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Общините в страната бавно 
подобряват финансовото си здраве

Водната реформа е 
жизненоважна за сектора

Как хармонизираме старата архитектура 
с модерното строителство?

Инж. Иван Иванов, председател на УС на 
Българската асоциация по водите:

Лоша инфраструктура и мръсен въздух 
будят недоволството на софиянци
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Министърът на окол-
ната среда и водите 
Нено Димов подписа 
договор на стойност 9,6 
млн. лв. за изграждане 
на компостираща инста-
лация и инсталация за 
предварително третира-
не на битови отпадъци 
в община Ботевград и 
договор на стойност 3,2 
млн. лв. за изграждане 
на компостираща ин-
сталация за разделно 
събрани зелени и би-
оразградими битови от-
падъци от община Хар-
манли. Целта на първия 
проект е да се намали 
количеството депони-
рани битови отпадъци 
чрез осигуряване на до-
пълнителен капацитет 
за предварително трети-
ране. Компостиращата 
инсталация за разделно 
събрани зелени и/или 
биоразградими битови 
отпадъци е с капаци-
тет 2700 тона годишно 
и ще обслужва 32 500 
жители на територията 
на общините Ботевг-

рад, Етрополе и Правец. 
Инсталацията за пред-
варително третиране на 
смесено събрани битови 
отпадъци е с капацитет 
до 8700 тона годишно 
и ще обслужва 48 500 
жители. 

Общият размер на 
инвестицията е близо 
9,6 млн. лв., като ОП 
„Околна среда 2014-
2020“ (ОПОС) осигуря-
ва безвъзмездна финан-
сова помощ в размер на 
7,2 млн. лв. Срокът за 
изпълнение е 30 месеца.

Другият проект пред-
вижда построяване на 
съоръжение с капаци-
тет 2690 тона годиш-
но, което ще обслужва  
25 000 жители. Инста-
лацията ще бъде разпо-
ложена на територията 
на Регионалното депо 
за неопасни отпадъци 
за общините Харманли, 
Маджарово, Любимец, 
Тополовград, Симео-
новград и Свиленград. 
Проектът е на стойност 
над 3,2 млн. лв., като 

ОПОС осигурява близо 
2,4 млн. лв. Срокът за 
приключване на дей-
ностите е 19 месеца. 
Социално-икономиче-
ските ползи от изпълне-
нието на двата проекта 
са насочени към подо-
бряване качеството на 
околната среда и пре-
доставяне на нов тип 
услуга за управление на 
отпадъците за жителите 
в общините, коментира-
ха от Министерството 
на околната среда и во-
дите.

ОТ СЕДМИЦаТа

Изграждат инсталации за отпадъци в Ботевград и Харманли
Стойността на съоръженията е близо 13 млн. лв., 
част от които осигурява ОП „Околна среда“

Министър Димов подписа договорите с кметовете на Етрополе Димитър Димитров, на Ботевг-
рад Иван Гавалюгов и на Правец Румен Гунински 

Цветна мозайка, изобразяваща ло-
гото на Българското председателство 
на Съвета на Европа вече краси гра-
динката пред Националния дворец на 
културата (НДК). алеята с лалета „Рас-
тем заедно“ е направена от 38 хиляди 
цветни луковици. Те са подарък от 

посолството на Кралство Нидерландия 
на софиянци по повод домакинството 
ни на европредседателството. автор на 
килима от лалета е арх. Ян Хулдемонд, 
който 35 години е бил главен дизайнер 
на световноизвестната цветна градина 
„Кюкенхоф“ в Холандия. 

С т о л и ч н и я т  к м е т 
Йорданка Фандъкова 
представи пред Съвета 
за управление на Спе-
циализирания общин-
ски приватизационен 

фонд доклад за финан-
сиране на общински 
проекти със средствата, 
получени от привати-
зацията на „Общинска 
банка“ аД, съобщиха 
от пресцентъра на Сто-
лична община. След ре-
шение на Общинския 
съвет беше подписан 
договор за продажба-
та на „Общинска бан-
ка“ на стойност 46 млн. 
лева. Предложението 
за разпределение на 
средствата е направено 
на база приоритети и 
цели дългосрочни ин-
вестиции в развитието 
на София. Най-сериозен 
дял от средствата в раз-
мер на 26 на сто, или 12 
млн. лв., се предлагат 
за основния приоритет 
екология и зелена сис-
тема. Средства ще бъ-
дат насочени и към под-

дръжка и изграждане на 
нови детски площадки 
във всички райони на 
София. На второ мяс-
то сред приоритетите с 
дял от 21,7 на сто - 10 
млн. лв., са инвестици-
ите в образование. Те 
са предвидени за ре-
монт и изграждане на 
детски градини и учи-
лища и за финансиране 
на проекти за изцяло 
нови сгради за училища 
в райони, където липс-
ват в момента. За третия 
приоритет - транспорт 
и транспортна инфра-
структура, се предлагат 
20% от средствата - 9,2 
млн. лв. Целта е да се 
насочат повече средства 
в изграждане и рекон-
струкция на улици в 
кварталите. В сфера-
та на здравеопазването 
ще бъдат инвестирани 

12,2%, или 5,6 млн. лв. 
За култура са отделени 
5,4 млн. лв., като един 
от проектите, за които 
се предвиждат инвести-
ции, е превръщането на 
бившата топлоцентрала 
в център за съвремен-
на култура. Друг важен 
проект е за площадно-
то пространство около 
храма „Света Неделя“, 
където главният архи-
тект на София ще обяви 
конкурса за проектира-
не. За социалните дей-
ности са предвидени 1,8 
млн. лв. Около 800 хил. 
лв. са заложени за про-
ектите за нови квартал-
ни спортни зали, които 
ще бъдат изградени в 
дворове на шест учи-
лища.

Още по темата на 
стр. 4-5

МОЗАЙКА

Логото на Българското европредседателство 
„разцъфна“ пред НДК

София изпълнява редица проекти със 
средства от продажбата на Общинска банка
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За да гарантираме ви-
соко качество на проек-
тите, е необходимо пре-
разглеждане на норма-
тивната база, свързана с 
обществените поръчки за 
големите инфраструктур-
ни обекти. Това заяви ми-
нистърът на транспорта, 
информационните тех-
нологии и съобщения-
та Ивайло Московски по 
време на среща с ръко-

водството на Камарата на 
строителите в България 
(КСБ), която се проведе 
в Транспортното минис-
терство. По думите му, 
продължителните обжал-
вания и критерият за из-
бор на изпълнител, пред-
ложил най-ниска цена, 
водят до сериозни про-
блеми при реализацията 
на проектите. „В момента 
голяма част от железо-
пътните проекти по ОП 
„Транспорт и транспорт-
на инфраструктура“ са 
подложени на сериозен 
риск от неизпълнение за-
ради обжалвания, про-

дължаващи над половин 
година“, каза Московски. 
Той посочи още, че пред-
стои да бъде сформирана 
работна група от някол-
ко министерства, която 
да предложи промени в 
Закона за обществените 
поръчки. 

Представителите на 
КСБ изтъкнаха, че труд-
ностите,  които среща 
браншът, са свързани с 

големия интензитет на 
проектите в края на всеки 
програмен период, кое-
то води до недостиг на 
строителни мощности. 
По думите на изпълни-
телния директор на ка-
марата Мирослав Маз-
нев, секторът ще бъде 
по-балансиран, ако има 
инвестиционна програма 
за транспортните проек-
ти. Московски уточни, че 
за възложителите е много 
трудно да правят точни 
първоначални графици, 
тъй като обжалванията и 
някои административни 
процедури не могат да 

бъдат предвидени като 
продължителност. По от-
ношение на най-големия 
пътен проект, финанси-
ран от транспортната 
програма - аМ „Струма“, 
министърът посочи, че 
изпълнението на Лот 3.2 
от магистралата е необра-
тим процес и държавата 
не може да губи повече 
време до стартирането на 
участъка.

Междувременно Ивай-
ло Московски се срещна 
и с генералния директор 
на асоциацията на ев-
ропейската железопътна 
транспортна индустрия 
(UNIFE) Филип Ситроен, 
с когото обсъди развитие-
то на проектите в железо-
пътния сектор и необхо-
димостта от инвестиции 
за завършване на всички 
направления, които ми-
нават през страната ни. 
Повод за разговорите бе 
срещата на високо равни-
ще по въпросите на желе-
зопътния транспорт, коя-
то се проведе в София.

Много жп проекти са в риск от неизпълнение 
заради обжалвания, смята министър Московски

От Конфедерацията 
на работодателите и ин-
дустриалците в Бълга-
рия (КРИБ) анализираха 
икономическата и по-
литическата ситуация 
в страната по време на 
общото си събрание. 
„След изборите от март 
2017 г. политическата 
обстановка в страната 
се нормализира и остана 
сравнително спокойна, 
което се отрази поло-
жително на работата на 
тристранните съвети за 
сътрудничество, на диа-
лога между социалните 
партньори и на процеса 

на продължаване или 
начало на реализация 
на ключови реформи“, 
гласи част от анализа. 
Според ръководството 
на КРИБ се запазва тен-
денцията за стабили-
зиране на икономиката 
и положителен иконо-
мически растеж. БВП 
е с ръст от 3,9%, безра-
ботицата е намаляла с 
1,2 пункта, повишено е 
доверието в банковите 
и финансовите институ-
ции. Основен двигател 
на икономиката е рас-
тящото вътрешно по-
требление. През 2017 г. 

преките чуждестранни 
инвестиции у нас нара-
стват, износът на стоки 
и услуги се увеличава с 
4,1%, а вносът с 5,1%. 
Липсата на квалифици-
рана работна ръка обаче 
остава основен дефицит 
на пазара на труда, от-
читат от КРИБ. Общото 
събрание избра 12 нови 
членове на Управител-
ния съвет, които са от 
различни бизнес сфери, 
а в състава на Контрол-
ния съвет на работода-
телската организация 
като нов член влиза биз-
несменът Георги Милев. 

Обсъждат се промени в ЗОП за 
големите инфраструктурни обекти

КРИБ:

Инвестиционният климат у нас се подобрява, но 
липсата на квалифицирана работна ръка е проблем

Министър Ивайло Московски и представители на КСБ обсъдиха изпълнението на 
пътните и жп проекти и състоянието на транспортния сектор у нас
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Катя ТОДОРОВА

В последно време 
най-често недоволство-
то на жителите на Со-
фия се надига срещу 
лошата инфраструк-
тура, мръсния въздух 
през зимата и застро-
яването на зелените 
площи между блоко-
вете.

Особено остър е про-
блемът с инфраструкту-
рата в южните квартали 
- близо до околовръст-

ното шосе на града. 
Там на места улиците 
не само не съществуват, 
но дори не са разчер-
тани и на книга. При-
чината е, че районът, 
който някога е бил една 
от вилните зони на сто-
лицата, след 1990 г. се 
застроява стихийно, без 
план, на парче. Нивите 
там са били връщани 
и след това имотите са 
били вкарвани в регула-
ция, без да е направено 
градоустройство. Сега 
общината няма пари да 

отчуждава тези имоти 
и това вдига периодич-
но на протести жите-
лите най-вече на квар-
талите „Манастирски 
ливади“ и „Витоша“. 
В тези зони на София 
проблемът е не само с 
улиците, но и с преза-
строяването. В първия 
квартал плътността на 
застрояването е по-ви-
сока, отколкото дори в 
центъра на столицата.

От няколко месеца 
жителите на кв. „Ви-
тоша“ се борят за по-

добряване на инфра-
структурата на „мо-
дерното гето“, както те 
определят квартала си. 
Те алармират, че око-
ло блоковете им няма 
улици, тротоари, об-
служваща инфраструк-
тура, детски и спортни 
площадки. Настояват 
на първо време да бъде 
изграден изход към 
околовръстния път, вто-
ро платно за изход на 
ул. „асен Разцветни-
ков“ и бул. „Симеонов-
ско шосе“, отваряне на 
изход през ул. „Васил 
арнаудов“ при Френ-
ския лицей, поставяне 
на светофари и на път-
на връзка с бул. „Черни 
връх“. Според жители-
те в бъдещия план за 
развитие трябва да се 
предвиди отчуждаване, 
разширение и изграж-
дане поне на 5 улици 
годишно, минимум по 
2 детски площадки на 
година и поставяне на 
пътни знаци по възлови 
кръстовища.

Други я т  н ереш ен 
проблем на хората от 
района е липсата на 
удобен градския транс-
порт. Нужни са довеж-
дащи автобусни линии 
до метрото, диагонал-
ни линии със съседни 
квартали, пешеходна 
връзка към автобусната 
спирка до зоопарка.

На последните про-
те сти на жители от 

квартала през март хо-
рата се жалваха и от 
липсата  на  контрол 
върху строителството 
и чистотата. Поискано 
бе общината да поеме 
функциите си и да за-
почне да възстановява 
разрушените улици от 
машините и строители-
те, да следи за нивата 
на шум и за движение-
то на тежката техника 
по вътрешноквартални-
те улици. По данни на 
протестиращите по ня-
колко десетки са актив-
ните строежи в района 
през топлите месеци 
на годината. Недовол-
ните жители настояват 
още да се спре стро-
ителството, докато не 

се изгради адекватна 
инфраструктура.

Друга болна тема за 
живеещите във „Вито-
ша - ВЕЦ „Симеоно-
во“ е високият строеж 
на бул. „Симеоновско 
шосе“ 102. Те настоя-
ват да се преразгледа 
височината му заради 
драстичната липса на 
паркоместа и очакван 
генериран трафик. Не 
на последно място жи-
телите искат и приема-
не на нов устройствен 
правилник, за да се из-
ясни бъдещото застро-
яване и избягване на 
подобни недоразуме-
ния като допуснатия 
строеж.

В едни от уредените 

ТЕМаТа

Протестират и срещу застрояването на градинки и детски площадки

П е рм а н е н т н о  н е -
доволство от липсата 
на достатъчно места 
в детските градини и 
ясли изразяват жите-
лите на столицата. Те 
дават гласност на про-
блема обикновено чрез 
медиите. От Софийска 
община са категорич-
ни, че работят актив-
но по болната за много 
семейства тема. Общо 

5 нови детски гради-
ни ще има София през 
2018 г., а отделно от 
това започва изгражда-
нето на още 8 такива 
обекта, обяви в начало-
то на годината кметът 
Йорданка Фандъкова. 
Обновена детска гради-
на отвори врати в сто-
личния квартал „Боя-
на“. Тя е проектирана 
за две групи с около 

50 деца. Стойността на 
ремонтните дейности 
е 1,2 млн. лв. Работите 
по проектирането, съ-
гласуването и ремонт-
ните дейности на би-
вшето боянско училище 
обаче са продължили 
повече от 10 години, 
обясни кметът. Тя от-
беляза, че сградата е 
паметник на култура-
та с изключителна ар-

хитектура и история. 
Предстои да бъде за-
вършена и новата дет-
ска градина в „Драга-
левци“. Нова сграда 
се изгражда също и в 
„Красно село“. Ще бъ-
дат открити и детски 
градини в „Люлин“ и 
в „Младост“, отчитат 
от администрацията 
и уточняват, че тази в 
„Младост“ е много го-
ляма - с 10 групи.

За тази година са за-

ложени над 22 млн. лв. 
за започване на строи-
телството на осем нови 
сгради - две от тях от-
ново са в район „Ви-
тоша“ - в „Княжево“ и 
„Павлово“.

