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Жилища в хармония с природата строи ГБС
в най-зеления район на Пловдив

Подробности на стр. 12-13
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С пари от еврофондовете изчистваме
въздуха в големите градове
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На стр. 6

Ланд. арх. Веселин Василев, зам.-председател на СЛА в България:

Забравихме ландшафтната архитектура
край магистралите и жп линиите

На стр. 8-9

каб

Необходим ли ни е чуждестранният опит при
проектирането и изграждането на високи сгради?

www.bosstore.bg
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На 16 май решават за настилката на
бул. „Дондуков“ след ремонта
7,2 милиона лева излиза реконструкцията само с асфалт

По бул. “Дондуков” - на изток от ул. “Кракра” , вече
текат усилени ремонти, включващи и подмяна на
ВиК мрежите

Катя КОСТОВА
На 16 май ще се състои
поредното обществено обсъждане за предстоящата
реконструкция на един
от най-натоварените столични булеварди - „Княз
Дондуков“, като на него
отново ще се разгледат
трите варианта. Тогава
пред гражданите ще бъде
представена окончателната нова визия на булеварда. Столичани можеха да
изпращат предложения и

коментари по проектите
до 12 май.
В края на април, около
месец преди предвиденото начало на цялостната
реконструкция в отсечката от ул. „Кракра“ до
ул. „Сердика“, бяха представени трите проекта за
възможната настилката
- с павета, с асфалт или
комбинация от двете.
Предвижда се ремонт на
пътните платна, трамвайните спирки, трамвайните
линии, тротоарите, както
и подмяна на водопровод-

ните мрежи. За изпълнител на проекта е избрана
строителната компания
„Трейс груп холд“. Сумата
за ремонта на булеварда
е 7,2 млн. лв. с ДДС, като
цената е изчислена на база
вариант с изцяло асфалтова настилка. По време
на ремонта на „Дондуков“
кръстовищата му с булевардите „Васил Левски“ и
„Георги Раковски“ няма да
бъдат затваряни, като трафикът на колите ще бъде
ограничен чрез стеснения.
Според зам.-кмета по
транспорта Евгени Крусев
и трите проекта са направени така, че движението на автомобилите да
е много ограничено, но
ще се дава предимство на
трамваите, пешеходците
и велосипедистите. Единствено вариантът за изцяло паважна настилка на
„Дондуков“ не предвижда
изграждането на велоалея

по булеварда.
След реконструкцията
по шосето ще има само по
едно автомобилно платно в посока, като между
тях ще минават трамваите. Линиите ще бъдат
разделени от улицата с
ограничители, които няма
да позволят на движението на автомобили по тях.

Алеята за велосипедисти
ще бъде разположена в
южната част на булеварда, а зона за паркиране
ще има само в северната.
Заради това разположение
на алеята, десният завой
на кръстовището с бул.
„Георги Раковски“ вече
няма да бъде разрешен,
както е сега с отделна сек-

ция на светофара.
Според експерти обаче
подобна реконструкция, с
организация на движението, предполагаща вечни
задръствания, може да наложи след година-две да
се прави нов бърз ремонт
и да се отваря поне по
още една лента в двете
посоки.

Половината от новия лъч на метрото се копае под реки
Половината от дължината на третия метродиаметър, който вече
се изгражда активно, е
разположена под коритата на реки в София, което води до оскъпяване.
Това заяви директорът
на „метрополитен“ ЕАД
- София Стоян Братоев.
Тунелът на метрото
пресича Боянска река
южно от двуетажното
кръстовище на булевардите „Гоце Делчев“ и
„цар Борис Трети“ и
след това до спирката на

бул. „България“ трасето
на подземната железница върви под реката.
В отсечката между орлов мост и кв. „Хаджи
Димитър“ тунелът ще е
почти изцяло под Перловска река. По тази
причина, заради водата,
която извира от стените,
е била подбрана специален тип пробивна машина с технология, създаваща противоналягане,
докато копае под земята.
Въпреки оскъпяването - заради сложните

хидрогеоложки условия
- обаче софийското метро е най-евтино на километър в Европа. Средната цена там е между
90 и 150 млн. евро, а
в българската столица
- 30-38 млн. евро на километър.
Първият етап от строителството на третата
линия започна миналата година. отсечката е
с дължина 8 км, има 8
метростанции и трябва
да е готова до август
2019 г.

Общините искат отваряне на програмата
за модернизация на училищата
Лилия ЛОЗАНОВА
За бързо възобновяване на мерките за модернизация на училища
и детски градини, финансирани с европейски
средства, настоява Националното сдружение
на общините в България. Позицията беше
изразена от председателя на Управителния
съвет и кмет на община
Велико Търново Даниел Панов по време на
заседание на Комитета
за наблюдение на оперативна програма „Региони в растеж 20142020“, с чийто ресурс се
реализират проектите за
образователна инфраструктура.
Пред представители
на Европейската комисия, министерството
на регионалното развитие и благоустройството
и Управляващия орган
на оПРР отново бе посочено, че 22 общини
имат готови и одобрени
проекти за десетки училища и детски градини.
Необходимият допълнителен финансов ресурс
по приоритетна ос „мо-

