяна
на уличното осветление. 75 нови енергоспестяващи светодиодни

Администрация слага ред при
възстановяването на разкопани улици
НАР

Е Д БА

Поли ВАСИЛЕВА
Общината във Враца
прие наредба за изграждане и възстановяване
на елементи от техническата инфраструктура на града. Тя урежда взаимоотношенията
между общината и възложителите на строително-монтажните работи, при които се налага
прокопаване на терени,
общинска собственост.
Досега ред в тази дейност не е имало. Всеки е
можел да прокопава и да
оставя възстановяването
на участъка на общината. Това създава неудобства на гражданите,
условия за пътнотранспортни произшествия и
хаби финансови ресурси
на администрацията.

Според новат а наредба възложителите на
строително-ремонтни
дейности се задължават
да възстановят участъка
до състоянието, в което
е бил, в срок от 30 дни.
ако по време на работата са нанесени повреди
на техническата инфраструктура, собственост
на общинат а или на
други лица, те трябва

да бъдат отстранени от
възложителя и за негова
сметка. Става въпрос
за нарушаване на водоснабдителната, каналната, енергоснабдителната, газоснабдителната,
топлоснабдителната и
далекосъобщителната
мрежа. Повредите трябва да доведат до по-бързо възстановяване на
прекъснатите снабди-

телни мрежи.
С наредбата се въвежда и плащането на
гаранции при разкопаване на благоустроени
терени. Това са парични
суми, които се внасят
по сметката на общината.
Въвежда се и гаранционен срок на извършените възстановителни работи. Той е една
година от приемане на
ремонтните дейности
или от въвеждането на
обекта в експлоатация.
Гаранцията се отнася
за цялата площ, плюс
0,30 м от всички нейни
страни.
ако наредбата се нарушава, глобата за възложителите е от 1000 до
5 хил. лв. за физически
лица, а за юридически от 10 до 50 хил. лв.

(LED) улични лампи
вече са поставени на
електрическите стълбове в селото. изградена
е цялостната система
за управление на уличното осветление. Монтирани са две елтабла,
които позволяват системата да се управлява
както на ръчен режим,
така и автоматично дистанционно, от сградата на общината.
Новите LED лампи
светят с бяла, неутрална и по-близка до дневната светлина. Те са два

пъти по-ефективни от
старите о светителни
тела. Дистанционното
управление дава възможност да се следи
разходът на енергия
към момента на работа на системата, освен
това, ако има авария, тя
автоматично засича, че
мощността е намалена.
Новото „умно“ о светление позволява да
бъде зададен и съответният режим на работа
- графици, мощност, които могат да се проследят и да се управляват.

Спирките в Мездра
като пантеони
Поли ВАСИЛЕВА
Скоро спирките на
градския транспорт в
Мездра стават като пантеони, съобщават от общината. В заслоните ще
бъдат изрисувани образите на възрожденци и
изписани части от патриотични стихове. Така

те ще станат не само поестетични, а и ще възпитават в родолюбие.
В Мездра има 7 спирки, които често са разрушавани от вандали.
Преди да бъдат изписани, общината ги ремонтира за пореден път.
Надеждите са сега те
да бъдат по-добре опазвани.
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Картографират сеизмичния риск
в страната до края на 2025 г.
Специална система ще предвижда последиците от евентуални бъдещи земетресения
До края на 2025 г. сеизмичният риск в страната трябва да бъде картографиран. Това предвижда проект на Методика за анализ, оценка
и ка рто г р а ф и р а н е н а
сеизмичния риск в Република България. Проектът е публикуван за
обществено обсъждане
на интернет страницата
на Министерството на
регионалното развитие и
благоустройството и на
Портала за обществени
консултации.
Картографирането на
сеизмичния риск е свързано с изграждането на

динамична, постоянно
обновяваща се система
със специализирана геопространствена информация. То ще съдейства
за определяне на неблагоприятните по следици, които могат да бъдат
претърпени в резултат
на бъдещи земетресения.
Оценката е част от превантивните действия за
намаляване на загубите
при бедствия.
Резултатите от анализа, оценката и картографирането на сеизмичния
риск ще бъдат включени
в нормативни документи, издавани от минис-

търа на регионалното
развитие и благоустройството или съвместно с
министъра на вътрешните работи. Те ще бъдат ползвани от всички
участници в инве стиционния процес. Методиката е разработена от
Националния институт
по геофизика, геодезия и
картография при БаН по
възлагане на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. Според направената оценка необходимите средства за изпълнение на заложените в нея
дейности са 10 млн. лв.