„Все още най-натова-
рените райони с най-го-
лям недостиг на детски 
заведения са „Витоша“, 
„Красно село“, „Триа-
дица“, отделни части на 
„Младост“ и „Люлин“. 
а нашата политика е 

амбициозна и вече ми-
слим за облекчаване на 
групите“, коментира 
системата за записва-
не в детските градини 
Йорданка Фандъкова. 
Според нея обаче има 
нужда от още инвес-
тиции в образовател-
ната инфраструктура в 
София. Това се отнася 
особено за нови райо-
ни, като „Манастир-
ски ливади“, „Изток“ и 
„Кръстова вада“.

Битки за записване в ясли и забавачки

Лоша инфраструктура и мръсен въздух будят    най-много недоволството на софиянци

Родители дават дежурства по цели дни пред детски градини и ясли 

Хората най-вече от панелните комплекси протестират срещу застрояване на зелените зони в 
междублоковите пространства

Социалните мрежи изобилстват от снимки на некачествени 
наскоро завършени ремонти като този, близо до Народния 
театър в центъра на София
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по-стари квартали на 
столицата - „Изгрев“ и 
„Дианабад“, хората пък 
са недоволни и протес-
тират срещу планове-
те на общината част от 
улиците, които са без 
изход, да бъдат отво-

рени. Става въпрос за 
пускането на движени-
ето по отсечките от ул. 
„Русаля“ до ул. „Пи-
мен Зографския“ и от 
ул. „Незабравка“ до ул. 
„Трепетлика“. Хората в 
кварталите се опасяват, 
че това ще доведе до 
вкарването на трафик от 
близките булеварди по 
тесните квартални ули-
ци. С това не са съглас-
ни най-вече живеещи-
те в големите блокове 
по улиците „Елемаг“ и 
„Самоков“.

От години жители-
те на „Младост“ и дру-
ги от изградените през 
последния половин век 
квартали на София не-
доволстват от застро-
яването на зелените им 
площи. Причината е, 
че към края на мина-
лия век на бърза ръка 
родната Темида обяви 
градинките и детските 
площадки за „пустее-
щи земи“, и така уза-
кони реституцията им. 
Та дори цял парк в кв. 
„Слатина“ бе обявен 
за пустееща земя и бе 
реституиран. След това 
обаче Столична общи-
на „забрави“ да оста-
ви предназначението 
на терените за зелени 
площи и не пожела да 
намери начин да обез-
щети собствениците с 
други имоти или с пари. 
Така в различни части 
на София продължават 
да цъкат бомби и вина-
ги някоя градинка или 
детска площадка могат 

да осъмнат оградени - с 
багер, копаещ основи-
те на кооперация, поч-
ти залепена до старите 
блокове.

През изминалата зима 
недоволството на столи-
чани изригна и срещу 

мръсния въздух, особе-
но в кварталите, близо 
до ромските гета, къ-
дето за гориво за ото-
пление се използват не 
само дърва, но и вся-
какви други горими ма-
териали, включително 
дрехи и автомобилни 
гуми.

Заради липсата на 
адекватни мерки сре-
щу замърсяването про-
те стираха  жителите 
на кварталите „Красна 
поляна“, „Оборище“, 
„Овча купел“, „Запа-
ден парк“, „Младост“ 
и „Дружба“. Хората ис-
кат да се стимулира из-
ползването на градския 
транспорт, като се нама-
ли драстично цената на 
билета. Да се обявяват 
дни на безплатен град-
ски транспорт, ако ни-
вата на замърсяване са 
високи. Да се отпускат 
повече помощи за ток 
и газ, но не и за твър-
ди горива. Мобилните 
станции за измерване 
на чистотата на въздуха 
да се поставят на адек-
ватни места. Жителите 
на „Красна поляна“ са 
срещу съществуване-
то на гетото в сградата 
на бившите виетнамски 
общежития, където ма-
сово се изгарят гуми, 
кабели и дрехи.

Докато едни протес-
тират за чист въздух, 
други не искат да им 
отчуждават ливадите, 
за да направят парк в 
„Младост“. През януари 
представители на около 

500 фамилии от бивше-
то село, сега столичен 
квартал „Горубляне“, 
протестираха срещу из-
граждането на парк „Из-
ток“ в София на площ 
от 1250 дка. Според хо-
рата от квартала оба-
че цените, по които ще 
бъдат обезщетени, са 
изключително ниски и 
се притесняват, че сред-
ствата им ще бъдат за-
бавени с години наред. 
Те са категорични, че 
има алтернатива на про-
екта, а именно - паркът 
да бъде изграден върху 
общински и държавни 
земи, така че да не се 
налага отчуждаване.

Жители на столич-
ните квартали „Горна 
баня“ и „Овча купел“ 

протестираха на 1 ап-
рил срещу липсата на 
поддръжка на мине-

ралните бани в двата 
квартала. Избраният 
ден бе  символична 

препратка към дъл-
гогодишните лъжи и 
обещания, че двата па-
метника на културата 
ще бъдат ремонтира-
ни.

Според организато-
рите на протеста ще 
се стигне до момент, 
в който с двете бани 
вместо архитекти, ще 
се занимават архео-
лози. Те допълват, че 
малко повече от три 
години се водят пре-
говори с различните 
институции. Баните са 
собственост на Здрав-
ното министерство и 
респективно на Болни-
цата по рехабилитация 
и физикална терапия в 
„Овча купел“. Жите-
лите на двата квартала 
искат двата обекта да 
минат към общината 
и местната власт да се 
заеме с възстановява-
нето им.

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

ВНОСИТЕЛ НА ПЪТНИ БИТУМИ 
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ПОЛИМЕРМОДИФИЦИРАНИ
 БИТУМИ:
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Искат реставрация на старите минерални бани
В „ОВЧА КУПЕЛ“  И  „ГОРНА БАНЯ“

Лоша инфраструктура и мръсен въздух будят    най-много недоволството на софиянци

Въпреки липсата на нормална инфраструктура в кварталите под Южната дъга на околовръст-
ното в София продължава усиленото строителство

Протестиращите срещу мръсния въздух не искат да се дават 
помощи за дърва и въглища

Баните в „Горна баня”  (на снимката) и „Овча купел”  вече над 2 десетилетия пустеят
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Разговаря 
Виолета ВЛАСТАНОВА

- Инж. Иванов, как оце-
нявате състоянието на ВиК 
отрасъла към настоящия мо-
мент?

- За никого не е тайна, че 
състоянието на отрасъл ВиК в 
България не е добро. Дългите 
години, през които значението 
на този сектор беше подценява-
но и неглижирането на нуждите 
от инвестиции, ни доведоха до 
това състояние, при което от-
читаме най-големите загуби на 
вода (средно 60% за страната) 
и невъзможността да изпълним 
в срок изискванията на Евро-
пейския съюз за опазване на во-
дните ресурси чрез построяване 
на пречиствателни станции за 
отпадъчни води. 

- Кои са основните пробле-
ми в сектора? За всички е 
ясно, че ВиК отрасълът е в 
постоянна реформа вече го-
дини наред и финансовите 
нужди по отношение на под-
дръжката и развитието на ин-
фраструктурата са огромни.

- Основният проблем е лип-
сата на достатъчно средства за 
инвестиции, но към него може 
да добавим вече и липсата на 
достатъчно средства за привли-
чането и задържането на квали-
фицирана работна ръка, която 
да организира и изпълнява по 
най-ефективен начин необходи-
мите мерки за излизане от ситу-
ацията. Осъществяването на во-
дните реформи е жизненоважно 
за сектора, като основната цел 
е така да бъдат подредени вза-
имоотношенията в отрасъла, че 
той да е способен да привлича 
финансови средства и да ги 
използва по най-рационален на-
чин. Ясно е, че услугите, които 
предоставят ВиК операторите, 
винаги ще носят своя социален 
характер, и трудно ще се върви 
към определяне на цени, които 
да дават комфорт на операто-
рите в тяхната ежедневна рабо-
та, но при тези обстоятелства 
трябва всички заинтересовани 
страни да ги подпомагаме в из-
пълнението на нелеките задачи, 
които стоят пред тях, а именно: 
обновяване на ВиК мрежата, 
въвеждане на нови технологии, 
оптимизиране на разходите и 
ограничаване на кражбите и 

разхищението на вода. Идват и 
нови предизвикателства, свър-
зани с природните катаклизми 
и цялостното управление на во-
дния ресурс. И не на последно 
място - връщане на интереса на 
младите хора към инженерните 
науки, свързани с предоставяне-
то на ВиК услуги. 

- На какъв етап е окрупня-
ването на ВиК операторите?

- Окрупняването на ВиК опе-
раторите върви с по-бавни тем-
пове от очакваното. На практи-
ка почти навсякъде процесът 
е на финалната права, като се 
очаква той да завърши през юни 
тази година с анексиране на до-
говорите между регионалните 
ВиК асоциации и ВиК опера-
тори. Дори и след този срок 
обаче ще останат някои области 

(Благоевград, Ловеч, Разград 
и други) с повече от един опе-
ратор поради нежеланието на 
градските управи да прехвърлят 
дейностите по предоставяне на 
ВиК услуги към държавните 
дружества и предпочитание да 
се запазят общински такива. 
Мисля, че с повишаването на 
изискванията към качеството 
на тези услуги, което е свързано 
и с изменящите се европейски 
директиви, обстоятелствата ще 
притиснат малките ВиК опера-
тори да търсят окрупняването 
сами. 

- Ефективни ли бяха според 
Вас направените инвестиции 
във ВиК отрасъла по линия 
на европейските програми до 
момента?

- Смятам, че като цяло тези 
инвестиции бяха ефективни, 
което се доказва и от наскоро 
публикуван доклад на Европей-
ската сметна палата, но можеше 
да ги направим по-оптимално 
и със същите средства да по-
стигнем още по-добър ефект. 
Струва ми се, че голяма част 
от грешките са отчетени и през 
този период ще бъдем много по-
успешни, въпреки натрупаното 
закъснение в изпълнението на 

ОП „Околна среда“. Планира-
нето на регионален принцип и 
насочването на европейските 
средства към ключови обекти е 
добра предпоставка за това. Из-
готвянето на регионалните пре-
динвестиционни проучвания за 
14 области е пред своя край и се 
очаква изпълнението на обекти-
те да започне до края на 2018 г.

- Очаква се да стартират 
редица обществени поръчки 
по ОП „Околна среда“ и по 
Програмата за развитие на 
селските райони. Предизвика-
телство ли ще е, че бенефици-
ентите са ВиК операторите?

- Именно наложеното през 
годините несправедливо мне-
ние, че ВиК операторите не 
работят добре, създава притес-
нение у някои хора, че те няма 
да се справят с предизвикател-
ствата пред бенефициентите по 
тези програми. аз не споделям 
това мнение. Личното ми на-
блюдение е, че в изпълнените 
през годините проекти по ОП 
„Околна среда“ ВиК оператори-
те, без да имат централна роля, 
бяха в основата на добре изпъл-
нените проекти с техните инже-
нерни кадри. По-трудно за тях 
ще е административната част на 

задаващите се проекти, но чрез 
подхода на управляващия орган 
на програмата да се създадат 
специални вътрешни проект-
ни звена ще се преодолее това 
предизвикателство. Запазването 
на тези звена след проекта ще 
осигури устойчивост както на 
самите проекти, така и по-силен 
административен капацитет за 
ВиК операторите. 

- В момента се подготвя 
Закон за водоснабдяването и 
канализацията. Смятате ли, 
че новият норматив ще уреди 
стопанисването, поддържане-
то и експлоатацията на ВиК 
системите и съоръженията, 
както и на предоставянето на 
ВиК услуги?

- До голяма степен тези неща 
са уредени и в текущото законо-
дателство. То обаче по отноше-
ние на отрасъл ВиК е разпиляно 
в различни нормативни актове, 
като основният е Законът за 
водите, където на отрасъл ВиК 
е отреден чл. 193. Няма как да 
очакваме да получаваме качест-
вени ВиК услуги, след като ВиК 
отрасълът е поставян винаги на 
опашката - след производството 
и дистрибуцията на еленергия, 
топлинна енергия и газ - и не 
му се отрежда тази роля, която 
заслужава. В тази връзка, освен 
че ще коригира някои дефекти 
(неизпълними клаузи) в текуща-
та нормативна база, ние гледаме 
на този дългоочакван от гилди-
ята закон като важна стъпка за 
връщане уважението и значени-
ето на отрасъла.

- Как гледате на идеята за 
изграждане на подземен када-
стър за цялата ВиК мрежа в 
страната?

- Съвременните техноло-
гии дават възможност да се 
оптимизира работата във всяко 
едно отношение на всяко едно 
предприятие. В основата на 
всичко стоят активите, които 
притежава, управлява или под-
държа това предприятие. За 
мен въвеждането на кадастър 
(географски информационни 
системи) във всеки ВиК опера-
тор трябва да бъде приоритет. 
На някои места той съществува, 
но не е пълен, на други места е 
започнат, но не се допълва. Като 
цяло направата на подземен 
кадастър не е еднократно дейст-
вие, а процес, който включва в 
себе си инженерни и ИТ позна-
ния, проучвателни дейности, 
но и цялостна реорганизация 
на ВиК операторите така, че ин-
формацията в него да е винаги 
актуална. Въвеждането на ка-
дастър може да изглежда скъпа 
инвестиция, но съм убеден, че 
тя ще се изплати многократно 
в кратък срок от време, ако се 
направи умело.
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Инж. Иван Иванов, председател на УС на Българската асоциация по водите:

Иван Иванов завършва 
Френската гимназия в Со-
фия и Химикотехнологичния 
и металургичен универси-
тет (ХТМУ). Магистър е по 
бизнес администрация от 
Франкофонския институт 
по администрация и управле-
ние (IFAG) в столицата и от 
Американския университет в 
България (AUBG). Специали-
зира във Висшия национален 
институт за химични тех-
нологии (ENSIGC) в Тулуза, 
Франция. Зает е в областта 
на водния сектор и ВиК от-
расъла от 1999 г., като 11 
години работи в „Софий-
ска вода“ АД, където заема 
постовете главен секретар и 
прокурист.

Председател е на УС на 
Фондация „Европейско съ-
трудничество за бенчмар-
кинг“ (EBC Foundation) за 
2018 г. Изпълнителен дирек-
тор е на сдружение „Индус-
триален клъстер подземна 
инфраструктура“ (ИКПИ). 
Член е на Управителния съ-
вет на Европейската федера-
ция на националните асоци-
ации по ВиК услуги (EurEau) 
и на Асоциацията на индус-
триалния капитал в Бълга-
рия (АИКБ) в Комитета за 
наблюдение на Оперативна 
програма „Околна среда 2014- 
2020“. От 2012 година е пред-
седател на Управителния 
съвет (УС) на Българската 
асоциация по водите (БАВ).

Въвеждането на подземен кадастър може 
да изглежда скъпа инвестиция, но тя ще се 
изплати многократно, ако се направи умело

Въпреки натрупаното закъснение в 
изпълнението на ОП „Околна среда“, през този 
програмен период ще бъдем много по-успешни

Отношенията в отрасъла трябва да се подредят така, че той да привлича средства и да ги използва по най-рационален начин

Водната реформа е жизненоважна за сектора
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МЛаДИТЕ В БРаНша

- Защо избрахте да се реали-
зирате в България?