дернизация на образователната инфраструктура“ към оПРР, който ще
позволи реализацията
на инвестиционните намерения на общините,
възлиза на около 213
млн. лв., уточниха от
община В.Търново.
На заседанието на
Ком и т е т а з а н а бл ю дение бяха обсъдени
различни варианти за
намиране на решение
на казуса, които са в
компетенциите на новия кабинет. от НСоРБ
бяха категорични, че
възможността да се реновират материалните
бази на редица училища и детски градини
със средства от ЕС не
бива да бъде пропус-

кана. Представителите
на местната власт изразиха надежда, че управляващите ще направят всичко възможно за
бързата реализация на
проектите за училища и
детски градини.
инвестиционното намерение на община Велико Търново, одобрено
от междинното звено,
е на стойност от близо
10 млн. лв. То предвижда прилагане на мерки
за енергийна ефективност в три детски градини - „Ален мак“, „Рада
Войвода“ и „Пролет“,
както и на три училища
- СУ „Владимир Комаров“, СУ „Георги С. Раковски“, Спортно училище Велико Търново.
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Тунелите „Витиня“ и „Ечемишка“ готови до края на юни
Регионалният министър разпореди денонощен режим на работа по съоръженията
До края на месец юни
тунелите „Витиня“ и
„Ечемишка“ на Ам „Хемус“, които в момента са
в ремонт, трябва да бъдат
отворени за движение.
Това разпореди министърът на регионалното
развитие и благоустройството Николай Нанков,
който направи инспекция
на място. Той провери
как се изпълняват строително-ремонтните дей-

ности на съоръженията
заедно с председателя на
УС на Агенция „Пътна
инфраструктура“ инж.
Дончо Атанасов. министърът възложи денонощен режим на работа за
дейностите, които позволяват това. По думите
му, за да не се образуват
задръствания в разгара
на летния туристически
сезон, е добре планираният ремонт на лявата

тръба на тунел „Витиня“
да започне след него.
Нанков изрично отбеляза, че с близо 2 месеца
е бил забавен ремонтът
на моста на магистралата след „Витиня”. Амбицията на мРРБ и АПи
е ремонтът на моста да
приключи до края на месец юли, за да не се пречи на пътуващите към
морето през месец август, когато традиционно

трафикът е най-натоварен.
Реконструкцията на
тръбата на тунел „Витиня“ в по сока Варна
започна на 27 юни м.г.
Д ейно стите включват
възстановяване и усилване на тунелната облицовка, хидроизолация,
обновяване на пътната
настилка, на електрическата и вентилационната
инсталация, ново LED

Министър Ивайло Московски:

Концесионирането на транспортни обекти е най–добрият подход
използването на
концесията като механизъм за развитие на
транспортната система
е един от приоритетите
ни. Това каза министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
ивайло московски по
време на откриването на
ново пристанищно съоръжение в Бургас. Той
заяви, че предоставянето
на държавни обекти за
управление от частни
инвеститори е най-добрият подход за развитие
на транспортните дружества. По думите му,
потвърждение за това
е изграждането на този
обект, за който концесионерът на пристанищен Терминал ,,Бургас
изток - 2“ - БмФ „Порт
Бургас“, е инвестирал
15 млн. евро. московски
допълни, че държавата
и ДП „Пристанищна ин-

в Бургас. Новото съоръжение за разтоварване
и съхранение на меден
концентрат е разположено на пристанищен
Терминал „Бургас изток
- 2“. То е с капацитет
60 000 т и е оборудвано
с напълно автоматизирана система за управление от последно поколение.

фраструктура“ са предвидили мерки и инвестиции на стойност 30 млн.

лв., които допълнително
да подпомогнат развитието на пристанищата

радОСт

Екипът на в. „Строителство Имоти“
се увеличи с още една дама

Пожелаваме
на малката

Цвети и Гено,
Честита
първородна
дъщеря!

Гала
да вярва в доброто
и винаги да го среща
по пътя си!
Орисниците от редакцията

осветление, системи за
видеонаблюдение и пожароизвестяване. Ремонтът продължава по-дълго
от първоначално предвиденото време. Причината
е по-големият обем работа, която бе установена,
че трябва да се извърши
в хода на ремонта, на
комплексността на предприетите действия и тяхната последователност.
Сроковете бяха удължени и заради изключително тежките метеорологични условия през
зимните месеци.

До момента на тунела са извършени около
65% от предвидените дейности. Тунелът е
с нова хидроизолация,
дренажни и колекторни
системи, водопроводи и
т. н. Финансирането на
ремонтно-възстановителните дейности през
2017 г. е осигурено от
бюджета на АПи. Тунел
„Витиня“ е в експлоатация от 1984 г. Последният му ремонт е от преди
27 г., когато е извършено
осушаване на облицовката в съоръжението.
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С пари от еврофондовете изчистваме
Общините искат санкции за разкопаване на инженерната
С пари от еврофондовете общините ще могат да изпълняват
проекти, които да им помогнат да опазят природата на своята
територия и да изчистят въздуха в урбанизираните си зони. Това
стана ясно от последната национална среща в Русе на главните
архитекти и експертите по устройствено планиране от общините. В тридневния форум, организиран от Националното сдружение на общините (НСОРБ), участваха над 100 главни архитекти,
ресорни заместник-кметове, председатели на комисии по градоустройство към общинските съвети и други специалисти.
Катя КОСТОВА
Един от акцентите на
националната среща на
главните архитекти и
експертите по устройствено планиране от общините бе възлагането и изпълнението на
обще ствени поръчки,
щадящи околната среда.
Другият бе сътрудничеството с общини от
други страни в Европа