Белица става посланик на
малките планински общини в ЕС

Николай АНТОНОВ
Община Белица поема ролята на „посланик
на малките планински
общини в еС“ с проекта
си „Зимен празник - Белица - Семково 2018“.
Документът е одобрен
по грантова схема на Националното сдружение
на общините в Република България „Подкрепа
на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на
Българското председателство на Съвета на еС
2018“. Това съобщи Мая
Пъдарева от читалище
„Георги Тодоров-1885“,
което е основен партньор на община Белица
в осъществяването на
събитията по проекта
в общината. С дискусия на 18 февруари в
лекционната зала на хотел „Бор“, разположен
в планинския курорт
„Семково“, общината
насочва вниманието към
създаване на модел за
бъдещо общо третиране
на планинските региони и възможностите за
социално-икономическото им развитие с обща
законодателна рамка и
специфично финанси-

ране, разказа Пъдарева.
По покана на кмета на
община Белица Радослав
Ревански същия ден от
10.00 ч., един час преди
официалното откриване
на „Зимен празник - Белица - Семково 2018“,
вицепрезидентът на Република България илияна Йотова официално
ще открие публичната
дискусия на тема „Планините - неоцененото
богатство на европа“. В
качеството си на български европейски депутат
илияна Йотова преди
време бе основен докладчик за планинските региони в Комисията
по регионално развитие
в еП за развитието на
малките планински региони и осигуряване на
допълнителни целеви
инвестиции в планините
на еС, припомниха организаторите на форума.
В публичната дискусия
проф. д.т. н. инж. Георги
Михов, ректор на Техническия университет
в София, ще говори за
приноса на академичната общност за развитието на планинския курорт
„Семково“.
За участие в дискусията кметът на общината
е изпратил писма с по-

кана за участие до всички български европейски депутати. Поканени
са също еврокомисарят
Мария Габриел, Огнян
Златев, ръководител на
Представителството
на европейската комисия в България, лиляна
Павлова, министър на
Българското председателство на Съвета на европейския съюз 2018,
представители на Сдружение „Пирински туристически форум“ и други
организации.

на земята в границите
на курорта „Семково“
да премине в ръцете на
общината за осъществяване на целите на плана
за управление на планинския курорт, свързан
с неговото развитие. Ще
се търси възможност за
отпускане на средства
от еС чре з различни
фондове и програми за
целево финансиране на
планинските региони,
като се изключва вероятността парите за тях
да се използват за други

ви и фолклорното богатство на Пиринския
край, а присъстващите
ще имат възможност да
се насладят и на изпълненията на гости от община Македонска Каменица.
С дейностите, свързани с изпълнението на
проекта, община Белица
цели да сведе по-близо
до гражданите основните теми, касаещи развитието на туризма. Той е
важен сектор и за малките планински общини,

Част от по сланията
на община Белица са да
се ограничи обезлюдяването на планинските райони с развитие на
икономиката и осигуряване на работни места,
като се действа в посока
съхраняване на околната среда, информираха
организаторите на форума. Община Белица ще
настоява собствеността

направления. В курорта
„Семково“ общината ще
представи културно-историческото и природното богатство на района.
Ще бъдат демонстрирани също спортният дух,
талант и творчески потенциал на академичната общност и младите
хора на общината. Със
специално подготвена
програма ще се предста-

поясни Мая Пъдарева.
идеята е да се открият нови възможности за
активизиране на туризма, на културното сътрудничество и диалог
с настоящи и нови организации на национално
и европейско равнище
чрез бъдещи инициативи и участието им всяка
година в „Зимен празник - Белица - Семково“.

Предвидени са също информационни кампании
и публични дискусии
на тема „Бялата книга
за бъдещето на европа“ с лектор Красимира
Хаджикосева от европейския информационен център Europe Direct
- Благоевград, изложба
от детски рисунки, посветена на Българското
председателство на Съвета на еС. Ще бъдат
направени и презентации на тема „10 години
България в европейския
съюз - ползите за хората от община Белица“,
за да бъдат представени
реализираните в района
значими проекти и инициативи.
Местните власти, според изпълнителите на
проекта на община Белица, имат изключително важно място при провеждане на Българското
председателство на Съвета на еС. Включването на инициативата „Община Белица - посланик
на малките планински
общини в еС“ ще спомогне за превръщане на
председателството в национална кауза, а посланията на България и
Белица да бъдат формулирани и припознати от
българските и европейските граждани, в това
са убедени кметът на
община Белица Радослав
Ревански и водената от
него общинска администрация и народно читалище „Георги Тодоров-1885“ - партньор по
проекта.
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„Бели Искър“ скара институциите
Ябълката на раздора е дали концесионерът „Софийска вода“ да инвестира в ремонта, или не
Поне от десетина години се говори за необходимостта от укрепване
на стената на яз. „Бели
искър“, но засега то не
е започнало, защото институциите си прехвърлят отговорността.
Пре з 2016 г. МРРБ
изготвя анализ на техническото състояние на
язовирната стена и прилежащите й съоръжения и ги оценява като
„неизправно-частично
работоспособно състояние“, а това означава,
че веднага трябва да се
предприемат ограничения в натоварването и
ремонт. Отговорно стта за финансирането на
поддръжката на язовирната стена обаче продължава да се прехвърля между министерства,
дружество-концесионер,
община и областна управа, установява проверка
на прокуратурата от ноември миналата година.
Въпреки прокурорско
разпореждане от 12 януари 2017 г. „до всички
оторизирани от закона с
конкретни задължения
и правомощия държавни и общински органи
и дружества“ да предприемат спешни координирани мерки за рехабилитация и укрепване
ремонт и до момента не
е започнал. изготвен е
само проект за тристранно споразумение между
МРРБ, Столична община и „Софийска вода“
аД за реда и условията,
при които трябва да се
утвърди технически вариант за реконструкция.
Документът е пратен на
МРРБ, а от там отговорът е да се готви нов
проект - за четиристранно споразумение, в което
да се включи и областната управа.