- От въпроса, естествено, се 
подразбира, че в днешно време 
все по-малко млади хора остават 
в България, и ако досега е било 
интересно да разберем защо 
някой българин е избрал да се 
реализира в чужбина, то днес се 
чудим точно обратното - защо 
един млад човек остава и търси 

своето призвание тук. Да, звучи 
странно и нелогично. И аз са-
мата се убедих в това още през 
студентските години, когато 
имах възможността да участвам 
в един международен конкурс и 
workshop във Франция, където 
видях как се работи там, и оп-
ределено останах впечатлена. 
Но където и да ходя в чужбина, 
все оставам с чувството, че Бъл-

гария е моето място за живот, 
въпреки трудните възможности 
за реализация. Тук са семей-
ството, близките и приятелите 
ми. Тук са живели и отгледали 
своите поколения прадедите ми. 
С България свързвам най-мили-
те си спомени. Тук са корените 
ми. а по отношение на профе-
сионалното развитие смятам, 
че когато един човек работи с 

желание, мотивация, отдаденост 
и проявява проактивност, това 
се оценява навсякъде по света, 
включително и тук.

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

- архитектурата е творческа 
професия, което я прави изклю-
чително интересна. За съжале-
ние, нормативите тук са доста 
ограничаващи и много често 
сме свидетели на сгради, които 
са проектирани така, че изцяло 
да следват изискванията на ЗУТ, 
но нямат висока архитектурна 
стойност. Затрудненията поради 
излишната административна 
тежест, свързана с инвестицион-
ното проектиране и със строи-
телството, също са сериозни, за 
разлика от другите европейски 
държави.

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

- Бих се включила в най-раз-
лични обществени инициативи 
и каузи, свързани с подобря-
ването на качеството на живот 
и средата на обитаване, свър-
зани с всеки град в България. 
Преди години в родния ми 
град Трявна със съучениците 
ми от художествената гимна-
зия резбовахме табелките за 
кофите за разделно събиране 
на боклук, така че да допъл-
ват възрожденския облик на 
Трявна. Тези табелки правят 
впечатление на всички гости в 
града и допринасят за отноше-
нието на хората към чистотата. 
Това е един дребен детайл, но 
той говори много за жителите 
на града и за отношението към 
старите занаяти и културното 
ни наследство. Бих участвала в 
подобни инициативи, свързани 
и със София, ако това ще по-
могне, макар и там проблемите 
да са много повече.

ПРОЕКтИ

Арх. Десислава Михайлова:

Десислава Михайлова е родена през 1987 г. в 
Трявна. Завършва Националната художествена 
гимназия „Тревненска школа“, а след това Универ-
ситета по архитектура, строителство и геодезия 
в София - специалност „Архитектура“. От 2008 
до 2017 г. работи и трупа професионален опит във 
водещи архитектурни бюра. Проявява особен ин-
терес към дизайна и проектирането на спортни 
зали. Има три проекта, свързани с темата спорт-
ни сгради, единият от които е печелил награди. 
Третият е концепция, разработена за клиенти в 
София. Освен с архитектура се занимава и с инте-
риорен дизайн. От 2015 г. е член на КАБ с придо-
бита пълна проектантска правоспособност.

Нормативната уредба в България 
е доста ограничаваща
Има много сгради, които са проектирани по 
изискванията на ЗУТ, но нямат архитектурна стойност

Идеен проект за спортен комплекс в София

Идеен проект за зала за тенис в Пловдив (дипломен проект), спечелил награда на РК София-град към КАБ

Идеен проект за многофункционална спортна зала в София Интериорен дизайн на апартамент в София
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София ще бъде дома-
кин на първото издание 
на Roca One Day Design 
Challenge в България 
на 21 април. Събитието 
ще се състои в Експо 
Баня София, най-голя-
мата корпоративна из-
ложбена зала на Roca на 
Балканите. В рамките 
на един ден студенти и 
млади професионали-
сти от цялата страна с 
интереси в областта на 
архитектурата и дизайна 
ще могат да се вклю-
чат в състезанието, по 
време на което само за 
няколко часа ще трябва 
да създадат дизайн на 
елемент (продукт), свър-
зан с пространството 
на банята. Конкретното 
задание на конкурса ще 
стане известно на учас-
тниците едва сутринта 
на самия ден на провеж-
дането му.

Началото на инициа-
тивата One Day Design 
Challenge е дадено от 
Roca с цел предоставяне 
на платформа, чрез коя-
то младите архитекти и 
дизайнери да могат да 

покажат таланта си, а 
също и да имат възмож-
ност за контакт с утвър-
дени професионалисти 
и представители на биз-
неса. Наградният фонд 
за конкурса в България 
е 4200 лв., като побе-
дителите ще имат въз-
можност да участват и в 
допълнителен уъркшоп 
за дизайн с утвърдени 
международни лектори.

В състезанието могат 
да се включат студенти 
и млади професиона-
листи от сферата на ар-

хитектурата и дизайна 
на възраст до 30 годи-
ни с постоянно место-
жителство в България. 
Участниците могат да 
се състезават индиви-
дуално или в отбори от 
максимум трима души. 
Необходима е предвари-
телна регистрация он-
лайн най-късно до 18 
април 2018 г. на www.
onedaydesignchallenge.
net.

O n e  D a y  D e s i g n  
Challenge e състезание 
за време, в което учас-

тниците се изправят 
пред предизвикателство-
то да създадат в рамките 
на един-единствен ден 
оригинални решения и 
иновативни концепции, 
свързани с простран-
ството на банята, споде-
ли Xavier Torras, член на 
международното жури, 
директор бранд и кому-
никации на Група Roca 
и директор на фондация 
We Are Water. Остана-
лите членове на жури-
то на конкурса в София 
са български архитекти 

и дизайнери, получи-
ли признание за своите 
проекти не само у нас, 
но и в международен 
мащаб.

Това са:
  Арх. Ангел Заха-

риев - с името му се 
свързват проектите за 
емблематични сгради, 
като Бизнес парк София, 
Capital Fort, Sky Fort, 
Музейко, Gtower. Съос-
новател на а и а архи-
текти и Група Град.

  Валентин Водев 
- дизайнер, носител на 
множество междуна-
родни награди, вкл. Red 
Dot Design Award. Ос-
новател на Vodev studio, 
Виена. Член на меж-
дународното жури на 
конкурса #jumpthegap 
2016/2017 г.

  Генчо Гоев - ди-
зайнер, носител на мно-
жество международни 
отличия, вкл. Red Dot 
Design Award. Основа-
тел на Националната 
платформа за интерио-
рен и продуктов дизайн 

- Dibla, както и на Сту-
дио Гоев.

  Арх.  Любомир 
Станиславов - с името 
му се свързват проекти, 
като НДК, Хълмовете 
на Плана, шоурумите на 
Infiniti и Hyundai, мол 
„Сердика“. Издател на 
престижни международ-
ни издания, изпълните-
лен директор на ауто-
мотив Клъстер Бълга-
рия.

Състезанието One Day 
Design Challenge by Roca 
се провежда в атмосфе-
ра на екипна работа и 
сътрудничество, в която 
младите участници имат 
възможност да обменят 
идеи с други дизайнери 
и архитекти. След изда-
нията му в Испания, Ве-
ликобритания, Португа-
лия, Русия, ОаЕ, Полша, 
Китай платформата за 
първи път ще гостува 
и в България, преди да 
продължи пътя си към 
аржентина, Бразилия, 
Сингапур, Хонконг и 
Хърватия.

Има два начина за „съ-
жителство“ между стара-
та архитектура и новото 
строителство. Първият е 
модерното да се строи в 
унисон с историческото, 
т.е. да приобщим новото 
към вече изграденото. 
В обектите, които сега 

се строят, да се прене-
сат някои от елементите 
на старите сгради, като 
прозорците, корнизите 
и други. Вторият е да 
се строи в контраст - в 
сблъсък на две епохи. 
Такива примери има 
във Франция, Германия, 
Дания. До стари сгради 
строят стъклени по нова 
технология за оформяне 
на фасадното простран-
ство - стъклените стени 
са с цветовете на старите 
фасади и т.н.

У нас могат да се ви-
дят и двете решения. В 
София 2-3-етажни сгра-
ди от 30-те години на ми-
налия век се надстрояват 
с три етажа от стъкло. аз 
съм скептично настро-

ен към такива сгради. 
Научавам, че и сградата 
на Български пощи ще 
бъде надстроена по този 
начин. Ще наблюдавам с 
любопитство какво ще се 
получи. ако се наложи 
това да се направи на 
царския дворец, инте-
ресно ми е проектантът 
как ще подходи. аз съм 
поддръжник на това но-
вите обекти да се съобра-
зяват със старите. За мен 
стъклената надстройка 
изглежда като пришив-
ка. Проектантите могат 
всичко, но оценката я 
дават гражданите, които, 
без да са специалисти, 
разбират дали двете час-
ти на една сграда си под-
хождат, или не.

Арх. Владислав Коларов, член на РК на КАБ - 
Кюстендил:

Има примери за унисон, но 
и за сблъсък на двете епохи

За мен съчетаване-
то на старото с новото 
строителство е въпрос 
на творческо виждане, 
на талант. Сгради от раз-

лични епохи могат да съ-
жителстват само ако са 
талантливо направени. 

Въпро сът поражда 
нов въпрос: Какво да 
правим - да съборим 
всичко старо или да 
строим като през ХVIII 
век? Отговорът ми е - 
всеки нов обект да се 
съчетава със сградите 
наоколо, да ги наподобя-
ва, но талантливо. В про-
тивен случай резултатът 
е контраст.

В Стара Загора няма 
много стари сгради, гра-

дът е горял три пъти. Но 
бих посочил един спо-
лучлив пример - реали-
зацията до античния фо-
рум. Беше рехабилити-
рана жилищна сграда от 
30-те години на миналия 
век с пристройка към 
нея. Тя влезе в северната 
граница на форума и се 
получи сполучлив за-
вършек. Така тази сграда 
влезе в панорамата на 
обекта по най-добрия 
начин. Проектант бе ар-
хитект Георги Кътов и 
колективът му от София.

Арх. Петър Киряков, председател на РК на КАБ - 
Стара Загора:

Само в талантливи проекти могат да 
съжителстват исторически и съвременни сгради

One Day Design Challenge с първо издание в България

Как хармонизираме старата   архитектура с модерното строителство?



бр. 13 (1221), 16 - 22 април 2018 г.

Всичко започва от 
устройствения план 
на дадено селище или 
квартал. Само цялост-
ни подробно устрой-
ствени планове могат 
да решат проблема 
старо-ново. В момен-
та нашите проекти за 
нови сгради в близост 
до старите се съгла-

суват с Института за 
паметниците на култу-
рата, за което се губи 
близо година време.

Вс еки  про ект  з а 
нова сграда зависи от 
клиента. Ние обясня-
ваме, че сграда в бли-
зост до паметник на 
архитектурата тряб-
ва да бъде в неговия 
стил. Но това зависи 
от неговото вижда-
не, този въпрос не е 
решен законово. ако 
го убедим и се съгла-
си, приема проекта, 
ако не, архитектът не 
може да надделее.

Враца има контра-
сти. Те могат да се ви-
дят през една улица. В 
минали времена цен-
търът е опазен от па-
нелни сгради. Такива 
са строени само в два 
квартала. Но тук опи-
раме до Института за 
паметниците на култу-
рата. Съгласуването с 
тях е кошмар. Пет ме-
сеца се чака допускане 
за ПУП и изработка на 
инвестиционен про-
ект. Втори път - пак 

толкова за съгласува-
не на проекта. Тро-
мавост и бюрокрация 
съпътстват тези про-
цеси.

През последните го-
дини общините изра-
ботват общи градоус-
тройствени планове. 
Те засягат развитието 
на жилищните терито-
рии, комуникациите, 
озеленяването. Търси 
се комплексно реше-
ние, но то не се от-
нася до съчетаването 
на старата архитек-
тура с новите обекти. 
Как трябва да се строи 
между два паметника 
на архитектурата? За-
конов отговор няма.

Арх. Калина Мерудийска, председател на РК на 
КАБ - Враца:

Всичко зависи от клиента, 
ние само го консултираме

Лом е град със стари 
къщи, строени в нача-
лото на миналия век, но 
са много красиви и при-
дават характерен блясък 
на града. Цялата цен-
трална улица е с такива 
сгради, изградени плът-
но една до друга. Затова 
са обявени за групов 
паметник на архитек-
турата. Много от тези 
къщи се нуждаят от 
реставрация, но тя ста-
ва само с желанието на 
собствениците. а те са 
много наследници, не 
живеят в Лом, някои са 
и в чужбина и не про-
явяват интерес към на-
следствените си къщи. 
Общината се опитва да 
се свърже с тях. Тези, 
с които успява, отгова-
рят, че нямат средства 
за такъв ремонт. Наис-
тина, тези ремонти са 
скъпи, защото фасадите 
са с богати орнамен-
ти. Проектирани са от 
австрийски, унгарски, 
италиански архитекти. 
В Лом има над 50 таки-
ва сгради. 

Нужна е промяна в 
законодателството, коя-
то да дава права на об-

щините над тези ценни 
сгради. Има идея те да 
могат да се ипотекират 
срещу кредити от бан-
ки, да се ремонтират, 
а кредитите да изпла-
щат собствениците. Но 
това е само идея. Или 
ако сградата се руши, 
да може общината да я 
придобива и да я въз-
станови.

В Лом през послед-
ните години общината 
възстанови две къщи, 
които са нейна собстве-
ност. Наскоро бе обно-
вена още една от стари-
те къщи, която вече има 
нов собственик. Възста-
новихме с дарения една 
вестникопродавница, 
обявена през 1920 г. за 
най-хубавата в страна-
та.

В общия устройствен 
план на града тези ста-
ри архитектурни памет-
ници ще бъдат обозна-
чени. В съседство с тях 
няма да се разрешава 
ново строителство в 
различен стил. Това, ко-
ето е ставало по време-
то на социализма, няма 
да се повтори. Цяла 
една улица с уникални 

сгради от центъра към 
Дунава е била съборе-
на, за да се изградят 
жилищни блокове. Лом 
е интересен със старите 
си сгради. Те се отли-
чават с различна орна-
ментика. Сега по глав-
ната улица са запазени 
в автентичния си вид 
вторите етажи. Първите 
са дадени под наем за 

заведения и магазини. 
Ползвателите им сме-
нят дограмата и това 
разваля старата визия. 
Но това са поправи-
ми промени. При едно 
възстановяване всич-
ки могат да придобият 
предишния си блясък. 
Общината поде инициа-
тива за това, но липсата 
на средства я забавя.

Арх. Владислав Владимиров, главен архитект на община Лом:

Общините да получат права над 
обектите в автентичен стил

Как хармонизираме старата   архитектура с модерното строителство?
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Варна има интерес-
ни сгради с архитектура 
от 20-те и 30-те години 
на миналия век, чиито 
покриви са обрасли с 
трева. Собствениците 
им са възрастни хора, 
които нямат възмож-
ност да ги реставрират 
и поддържат. Други са 
продадени дори и на 
чужди граждани, които 
чакат момент, в който 
да ги препродадат по-
скъпо. Затова община-
та създаде обществен 
съвет, който трябва да 
направи преброяване на 
тези сгради, да изди-
ри собствениците им и 
да им въздейства да ги 
реставрират. Сега те се 

намират в окаяно състо-
яние. Такава сграда има 
до областната управа 
- някогашен хотел. По 
нея има хубави орна-
менти, но след няколко 
препродавания никой 
не я възстановява. Тя 
дори е опасна. Мнозина 
от новите собственици 
предпочитат да събарят 
такива сгради и да из-
граждат на тяхно място 
нови. Реставрацията из-
исква повече усилия и 
средства, а признанието 
от обществеността не е 
голямо.