за реализация на иновативни еко и социални
проекти.
изпълнителният директор на НСоРБ г-жа
Гинка Чавдарова припомни, че не всички
предложения на общините са били взети под
внимание и отразени
в поправките по ЗУТ.
Сред приетите са отпадането на предложената прекатегоризация на
строежите, въвеждането

на правна възможност
за обжалване заповедите
на началника на ДНСК/
РДНСК за отмяна на
разрешение за строеж,
обвързване изготвянето
на план за управление
на строителните отпадъци с изискванията на
ЗУо, обвързване изготвянето на план за управление на строителните отпадъци с изискванията на ЗУо, както и
отпадане въвеждането

на ново изключение по
отношение промяната
на предназначението на
самостоятелни обекти,
при условие че промяната не е свързана с извършване на строителни
и монтажни работи и не
променя натоварванията

на обекта. от сдружението обаче ще продължават да настояват да
се въведе санкция при
разкопаване на инженерната инфраструктура
или некачествено възстановяване на пътната
настилка при аварийни

ремонти, извършвани
от експлоатационните
дружества или от други
юридически лица. Ще
се иска още и възстановяване правото на главните архитекти на общините да преразглеждат и да оттеглят сами

Участниците в срещата се интересуваха най-вече от противоречията в нормативната уредба

По примера на Париж София спира старите коли
Програмата за международен обмен в
градското планиране и
териториалното устройство УРБАКТ ІІІ дава
възможност на общините да ползват чуждия опит за прилагане
на „зелени“ критерии и
практики, смята Симеон Петков, експерт към
НСоРБ. Тя се финансира от ЕФРР и е допустима във всички страни от
ЕС, както и за Норвегия
и Швейцария. Управляващият орган се намира
във Франция. Четирите
й основни цели са: подобряване на капаци-

тета за управление на
градско развитие, залагайки на партньорството, на качеството
на плановете за градско
развитие и на тяхното
прилагане, а също така
и осигуряване на знания и добри практики за
експертите и управляващите на всички нива.
Причината за стартирането на програмата е,
че много от плановете,
правени за развитието
на общините от чиновниците, се разминават с
разбиранията на експертите като архитекти, урбанисти и други, обясни

Петков. По думите му,
механизмът предвижда
изграждане на мрежи за
сътрудничество, които
са 3 вида: по планиране,
по прилагане и за обмен на добри практики.
обменът на опит е възможен на всеки етап на
тези планове. Бюджетът
за техническа помощ на
една мрежа е в рамките
на 600-750 хил. евро.
Той включва субсидия
от ЕФРР и собствено
участие. За слаборазвитите райони тя е 85%
от еврофонда и 15% от
мРРБ. За развитите 70% от ЕФРР. Допъл-

нителната подкрепа за
експертна помощ е до
127 500 евро за мрежа.
Жизненият цикъл на
мрежата е в два етапа.
Първият е 6-ме сечен
подготвителен и се финансира с до 150 000
евро от общия бюджет.
Двата работни пакета
по него включват управление на проекта и
разработването му (осъществяване на начални
проучвания, контакти и
анализи).
Вторият етап е оперативен, със срок от
24 ме сеца и включва
4 работни пакета: управление, международен обмен, ефект върху
местното управление на
ниво община или град и
разпространение на информация и знания.

Програмат а е нова
и не много популярна,
уточни експертът на
НСоРБ. София участва
в такива мрежи. опитва
се да съчетае културното наследство в столицата и творческите
индустрии. Следващата
стъпка е София да прилага опита на Париж в
управлението на транспорта и намаляване на
замърсяването. от 16
януари във френската
столица всички мПС
имат винетки, показващи в каква степен те
вредят на околната среда. Видът й се определя
от годината на производство на возилото и
двигателя му. На коли,
р е г и с т р и р а н и п р ед и
1997 г., се забранява в
делнични дни да се дви-

жат в града от 08.00 до
20.00 часа. общината
на Париж си е поставила целта след 2020 г.
да забрани всички дизелови автомобили. В
София програмата за
чист въздух ще бъде
подложена на обсъждане съвсем скоро. Кметът Йорданка Фандъкова подготвя подобни
стикери и забрана за
движение на автомобили без катализатори
в центъра и с нива на
замърсяване над допустимите норми.
Друга община, която е в такава мрежа за
чистота на въздуха, е
Смолян. Там проблемът
с качеството на въздуха
е свързан с използването на дърва за отопление през зимата. Чрез
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въздуха в големите градове
инфраструктура
оспорен индивидуален
административен акт, да
го отменят или изменят.
На националната среща бяха представени и
дискутирани конкретни
практически казуси как
главните архитекти и
другите работещи в общинските администрации да не изпадат в конфликт на интереси.
По време на една от
дискусиите след заседанията от общините
предложиха още да се
промени ЗУТ и в частта за съгласуването на
промяната на предназначение на сгради, които
са собственост на местната власт. Те посочиха
за пример изоставените
спортни бази в различни градове на страната,
които тънат в разруха,
но за да могат да бъдат