ВЛЕ
ОБНО

Ябълката на раздора
е дали концесионерът
„Софийска вода“ да инвестира в ремонта, или
не. Преди няколко години дори от там поискаха
извънредно по скъпване на водата, за да можели да отделят пари
за ремонта. През 2017
г. КеВР одобри шоков
скок на цената на ВиК
услугата за столичани и
по-нататъшно поскъпване за следващите няколко години, но едновременно с това излезе
със становище, че концесионерът, който иначе
стопанисва язовира, не

Язовирът е завършен преди около 70 години

следва да се охарчва за
поддръжката и експлоатацията му. На същото
мнение е и Столична община. Магистратите обаче смятат, че „Софийска
вода“ трябва да участва
във финансирането на
ремонта и грижите за
съоръжението. В позицията на прокуратурата
пише, че „според концесионния договор концесионерът е изцяло задължен и отговорен за своя
сметка и риск за всички
аспекти от експлоатацията и поддръжката на
язовир „Бели искър“.

НИЕ

Поли ВАСИЛЕВА
2018 година ще бъде
последната за обновлението на водния цикъл
на Враца, съобщиха от
общината. Започналата
преди 7 години подмяна
и разширение на водопроводите и канализационните тръби най-после ще приключи. Остават довършителни работи по улиците, които
са компрометирани след
изкопите и засипването
на тръбите.
Готова е и пречиствателната станция за отпадни води. Успешно е

По указание на магист ратите ДаМТН
наложи глоба на строителния министър Николай Нанков. От МРРБ
по този повод информираха, че безопасната
експлоатация на язовир
„Бели искър“ е осигурена чрез поддържане
на по-ниско водно ниво
и предстои на язовирната стена да бъде извършена реконструкция за
постигане на по-висока
сеизмична устойчивост.
От ведомството смятат,
че язовирът на територията на община Самоков е публична държавна

собственост и следва да
бъде под управлението
на областния управител
на Софийска област, но
пък и че има „действащ
конце сионен договор
между Столична община и „Софийска вода“
аД, по силата на който
стопанисването, поддържането и експлоатацията
на язовир „Бели искър“
се осигуряват от концесионера“.
В началото на годината пък проблемът с водоема над Самоков доведе
и до скандал в управляващата коалиция. Об-

ластният управител на
Софийска област илиан Тодоров заяви, че не
може да е отговорен за
стопанисването му. По
настояване на вицепремиера Валери Симеонов
е бил проведен първият
консултативен съвет за
безопасна експлоатация
на язовирите за 2018 г.,
като поводът е бил именно проблемът с „Бели
и с к ъ р “ . Ч а с о в е с л ед
това министър-председателят Бойко Борисов
информира, че държавата ще отпусне пари, за
да се осигури нужното
за безопасността на язовира. При този развой на
събитията, от своя страна, Тодоров е обявил, че
ще поеме стопанисването на водния обект.
Последният голям ремонт на яз. „Бели искър“ е правен през 2001
г., когато на водния откос
на стената е поставена
геомембрана, която пази
конструкцията от вредното действие на водата.

ПАРАМЕТРИ
Язовир „Бели искър“
е едно от най-старите
хидротехнически съоръжения в България. Строителството му започва
през 1939 г. и окончателно завършва през 1945 г.
Язовирна стена е изградена според опита
и разбиранията на експертите през 40-те години на миналия век в
условията на стара нормативна база и други
проектни изисквания за
сеизмичната осигуреност.
Според специалистите този тип язовирни
стени спират водата с
теглото си. и заложеният размер от 35 метра в
основата е недостатъчен. Не е оставен и никакъв резерв по отношение на носимоспособността на съоръжението.
Друга важна особеност
са използваните материали. Стената е изградена

от наличния по онова
време обикновен бетон
с портланд цимент, който не е устойчив на агресивното въздействие
на слабо минерализираните снежни води. Години наред е наблюдавана
филтрация по работните
фуги, течове върху сухия откос, замръзване и
повреди на бетона под
повърхността на откоса,
където напреженията
на натиск са най-големи. Сериозно влияние
оказва и външната среда
- стената се намира на
1900 м надморска височина и е подложена на
големи температурни
амплитуди - от +30 до
-30 градуса. Това неминуемо води до допълнително компрометиране
на бетона. От значение
е и това, че при проектирането на стената не е
отчетено натоварването
от земетръс.