Във Варна се рестав-
рираха и някои стари 
сгради много удачно. Те 
се съчетават по благо-

приятен начин с окол-
ните. Това дължим на 
смяната на собственост-
та им. Когато попадат 
в добри ръце, грейват в 
своята стара красота. Те 
са в модерно съчетание 
с околните нови сгради 
- надстрояват ги, имат 
остъклени фасади. В 
общи линии във Варна 
си съжителстват и двете 
крайности - имаме при-
мери на добре вписани 
в средата стари сгради 
и съборени на случаен 
принцип - възложителят 
няма чувство за красо-
тата на старата архи-
тектура или достатъчно 
средства за възстановя-
ването им. 

Общината във Варна създава обществен 
съвет за историческите сгради

Съчетаването на ста-
рата архитектура с ново-
то строителство е трудна 
задача. Смятам, че на-
шите инженерни норми 
при реконструкция на 
старите сгради трябва 
да се приравнят с но-
вите норми. Това е поч-
ти невъзможно. Трябва 
да бъде очертана и точ-
на граница - кое трябва 

да се запази от старото 
и кое не. Дали винаги 
старото е нужно, целе-
съобразно. Има случаи, 
когато се защитава от 
събаряне сграда, която е 
била на известен в гра-
да банкер, но тя не дава 
кой знае какъв облик на 
мястото. И от Белия дом 
е запазена само фасада-
та. Вътре конструкциите 

са нови, модерни. За-
щото една стара сгра-
да не е само необичаен 
вид, но трябва да бъде и 
безопасна. Стара опасна 
сграда прави опасна и 
новата, издигната до нея. 
Ето защо е нужен орган, 
който да казва коя сгра-
да е ценна и трябва да 
се запази и коя може да 
бъде премахната.

И Белият дом е само фасада
Инж. Тодор Калоянов, председател на РК на КИИП 
- Пазарджик:

Инж. Румен Иванов, заместник-председател на РК на 
КИИП - Варна:

Русе е място с много 
паметници на европей-
ската архитектура. В ду-
навските градове тя е на-
влизала по реката. Били 
са привличани западни 
архитекти, доставяни са 
западни строителни ма-

териали.
ако в близост до ста-

ра сграда се строи нова, 
то трябва да се изисква 
съобразяване с нейната 
архитектура. Иначе се 
получават различията.
Такива могат да се видят 

и в центъра на Русе. Но 
в града имаме и конт-
растни квартали - квар-
тал само с ново строи-
телство и до него друг 
със старата архитектура. 
Двата облика са част от 
историята на града. 

У нас липсва унисон между 
автентичните и новите обекти

Инж. Дамян Димитров, председател на РК на 
КИИП - Русе:

Как хармонизираме старата архитектура 
с модерното строителство?

П р одъ л же н и е  о т 
стр. 6

- Инж. Иванов, един 
от основните проблеми 
за всички сектори в 
страната е липсата на 
кадри. Каква е ситуа-
цията във ВиК отрасъ-
ла и какво според Вас 
трябва да се направи, 
за да се реши този про-
блем?

- Както споменах и 
по-рано, липсата на ка-
дри наистина се явява 
все по-голям проблем. 
Това ,  ко ето  може  и 
трябва да се направи, е 
свързано с по-активна 

дейност на държавата, 
университетите и ВиК 
операторите в провоки-
ране интереса на мла-
дите хора, към предста-
вянето на тези жизнено-
важни услуги. 

Но освен чувството 
за изпълнен дълг към 
обществото, което имат 
служителите във ВиК, 
те трябва да бъдат мо-
тивирани и с адекват-
но заплащане. Ние все 
още не получаваме от-
говор от Комисията за 
енергийно и водно ре-
гулиране защо заплаща-
нето на специалистите 
в енергийния сектор е 

многократно по-високо 
от това във водния. Ре-
шенията на КЕВР също 
трябва да подпомогнат 
процеса на формиране, 
привличане, надграж-
дане и задържане на ка-
дрите в отрасъл ВиК.

- Кои са основните 
задачи, по които ще 
работи БАВ през тази 
година?

- През цялото си съ-
ще ствуване  БаВ с е 
стреми да е близо до 
своите членове, които 
никак не са малко - 100 
корпоративни и над 300 
индивидуа лни ,  като  
търси решения на про-

блемите им и съдейст-
ва на институциите при 
вземането на важни за 
сектора решения. Бли-
зо стта  до членовете 
ни става посредством 
непрестанно провеж-
дащите се конферен-
ции и семинари, кои-
то ние ще продължим 
да правим със същата 
честота - както и през 
изминалите години, но 
паралелно с това през 
тази година осъществя-
ваме два проекта, фи-
нансирани с европейски 
средства: за насърчава-
не на заетостта във во-
дния сектор в България, 

който се изпълнява по 
Оперативна програма 
„Развитие на човешки-
те ресурси 2014-2020“, 
и WATenWRgy Cycle, 
който се реализира по 
Програмата за транс-
национално сътрудни-
чество на Европейския 
съюз (ЕС) - Interreg V-B 
„Балкани - Средиземно 
море 2014-2020“.

Полагаме максимални 
усилия да разработим 
повече курсове, които 
нашият Център за про-
фесионално обучение 
да предлага на заетите 
в сектора. Ще продъл-
жим да изпълняваме и 

проекта за сравнителен 
анализ на работата на 
ВиК операторите. 

Много важен и ин-
тересен проект за нас 
е акредитирането като 
сертифицираща органи-
зация на дъщерна фир-
ма на БаВ, чрез която 
да подпомогнем члено-
вете ни, а оттам и сек-
тора за използването на 
качествени ВиК мате-
риали. Не на последно 
място, ще предприемем 
инициативи, свързани 
с последния проблем, 
който обсъдихме - при-
вличане на млади хора в 
сектора. 

Водната реформа е жизненоважна за сектора
Инж. Иван Иванов, председател на УС на Българската асоциация по водите:
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Николай АНТОНОВ

Югозападното дър-
ж а в н о  п р ед п р и я т и е 
(ЮЗДП) отбеляза тра-
диционната Седмица 
на гората с множество 
прояви в областите Бла-
гоевград, Кюстендил, 
Перник, София, Софий-
ска и Ловешка и Па-
зарджишка. Седмицата 
на гората се чества от 
1925 година, припомни-
ха по този повод от ръ-
ководството на благоев-
градското предприятие. 
Тогава в България се 
провежда първият праз-
ник на залесяването. 
Девет години по-късно 
стажант лесовъдът Ге-
орги Минков предлага 
честването да продъл-
жи цяла седмица. След 
Втората световна война, 
през 1956 г., празникът 
е възстановен. Оттогава 
датира традицията той 
да се провежда в първа-
та седмица на април.

Тази година Седми-
цата се откри под мото-
то „Децата и гората на 
България за бъдещето 
на зелена Европа“, като 
инициативите продъл-
жиха и след великден-
ските празници. акцент 
в програмата на ЮЗДП 
бяха масовите залеся-
вания с участието на 
деца. В рамките на об-
разователната инициа-
тива „Растем заедно с 
нашата гора“ в дните 

от 10 до 13 април във 
всички териториални 
поделения бяха прове-
дени залесявания и об-
разователни дейности с 
ученици. 

За поредна година се 
организира национална-
та инициатива „Лесовъд 
за един ден“, която се 
осъществи в „Държавно 
ловно стопанство Осо-
гово“ и горските сто-
панства в Дупница, Бла-
гоевград и Катунци съв-
местно с регионалните 
дирекции по горите в 
Благоевград и Кюстен-
дил. Чрез занимателни 
беседи и интерактив-
ни игри над 170 учени-
ци от началния курс на 
обучение научиха пове-
че за лесовъдската про-

фесия, за горските еко-
системи и процесите, 
които протичат в тях. 

Първите  4  декара 
горски територии, осво-
бодени след законна са-
нитарна сеч на стари 
тополи по поречието на 
река Искър, бяха зале-
сени в софийския квар-
тал „абдовица“. Това 
се случи с доброволния 
труд на служители на 
ЮЗДП, „Държавно гор-
ско стопанство (ДГС) 
София“ и местни жи-
тели, които само преди 
месец остро реагираха 
срещу изсичането на 
опасните дървета в бли-
зост до района, в който 
живеят. Тогава ЮЗДП 
пое ангажимент в крат-
ки срокове да предпри-

еме действия за поет-
апно възстановяване на 
терена, който живеещи-
те наоколо ползват като 
парк. С обединените 
усилия на лесовъдите 
жителите от квартала, 
много от които бяха до-
шли с децата си, и до-
броволци от „зеления 

отбор“ бяха засадени 
256 едроразмерни фи-
данки от топола, акация 
и червен дъб. Дръвчета-
та с размери от 2-2,50 м 
са от бързорастящи ви-
дове и са подбрани съв-
местно с доброволците, 
така че за кратко време 
да обновят лесопарка 
на квартала и облаго-
родят ландшафта. По-
ради големия интерес и 
подкрепа от страна на 
местните хора ЮЗДП 
предвижда наесен за-
лесяване на нови 4 дка, 
което ще се извърши 
отново с доброволен 
труд. 

В  Благо евград  по  
случай Седмицата на 
гората бяха предоста-
вени безвъзмездно на 

граждани 500 семенищ-
ни фиданки за залесява-
не. Фиданките са от ви-
довете източна туя, ари-
зонски кипарис, червен 
дъб, кестен, птиче гроз-
де и са произведени в 
горския разсадник на 
„ДГС Благоевград“.

В землището на с. 
Брежани бяха засадени 
нови 4 дка с фиданки 
от питомен кестен. В 
рамките на съвместната 
инициатива на ЮЗДП, 
„ДГС Симитли“ и Сдру-
жение „Хора и тради-
ции“ за възстановяване 
на кестеновите гори в 
района участваха и ле-
совъди ветерани от Бла-
гоевградска област. 

Залесяванията про-
дължиха и на терито-

рията на Стара Кресна, 
където през август ми-
налата година опусто-
шителен пожар унищо-
жи хиляди декари игло-
листни и широколистни 
насаждения по проте-
жение на Кресненското 
дефиле. ЮЗДП бе дома-
кин и на традиционното 
залесяване от служи-
тели на МЗХГ, Изпъл-
нителната агенция по 
горите, партньорски ор-
ганизации, журналисти. 
В района на „ДГС Рил-
ски манастир“ млади 
фиданки засадиха също 
участниците в нефор-
малната среща на гене-
ралните директори по 
горско стопанство в ЕС 
под надслов „За зелена 
обединена Европа“. 

ЮЗДП отбеляза Седмицата на гората с 
масови залесявания
Бъдещето на обединена зелена Европа 
е част от кампанията тази година

ЕКОЛОГИЯ
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Общините, които из-
питват финансови за-
труднения, намаляват 
от 32 през 2017 г. до 
13 в началото на тази 
година. От списъка за 

финансово оздравява-
не на Министерството 
на финансите отпадат 
21 кметства. Въпреки 
това над половината 
от общините в страна-

та са с просрочия. Об-
щият размер намалява 
от 184,4 млн. лв. през 
2016 г. до 156,8 млн. 
лв. към края на мина-
лата година, но сумата 

остава висока в срав-
нение с предкризисни-
те нива. Това показват 
данните за финансово-
то състояние на общи-
ните, които Министер-
ството на финансите 
публикува преди дни.

Според анализа се 
наблюдава относител-
но еднаква структура 
на разходите по ико-
номически елементи, 
но има и тенденции за 
по-добро управление 
на бюджетните сред-
ства от страна на реди-
ца общини - повече на 
брой през 2017 спрямо 
2016 година.

Средният  дял  на 
приходите в общите 
постъпления за стра-
ната се запазва почти 
непроменен с ниво от 
38,39 на сто спрямо 
40,07% в края на 2016 
г. Към края на мина-

лата година общо 38 
общини отчитат дял на 
приходите от общите 
постъпления, по-висок 
от средния за страната, 
като в последния ме-
сец на 2017 г. са били 
41. Средният за стра-
ната дял на покритие 
на разходите за местни 
дейности с приходи се 
повишава до 88,39% 
спрямо 85,20 на сто 
през 2016 г., като 49 
общини постигат ре-
зултат над средното за 
страната (62 са били в 
края на 2016 г.). 

По отношение на 
б юд ж е т н ото  с а л д о  
спрямо общите постъ-
пления по отчет сред-
ното равнище за стра-
ната към края на 2017 
г. е 3,85% (при 4,24 на 
сто в края на 2016-а). 
Броят на общините, от-
читащи резултат над 
средния към края на 

2017 г., е 111 и е по-
малък спрямо този към 
края на 2016 г., когато 
общините са били 143. 
Бюджетното салдо на 
общините на нацио-
нално ниво през 2017 г. 
е положително, поради 
което и неговият дял в 
общите постъпления е 
положителна величи-
на, отчитат от Минис-
терството на финан-

сите.
Средното за страна-

та равнище на размера 
на дълга като процент 
от планираните прихо-
ди и планираната из-
равнителна субсидия 
намалява до 48,08% 
(при 49,16 на сто за 
2016 г.) и е относител-
но стабилно, като пога-
шенията на общините 
по дълга са съобразени 

На ФОКУС

Общините в страната бавно подобряват финансовото си здраве

През миналата година 
бизнесът у нас е чакал 
средно 28 дни, за да по-
лучи вземанията си. На 
пазара на междуфирме-
ни задължения се отчи-
та двоен спад на обема 
на възложените взема-
ния спрямо 2016 г., со-
чат обобщени данни на 
колекторските фирми. 
Най-съществени остават 

проблемите в сферата 
на търговията на едро и 
дребно и на строител-
ството. В сектора на ту-
ризма платежоспособ-
ността се подобрява в 
сравнение с предходна-
та година. При произ-
водството се наблюда-
ва засилен контрол на 
плащанията, в резултат 
на което нивата на за-

длъжнялост се задържат. 
В немалко случаи фир-
мените задължения вече 
са обезпечени с даден 
тип имот. Това е тенден-
ция, която ще продължи 
и през 2018 г., смятат 
експерти от колектор-
ски фирми. Основните 
причини за финансовите 
затруднения на фирмите 
остават липса на пре-

вантивни мерки, като 
застраховки на вземани-
ята, лошо управление на 
ликвидността и нисък 
размер на европейско 
финансиране, сочи про-
учване на асоциацията 
на колекторските аген-
ции в България (аКа-
БГ). 

Все пак средният 
размер на необслужва-
ните задължения както 
между фирмите, така и 
от страна на физически 
лица у нас намалява с 
15% спрямо 2016 г. За 
сравнение - през 2016 
г. средният размер на 
дълга на граждани към 
банки и други финансо-
ви институции е бил 912 
лв., докато през 2017 г. е 
паднал на 775 лв. Сред-
ният дълг е под средната 
работна заплата, която 
се отчита в страната по 
данни на НСИ - 1095 лв.

Продължава на стр. 18

През 2017–а бизнесът е чакал почти месец, 
за да получи вземанията си

Созопол е една от общините, които отпадат от списъка за финансово оздравяване
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администрациите, 
които през 2018 г. от-
падат от списъка за 
финансово оздравява-
не, са 21, за които се 
допуска, че приетите 
от тях мерки и планове 
за оздравяване са дове-
ли до положителни ре-
зултати и подобряване 
на един или повече от 
показателите, въз ос-

нова на които се прави 
оценка на финансовото 
им състояние. Това са 
Созопол, Сунгурларе, 
Бяла, Брегово, Видин, 
Борован,  Криводол, 
Мизия, Оряхово, Кър-
джали, Тетевен, Георги 
Дамяново, Белово, Ве-
линград, Лесичево, Бе-
лене, Ветово, Сливен, 
Баните, Девин, Мине-

рални бани.
Общините ,  които 

попадат в списъка за 
финансово оздравява-
не през 2018 г., но не 
фигурират в списъка 
за 2017 г., са Грама-
да и Рила. Последната 
попада в списъка на 
общините, отговарящи 
на 3 или повече крите-
рия, за втори път, след 

като това се е случи-
ло и през 2016 г. Об-
щините, които трайно 
попадат в списъка за 
финансово оздравява-
не през 2016 г., 2017 
г. и 2018 г., са 9 - Си-
митли, Струмяни, Ди-
мово, Сапарева баня, 
Септември, Перник, 
Неделино, Чепеларе и 
Стамболово.