продадени, дадени под
наем или използвани за
други цели, се иска одобрението от ресорното
министерство.
Представител на пловдивската община „Родопи“ попит а докога
държавата ще се намесва в работата на общините. Нали има местно
самоуправление? Ако
решат, мерата да я правят каквото си искат.
Защо държавата пак да
показва силата си и после да казва на общините да ремонтират училищата или стадионите.
Като толкова държавата
иска училищата и спортните бази, защо не ги
взе всичките да ги оправи и стопанисва, предложи общинарят.
Участник от община
Лозница, област Раз-

в центъра

град, се поинтересува
да ли скоро ще бъдат
премахнати противоречията между ЗУТ и Закона за кадастъра. „идва
човек с нотариален акт
за придобит имот от Военното министерство.
Терените са били поделение, урбанизирана територия. В договора за покупка обаче
и в скицата, издадена
му от местната служба
„Земеделие“, пише, че
това е друг вид нестопанска територия. Такова нещо няма нито в
единия, нито в другия
закон. Крайно време е
двата закона някак си
да се уеднаквят, предложи той. По думите му,
по този начин се препятстват инвеститорите, проявили интере с
да развиват бизне с в

Експерти искат санкции за некачествено възстановяване на пътната настилка при
аварийни ремонти

общините и да открият работни места там.
общинарят от Лозница

алармира още, че предложеният за одобрение
общ устройствен план

от месеци отлежава в
министерството на културата.

се понижи нивото на
вредните емисии и ще
се пести гориво. Ще се
дигитализират и спирките на градския транспорт, а също и системите за поливане на зелените площи, като датчици ще измерват влагата
в почвата. В градовете
ще се монтират и противопожарни сензори.
През периода септем-

ври - ноември предстои
нова покана за включване в УРБАКТ ІІІ. Ще
бъдат одобрени до 15
проекта за създаване
на мрежи с продължителност до две години
и половина - 6 месеца
подготвителен период
и 24 за реализация. Ще
има един водещ партньор и от 7 до 9 други
града партньори от поне

3 различни държави от
ЕС. основното изискване е да има баланс
между слаборазвитите
и развитите региони.
минимум 3 слаборазвити, ако партньорите
са общо 7, или 4, ако са
8-9. Поканата ще бъде
изпратена както до експертите от българските
общини, така и до архитектите.

аКЦИЯ И В ПЛОВдИВ
Следвайки наредбата на община
Пловдив за реда и условията за намаляване на замърсяването с отпадъци от излезли от употреба мПС,
служители периодично провеждат
акции за установяване на превозни
средства, които трайно не са в движение. целта е както естетизиране
и почистване на градските зони,

така и освобождаване на неправомерно заети паркоместа.
изоставените по тротоари, улици, площадки, на открити обществени паркинги и зелени площи
мПС-та се облепят със специални
стикери, след което се съставят
констативни протоколи за премахването им.

Столична община ще въведе мерки за намалява на
замърсяването на въздуха от автомобилния трафик

сътрудничеството си с
германски и британски
общини българският
планински град ще взаимства технология за
пелети. Те ще се произвеждат от общинско
предприятие в Смолян
и това ще намали рисковете от замърсяване на
въздуха с фини прахови
частици.
Бургас участва в мрежата „Витални градове“
с общини от Португалия, Великобритания
и Полша. целта е да
не се влагат средства в
изграждането на нови
паркове и градини, а с
помощта на информационните технологии
да се популяризира използването им за спорт
и забавления, като се
пропагандира здравословен начин на живот.

В градините и парковете ще се изграждат
иновативни съоръжения за спорт. По този
проект община Бургас
ще направи дигитален
каталог на зелените си
площи и ще ги оборудва
с уреди за фитнес на
открито.
Габрово и София са
в мрежа за дигитален
преход. Ще се прави
улично осветление със
сензори, като по този
начин ще се пести 30%
от енергията. Качеството на въздуха ще се
следи със сензори, чиито показания ще са достъпни в интернет. Контейнерите за смет ще са
с датчици за свободен
обем и по този начин
ще се намали циркулацията на боклукчийските камиони, а оттам ще

ЕТАЛКОМ ИНВЕСТ
ВНОСИТЕЛ НА ПЪТНИ БИТУМИ
ПРОИЗВОДСТВО НА НИС ПАНЧЕВО

ПОЛИМЕРМОДИФИЦИРАНИ
БИТУМИ:

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

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

www.metalcominvest.com;
office@metalcominvest.com; тел.: +359 73 881608
www.metalcominvest.com
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иНТЕРВЮ
Огромен проблем в последните десетилетия е, че дори да
бъдат създадени зелени площи покрай новите магистрали,
няма специализирани звена към АПИ, които да ги
поддържат професионално и на ниво

У нас в недостатъчна степен се осъзнава фактът, че
ландшафтното оформление на крайпътните територии
повишава безопасността на движението и е превенция
срещу автопроизшествия

Ланд. арх. Веселин Василев, зам.-председател на Съюза на ландшафтните архитекти в България:

Забравихме ландшафтната архитектура край магистралите и жп линиите
Зелените насаждения край пътните артерии не се поддържат, а имат екологични, естетически и икономически функции
Разговаря
Лилия ЛОЗАНОВА
- Арх. Василев, какво е състоянието на зелените зони
край магистралите и жп пътищата в България?
- Зелените пространства край
автомобилни и жп пътища в
България над 25 години са забравени и не се поддържат и обновяват. Над 50-70% от крайпътната растителност край тях
не се поддържа. Вследствие на
това съществуват големи пътни
участъци в цялата страна, които
буквално са оголени от околната
растителност, а крайпътните зелени площи са занемарени. Значението на ландшафтното оформление на тези големи територии покрай линейните обекти
е многофункционално. Те имат
различни функции - екологична,
предпазна, рекреационна, естетическа и художествена, дори
икономическа.
- Според Закона за устройство на територията е задължително всеки инвестиционен
проект да има част за паркоустрояване. Спазва ли се това?
- Това изискване трябва строго да се спазва, особено при
ремонт и реконструкция на пътищата от различен клас, независимо дали са магистрали, или
жп участъци.
огромният проблем в последните десетилетия е, че дори да
бъдат създадени зелени площи
и крайпътна растителност покрай новите магистрали, няма
специализирани звена към АПи,
които да ги поддържат професионално и на ниво. В повечето
случаи този елемент на пътя се
забравя, а понякога още първия
сезон. Така само след 2-3 години
новосъздадената растителност и
зелени площи се компрометират
и на практика изсъхва. Пътната
агенция влага средства за подрязването й, така че да не пречи
на движението, но не й за нейното окопаване, поливане и други
поддържащи мероприятия. Не
се създават и поддържат така
необходимите кътове за релакс
и отдих покрай пътищата с необходимите елементарни условия
и паркова мебел.
- Не губим ли всички ние от
това?

Арх. Василев
е роден 1954 г. в
Шумен. Преизбран е втори
мандат за зам.председател на
Съюза на ландшафтните архитекти в България. Разработвал
е знакови обекти
в различни части
на страната. Занимава се активно с проблемите
на своите колеги,
обединени от съсловната организация. Въпреки
отговорностите
и „жилото“ на
дългогодишните
трудности, проектираните от
него зелени пространства са ист и н с к и п ол е т
на фантазията.
Ланд. арх. Веселин Василев е носител на международни и национални награди в
ландшафтната
архитектура.
- от всичко това губят милионите пътници, които ползват
както пътищата и магистралите,
така и жп линиите. Зелените
площи по правило се разполагат
по протежение на голяма дължина край пътните артерии, за да
осигуряват комфорт на пътуващите. При правилно прилагане
на правилата на ландшафтната
архитектура се създава прекрасна панорама. Социалният ефект
е огромен, защото при натоварения трафик чрез нея може да
се въздейства на огромни маси
хора.
Днес особено актуална е екологичната функция на тези зелени пояси. За разлика от преди
десетилетия днешните хора са
запознати с негативното въздействие на вредните газове и
основно на оловните аерозоли
поради интензивния трафик.
Тези вредности засягат сервитут
средно от 50 м край пътя. При
ползването на тези терени за пасища или зеленчукови градини,
наситени с вредни аерозоли от

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

автомобилните газове, по хранителната верига достигат до
човека. Точно поради това крайпътната растителност създава
преграда за отровните газове и
праха. В миналото край шосетата са се засаждали основно
плодни дръвчета, без да се отчитат опасностите от натрапването
на тези канцерогени.
- Как виждате връзката
между озеленяването на крайпътните зони и безопасността
на движението?
- У нас в недостатъчна степен
се осъзнава фактът, че ланшафтното оформление на крайпътните територии повишава безопасността на движението. освен
антиерозионната им роля при
наклонени терени, крайпътната
растителност с по-ярки цветове
може да има и сигнализиращо
влияние върху водачите. При завой и стръмен участък скоростно движещ се автомобил има
опасност да излезе от пътя. Ако
тези участъци са заобиколени от
дървета с по-обемни корони или
по-гъсти храсти, така може да се
омекоти ударът на излитащата
кола. Препоръчително е да се
засаждат видове без бодли, с погъвкави и меки клони, които да
създават еластична бариера.
В стръмни отсечки растителността може да има и „сигнализираща“ роля върху периферното зрение на водача. Такива
трудни участъци може да се
„маркират“ с цъфтящи в ярки

цветове храсти и дървета - например да са с червени, с жълти
корони, като чрез тях да се обозначава сервитутът на пътя. Те
включват и естетическата функция на растителността. За целта
могат да се ползват смрадлика,
която е с алени листа, гениста
- цъфтяща в жълто, и др. освен
това при добра композиция и
прецизен избор на растителните видове може да се създаде
приятна гледка и наслада за пътуващите. Растителността край
пътя има и огромна роля през
летните месеци, защото създава
засенчване, с което се подобрява
микроклиматът за пътуващите. масово ползваните гуми от
шофьорите, освен че съдържат
канцерогени, отделят микрочастици от триенето с пътната
настилка, които остават по асфалта като фин прахов филм. В
горещините, при завихрянето
от преминаващите автомобили
и поради високата температура
на асфалта, заедно с праха те
се вдигат нагоре. Така влизат
през отворените прозорци и се
поглъщат от хората. Ако край
магистралите тези огромни голи
участъци бяха засадени с растителност, този засенчващ ефект
би бил по-голям. Вредното въздействие върху здравето на пътуващите щеше да бъде многократно намален. Трудно може да
се отчете огромното въздействие
на ланшафтната архитектура на
пътя, нейното психологическо