Последна година за водния цикъл на Враца
преминал тестът, чака
се издаването на акт
15. Около нея е изградена естествена ограда от
дървета.
Остава да се работи
по четвъртата фаза на
проекта - изграждане
на довеждащ водопровод от язовир „Среченска бара“. Завършило е
отчуждаването на 470
имота по 30-километровото трасе. До края
на февруари ще бъде
дадено разрешително
за строителните работи.
На обекта ще работят
български и една румънска фирма.
За довеждащия водо-

провод общината подаде сигнал в прокуратурата. През 2014 г. за
него са преведени на
тогавашната фирма изпълнител 11 млн. лв.
Работата по него обаче
не е започвала, не са
купени дори и тръби.
изграждането му продължава със средства
от втория етап на проекта, за който средства
са осигурени от втория
програмен период на еС
чрез програмата „Околна среда“. Той си остава
най-скъпият воден проект у нас - първоначалният договор бе сключен за 136 млн. лв.
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България в топ 5 на ЕС по бизнес
развитие за изминалата година
Расте броят на фирмите, желаещи да
изграждат предприятия в страната
България е в топ 5
на еС по икономическо развитие за 2017 г.,
съобщи министърът на
икономиката емил Караниколов. Ръстът е около
4%, безработицата - 6%,
а средната работна заплата има увеличение от

10%.
„има засилен интерес
на инвеститори към България, показват нашите
анализи. имаме 7 инвеститорски намерения
за изграждане на индустриални зони в страната“, посочи министърът.

Очакванията за 2018
г. са за още по-добри параметри, като се разчита
на близо 400 млн. лв. за
финансиране от европейски програми.
Проблемите на бизнеса у нас са като в еС
- липса на работна ръка,

ИНВАЗИЯ

Жени превземат IT сектора
Сред европейските държави България има най-много жени, които
работят в IT сектора, сочи изследване на европейски институт. 30%
от заетите в този бизнес са дами. В
Румъния процентът им е 26, в латвия
и литва - 25%, в Чехия - 12%, в Словакия - 9%.

Жените в този сектор у нас са поплатени в сравнение с други икономически сфери. Очаква се броят им
през следващите години да се увеличава заради бързия растеж на IT
индустрията и недостига на кадри.
До 2020 г. в еС ще са нужни още
700 000 компютърни специалисти.

на финансиране и административни теже сти.
Води се борба със сивата икономика, в която са
включени Приходната
агенция, Финансовото
министерство, агенция

„Митници“. Забелязва се
тенденция компании да
базират производството си в места с висока
безработица, сочат още
анализите на икономическото министерство.

Привличат ги както свободната работна ръка,
така и допълнителните
облекчения, които държавата предоставя при
инвестиции в подобни
региони.

Кабинетът отпусна заем на БДЖ
за погасяване на задължения
Правителството отпуска заем от 30,9 млн.
лв. за „Холдинг БДЖ“.
Сумата не е планирана в бюджета и трябва
да бъде възстановена до
края на 2020 г.
Парите ще бъдат използвани за погасяване
на задълженията по втория облигационен заем
за дружеството, сключен през 2007 г. Тогава
БДЖ издаде най-голяма-

та облигационна емисия
у нас до този момент на
стойност 120 млн. евро.
С тези средства компанията предвиждаше да
ремонтира товарни влакове, за да отговори на
повишеното търсене.
За втори път в рамките на няколко месеца компанията получава
заем от държавата, за
да погаси стари свои задължения. В началото на

август 2017 г. правителството реши да отпусне 60 млн. лв. на БДЖ,
които трябва да бъдат
възстановени до края на
2018 г. Тогава от БДЖ
коментираха, че ще опитат да платят 130 млн.
лв. по втората облигационна емисия. Очакванията на компанията са
до края на тази година
дълговата криза за БДЖ
да приключи.

В СОФИЯ

Бул. „Царица Йоанна“ ще стига до индустриалната зона в Божурище
Катя КОСТОВА
Столична община и
Национална компания
„индустриални зони“
(НКиЗ) работят по
удължаването на столичния булевард „царица Йоанна“ до икономическата зона в Божурище. Това съобщи
антоанета Барес, изпълнителен директор на
държавното дружество.
НКиЗ вече е внесла
в Българската агенция
за инвестиции заявление за сертифициране
на зоната в Божурище
като приоритетен проект на стойност 19 млн.
лв. Мярката ще осигури

подкрепата на държавата за удължаване на
бул. „царица Йоанна“.
За да стане възможно
продължението на пътната връзка, тепърва
обаче трябва да се работи и по промяна на Общия устройствен план
на столицата.
Създадена е междуведомствена работна
група, която се занимава с проблема, свързан с присъединяването
към мрежите на техническата инфраструктура, ток, газ и вода на
инвеститорите в икономиче ските зони. В
момента само на метри
от оградата на зоната в
Божурище минава жп

линията, свързваща София и Банкя, но наблизо не само няма отклонение към складовете
на заводите, но липсва
и пътническа спирка,
която да обслужва работещите в района.
индустриална зона
„Божурище“ е една от
бързо развиващите се
през последните години. През 2017 г. беше
разширена с още 115
дка и вече се простира
върху 2665 дка. Намира
се на 15 км от центъра на столицата и на
23 км от летище София. Разположена е на
5 км от автомагистрала
„Западната дъга“, която я свързва с авто-

