
ЕЛЕНА ИВАНОВА 

Хотелите и други 
сгради, които ползват 
минерална вода в Са-
парева баня, ще оста-
нат на сухо за срок от 3 
до 20 дни заради ре-
монта на гейзера в гра-
да.
Това стана ясно от ду-
мите на кмета на курорт-
ното селище Калин Ге-
лев. Той обаче отказа да 
се ангажира с конкретен 
срок за започването на 
ремонта, тъй като все 
още не е подадена 
оферта и не е поет анга-
жимент от фирма, която 
ще изпълнява дейности-
те. До седмица въпрос-
ната компания, която е 

единствена в страната с 
лиценз за извършване 
на такива геотермални 
ремонти и оборудвания, 
трябва да обяви оферта-
та си, коментира кметът 
на Сапарева баня.  

Авария 
Изригващият на всеки 

20 секунди до 20 метра 
стълб гейзер аварира 
през май - положената 
преди повече от 50 годи-
ни тръба се спука на око-
ло 400 м дълбочина. На-
лягането падна, гейзе-
рът беше спрян. С помпи 
от извода през цялото 
лято се подава вода за 

хотелите и къщите за 
гости, за басейните, пла-
жовете и почивните бази 
и балнеообекти. Сега 
фирмата трябва да по-
прави тази тръба, но все 
още не е ясно точно как 
ще стане, обясни Гелев. 
Той посочи, че повече 
подробности може да 
разкаже едва след като 
ремонтът се изпълни. 

Гейзер 
Водата, която извира 
от гейзера, е с темпера-
тура 103 градуса и е най-
горещата на целия кон-
тинент Европа. Само в 
Исландия извира по-го-

реща - около 110 граду-
са. Освен това водата в 
Сапарева баня има висо-
ко съдържание на хлоро-
водород и радон - над 15 
мг на литър. „Всички ма-
териали ще корозират и 
ще се разпаднат в рам-
ките на година. Химиче-
ският състав на водата е 
три страници и е по-лес-

но да се изброят тези, 
които ги няма, от тези, 
които се съдържат в 
нея”, посочи Гелев в дни-
те след аварията. С во-
дата от гейзера, който е 
в центъра на града, са 
захранени всички об-
щински сгради, детски 
градини, както и хотели 
и къщи за гости. 

СПИРАТ МИНЕРАЛНАТА ВОДА ЗА СРОК ОТ 3 ДО 20 ДНИСПИРАТ МИНЕРАЛНАТА ВОДА ЗА СРОК ОТ 3 ДО 20 ДНИ
Пловдив в топ 10 заПловдив в топ 10 за
културен туризъм културен туризъм 
Британското изда-
ние The Guardien по-
стави Пловдив сред 
10-те най-интересни 
европейски градове 
за културен туризъм.
Вторият град в Бъл-
гария има сериозни 
претенции да бъде 
най-старият и непре-
къснато населен цен-
тър в Европа, пише из-
данието. Неговите 
славни дни са били 
при римляните, от кои-
то е останал мраморен 
амфитеатър на хълма 
и 200 000 м2 сложни 
мозайки в епископска-
та базилика. Старият 
град е дом на много 
разноцветни сгради от 
XIX век, но има и огро-
мни пространства за 
модерно изкуство.  
Сред интересните гра-
дове са Ла Коруня, Ис-
пания, Каунас, Литва, 
Лион, Франция, По-
знан, Полша, Дижон, 
Франция, Триест, Ита-
лия, Загреб, Хърватия, 
Фрайбург, Германия, 
Вайле, Дания. Сред 
атракциите в Пловдив 
изданието посочва и 
конските каруци на 
ромските жители. 

Ремонт оставаРемонт остава
Сапарева баня на сухоСапарева баня на сухо
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В Европа 

Кметът на града пред ТелеграфКметът на града пред Телеграф: : Очакваме до седмица офертата на фирматаОчакваме до седмица офертата на фирмата

Авария в сондата на гейзера в Авария в сондата на гейзера в 
Сапарева баня остави хотелите Сапарева баня остави хотелите 
без минерална вода само за ден. без минерална вода само за ден. 
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