Според анализа на 
Финансовото минис-
терство просрочените 
задължения по бюдже-
та са в размер на 36,2 
млн. лв., или 24,8% от 
просрочените задъл-
жения по бюджет на 
всички общини, като 
при всички 13 общини 
делът на просрочията 
спрямо годишния раз-
мер на разходите все 
още надвишава зако-
новото ограничение от 
5 на сто. Задължения-
та за разходи са в раз-
мер на 41 млн. лв., или 
11,1% от задължения-
та за разходи на всич-
ки общини, като при 
всички 13 администра-
ции делът на задълже-
нията за разходи спря-
мо средногодишния 
размер на отчетените 

разходи за последните 
четири години преви-
шава допустимите по 
Закона за публични-
те финанси стойности 
от 15 на сто. Поетите 
ангажименти са в раз-
мер на 82,5 млн. лв., 
или 4,8% от поетите 
ангажименти за разхо-
ди на всички общини, 
като при 5 от общи-
ните делът им спря-
мо средногодишния 
размер на отчетените 
разходи за последните 
четири години надви-
шава допустимите 50 
на сто. Общо просро-
чените задължения на 
всички общини към 31 
декември 2017 г. са в 
размер на 156,8 млн. 
лв., в т.ч. по бюдже-
та на общините 146,1 
млн. лв., отчитат още 

от Министерството на 
финансите. Просроче-
ните задължения по 
бюджетите на общи-
ните са формирани от 
143 общини (53% от 
общия брой общини).

Една пета  от  ад -
министрациите имат 
просрочени задълже-
ния, които превиша-
ват 5% от отчетените 
през последната го-
дина разходи, като с 
най-големи отклоне-
ния са Доспат (77,7%), 
Белоградчик (77,3%) 
и Димово (75%).  И 
трите общини бяха в 
черния списък и през 
2016 г. шест кметства 
пък имат отрицателно 
бюджетно салдо трета 
поредна година, сред 
които Созопол, Вълчи-
дол и Искър.
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сите.
Средното за страна-

та равнище на размера 
на дълга като процент 
от планираните прихо-
ди и планираната из-
равнителна субсидия 
намалява до 48,08% 
(при 49,16 на сто за 
2016 г.) и е относител-
но стабилно, като пога-
шенията на общините 
по дълга са съобразени 

с равнището на при-
ходите и разходите по 
бюджетите им.

Делът на просроче-
ните задължения от 
планираните приходи 
и планираната израв-
нителна субсидия на 
национално равнище 
за страната намаля-
ва до 5,58% в края на 
2017 г. (при 7,25 на сто 
през 2016 г.).

Министерството на 
финансите  опреде -
ля, че 13 общини са с 
финансови проблеми 
през настоящата 2018 
г. Това са общините 
Симитли, Струмяни, 
Белоградчик, Грамада, 
Димово, Кочериново, 
Рила, Сапарева баня, 
Септември, Перник, 
Неделино, Чепеларе, 
Стамболово.

Общините в страната бавно подобряват финансовото си здраве

Строителните дейности по обновяване на инфраструктурата в старата част на Велико Търново вече са в ход

Над половината от тях все още имат просрочени задължения на стойност 156,8 млн. лв. към края на миналата година

Най-сигурното решение, когато търсите първокласно качество! 
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Лепила за плочки
Фугиращи маси и 

силикониХидроизолации Грундове
Строителни материали и 

замазки

Динамиката в размера на просрочените задължения в бюджета

Над 46%, или 122 
общини от всички, 
завършват четвър-
тото тримесечие на 
2017 г. без просро-

чени задължения в 
бюджета. Намаление 
на просрочените за-
дължения отчитат 
34% (89 общини), 

като общият размер 
на намалението на 
просрочията спрямо 
края на 2016 г. е за 
51,2 млн. лв.

За същия период 
24% от общините (78 
общини) увеличават 
просрочените си за-
дължения в рамките 
на една година общо 
с 12,9 млн. лв. В де-
легираните от държа-
вата дейности прос-
рочените задължения 
са в размер на 4,5 

млн. лв., или 3,1% от 
размера на просро-
чените задължения в 
бюджета.

Общинският дълг 
и общинските гаран-
ции към 31 декември 
2017 г. възлизат на 
1,2 млрд. лв., в т. ч. 
594,6 млн. лв. вътре-
шен (47,2%) и 665,9 
млн. лв. външен дълг 
(дългът на Столич-
на община формира 
49,9% от общия раз-
мер на дълга). 

от Министерството на 
финансите. Просроче-
ните задължения по 
бюджетите на общи-
ните са формирани от 
143 общини (53% от 
общия брой общини).

Една пета  от  ад -
министрациите имат 
просрочени задълже-
ния, които превиша-
ват 5% от отчетените 
през последната го-
дина разходи, като с 
най-големи отклоне-
ния са Доспат (77,7%), 
Белоградчик (77,3%) 
и Димово (75%).  И 
трите общини бяха в 
черния списък и през 
2016 г. шест кметства 
пък имат отрицателно 
бюджетно салдо трета 
поредна година, сред 
които Созопол, Вълчи-
дол и Искър.

Община Симитли 
е получила 3,5 млн. 
лв. от държавния бю-
джет през декември 
м и н а л а т а  г о д и н а . 
Кметството е удвоило 
размера на дълга си, 
който през миналата 
година е достигнал 
над 4,7 млн. лв., или 
76% от бюджета на 
общината.

Безлихвен заем от 
правителството по-
лучават и общините 
Мизия (440 хил. лв.) 

и Видин (3 млн. лв.). 
Освен че регистрират 
високи нива на за-
длъжнялост, поетите 
от кметствата анга-
жименти за разходи 
растат. Останалите об-
щини с подобни заеми 
са Велинград, Тете-
вен, Белене, Перник, 
Сливен, Септември и 
Сунгурларе. Общата 
сума на дадените от 
държавния бюджет 
безлихвени заеми е 
почти 27 млн. лв.

В края на годината 
местната власт отчита 
по-слаба инвестици-
онна активност. Де-
лът на капиталовите 
разходи пада от малко 
над 15% - до 12,4% 
спрямо общия размер 
на  разплащаният а . 
Подобно на държав-
ния бюджет вероят-

но по-ниското ниво 
на инвестиционна ак-
тивност е причината 
финансите на някои 
общини да се подо-
бряват, тъй като сред-
ствата, предназначени 
за инвестиции, тради-
ционно се използват 
в други пера от бю-
джета.

Десетте общини, които трябва да намалят дефицита по бюджета 
и необезпечените и просрочените задължения
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Разговаря  
Лилия ЛОЗАНОВА

- Г-н Йорданов, какво 
отличава село Хотница 
от останалите населени 
места във Великотър-
новска община?

- Селото се отличава 
със своите природни за-
бележителности. Една от 
тях е Хотнишкият водо-
пад „Кая Бунар“ и екопъ-
теката към него. Те се на-
мират на 3 км от селото. 
Туристическият маршрут 
е изграден през 2006 г. по 
проекта „Средна Янтра“, 
чийто координатор беше 
доц. Петър Петров от 
БаН. Той е родом от този 
край и преди няколко го-
дини обнови съоръжени-
ята. Изгради кътове за 
отдих с огромни дървени 
маси от дънери и пънове 
за столчета. Екопътека-
та се поддържа със сред-
ства на старопрестолната 
община. През миналата 
година направихме осно-
вен ремонт на дървените 
съоръжения по маршрута. 
Бяха обновени мостче-
тата, стъпалата, парапе-
тите и др. Вложихме над  
14 000 лв. 

Към природната забе-
лежителност има изклю-
чително висок интерес. 
През топлите месеци тук 
почти всеки уикенд прис-
тигат над 250 коли днев-
но. Хотнишният водопад 
е предпочитано място за 
отдих не само за хора от 
региона, но и от цяла Бъл-
гария. За съжаление, не се 
води точна статистика на 
гостите. Част от органи-
зираните групи посеща-
ват етнографския музей 
в местното читалище и 
старата ни църква „Света 
Ирина“.

Край село Хотница са 
разкрити над 70 селища 
и над 5000 находки, да-
тиращи от античност-
та до Средновековието. 
Някои от тях образуват 
многослойна селищна мо-
гила, а други са пръсна-
ти на отделни групички. 
Забелязват се останки от 
крепостни укрепления и 
вкопани в земята жили-
ща, намерени са римски 
пещи, център за произ-
водство на керамика, ка-
меноломна, както и сред-
новековно селище.

Сред най-интересни-
те находки е уникалното 
Хотнишко съкровище, из-
работено от 24-каратово 
природно злато. То се със-

тои от 44 части (включ-
ващи накити и окултни 
предмети) с общо тегло 
около 350 грама. Открито 
преди повече от 50 години 
и днес изложено в На-
ционалния исторически 
музей в София, то е пред-
ставител на най-старите 
образци на обработено 
злато на континента. 

- С какво се занима-
ват хората от селото? 
И как местните съжи-
телстват с английски-
те заселници, които не 
само имат имоти тук, а 
са се установили трай-
но? 

-  Местните жители 
по настоящ и постоянен 
адрес са 350-380 души. 
От няколко години тук 
има английски заселни-
ци. След периода на пре-
продаване на имотите тук 
за постоянно се заселиха 
30 семейства от Велико-
британия. Занимават се 
основно с цветарство и 
строителство - помагат 
за ремонти на къщите на 
други техни сънародници. 
Сред чужденците има и 
много пенсионери. ан-
гличаните участват актив-
но в културния живот на 
Хотница, уважават тради-
циите и нашите празни-
ци. Всяка втора неделя на 
месеца тук организират т. 
нар. английски пазар, кой-
то се посещава от хора от 
цялата област. Продават 
всичко - от игли до дива-
ни, все неща, от които не 
се нуждаят.

- Кой е най-големият 
проблем на Хотница? 

- Река Бохот минава 
през селото и при обил-
ни валежи и снеготопене 
дълги години наводнява-
ше част от имотите в до-
лната махала. Дори през 
топлите месеци имаше 
гьолове, които не пре-
съхваха. През миналата 
година почистихме и раз-
ширихме речното корито. 
В участъка към екопъте-
ката имаше също зали-
ваем участък, като при 
дъждове водите тръгваха 
по асфалта. Там направи-
хме отводнителна канав-
ка, така че да се отвеждат 
водите в реката. Тази го-
дина след снеготопенето 
пропускливостта на ко-
ритото вече е добра. Друг 
проблем е поддръжката 

на улиците и особено на 
четвъртокласната пътна 
мрежа, която би трябвало 
да се поддържа от „Път-
но управление“ - Велико 
Търново. Това се отнася 
особено за участъка Са-
моводене - Хотница - Ру-
саля. В по-тежките зими 
пътят става непроходим 
и се налага да го почист-
ваме със земеделска тех-
ника.

- Какви са перспек-
тивите за развитие на 
селото?

- Те са свързани с оч-
акването ни в близост 
до населеното място да 
премине скоростният 
път Русе - Велико Тър-
ново. Това би оживило 
местната икономика, да 

спомогне за повишава-
не на туристопотока и да 
привлече инвестиции към 
Хотница.

- Какво е състоянието 
на местната църква, ко-
ято е паметник на кул-
турата?

- Нашият храм е пос-
ветен на света Ирина и 
отбелязваме празника на 
селото на 5 май. Той е 
уникален, изграден е през 
1837 г. Вкопан е в земята, 
каквито са били традици-
ите преди векове. В него е 
имало изключително цен-
ни стенописи, единият от 
които е бил на Страшния 
съд. Част от тях са демон-
тирани и се пазят в една 
от арбанашките църкви.

През 2014 г. беше из-
вършен цялостен ремонт 
на храма - от основите 
до покрива. Бяха осигу-
рени близо 118 000 лв. от 
Областната междуведом-
ствена комисия по бед-
ствия и аварии?

-  Чрез проекти по 
общинската програма 
„Местни инициативи“ 
какви проблеми на на-
селеното място бяха ре-
шени през последните 
години?

- Първо направихме ре-
монт на центъра с отпус-
натите 14 000 лв. Обно-
вихме пътната настилка 
с дължина 800 м, която 
свързва площада и църк-
вата. Миналата година 
изградихме шадраван и 
освежихме обществените 
тоалетни. Обаче основно-
то внимание е насочено 
към инфраструктурата. 
През 2017 г. към осигу-
рените по програмата  
14 000 лв. прибавихме 

още средства и с общо  
22 000 лв. асфалтирахме 
1,5 км от уличната мрежа.

С общинско финанси-
ране направихме основен 
ремонт на пенсионер-
ския клуб. Разполагахме 
с 5000 лв. и още 1500 лв. 
от продажбата на имот 
в населеното място. По 
линия на приватизаци-
ята при осъществяване 
на сделка 30% от сумата 
се предоставя на селото. 
Така успяхме да сменим 
дограмата и входната вра-
та на клуба, направихме и 
изолация.

- Какво е състоянието 
на другите общински 
сгради?

- В Хотница функцио-
нира Център за младеж-
ки инициативи „Отвори 
очи“. Посещава се от 
близо 30 деца и десетина 
младежи. Повечето от тях 
учат във Велико Търново 
и Самоводене, като е оси-
гурен училищен автобус.

Сградата на местното 
училище е закупена пре-
ди 10-ина години от част-
ни инвеститори, които в 
момента са я обявили за 
продан. Тъй като имотът 
се намира в централна-
та част, съм им връчил 
предписание да почистят 
опасните дървета.

Друга важна институ-
ция в селото е читали-
щето, в което е концен-
триран до голяма степен 
културният живот на на-
селеното място. С голя-
ма известност се ползва 
вокалният състав на хо-
тнишките баби. Към пен-
сионерския клуб активна 
дейност развива и още 
една певческа група.

Николай АНТОНОВ

Историческият музей 
в Разлог е включен в 
официалния интерак-
тивен гид на България 
- iLoveBulgaria, съоб-
щиха от общината. Той 
e част от международ-
на мобилна платформа 
iLove и представя раз-
лични културни забеле-
жителности, туристиче-
ски атракции и места за 
настаняване, заведения 

и съпътстващи услу-
ги, като използва най-
модерни технологии и 
електронната търговия. 
В интерактивния гид 
на България са вклю-
чени 100-те национал-
ни обекта, като идея-
та е да се надгражда с 
още новости. Целта е 
осигуряване на полез-
на информация и ре-
клама на страната ни. 
Участието на музея в 
Разлог в платформата е 
безплатно. Това важи и 

за туристите, които из-
ползват приложението. 
С iLoveBulgaria се полу-
чава навигация до обек-
тите, пълна текстова, 

снимкова и видеоинфор-
мация за тях, качествена 
визуализация, възмож-
ност за участие в игри и 
томболи с награди.

Десислав Йорданов, кмет на село Хотница:

Скоростният път Русе - Велико Търново е една 
от перспективите за развитие на Хотница
Така ще се съживи местната икономика и селото ще привлича повече инвестиции

Историческият музей е в официалния 
интерактивен гид на България

Д е с и с л а в 
Йорданов е ро-
ден във Велико 
Т ъ р н о во  п р ез 
1979 г. Завърш-
ва Техникума по 
машинострое-
не в град Дебе-
лец, след това 
- Средното сер-
жантско учи-
лище в стара-
та столица. До 
2001 г. е военен. 
Впоследствие 
се занимава с 
търговия и по-
мага в семейния 
земеделски биз-
нес. През 2007 
г.  е  избран за 
кмет на Хот-
ница и управля-
ва селото вече 
трети мандат.