Булевардът сега стига само до пътния възел със Западната дъга на столичното околовръстно

магистрала „люлин“,
водеща към Гърция, и
шо сето за Република
Македония. Само на

2 км е от първокласния път към Калотина
и Белград и на 20-30
км от автомагистралите

„Хемус“ и „Тракия“, водещи по направленията
към Русе, Бургас и Свиленград.
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Жилищата са най-добрата инвестиция
в света за последните 150 г.
Според ново проучване недвижимостите носят по– голяма
възвръщаемост от акциите, а са с нисък риск като облигациите
акциите носят печалба, но от време на време
човек може да претърпи
сериозни загуби заради
тях. Държавните облигации са сигурни, но няма
да ви направят богати.
В бързо развиващите се
страни в много дългосрочен план инвестициите
в жилища носят по-голяма възвръщаемост от
акциите, а в същото време са слабо променливи
като облигациите. Това
е заключението на нов
доклад на икономисти от
University of CaliforniaDavis, University of

B o n n и г е р м а н с к ат а
Bundesbank. анализаторите са извлекли множество данни за годишната
възвръщаемост по съкровищни бонове, държавни облигации, акции и
жилищни имоти от 1870
до 2015 г. за 16 страни,
включително СаЩ, Германия и Япония. Това е
първата по рода си база
данни. Според анализаторите, в средностатистическа развита страна
годишната възвръщаемост от жилищата през
периода е била малко над
7%, коригирана спрямо

инфлацията, а възвръщаемостта от акциите е била
малко под 7%. В същото
време рискът, свързан с
жилищата, е много помалък. По стандартните показатели за несигурност жилищата носят
половината от риска от
този на акциите, а са и
по-малко рискови дори
от облигации. Причината,
поради която откритията
са толкова забележителни, е, че те се противопоставят на икономическите теории за оценката
на активи, според които
рисковите активи, като

акциите, би трябвало да
имат по-висока възвръщаемост от стабилните,
като жилищата. Според
авторите обаче това не
е така. Крайният инвеститор според проучването ще държи „международно диверсифициран
портфейл от имоти и то
повече, отколкото акции“.
икономистите не предлагат обяснение за разкритията си, но се надяват, че

Българска компания придоби сградата на
британското посолство в София

Бизнес сградата на ул.
„Московска“ в центъра на София, където се
намира Посолството на
Великобритания, вече е
собственост на българ-

ска компания, съобщават
от Cushman & Wakefield
Forton, посредник по
сделката. Досега имотът
беше на регистрираното
в ирландия дружество

Avestus Capital Partners.
Купувачът не желае да
бъде разкривано публично името му, както и цената на сделката.
Сградата е завършена
през 2001 г. и разполага
с 4500 кв. м отдаваема
площ, разположена на
осем офис нива плюс
подземен паркинг за
нуждите на наемателите.
Вътрешното разпределение е от отворен тип
с лице към бул. „Дондуков“ и ул. „Московска“.
Плановете на инвеститора са свободните площи
да бъдат реновирани и
отдадени на първокласни
наематели.
„Придобиването на
Бизнес център Московска спада към т. нар. трофейни сделки, при които обект на продажба са
имоти с емблематична

локация, архитектура
или история. Сградата
привлича със знаковото си местоположение,
което я прави подходяща за представителни
офиси на финансови
институции, адвокатски
кантори, големи чужди
компании“, коментираха
от Cushman & Wakefield
Forton.
Към момента средната
доходност в офис сегмента е 7,75%, а средният наем на първокласна площ в центъра на
София и край големите
булеварди е между 12
и 14 евро/кв. м. Според
експертите офис площите са интересен сегмент
заради стабилните наемни нива, ниския процент
незаетост и възможностите за придобиване на
първокласни имоти.

Петрич получи терен до
комплекс „Ванга“ в Рупите
Николай АНТОНОВ
Община Петрич придобива собственост върху
имот на метри от комплекс „Ванга“ в м. Рупите, съобщиха от общинската управа. Правителството разреши да бъде
извършена продажба на
недвижимия имот, който
е собственост на „Напоителни системи“ еаД.

Решението е взето на заседание на Министерския съвет от 31.01.2018
г. имотът е с площ 7,665
дка, заедно с построени
административна сграда
и кантон. Той се намира
в землището на с. Старчево, община Петрич, в
съседство на комплекс
„Ванга“ в м. Рупите. Съгласно правителственото
решение продажбата на
имота ще се осъществи

чрез пряко договаряне
с община Петрич. идеята на местната власт е
след придобиване на собственост върху посочения
имот да бъде възможно
разширяване на пътя,
който води до м. Рупите,
до храма на Ванга и до
античния град Хераклея
Синтика. Към момента
движението в участъка
се осъществява в една
лента. След като стане

собственик, община Петрич ще изгради двулентов път, информираха от
администрацията. От там
припомниха, че хиляди
туристи от страната и
чужбина посещават годишно м. Рупите. Това е
и причина общинската
власт в Петрич да започне поетапни действия за
подобряване на състоянието на пътната и прилежащата инфраструктура.