въздействие за превенция на
пътни инциденти. В тази насока
е естетическата и художествената функция на растителността,
която успокоява и създава наслада на погледа.
- Какви са другите ползи от
ландшафтната архитектура?
- Не бива да се забравя и фактът, че зелените територии
край пътища във ветровити райони, като Добруджа, Сливенско, а и в други части на страната, създават преграда пред
ветровете и снегонавяванията.
Причината е, че няма естествена
преграда от дървета и храсти,
които да спират тези климатични явления.
В този смисъл огромните ползи от добре подбраната и композирана растителност носи и
икономически ползи. Те не са
бързи, но са дълготрайни във
времето. Важно е да се отчете,
че са необходими задължително
възстановяване на вече унищожената крайпътна растителност
чрез задължително включване
към проектите за ремонти и реконструкция на пътищата част
паркоустрояване и рекултивиране на нарушения терен край
пътя от строителството, финансирани от европейските програми. Това важи и за общинските
пътища, независимо че те са от
по-нисък клас.
Свидетели сме как постоянно
при ремонтни работи край пътя
в зелените ивици и площи се
изхвърлят строителни отпадъци,
чакъл, остатъци от бетон и други от строителните работи. Преди години имаше така наречените кантонери, които ежедневно
следяха за състоянието на пътя
и поддържаха крайпътната зеленина. Към окръжните пътни
структури имаше задължително
назначен ландшафтен архитект
или най-малко техник озеленител с разсадникови стопанства.
Тях вече ги няма вследствие на
структурни промени и крайният
отрицателен ефект от липсата
им е видим.
През последните години поради нормативните изисквания
при изграждане на новите магистрали се търси често естетическа функция, а се забравят
останалите, включително и екологичната. Факт е, че новосъздадените насаждения въобще не се
поддържат и само за 2-3 години
масово загиват. Свидетели сме
на добре асфалтирани пътни отсечки, край които има огромни
голи пространства или изсъхнала растителност. За съжаление,
в България, която има прекрасни
почвено-климатични условия,
не се използва ландшафтната архитектура за създаване на
по-красиви пространства край
пътищата.
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мЛАДиТЕ В БРАНША
Славея Проданова, дизайнер:

Липсата на опит не е недостатък, а преимущество
Славея Проданова е родена на
29.03.1994 г. в Добрич. Завършва
Финансово-стопанска гимназия
„Васил Левски“, специалност „Оперативно счетоводство“ със засилено изучаване на английски език.
От 2013 г. учи в Лесотехническия
университет, София, специалност
„Инженерен дизайн/Интериор и
дизайн за мебели“ (в момента е в IV
курс бакалавър).
Участия и награди:
- II място във Видеоклип маратон на тема „Залагане и разчитане
на Японските мотиви в интериора“ заедно със състудентката си
Мирела Йорданова;
- I място в Проектна седмица
2016 „Номадски дизайн“ на ЛТУ
(отборно).
Към този момент работи по
дипломната си работа със заглавие „Midnight in Sofia“, която
представлява пиано бар в ретро
стил. В свободното си време усъвършенства компютърните си
умения на различни програми за 3D
визуализация на пространството.

Знам, че пътят, по който съм поела, е труден,
но това го прави вълнуващ и интересен
- Защо избрахте да се реализирате в България?
- мисля, че страната ни
може да предостави поле
за изява на всеки, който е
достатъчно смел и упорит в
това, което прави. Засега нямам намерение да се местя в
чужбина. България е моята
родина, тук са моите близки
и приятели, които ме подкрепят всеки ден. Знам, че
пътят, по който съм поела, е
труден, но точно това го прави вълнуващ и интересен.
- Какви са трудностите,
с които се сблъсквате във
Вашата работа?
- Предубеждението, че
липсата на опит е недостатък. Точно обратното! Когато нямаш опит в сферата, в
която искаш да се развиваш,
всичко за теб е ново и инте-

ПрОеКтИ

Всекидневна за четиричленно семейство в съвременен модерен стил

Спалня

Детска стая за момче

ресно. Учиш се с желание,
въображението ти не е ограничено по никакъв начин и
кипиш от идеи. Това е голямо преимущество, което
повечето хора не осъзнават.
- В каква обществена кауза във Вашия град бихте
се включили?
- Аз не се прибирам често
в родния си град Добрич,
но всеки път когато се върна, забелязвам едно - все
повече и повече млади хора
бягат в по-големите градове
и в чужбина. Бих искала да
се включа в кауза, която да
подпомага младите да се
развиват в Добрич. Кауза,
която създава повече работни места и ги стимулира да
останат, за да не са принудени да напускат града или
страната.
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Необходим ли ни е чуждестранният опит при проектирането
Арх. Янко Йончев, РК на КАБ - София-град:

В университета този вид
строителство не се учи

Арх. Ралица Лозанова, РК на КАБ - Ловеч:

Азиатската практика
ще ни е от полза

Категорично смятам,
че не само ни е необходимо, но дори и е задължително ползването
на чуждестранния опит
при изграждане на високи сгради в България.

Ние сме още прохождащи в този тип проектиране и каквото е
натрупано като опит и
практика в други части на света, ще ни е от
полза. особено на ниво
проучване.
Ако искаме да извлечем максимална полза, то трябва да се задълбочим в азиатския
опит в строителството на небостъргачи не
толкова в европейския,
според мен. Азиатците
са страшно напред и е
добре да проучваме техните обекти най-вече
като конструкция, за-

щото с архитектурната
част можем да се справим по-лесно.
Към това искам да добавя и огромното желание и хъс за работа на
колегите от чужбина,
каквито за жалост все
по-малко срещам тук, в
България. Колкото и да
е тъжно, трябва да признаем, че скоро освен
работна ръка за производство, ще трябва да
внасяме от чужбина и
архитекти, и проектанти, както и други тесни специалисти, защото кадровият проблем у
нас се задълбочава.