РАЗЛОГ
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Поли ВАСИЛЕВА

За първи път тази го-
дина община Вършец 
създава публично-частно 
партньорство с гражда-
ни, фирми и неправи-
телствени организации, 
съобщи кметът Иван Ла-
заров. Целта е с общи 
усилия да ремонтират 
обществени места - пар-
кове, градини, кътове за 
отдих, тротоари, улици. 
Гражданите ще предла-
гат проекти, с които ще 
става облагородяването 
на свободните простран-
ства до домовете им, а 

общината ще ги финанси-
ра с 1000 лв. Партньорите 
пък ще участват с добро-
волен труд или с 25% от 
паричната стойност на 
проекта.

Хората, чиито проек-
ти са одобрени от адми-
нистрацията, ще поемат 
задължението да ремон-
тират и поддържат трото-
ари, бордюри, да засаждат 
дървета и храсти, да оф-
ормят кътове за отдих с 
растителност и цветя, да 
поставят пейки и изграж-
дат беседки.

Средствата за финанси-
ране на малките проекти 
са осигурени в бюджета 

на общината за 2018 го-
дина. За изпълнението на 
проектите ще отговаря 
отделът за устройство на 
територията в община-
та, допълни кметът. Като 
начало на публично-част-
ното партньорство са за-
делени 5000 лв., но ако 
интересът към съвмест-
ните дейности е голям, 
ще бъдат отпуснати още 
средства.

Опита за партньорство 
с гражданите общината 
във Вършец взема от гра-
довете Монтана, Враца, 
Видин, където то се раз-
вива успешно от няколко 
години.

Община Вършец влиза в партньорство с гражданите
Заедно ще ремонтират тротоари, градини и кътове за отдих

РЕГИОНИ

Поли ВАСИЛЕВА

Община Мездра ще 
вложи 606 000 лв. в ин-
фраструктурата на села-
та си през тази година. 
Кметът Генади Събков 
обиколи всяко едно от 
тях и се запозна с иска-
нията на хората за из-
граждане или обновява-
не на най-нужните им 
обекти. Във Върбешни-
ца ще бъде ремонтирана 
една улица за 21 498 лв. 
и ще бъдат изкърпени 
дупките по улица „Хрис-
то Ботев“. В село Кра-
пец ще бъдат ремонти-
рани улиците „Искър“ и 
„Драва“ за 15 169 лв. Ще 
бъде ограден гробищни-
ят парк и ще се доставят 
още съдове за смет. Две 

улици ще бъдат ремон-
тирани и в село Руска 
Бяла на стойност 81 717 
лв. Ще бъде ремонтиран 
и покривът на читали-
щето в селото. В село 
Ребърково ще се обнови 
сградата на читалище-
то и ще се асфалтира 
улица „Янко Николов“. 
Най-разбитата улица в с. 
Люти дол също ще бъде 
ремонтирана. За нея са 
предвидени 24 000 лв. 
И улица „Опълченска“ 
в село Лик ще бъде об-
новена. Сумата за нея 
е заложена в инвести-
ционната програма на 
общината. 15 000 лв. са 
предвидени за ремонта 
на ул. „Марица“ в село 
Дърманци. В Зверино 
ще бъде променена ул. 
„Стара планина“. При 

наличие на допълнител-
ни средства ще се изкър-
пят още шосета в селото, 
обеща кметът. Ремонт на 
покривите на читалища-
та и кметствата ще има 
в Люти брод, Елисей-
на и Зли дол. Община 
Мездра чака одобрение 
за голям проект за село 
Моравица. С него ще 
бъде направена подмяна 
на водопроводите. Стой-
ността му е 5,6 млн. лв., 
а финансирането ще се 
осъществи чрез европей-
ска програма. До края на 
годината ще бъде завър-
шена спортната площад-
ка на основното учили-
ще, чието строителство 
започна през 2017-а. 

Обновен ще бъде и 
2,6-километров участък 
от републиканския път 

Мездра - Роман - Златна 
Панега. Подписани са 
договорите за рехабили-
тация на четвъртоклас-
ния път Роман - Стру-
пец - граница с Мездра, 
както и за ремонт на 
подземната инфраструк-
тура на участъка от тре-
токласния път Роман - 
Златна Панега - Стоянов-
ци - Беленци. 

Започва и модерниза-
цията на главната улица 
на община Роман, която 
не е ремонтирана от 50 
години. Средствата за 
нея са осигурени от Про-
грамата за развитие на 

селските райони. Кметът 
Валери Ролански вече 
подписа договор с ДФ 

„Земеделие“ за финанси-
рането на проекта. Той е 
на стойност 1,8 млн. лв. 

Две детски градини 
и едно училище са ре-
монтирани по проект 
„Обновяване на обек-
ти на образованието в 
Община Свищов“. Фи-
нансирането от 2,4 млн. 
лв. е осигурено по ОП 
„Региони в растеж 2014-

2020“, уточниха от край-
дунавската община. Без-
възмездната финансова 
помощ е над 2 млн. лв. и 
е от Европейския фонд 
за регионално развитие, 
а 363 186,03 лв. са от на-
ционалния бюджет.

Вече ремонтирани и 

обновени са детските 
градини „Радост“ и „Ва-
сил Левски“ в града и 
сградата на ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий“, с. 
Овча могила. Извърше-
на е подмяна на отопли-
телните системи в сгра-
дата на първата детска 
градина и училището 
в свищовското село. В 
сградите са монтира-
ни екологосъобразни 
отоплителни системи, 
с което се постигна на-
маляване на вредните 
емисии. Повишена е 
също енергийната ефек-
тивност на сградите и е 
създадена по-комфортна 
среда за възпитаниците 
на учебните заведения, 
преподавателите и пер-
сонала.

През тази година трябва да бъде ремонтирана и сградата 
на кметството в с. Люти брод, община Мездра

Официални лица и много гости присъстваха на откри-
ването на ремонтираната детска градина „Радост” в 
Свищов 

Обновиха учебни заведения в 
Свищовско по ОП „Региони в растеж“

Дигитална система 
ще следи в реално време 
нивата на реките Янтра 
и Белица. Три нивомера 
с прецизни датчици и 
оборудвани с GPS сис-
теми ще изпращат да-
нните към контролен 
център, базиран в об-
щина Велико Търново. 
Инвестицията е осигу-
рена по общинската ин-
вестиционна програма 
и е част от мерките за 
превенция и управление 
на рисковете от навод-
нения.

Първият датчик вече 
е монтиран под моста на 
улица „Сан Стефано“ в 
кв. „Чолаковци“ във Ве-
лико Търново. Именно 
там е една от критични-
те точки на нивото на р. 
Янтра. Вторият и тре-
тият нивомер ще бъдат 
поставени в участък от 
течението на Янтра край 
с. Пушево и в Килифа-
рево - в коритото на р. 
Белица.

В процес на разра-
ботване е и софтуерно 
решение, което ще поз-

воли данните за речните 
нива на Янтра и Белица 
да бъдат качвани в сайта 
на община Велико Тър-
ново. По този начин те 
ще бъдат публично дос-
тъпни във всеки един 
момент.

Новата система ще 
оптимизира връзката 
между всички институ-
ции, имащи отношение 
към превенция и упра-
вление на рисковете от 
наводнения, бедствия и 
аварии, считат от адми-
нистрацията.

Дигитална система 
следи нивата на Янтра и Белица

Мездра отделя 600 000 лв. за селата си

В РЕАЛНО ВРЕМЕ
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Цвета ИВАНОВА 

До късноримската кре-
пост „Кастра Мартис“ 
вече има и музей. Това е 
повторно откриване на 
изложбена зала с наход-
ки, намерени при архе-
ологически разкопки в 
крепостта и района й. 
Първото е било през да-
лечната 1981 г. и е била 
отворена за посещение 
до 1990-а. След това е 
закрита поради липса 
на финансови средства 
за издръжката й. Тогава 
находките са пренесени 
в Регионалния истори-
чески музей във Видин, 
откъдето сега отново се 
връщат.

Попълнената сбирка 
включва глинени съдове, 
мраморни колони, стре-
ли, копия, бронзови ук-
рашения, сечива от IV до 
VI век.

Община Видин е на-
правила основен ремонт 
на музейната сграда до 
крепостта. Ремонтиран 
е покривът, стените са 
топлоизолирани, сменена 
е дограмата. Променен 
е видът на изложбената 
зала и на занаятчийското 
ателие, което е същест-

вувало и в миналото. В 
сградата има постоянно 
уредник, който посре-
ща гостите и разказва 
историята на крепостта 
на посетителите. За него 
също е обзаведено отдел-
но помещение.

„Кастра Мартис“ се 
намира в  центъра на 
Кула и покрай нея пре-
минава пътят от Видин 
за ГКПП „Връшка чука“. 
Пътуващи в двете посо-
ки често спират да раз-
гледат крепостта. Тя е 
издигната като защитно 
съоръжение през III-IV 
век след Христа. Свързва 

се с името на император 
Диоклециан. Крепостта 
е била опасана с високи 
кули, от които е запазена 
една с височина от 16 м. 
През 337 г. през нея пре-
минава император Гра-
циан на път за Тракия. 
Разрушението й започ-
ва от хуните през 408 г. 
Повторна разруха тя пре-
търпява и при готските 
нашествия, но я довърш-
ват аварите през 586-587 
г. „Кастра Мартис“ става 
символ на разпадането 
на Римската империя и 
престава да съществува 
за няколко века. Укре-
плението, частично въз-

становено, е използвано 
отново през ХIII-XIV век 
за отбрана на Видинско-
то феодално царство. 

Частична реставрация 
крепостта е претърпяла 
през 1962 и 2007 г. Сега е 
реновирана и музейната 
сграда. С това и назнача-
ването отново на екскур-
зовод-уредник общината 
иска да направи истори-
ческата забележителност 
привлекателна за турис-
ти. „Кастра Мартис“ има 
национално значение 
в римската история на 
българските земи, едино-
душни са изследователи-
те на този период.

ДЕСТИНаЦИЯ

Крепостта привлича вниманието на туристи и пътуващите в участъка Видин - ГКПП „Връшка чука“

До „Кастра Мартис“ изградиха и музей

Кметът на Община Кула д-р Владимир Владимиров и гости от администрацията 
при откриването на възстановената музейна експозиция 
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Модернизацията на 
23-километровата жп ли-
ния между София и Елин 
Пелин трябва да при-
ключи до края на 2020 
г. Това заяви заместник-
министърът на транс-
порта, информационните 
технологии и съобще-
нията Велик Занчев по 
време на церемонията за 

стартиране на строител-
ните дейности в участъ-
ка. Той допълни, че се 
инвестират над 130 млн. 
лв., от които приблизи-
телно 115 милиона са 
осигурени от Механизма 
за свързана Европа.

Занчев посочи, че през 
миналата година по това 
направление са преми-

нали почти 1,8 млн. път-
ници. „След приключ-
ването на проекта ще 
гарантираме най-високо 
ниво на сигурност и без-
опасност, както и нама-
ляване на времепътува-
нето за хората. Проектът 
предвижда модернизация 
на железопътното трасе, 
изграждане на нови сис-

теми за сигнализацията 
и телекомуникации, как-
то и обновяване на кон-
тактната мрежа в целия 
участък - обясни зам.-
министърът. - В рамките 
на друг проект, финан-
сиран от ОП „Транспорт 
и транспортна инфра-
структура“, е заложена 
модернизация на жп га-
рите Подуяне, Искър и 
Казичене, които попа-
дат в това направление“, 
коментира още Занчев. 

Той уточни, че общият 
обем от средства за жп 
проекти до 2020 г. е над 
2,5 млрд. лв. с национал-
ното съфинансиране. По 
думите му, след завърш-
ване на всички приори-
тетни отсечки до 2023 
г. ще е готова първата 
скоростна жп магистра-
ла от сръбската граница 
до Пристанище Бургас, 
както и до турската и 
гръцката граница. По от-
ношение на закупува-

нето на нов подвижен 
състав зам.-министърът 
заяви, че след доставката 
на новите влакове и мо-
дернизацията на инфра-
структурата българската 
железница ще достигне 
средноевропейско ниво. 
Той обясни, че се очаква 
до месец и половина да 
бъде обявена обществе-
ната поръчка, а до края 
на мандата на правител-
ството да бъдат доставе-
ни и новите влакове.

Николай АНТОНОВ

Стартират проучва-
телно-проектантските 
работи за ремонта на ту-
нел „Кривия“ при 388-
и километър на път I-1 
(Е 79) София - Кулата в 
Кресненското дефиле, 
съобщи пресцентърът 
на агенция „Пътна ин-
фраструктура“ (аПИ). 
Общата дължина на съо-
ръжението е 343 м. Пла-
нираните дейности се 

финансират от бюджета 
на аПИ. Срокът за из-
пълнение на проучвател-
ните работи е 120 дни, а 
на ремонта - 300 дни.

Предвидено е извърш-
ване на геотехническо 
обследване на съоръ-
жението, изготвяне на 
технически проект и 
основен ремонт на ту-
нела. Той включва нова 
отводнителна система, 
хидроизолация, нова све-
тофарна уредба и енер-
гоефективно осветление 

и други системи, пови-
шаващи безопасността 
на движение. Изпълни-
тел на проучвателните 
и на ремонтните рабо-
ти е ДЗЗД „Геопът - Ту-
нел Кривия“, в което са 
„Геострой“ аД и „Път-
строй-92“ аД. Стой-
ността на договора е  
3 212 721,60 лв. с ДДС. 
Строителният надзор се 
осъществява от „Пъткон-
султ 2000“ ЕООД. Тех-
ният договор е на стой-
ност 54 720 лв. с ДДС.

Поли ВАСИЛЕВА

В дните преди Велик-
ден бе направена първа 
копка на дългоочакваната 
рехабилитация на пътя 
Монтана - Видин. Съ-
битието се състоя край 
село Студено буче, общи-
на Монтана. За началото 
на строителните работи 
дойдоха областният уп-
равител Росен Белчев, 
депутатите Дилян Ди-
митров и Ирена Димова, 
кметът на Монтана Зла-
тко Живков, Николина 
Чаканова от аПИ, ди-
ректорът на Областното 
пътно управление Ивай-
ло Спасов. Отците Емил 
и Николай отслужиха 

водосвет за здравето на 
строителите.

Ще бъдат асфалтирани 
30 км от Монтана до с. 
Дъбова махала, което е 
гранично с област Видин. 
Проектът предвижда да 
бъдат ремонтирани и 5 
моста, 4 кръстовища, да 
се изградят ограничител-
ни системи, маркировка 
и пътни знаци. Досега от 
този път са ремонтирани 
4,4 км на територията на 
област Монтана и 10,5 км 
на територията на област 
Видин.

Пътят е любим на шо-
фьорите заради по-крат-
кото разстояние между 
двата града в сравнение с 
Е-79, но от години той е в 
много лошо състояние и 

на места е труднопрохо-
дим. Жители на селата по 
него протестират срещу 
движението на тежките 
камиони, които разбиват 
трасето и къщите им. На 
ден в двете посоки пре-
минават по 1200 тира.