други изследователи ще
използват данните, за да
решат задачата. Според
ново проучване имотите
носят по-голяма възвръщаемост от акциите, а са
с нисък риск като облигациите, но от време на
време човек може да претърпи сериозни загуби
заради тях.
Макар че жилищните имоти се представят
п о - д о б р е от а к ц и и т е
като цяло, има големи
различия между 16-те
страни. С 3,3% най-голямата възвръщаемост,
която човек би получил
от инвестиции в жилища в сравнение с акции,
е във Франция, където
фондовите инвестиции
са особено ниски заради
унищожителната Втора
световна война, вълната от национализация на
частните компании след
войната и петролната
криза от 60-те. Времената напоследък са по-благосклонни към акциите.
От 1980 г. насам годишната възвръщаемост от

акциите в 16-те страни е
10,7% спрямо 6,4% при
жилищните имоти. анализаторите отдават този
спад на срива на цените
на жилищата в Япония
след 90-те и по-бавния
растеж при жилищните имоти в Германия. В
същото време акциите в
скандинавските страни,
като Швеция, Норвегия и
Финландия, експлодираха. Въпреки това дори от
1980 г. насам, коригирани
спрямо риска, жилищните имоти отново се справят по-добре от акциите.
Коефициентът на Шарп
е популярен показател
за инвестиционна възвръщаемост, който взима
предвид волатилността
на акциите. Метриката
е полезна за инвеститорите, които искат висока
възвръщаемост, но не искат балансът им да стане
твърде нисък. Съгласно
коефициента от 1980 г.
насам жилищните имоти
се оказват по-добрата инвестиция в 14 от 16 страни, сочи проучването.

В с. Дълго поле

Масово събарят къщи

Призрачна гледка на необитаеми от години къщи в селото

Цвета ИВАНОВА
Нова мода зарази собственици на къщи в запустялото село Дълго
поле, община Димово.
Те поголовно ги събарят, за да добият от тях
стар строителен материал - тухли, камъни,
керемиди, греди. Продават го на роми от съседните села Костичевци,
Скомля, Медовница за
по 300-400 лв. Вече цяла
улица е изчезнала от лицето на селото - всички

къщи по нея са съборени, сподели кметският
наместник асен асенов.
Преди да започнат да
унищожават имотите си,
собствениците са се опитвали да ги продадат.
Купувачи обаче няма,
макар и на цени от 500600 лв. за къща Само
един англичанин е купил имот в селото, но
така и не се е появил
след сделката. Събарянето на старите домове
е единственият начин
хората да се отърват от
тях, коментира асенов.
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Сърца, цветя и свещи завладяват
декора за Свети Валентин

С малко украса и дребни аксесоари може да превърнете дома си
в най-романтичното място за празника
Малки детайли в интериора
могат да превърнат жилището
ви в уютно и романтично място
за Свети Валентин, без значение
дали любовта, или виното ще
бъде източникът на опиянение
в специалната вечер. Дори и
да не разполагате с много свободно време, дребни предмети
и аксесоари ще ви помогнат да
отбележите празника на любовта
със стил.
Спалнята е едно от ключовите
помещения, които трябва да бъдат украсени подобаващо. Найлесният начин е да я декорирате
с гирлянди, панделки и възглавници на сърца. Осветлението
също играе важна роля при определянето на настроението в една
стая. Специфичното тук е, че не
всеки може да добави регулирано осветление за един ден, така
че, ако вашият дом не е предварително оборудван с такова,
преминете на следващ вариант.
ароматите са прекрасен начин
да добавите нежност към стаята.
Може да го направите с добавянето на ароматни свещи, което,
от своя страна, е две в едно. За
разлика от общоприетото схващане обаче флоралните аромати
невинаги са най-добрият избор.
Може да използвате миризма,
която ще върне спомени от онези
ранни мигове и първи срещи, изпълнени с трепет и емоция.

За празничната украса е добре
да вземете решение за цветовата схема, която ще следвате, а
тя зависи от декора на цялото
помещение. Помислете и за цветовете на различните елементи,
като мебелите, завесите и цвета
на стените. единственото важно
условие е те да подхождат на
цялостния интериор и да го допълват. Разбира се, когато става
дума за Свети Валентин, класическият избор на цветове е в
червената, розовата или бялата
гама. Можете да използвате и
жълто, ако вечеряте в компания
- това е цветът на приятелството.
На входната врата или в антрето
можете да закачите празничен
венец от свежи цветя или ръчно
изработени сърца.