Чуждият опит безспорно ни е необходим.
При изграждането на
толкова високи гради
ние нямаме нито практика, нито технологии.
Н ямаме и ун и верси тетската подготовка, и
опита. В университета,
поне до 2003-2004 г., се

изучаваше само масовото строителство, а найвисоките сгради бяха с
височина 15-28 метра.
откритите международни конкурси за такива
сгради са задължителни.
Работил съм с колеги от чужбина и това
не ме притеснява. Но в
техните проектантски
бюра полето на действие на всеки е силно
ограничено. Там определени хора се занимават с точно определени
неща. При нас архитектите се сблъскват с поглобални проблеми. и в
двата случая има положителна и отрицателна
страна. Ние сме по-комплексни като специали-

сти и аз предпочитам
това.
Лично за мен изграждането на небостъргач
като планирания „Парадайс тауър“ до кръстовището на бул. „Черни
връх“ и ул. „Сребърна“
ще създаде доста конфликти. Естествено е
да има спорове, когато
говорим за сгради от
55 етажа и над 200 м
височина. Притеснява
ме главно, че районът
и инфраструктурата не
могат да понесат функционирането на толкова
висока сграда. Натоварването на комуникациите заради „Парадайс
мол“ и без това в момента е тежко.
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и изграждането на високи сгради?
Арх. Милена Нанова, РК на КАБ - София-област:

Можем да се поучим от Израел

Безспорно е необходимо да почерпим
международен опит
при проектирането и
изграждането на високи сгради, тъй като
ние сме доста назад в

това отношение. Нашият опит е вече доста остарял и смятам,
че има много какво
да научим от чуждестранните колеги, защото високите сгради
имат голяма специфика не само като конструкция, а и като инсталация и т.н. мога
да посоча за пример
израел - една държава с и з к л юч и т е л н о
богат опит в изграждането на кули. Там
в последните години
цените на имотите се
вдигат много рязко.
Няма земя за строи-

Камарата на архитектите
в България организира
международен конкурс
за „Парадайс тауър“
В журито са поканени и други
браншови организации за пълна
прозрачност и обективност
Камарата на архитектите в България (КАБ) потвърждава, че приема
поканата да организира открит международен конкурс за концепция на
бъдещата сграда „Парадайс тауър“ в
София.
Със своя опит и експертен капацитет КАБ ще е гарант за безпристрастното провеждане на конкурса така,
че той да се превърне в добър прецедент и пример за цялата страна.
Предстои изработването на конкретното конкурсно задание за „Парадайс
тауър“, определяне на международното архитектурно жури, както и на
ясни критерии за оценка на проекта.
В изготвянето на конкурсните материали ще се използват методиката на
Австрийската камара и принципите на
Архитектурния съвет на Европа.
Камарата на архитектите в България е радетел за открити архитектурни конкурси за всички общественозначими обекти и настояваме от прецедент това да се превърне в добра
практика в цялата страна както за
частни сгради, така и за обществените поръчки.
Убедени сме, че конкурсът за „Парадайс тауър“ ще предизвика голям
професионален и обществен интерес
в България и чужбина, а резултатите
от него ще бъдат на най-високо професионално ниво, прозрачно избрани
и публично обявени.
Оперативно ръководство на КАБ
Арх. Борислав Игнатов,
председател на УС на КАБ

телство и по тази причина изграждането на
небостъргачи е масова практика. Аз имам
л и ч н и в п еч атл е н и я
от там и смятам, че
техният опит ще бъде
полезен за всички ни.
Не съм противник на
високите сгради, но
е много важно да се
прецени мястото, тъй
като този тип здания
прекъсват нормалната градска структура,
улично-кварталната
застройка на централните градски части,
пешеходното движение и пр. А когато
сградата е висока, тя
е като остров, около
нея неминуемо се оформят празни про странства и затова се
правят и на групи, за
да могат да действат
като анс амбъл, а и
да не правят дупки в
градската структура.
В този смисъл международните конкурси за проектиране на
високи сгради са добро решение. Така ще
могат да се включват
много повече архитекти, а и конкуренцията ще е по-реална.

Арх. Георги Попов, РК на КАБ - София-град:

При подобни обекти участието на широк
кръг от специалисти е задължително

Н а и с т и н а , ко г а т о
се проектират сгради,
които в бъдеще ще са
символ не само на един
квартал или град, а на
една държава, които
ще останат свидетели
за времето, в което са
построени, е редно да
се провеждат отворени

международни конкурси.
и на базата на едно честно съревнование между идеи и проектантски
екипи да се избере найдоброто. А вече инвеститорът на базата на резултатите от конкурса и
поставените условия да
се спре на идеята, която
ще се реализира.
Във всички страни е
така. В Австралия проектират датчани, в Дубай - австралийци, в
Англия - американци...
Дано някой ден подобни емблематични сгради, каквато се очаква да
бъде бъдещият небостъргач „Парадайс тауър“
в София, бъдат проектирани от български архи-