В  рехабилит ация -
та ще бъдат вложени 15 
млн. лв. по ОП „Регио-
ни в растеж“, а работата 
трябва да приключи за 
15 месеца. Изпълнител е 
фирма „Каро Пътстрой“ 
- ДЗЗД, в която са вклю-
чени „Каротрейденг“ 
ООД и „Пътстрой 92“ 
аД. Строителният над-
зор е от „Рутекс“ ООД. 
Проектант и изпълнител 
на авторския надзор е 
„Трансконсулт 22“ ООД.

ИНФРаСТРУКТУРа

Започна модернизацията на жп линията София - Елин Пелин
Проектът включва изграждане и на системи за 
сигнализация и обновяване на контактната мрежа

С 3,2 млн. лв. ремонтират тунел 
„Кривия“ през Кресненското дефиле

Първа копка на рехабилитацията 
на участъка Монтана – Видин 

Николай АНТОНОВ

Петрич ще се свързва с всички села 
от района в подножието на Беласица 
планина с нов, значително по-кратък 
маршрут, след като беше защитен про-
ект за асфалтиране на стария път меж-
ду града и с. Беласица, откъдето ще 
се прави и връзката с главния път за 
Подгорието. Проектът на община Пе-
трич е по Програмата за развитие на 
селските райони и е на обща стойност 
4 420 534 лв. Проектното предложе-
ние включва цялостна рехабилитация 
на четири възлови участъка от общин-
ската пътна мрежа и всичко, свързано 
с прилежащата пътна инфраструктура. 
Това са пътят Петрич - Беласица (от 
черквата „Св. Петка“ до разклона за 
село Беласица); пътят Скрът - Габре-
не; пътят Габрене - Златарево; пътят 
от с. Гега до отклонението за Чури-
лово. Пътят от град Петрич до село 
Беласица започва от кв. „Бухото“ и 
излиза под отбивката за с. Беласица, 
при главния път за Подгорието. Об-
щата дължина на трасето е близо 4 км, 
а габаритите на пътя ще са между 3 
и 6 метра. За да се избегне необходи-
мостта от отчуждителни процедури, 
пътят е проектиран така, че на места 
има и стеснени участъци. Според 
проекта за Общия устройствен план 
на община Петрич около този път е 
предвидено жилищно строителство на 
определена височина, обясни кметът 
Димитър Бръчков. По думите му, се 
правят постъпки бившият стрелбищен 
комплекс, сега държавна собстве-
ност, да бъде придобит от общината 
и в този район да се заложи още както 
жилищно, така и индустриално строи-

телство. За другите три пътни отсечки 
по проекта - Скрът - Габрене; Габрене 
- Златарево; с. Гега - до отклонението 
за Чурилово, където има само черен 
път, също е предвидено цялостно ас-
фалтиране. За село Гега е заложено и 
разширяване на урбанизираната тери-
тория по ОУП, тъй като има заявени 
инвестиционни намерения в областта 
на туризма. Вече са обявени и общест-
вените поръчки за авторски и строите-
лен надзор, управление и СМР.

Петрич с асфалтирани пътища 
за над 4 млн. лв.

ПО ПРОЕКт
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Бизнес климатът у нас 
се подобрява, сочат дан-
ни на статистиката. През 
март 2018 г. общият по-
казател за условията на 
бизнес, търговия и произ-
водство се повишава с 0,7 
пункта спрямо февруари. 
Подобрение на стопан-
ската конюнктура е реги-
стрирано в строителство-
то и търговията на дреб-
но, докато в промишле-
ността запазва равнището 
си от предходния месец. 
Единствено в сектора на 
услугите показателят се 
понижава. Това показват 

данни от бизнес анкетите 
на Националния статис-
тически институт (НСИ).

В строителството биз-
нес климатът се покачва 
с 1,2 пункта. Строител-
ните предприемачи са с 
оптимистични очаквания 
за бизнес състоянието 
на предприятията през 
следващите шест месе-
ца. анкетата регистрира 
увеличение на получе-
ните нови поръчки през 
последния месец, което 
е съпроводено и с по-
благоприятни очаква-
ния за дейността през 

следващото триме се -
чие. Основните пречки, 
ограничаващи бизнеса, 
остават свързани с не-
сигурната икономическа 
среда, конкуренцията в 
бранша и недостига на 
работна сила, макар че 
през последния месец се 
наблюдава намаление на 
негативното въздействие 
на първия фактор. По от-
ношение на продажните 
цени в строителството 
мениджърите очакват за-
пазване на тяхното рав-
нище през следващите 
три месеца.

СТаТИСТИКа

Строителните предприемачи с оптимистични прогнози за следващите 6 месеца

Икономическият климат у нас се подобрява

61% от българите одо-
бряват въвеждането на 
тол системата и елек-
тронната винетка, 30,9% 
не могат да преценят, а 
8,1% са против. Това по-
казва национално пред-
ставително проучване на 
общественото мнение за 
новата система на пла-
щане при преминаване 
през републиканската 
пътна мрежа. То е било 
извършено от Exacta 
Research Group сред 1500 
българи в 98 населени 
места през февруари-
март 2018 г. по поръчка 
на Министерството на 
регионалното развитие и 
благоустройството. Спо-
ред 69,7% от запитаните 
по-справедливо е теж-
котоварните камиони да 
плащат за изминато раз-
стояние вместо на база 
време за преминаване, 
както е в момента. 56,9% 
от хората смятат,  че 
така пътните инциден-

ти ще намалеят, защо-
то шофьорите на тирове 
няма да са принудени да 
бързат. 62,9% споделят 
твърдението, че толът 
ще повиши приходите и 
тези пари ще бъдат ре-
инвестирани в пътна ин-
фраструктура и в пови-
шаване на безопасността 
на движение. Изведено 
е и друго предимство 
- 55,8% са убедени, че 
отчитането на трафика 
няма да доведе до заба-
вяне, тъй като няма да 
се поставят бариери по 
пътищата, а камери ще 
засичат номерата на ав-
томобилите. Най-голям 
процент от запитаните 
- 81,6%, споделят тезата, 
че превозните средства, 
които амортизират по-
вече пътната настилка, 
трябва да плащат по-ви-
соки такси. По данни на 
агенция „Пътна инфра-
структура“ през 2017 г. 
са продадени 7,5 млн. 

винетни стикера, което 
е с 736 147 повече от 
2016 г. Реализираните 
приходи са 352 млн. лв., 
или с 25 милиона повече 
от 2016 г. От тях при-
ходите от продажба на 
винетки за леки автомо-
били са близо 249 млн. 
лв., а 103 млн. лв. са от 
продажбата на винетки 
за тировете. Дисбалан-
сът е очевиден. Оказва 
се, че в малка България, 
където строителството 
на пътища е национална 
кауза, тези, които рушат 
най-много, плащат по-
малко. В момента напри-
мер един товарен камион 
може да премине през 
страната само за 23 лв. 
- това е цената на винет-
ката за едно денонощие. 
За сравнение - в Сърбия 
толкова се плаща само 
по новия участък от ма-
гистралата от Ниш до 
Пирот. Интересни са и 
отговорите по отноше-

ние обхвата на тола. На 
въпрос „одобрявате ли, 
или не въвеждането на 
тол системата за тежко-
товарните автомобили 
извън магистралите?“ 
53,1% отговарят с „да“, 
12,9% - с „не“, а 34% не 
могат да преценят. Най-
голям процент - 28,9%, 
считат, че тировете тряб-
ва да се движат основно 
по магистрали и първо-

класни пътища. 28,1% 
са на мнение, че трябва 
да минават основно по 
магистралите, а 18,3% 
- по всички пътища от 
републиканската пътна 
мрежа. По отношение 
размера на таксите най-
голям е процентът (47,1) 
на тези, които казват, 
че не могат да преце-
нят колко да се плаща за 
километър от МПС над 

3,5 т. 21,3% одобряват 
такса от 15 ст./км, 18,6% 
- 20 ст./км, а 13,1% са 
за цена от 30 ст. на км. 
Според 39,9% таксите в 
България трябва да бъ-
дат близки до тези в дър-
жави като Гърция, Сър-
бия и Унгария. анкетата 
показва и гледната точка 
на хората по отношение 
изразходването на събра-
ните средства.

МРРБ: 61% от българите искат въвеждане на тол система по пътищата

Хората започват да те-
глят кредитни средства 
за по-добър и луксозен 
живот, смятат от аКаБГ, 
а пък кредиторите мно-
го по-охотно продават и 
дълговете си към фир-
ми. Най-много некорект-
ни платци има в Бургас, 
Стара Загора и Русе. Бан-
ките отново заемат първо 
място сред възложители-

те, но делът им намалява 
спрямо предходната го-
дина и за 2017 г. предста-
влява 41,59%. 

Бързите кредити из-
местват телекомуникаци-
онните продукти и дос-
тигат малко над 30% от 
дълговете, отработвани 
от колекторските аген-
ции. Отчетлив ръст има 
и при лизингите, които 

вече надвишават 4% от 
възложените задълже-
ния.

Статистиката на аКа-
БГ сочи, че има намаля-
ване на изкупените за-
дължения. През 2017 г. 
изкупените дългове се 
понижават с 14,2%. През 
изминалата календарна 
година прехвърлените 
към колекторските аген-

ции необслужвани заеми 
са били в размер на 772 
млн. лв., докато година 
по-рано са достигали 900 
млн. лв. Нараства значи-
телно броят на възложе-
ните случаи от 1,8 млн. 
на 2,6 млн., което съвпа-
да с броя на работещото 
население. 

Профилът на 
некоректния 

клиент
Човекът, който е с 

твърдо просрочени за-
дължения, е вече лесно 
разпознаваем от рабо-
тещите в колекторски 
фирми. Благодарение на 
натрупания опит и съ-
браните и анализирани 
данни на лицата, които 
дължат пари, е изготвен 
и устойчив портрет на 

длъжника у нас. Той се 
утвърждава трайно като 
млад мъж, под 30-годиш-
на възраст, добре образо-
ван и обикновено на тру-
дов договор. Обикновено 
са зодия Лъв или Стре-
лец, които са надценили 
своите възможности. 

Обичайно това е чо-
век, който наскоро е за-
почнал първата си по-
стоянна работа и не е 
преценил правилно съот-
ношението между прихо-
дите и разходите си. 

Кампания „Мисия 
платено”

И н ф о рма ц и о н н ат а 
кампания „Мисия пла-
тено“ на асоциацията 
на колекторските аген-
ции в България е насо-
чена към подобряване 

на финансовата култура 
в страната. Основните 
инициативи са свързани 
с наръчник на длъжни-
ка, който е публикуван 
на страницата на самата 
кампания. В него се съ-
държат практически съ-
вети какво да прави чо-
век, когато изпадне във 
финансови затруднения. 
Първата инициатива е 
към най-младите - уче-
ниците и тийнейджърите 
във Фейсбук. За тях било 
шокиращо, когато ги на-
карали да си опишат раз-
ходите. Първоначалните 
резултати сочат, че де-
цата в София например 
знаят много по-малко за 
това откъде идват парите 
и как се печелят, защото 
просто получават по-чес-
то и повече джобни от 
семействата си. 

През 2017–а бизнесът е чакал...
Продължение от стр. 12-13
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Вече e в сила лятното 
разписание на Летище 
София с редовните поле-
ти до словенската столица 
Любляна. Те ще се изпъл-
няват три пъти седмично 
- в понеделник, четвъртък 
и неделя, от авиокомпа-
нията Adria Airways.

От април стартираха 
и ежедневните полети на 
Wizz Air до атина. С ави-
окомпанията вече може 
да се летите до новата 
за Летище София дес-
тинация - Ница, в дните 
понеделник и петък. От 
края на март се изпълня-

ват редовните полети на 
Wizz Air до португалската 
столица Лисабон и испан-
ския град Малага. И до 
двете дестинации се лети 
всеки вторник и събота.

авиокомпания Ryanair 
също предлага нова ди-
ректна линия - до край-
брежния кипърски град 
Пафос. Полетите се из-
пълняват три пъти сед-
мично - в понеделник, 
сряда и петък.

През летния сезон са 
планирани и голям брой 
чартърни полети от Ле-
тище София до Турция, 

Египет, Италия, Мароко, 
Гърция, Тунис. Най-го-
лям брой чартъри се оч-
аква да има в периодите 
май-юни и септември-
октомври, което се обу-
славя от климатичните 
дадености на дестинаци-
ите, към които е насочен 
трафикът.

Спрямо предходния 
летен сезон тази година 
се очаква ръст от 47% 
на чартърните полети и 
двойно увеличение на 
броя заминаващи пътни-
ци от Летище София - 
около 40 хил. души.

Хотелиерите в Бълга-
рия подценяват възмож-
ностите на технологиите 
и очакват базата сама 
да привлече туристите, 
вместо да я представят 
в интернет. Изводът е от 
проучване на маркетин-
говото позициониране 
на българските хотели, 
извършено от Travel 
Academy, информират 
от БТа.

В допитването  с а 
включени 425 произвол-
но избрани хотела с раз-
лична категория и мес-
тоположение, а анализът 

на резултатите показва, 
че хотелиерите не обръ-
щат достатъчно внима-
ние на новите очаква-
ния на туристите от така 
нареченото милениум 
поколение (родените в 
последните 20 години на 
ХХ в.) да правят всич-
ко чрез новите техноло-
гии. Събраните данни 
от изследването сочат, 
че 85,2% от хотелите от 
всички категории нямат 
в сайтовете си вариант 
за виртуална разход-
ка - нещо доста жела-
но от потребителите. За 

сравнение - в хотелите 
от страните в Западна 
Европа този процент е 
между 20 и 25 на сто. 
Международни изслед-
вания показват, че около 
два пъти е по-голяма ве-
роятността за интерес за 
резервация на стая, ако 
хотелът предлага пано-
рамна разходка, уточня-
ват експертите на Travel 
Academy.

Те обявиха и новия 
си проект „Нощ на хоте-
лите“, който започва на 
15 септември в София 
и Пловдив. Идеята е за 
около 50 лв. еднократна 
такса през специален 
сайт за резервация да си 
изберем хотел от висока 
категория в двата града, 
където да отседнем за 
една нощувка със за-
куска. Организатори-
те обещават това да не 
е просто нощувка, а и 
преживяване с вклю-
чени екстри, които да 
презентират хотелската 
база на града по най-до-
брия начин. 

Николай АНТОНОВ

Консултативният съ-
вет по туризъм към об-

щина Банско определи 
на свое заседание при-
оритетите за 2018 г. в 
сектор „Туризъм“. Сред 

основните цели, зало-
жени в Програмата за 
развитие на туризма на 
курорта тази година, са 

организиране на при-
емна с общински екс-
перти и представители 
на бизнеса, сертифици-
ране на Посетителския 
информационен център 
като туристически ин-
формационен център 
съгласно изискванията 
на Закона за туризма, 
както и включването в 
инициативна група за 
създаване на регионален 
клъстер „Туризъм“.

Традиционно в бю-
джета на планираните 
дейности за развитие 
на местния туристиче-
ски отрасъл са заложени 
средства за участие в 
международни борси, 

изработката на тематич-
ни рекламни материали, 
организиране на излож-
би и демонстрации на 
местни художници и за-
наятчии.

Отчетът за изпълне-
нието на туристическата 
програма на местната 
администрация за мина-
лата година сочи събран 
туристически данък в 
размер на 900 000 лв., 
което е с 24 процента 
повече от предходната 
2016 г. 