Обикновено фокусът на масата традиционно пада върху
букета с рози, но този път можете да изместите акцента върху
десерта. Шоколадов фонтан с
ягоди или голяма стъклена купа,
пълна с розови, бели и червени
бонбони, със сигурност бързо
ще станат център на вниманието. целувките също са чудесно
тематично попадение за масата
за Свети Валентин. а за още
по-празнична атмосфера можете
да посипете конфети или розови
листенца по масата. Платнените
салфетки създават усещане за
лукс. Те могат да бъдат както
тематични, така и в един цвят,
който да не натоварва с излишни
елементи декорацията за празника. Не забравяйте и за още един
задължителен елемент - бутилка-

та с хубаво вино.
Уверете се само, че украсата,
която използвате, не е твърде
висока и не пречи на гостите ви
да достигат всички кътчета на
масата.
ако вечерята е романтична,
можете да поставите много свещи и да приглушите основното
осветление.
ако организирате вечеря за
Свети Валентин за много хора,
може би е добре да помислите
да сложите на масата и табелки
с имената на гостите. За тях използвайте готови шаблони или
ги поръчайте в някоя печатница.
ако на партито предвиждате
да има отделна маса за деца, тя
също трябва да е аранжирана с
внимание, дори за нея може да
се наложи да помислите повече.
За разлика от основната маса, тя
ще бъде повече за забавление на
най-малките, отколкото за хранене. Затова се постарайте, освен
всичко друго, да има и книжки
за оцветяване или подложки от
хартия, върху които може да се
рисува. Подсигурете и различни
играчки или захарни фигурки,
които стават за ядене. В центъра
на детската маса можете да поставите бонбони като акцент на
декорацията. Накрая добавете
малко плюшени мечета и балони
във формата на сърца и идилията ще е пълна и за малки, и за
големи.
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Световни архитектурни шедьоври
в обектива на една рускиня

Фотографът Кристина Макавеева „оглежда“ красивите
сгради във водни огледала, балони и прозрачни сфери
Какво е общото между балоните, фенерите, сапунените мехурчета и най-добрите
образци на архитектурата?
ако въпросът ви изненадва,
а отговорът ви затруднява,
значи не сте видели ефектните
снимки на Кристина Макавеева. Тя е руски фотограф,
който намира вдъхновение в
гореизброените неща. Пътува по света и снима знакови
сгради, ефектни архитектурни
обекти и красиви постройки,
като ги представя на фона или
в отражението на различни
елементи - балони, сапунени мехури, огнени фенери.
Включва много светлина и водни огледала в композициите
си. Заигравката с детайлите не
само че радва окото, но представя екстериора на сградите
по съвършено нов и нестандартен начин. Творчеството
на талантливата рускиня е
своеобразна реклама на архитектурните достижения в
световни градове, които е посетила - Москва, Санкт Петербург, Дубай, Париж, Милано,

Венеция, Будапеща, Банкок...
Нейните снимки са истински произведения на изкуството, каквито са и постройките,
които попадат във фокуса на
обектива й. Те правят света
едно по-красиво и по-романтично място. Магичната картина е напълно завършена,
когато красотата на сградите е
допълнена и от ефирния силует на жена.
Снимки: Кристина Макавеева

бр. 6 (1214), 12 - 18 февруари 2018 г.
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аСТРОлОГ

Седмичен хороскоп за периода 12 - 18 февруари
ОВЕН

Работата ви носи
удоволствие

Успешна седмица за
Овните. Работата ще
ви носи удоволствие и
ще изпълнявате задачите си с лекота. Не е изключено да завършите
проекта си предсрочно.
Всичко това ще ви
донесе финансова сполука. ако си направите
малко повече реклама,
пред вас ще се открият

РАК

Приятелска
подкрепа

Седмицата е добра за
професионални изяви
и бизнес. Ще се радвате на силна приятелска
подкрепа във всичките
си начинания. Възможно е да стартирате нов
проект или да освежите
стари идеи. Най-полезни в този аспект ще са
енергичността и предприемчивостта. Опи-

ВЕЗНИ

тайте се да атакувате и
по-далечни и амбициозни цели! единственото
условие е начинанието
да бъде съпроводено с
нужната доза дисциплина. Отнасяйте се с повишено внимание към
всякакви финансови
операции! Възползвайте
се максимално от почивните дни!

Бъдете
търпеливи

Ще имате доста работа и отговорно сти
както в личен, така и в
професионален план. На
моменти ще ви се струва, че всичко се случва
твърде бавно, но това не
бива да ви отказва. Бъдете упорити и постоянни!
ако се концентрирате
и вложите енергията си
в конкретна задача, ще

КОЗИРОГ

и нови възможности за
развитие. Ще получите
изгодно предложение
за партньорство. Не го
отхвърляйте, във ваша
полза е!
В личния ви живот
ще настъпят промени. Сближавате се с
нов човек, който ще ви
даде импулс за полезна
работа.

постигнете трайни резултати. Най-големият
урок, който вероятно ще
научите през тази седмица, е как да проявявате търпение. Препоръката - да мислите малко
повече, преди да действате, и да не пришпорвате хората около себе си
- ще е валидна с пълна
сила през тези дни.

Не драматизирайте
излишно

акцентът тези дни ще
пада най-вече върху нерешените проблеми във
важна за вас делова връзка. Бъдете добронамерени към партньорите!
Това отношение ще ви
донесе успех. Колкото
повече компромиси правите, толкова по-лесно
ще общувате. Към средата на седмицата може

да усетите спад в тонуса си, а емоционалното
ви състояние да стане
променливо. Не драматизирайте излишно! Ще
получите това, което искате. Дните от петък до
неделя са благоприятни
- ще имате ентусиазъм за
работа и за развлечения,
а настроението ви ще
бъде ведро.