„ П р од ъ л ж а ва щ ат а 
тенденция за ръст в съ-
бираемостта на турис-
тическия данък в Банско 
е резултат от няколко 

фактора - строга данъч-
но-финансова дисци-
плина, активни мерки за 
изсветляване на турис-
тическия бранш, както, 
разбира се, и по-висока 
посещаемост на курор-
та“, коментира изнесе-
ните данни кметът Ге-
орги Икономов. Справ-
ките в края на сезон 
2017/2018 сочат ръст и 
в броя на посещенията. 
Отново регистрираме 
близо 14 процента по-
вишение на туристите, 
като най-осезаемо то е 
от страна на България, 
Русия, Израел и Маке-
дония“, допълни градо-
началникът.

Регионалната турис-
тическа камара в Бургас 
покани всички консули 
на чужди държави у нас 
на работна среща пре-
ди началото на летния 
туристически сезон.  
Отзоваха се само гене-
ралният консул на Репу-
блика Турция и почет-
ните консули на Израел, 

Русия и Украйна. Повод 
за поканата са анали-
зите на туристическия 
бранш, които отчитат 
спад при руските и из-
раелските туристи през 
миналата година. През 
2017 г. руснаците, лету-
вали у нас, са намалели 
с 13%, а израелците - 
с над 8%. Според по-

четния консул на Русия 
в Бургас Тонко Фотев 
причината за отлива е, 
че доста руснаци раз-
продават имотите си у 
нас заради икономиче-
ската криза в родината 
им. Според почетния 
консул на Израел Ор-
лин Мандов пък изра-
елците се възползват от 
всяка по-добра предос-
тавена им възможност - 
като по-евтини туристи-
чески пакети, по-нови и 
повече самолети за дес-
тинациите и по-удобни 
чартъри, което обяснява 
пренасочването им към 
други държави. Изра-
елските туристи искат 
също повече екскурзии 
и друга, съпътстваща 
почивката им програма. 
Част от руските гости 
пък недоволствали от 
дублирани резервации 
в хотелите в пика на 
сезона.

ТУРИЗъМ

От бранша отчитат спад на руски и израелски туристи у нас

Пловдив заедно със София стартира проект „Нощ на 
хотелите”

На редовно заседание Консултативният съвет по туризъм към община Банско отчете 
резултатите от изминалия сезон и прие програмата за 2018 г.

Очаква се двойно увеличение и на 
заминаващите пътници от аеропорта

Нови дестинации и повече чартъри 
на Летище София

В Бургас чертаят стратегия за летния сезон

Хотелиерите пренебрегват технологиите 
и губят клиенти, сочи изследване

Банско отчита 24% ръст на събрания данък от посетители
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Технологиите напредват с 
бърза скорост и това се виж-
да почти във всеки аспект на 
домашното обзавеждане. В 
модерната баня също се на-
блюдават страхотни решения, 
които повишават качеството 
както във функционалната сре-
да, така и откъм естетическо 
влияние в интериора. Все по-
голям например става изборът 
от модели на огледала с LED 
светлина, сензори за движе-

ние, термостатни системи, ме-
ханизми за пестене на вода и 
други технологични решения. 
Всички те едно по едно вли-
зат в банята и стават недели-
ма част от нея. Огледалата с 
LED светлини се предпочитат 
предимно от хората, които са 
с модерно и футуристично 
настроение и харесват ино-
вациите в банята. Подобни 
огледала не се използват само 
за да изпълняват обичайните 
си функции и да внасят допъл-
нителна светлина в интериора. 

Те имат и редица други малки 
екстри, които осмислят тяхно-
то технологично присъствие. 
Светлината може да се контро-
лира според потока, от който 
имате нужда. Може да получа-
вате актуална информация за 
температурата в помещението 
и други данни, които огледа-
лото е настроено да осигурява. 
В модерната баня огледалото 
трябва да се избира в зависи-
мост от пространството. 

Малко помещение може да 
разчита на повече от едно ог-
ледало, за да може да отразява 
повече светлина. ако банята е 
по-голяма, решението с огле-
дало с LED светлина дава до-
пълнителен отблясък в инте-
риора и екстра светлина точно 
над умивалника.

Моделите са най-различни 
като дизайн и зависят основ-

но от това как са поставени 
светлините. Има модели с хо-
ризонтално, с вертикално и с 
кръгово разположение, както 
и такива с прикачени лампи 
на върха на огледалото. От вас 
зависи кой вариант ще избере-
те. Светещите душ слушалки 
са друг иновативен и в същото 
време забавен продукт, с които 
може да внесете цветност и 

разнообразие в банята. 
Слушалката е стандарт-

на и съвместима с всяка душ 
батерия. Необходимо е само 
да махнете старата и да пос-
тавите новата. Слушалката 
има сензор и в зависимост 
от топлината на водата све-
ти в различен цвят. Датчикът 
регистрира температурата и 
активира светлините в програ-
мирана последователност: зе-
лена, синя, червена и т.н., като 
светлинните конфигурации 
могат да бъдат една, три, чети-
ри, седем и дори девет.

Продуктът е напълно безо-
пасен и безвреден, така че сме-
ло може да експериментирате 
и да превърнете къпането в 
цветно удоволствие.

ИНТЕРИОР

Или как с LED светлини да превърнем 
банята във футуристично място

Животът може да е цветен дори и под душа
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Навлизаме в периода от го-
дината, в който мечтаем да пре-
карваме все повече време на 
открито - на двора, в парка или 
градината. ако искате да събу-
дите креативността у себе си 
и същевременно да помогнете 
поне малко природата да не се 
задъхва от непотребни предме-
ти, ви помагаме със следващи-
те идеи.

Стари гуми от велосипед, 
мотор или автомобил са чу-
десен материал за градинска 
мебел. Вдъхването на нов жи-
вот и рециклирането им ще 
ги превърне в нещо наисти-
на полезно и практично. При 
това имате шанс да сътворите 
уникална атмосфера на своята 
тераса, двор или градина с ми-
нимални средства. Фантазията 
и сръчността обаче ще ви бъдат 
абсолютно нужни.

Излезлите от употреба гуми 

могат да са основа на удобна 
маса, стол или диван, саксия 
за цветя, бордюр за пясъчник, 
интересна скулптура, люлка за 
децата и какво ли още не. Не е 
нужна особена професионална 

подготовка, а само малко отде-
лено време и желание. Могат 
да се постигнат ефектни гра-
дински мебели и аксесоари, 
които да бъдат високо оценени 
дори от дизайнери.

ЕКСТЕРИОР

Градински уют с творения от стари гуми
С тях може да се направи от кашпа и люлка до маса и ефектна скулптура
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Пловдив, ул. „11 август”  № 5 
рекламен офис: 032/634 655, www.katrafm.com

Седмичен хороскоп за периода 16 - 22 април

През тази седмица 
най-доброто, което може 
да направите за себе си, 
е да разнообразите все-
кидневието си. Не се па-
зете от работа! Колкото 
повече нови методи и 
инициативи въведете в 
служебно отношение, 
толкова по-добре ще се 
чувствате, а и резулта-
тите скоро ще ви изне-
надат приятно. В личен 

план смяната на стила 
на поведение също ще 
има единствено поло-
жителни страни, така че 
действайте смело. ако 
сте дали обещание пред 
колеги или приятели, не 
си мислете, че може да 
отложите изпълнението 
му във времето. Напра-
вете всичко възможно, 
за да удържите на дума-
та си!

Разнообразете 
всекидневието си

Обстоятелствата през 
новата седмица ще ви на-
карат сами да предпри-
емете някои промени в 
живота ви. Ще осъзнаете, 
че за вас е по-добре да се 
измъкнете от досегашни-
те рамки. Многото гово-
рене също няма да свър-
ши работа. Време е за 
действие. ако има нещо, 
което ви дразни или ком-
промисите са минали гра-

ниците на приемливо-
то, не се гневете! Имате 
достатъчно ресурси, за 
да въздействате, а и в по-
дългосрочна перспектива 
да успеете да промените 
тенденциите така, както 
вие желаете. По-важно 
е на този етап да има-
те търпение и да си из-
градите по-дългосрочна 
стратегия, която да след-
вате стъпка по стъпка.

Изградете си 
ясна стратегия

Наясно сте, че добрите 
резултати се постигат с 
много усилие, така че дай-
те всичко от себе си, за да 
изпълните проектите си 
докрай. Сега е моментът 
да си направите списък с 
неотложните задачи и да се 
захващате за работа. Време 
за отлагане няма и никой 
няма да ви чака, колкото и 
добронамерен да е към вас. 
Още в средата на седмица-

та ще видите първите ре-
зултати и ще бъдете прият-
но изненадани от себе си. 
Това ще ви даде така нуж-
ната доза самочувствие 
и вяра в собствените ви 
сили. Може да се наложи 
да довършите някои неща 
през почивните дни, но не 
бива да съжалявате за вре-
мето, което сте вложили в 
работа. Трудът ви ще бъде 
възнаграден. 

Захващайте се 
здраво за работа

За повечето представи-
тели на знака седмицата 
ще бъде благоприятна. 
От финансова гледна точ-
ка всичко ще е чудесно, 
така че сега е моментът да 
оперирате с големи суми 
пари и да инвестирате. 
Трудно е да се каже коя 
избрана от вас стратегия 
ще бъде най-успешна през 
идните дни. В определе-
ни моменти вероятно ще 

трябва да се съсредоточи-
те върху работата си и да 
се стремите да действате 
максимално динамично. 
В други случаи ще е по-
добре да обърнете внима-
ние на личните си отно-
шения, защото някой око-
ло вас може би се чувства 
пренебрегнат. Важно е да 
отделяте всяка свободна 
минута и да я посвещава-
те на близките си хора.

Очакват ви промени, 
затова е добре да се под-
готвите още отсега. Пред-
стои да подпишете важни 
договори, които ще оп-
ределят перспективите 
за вашето развитие зана-
пред. ако нямате собст-
вен бизнес, ще трябва да 
се съобразявате докрай с 
хората около вас, поне за 
момента. Нечие отсъст-
вие ще промени обичай-

ната ситуация в работата. 
Имайте предвид, че ще 
трябва да се наваксва, за-
това забравете за перфек-
ционизма. Не се тревоже-
те, ако не намирате време 
за всичко! Паниката в 
случая няма да доведе до 
нищо добро.

Не разваляйте отноше-
нията с партньорите си, 
не си заслужава да пла-
щате подобна цена!

Забравете за 
перфекционизма

Няма нищо непопра-
вимо на този свят, но за 
устойчиви резултати са 
необходими непрекъснати 
усилия. Не си мислете, 
че след първото постиже-
ние може да си дадете по-
голяма почивка. Това ще 
ви отпусне и ще загубите 
форма. Имате нужда от 
промяна на навиците. Това 
обаче може да се случи 
само с упорита работа. За 

ваше спокойствие може да 
си позволите да намалите 
контактите си с хора и 
безцелните срещи. Прека-
леното общуване може да 
разводни информацията 
и да загуби ценна част от 
времето ви. През почив-
ните дни се погрижете по-
вече за близките си хора! 
Не е лошо да обърнете 
по-сериозно внимание и 
върху здравето си.

Променете 
навиците си

През този период се па-
зете от прекалено лесни-
те задачи. Хората, които 
ви се усмихват, невинаги 
крият добри намерения. 
Не бъдете лековерни и не 
се надявайте на бързи ре-
зултати! Не позволявай-
те на никого да влияе на 
мнението ви, да ви разко-
лебава и да спира ентуси-
азма ви! По-добре ще е за 
момента да забавите ход, 

да размислите и да оцени-
те всички силни и слаби 
звена по пътя, който сте 
избрали.

През втората част на 
седмицата ще сте доста 
по-гъвкави, ще имате въз-
можност да се доберете до 
„аварийни“ или допълни-
телни варианти. Ще полу-
чите неочаквана подкрепа, 
която ще ви помогне да 
постигнете желанията си. 

Пазете се от 
лесните задачи

Периодът е изключи-
телно подходящ за при-
добиване на нови знания. 
Това може да значи про-
дължаване на образова-
нието чрез изграждане на 
допълнителни умения, за-
почване на нов курс или 
търсене на алтернативна 
специализация в опреде-
лена област. Обхватът на 
възможностите е широк, 
просто трябва да се вглеж-

дате по-внимателно в 
това, което ви се предлага. 
Дори и да сте близо до фи-
налната линия, не бързай-
те да завършвате старите 
проекти - може времето 
да не ви стигне, а и риску-
вате да не го свършите по 
най-добрия начин. Важно 
е да внимавате не само 
за откриващите се нови 
възможности, но и за това, 
което си пожелавате.

Придобивате 
нови знания

Седмицата ще ви поста-
ви в центъра на интерес-
ни преговори. Може да се 
възползвате от ситуацията, 
но е добре да мислите и за 
екипа си като цяло. Така 
ще спечелите повече при-
върженици, които ще ви 
помогнат за изпълнението 
на поставените цели. В 
личен план е добре да по-
мислите за собственото си 
удовлетворение от живота. 

Прекалено много се разда-
вате и това намалява тону-
са ви. Имате нужда от пре-
зареждане. Възможно е 
да бъдете изправени пред 
избор - да се разделите с 
нещо, което е присъствало 
дълго в живота ви, или да 
го пренесете в бъдещето, 
като коригирате грешките 
си. Тенденцията може да 
предизвика и разяснител-
ни разговори и срещи.

Имате нужда от 
презареждане

Неочаквано ще се отво-
ри ново поле за дейност. 
Ще се справите, като спо-
койно може да използвате 
знанията си и натрупания 
опит до момента. Бъдете 
отзивчиви с хората, кои-
то се нуждаят от помощ, 
но се опитайте да не се 
натоварвате психически! 
На този етап голяма част 
от успехите ви зависят от 
това каква диалогичност 

ще водите. Фокусирайте 
се именно върху това, а не 
върху евентуалните раз-
личия и конфронтации! 
Имайте предвид, че сега 
се оформят трайни тенден-
ции за вашите взаимоотно-
шения и обществено поло-
жение. Изчистете всички 
недоразумения и спорни 
моменти с партньорите си 
и насочвайте енергията си 
само в позитивна посока! 

Успехите ще 
зависят от вас

Като цяло седмицата е 
подходяща за взимане на 
решения. Ще успявате да 
превръщате, и то за много 
кратко време всяка ситуа-
ция в благоприятна. Стре-
мете се да запазите енту-
сиазмът си докрай! Сега 
всичко ще зависи само 
и единствено от вас и от 
пътя, по който ще избе-
рете да тръгнете. Важно 
е да знаете, че инициати-

вите ви към настоящия 
момент ще имат широ-
ко отражение в бъдеще. 
Дори и да възникват ня-
какви препятствия, не се 
отказвайте! Действайте 
възможно най-експеди-
тивно и ще се радвате 
на неочаквани позитиви! 
Съвсем скоро ще забеле-
жите, че пред вас започ-
ват да се разкриват нови 
и по-широки хоризонти.

Смело взимайте 
решения

шансовете ви за печал-
ба се редуват с допълни-
телни или непредвидени 
харчове. Факт, който ще 
ви подтикне да преос-
мислите бюджета си и да 
степенувате приоритетите 
си. През втората част от 
седмицата социалната ви 
активност ще расте. Това 
може да се превърне в по-
вод за приятни разговори 
и срещи, които ще ви бъ-

дат от полза. Думите ви 
ще имат все по-голяма 
чуваемост и въздействие 
върху околните, което ще 
ви кара да ставате все по-
напористи в преследване-
то на идеите и желанията 
си. Не е изключено стари 
приятели да напомнят за 
себе си или да научите 
важни позитивни новини. 
Имате шанс да превъртите 
събитията във ваша полза.

Социалната ви 
активност растеБЛИЗНАЦИТЕЛЕЦ

Сега е моментът 
да инвестиратеОВЕН

РАК ЛЪВ ДЕВА

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ

КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ

аСТРОЛОГ
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