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

ТЕЛЕЦ

Допълнителни
приходи

Седмицата започва
с големи амбиции за
пробив в обществените
среди. имате шансове
за успех, но не изоставяйте и поетите вече
делови ангажименти.
изпълнете старателно профе сионалните
си задължения! Не е
изключено да получите оферта за допълни-

ЛЪВ

Планирайте
задачите си

С настъпването на
новата седмица се посветете на извършването
на промени от делово
естество, особено ако
не сте успели да разрешите някои проблеми
от служебен характер.
Погрижете се да планирате реализацията
на ангажиментите си
до най-малката под-

СКОРПИОН

робност! Това ще ви
позволи да се справите
с редица затруднения.
Възможно е да о съществите полезни контакти със задгранични
партньори.
ако си по ст авяте
ясни цели и сте последователни в действията
си, ще постигнете напредък.

Отложете важни
решения

е д и н с т ве н и я т н а чин да се предпазите
от грешки през тази
седмица е да отложите
взимането на важни решения и да не влизате
в конфликти с колеги,
шефове и подчинени.
Оставете събитията да
се развиват от само себе
си и не бъдете напористи! Възможно е да има

ВОДОЛЕЙ

телна, макар и краткосрочна работа, която
пък ще ви донесе повече приходи. Преценявайте внимателно изказванията си по време
на общи дискусии!
За уреждане на лични въпроси ще се наложи да прибегнете
до помощта на стари
връзки и познанства.

положително развитие
по финансов въпрос - да
ви одобрят за кредит, да
получите пари, които ви
дължат, или да сключите изгодна сделка. Понеделник е чудесен ден
за преговори. Ще постигнете успех само ако
се съобразявате с чуждите интереси и гледни
точки.

Мислите с
перспектива

Представителите на
зодията умеят отлично
да планират работата си.
Затова и за никого не е изненада, че вече сте начертали задачите си за всеки
ден до края на седмицата.
Уверени сте в себе си, в
своите идеи и работоспособност. Това не означава обаче, че всичко ще
върви гладко. Ще имате

и неудачи, възможно е да
понесете и материални
загуби. Бъдете готови за
тях! Научете се да управлявате добре вътрешната
си енергия, да сте по-внимателни и да проявявате търпение! Невинаги
нещата стават от първия
път. Добре е да сте посдържани и да не се сърдите на хората за всичко.

БЛИЗНАЦИ

Сразявате
конкуренцията

изпълнени сте с десетки идеи как да разширите бизнеса си. едновременно с това сте
направили и планове
за сразяване на конкуренцията. Наясно сте,
че задачата ви няма да
е никак лесна, но имате
достатъчно сили и мобилизация за действие.
Ще се наложи да взи-

ДЕВА

Проверявайте
детайлите

С ед м и ц ат а з ап оч ва обещаващо. Всичко,
което сте замислили, е
добре да го свършите
още в първите дни, за да
не попаднете в плен на
заблуди или прекалено
желание за успех. Преценете реално ресурсите
си и действайте! Най-успешни ще са дейностите
в сферата на технологи-

СТРЕЛЕЦ

ите, както и пътуванията зад граница. Сега е
моментът да се опитате
да разширите бизнеса
си. Във ваша полза ще
е да бъдете прозорливи
и да проверявате внимателно детайлите, преди
да подписвате договори
за сътрудничество. Не
проявявайте щедрост и
не давайте заеми!

Инвестирайте в
качествата си

Темата за кариерата
ще ви занимава активно
през тази седмица. Много
от вас ще имат шанс да
реализират потенциала
си на лидер. Бихте могли
да постигнете стабилен
растеж и дори връх в професионален план, но това
ще се случи само ако влагате вродените си заложби. Бъдете прагматични и

РИБИ

мате бързи решения, за
да преодолеете критична ситуация. Преценявайте фактите мащабно, не се вторачвайте в
детайлите! Положителните резултати ще дойдат малко по-късно, но
със сигурност делата
ви ще бъдат увенчани
с успех и ще получите
висока оценка за това.

здраво стъпили на земята,
инвестирайте в собственото си усъвършенстване!
Възможно е да се появят
някои трудности в комуникацията ви с клиенти
или институции - по-добре не подписвайте важни
договори! Всекидневието
ви ще бъде по-динамично, може да се увеличи
броят на пътуванията ви.

Поели сте
по прав път

Предстоят напрегнати дни. На много от вас
обаче това ще ви даде
шанс да сте по-смели, пооткрити и да отстоявате
принципите си. Напълно е възможно да реализирате проект, който сте
отлагали от доста време
насам. Периодът е добър
за преговори, ще успеете
да постигнете желаното

с цената на разумен компромис. В средата на седмицата мислите ви ще се
ориентират към бъдещето - ще кроите планове и
ще търсите начини как да
ги осъществите. идеите
ви са добри, на прав път
сте, така че бъдете смели
и продължавайте да работите, за да реализирате
всичко и на практика.
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