текти.
Когато се строят знакови сгради, участието
на широк кръг специалисти е задължително. Затова смятам, че ангажирането на Камарата на
архитектите с провеждането на международния
конкурс за „Парадайс
тауър“ е задължаващо.
Дано да е за добро и да
спечели от това не само
София, но и цялото общество. Който и проектантски екип да спечели,
която и да е строителната компания, те ще работят с български подизпълнители. А това за
нас, освен всичко друго,
ще даде е допълнителен
професионален опит.
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Необходим ли ни е чуждестранният опит
при изграждането на високи сгради?
Инж. Маньо Манев, РК на КИИП - София-град:

По нищо не отстъпваме
на западните ни приятели

Инж. Мая Стоянова, РК на КИИП - София-град:

Едва ли наши екипи ще
участват в такива проекти
Участието на професионални организации
в провеждането на международни конкурси за
изграждането на високи сгради, като бъдещия „Парадайз тауър“
в София, няма да има
резултат. Дейността на
браншовите съюзи е
друга - тя основно регулира професията като
професия, но не носи
отговорност за качеството на един проект.
КииП в случая може
по принцип да коментира добрите практики
в професията, но тя не

носи отговорност. отговорността е винаги на
проектанта.
Нямам пряко впечатление за участието на
български инженери в
строителството на небостъргачи. Това е много специфична сфера,
която няма традиции у
нас. Това, че можеш добре да проектираш стоманобетонови конструкции, не значи, че ще се
справиш със стоманени.
Без да подценявам качествата на колегите, у
нас големи проектантски бюра няма. Големи-

те инвеститори работят
с определени ст рои телни компании, които
работят с определени
екипи. Едва ли те ще
разчитат на наши проектанти. Български бюра
могат да получат задача
за някаква статика, но
не и за цял проект. Това
са уникални строежи,
за които нямаме опит.
може български проектанти да участват някъде в изграждането на
подобни обекти, но като
част от международни
екипи. Все пак лично аз
не познавам такъв.

Нашият опит в проектирането и строителството на високи сгради е относително малък. Бюрото ни реално
има една сграда над
100 м, но като цяло
разполагаме с много
добри конструктори.
Смятам, че българските архитекти и инженери по никакъв начин
не отстъпват на западните и източните ни
приятели. Но всичко
е въпрос на практика
и след като сме правили по-малко такива
обекти, не е лошо да
сверим часовниците си
със световните практики. Защото в много

от случаите ние сме
по-консервативни като
подход и това ни пречи
да се впуснем в някои
по-интересни предложения. Ние малко потрудно се откъсваме
от академизма. оттам
идват и рестрикциите от типа, че всички
вертикални елементи
на такива сгради трябва да слязат по найправилния начин до
долу и т.н., и т.н. А по
света правят толкова
причудливи форми на
сгради, които дори не
са съвсем балансирани
на пръв поглед, така
че, за да може да се
постигнат някакви по-

интересни решения, е
хубаво да ползваме и
чуждия опит. Говорим
за знакови сгради.
Ко г а т о с е п р а в и
едно бижу и от него
се очаква ефекта то да
стане емблема на дадено място, тогава се искат по-смели решения.
и тогава контактът със
световните практики е
изключително полезен.
отделен е въпро сът,
че подходът на някои
инвеститори е да дадат
обекта да се проектира
навън и по сле да го
адаптират у нас, както
е по закон За мен това
не е правилното решение.

Инж. Донка Петкова, РК на КИИП - Ловеч:

Имаме достатъчен капацитет

По отношение на изграждането на високи
сгради ще отбележа,
че по различен начин
се коментира темата в
София, където реално
има такива обекти, и в
другите градове, като
Ловеч например. Аз
лично съм завършила
преди години ВиАС
и смят ам, че имаме
много добри преподаватели, специалисти

и проектанти. много
сериозно сме обучени
и сме подготвени за
високо строителство.
То ва е л и ч н ото м и
мнение. Разбира се,
чуждестранният опит
никога не е излишен.
Но и у нас има капацитет за такива сгради,
колеги и университетски преподаватели са
информирани, четат,
подготвени са, имат и

контакти с чужбина,
следят се новостите...
иначе като инженер
конструктор мога да
кажа, че конструкторът носи най-голямата
отговорно ст при изграждане на която и
да е сграда. Каквото и
да е изработил архитектът, ние сме хората,
които трябва да преценим как това да се
изпълни.
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ЕКоЛоГия

Три общински сгради в район „Кремиковци“
вече са с ВЕИ отопление
Новите термопомпени системи „вода– земя“
ще пестят 80,2 тона СО2 емисии годишно

Столична община
- район „Кремиковци“,
приключи проект за изграждане на нови термопомпени системи „вода-земя“ за отопление на
три общински сгради,
разположени на територията на района. Първата
от тях е детска градина
№89 „Шарена дъга“ в кв.
„Враждебна“, а другите
две са административната
сграда и Приютът за безстопанствени кучета в кв.
„Сеславци“.
Смяната на горивната
база има за цел да се намалят емисиите на парникови газове и да се увеличи делът на енергията от
възобновяеми източници
в потреблението на енергия, заяви на заключителната пресконференция по
проекта кметът на района

ивайло Панев. По думите му, по този начин се
намаляват и разходите по
поддръжката и експлоатацията на общинските
сгради, които до този момент са се отоплявали с
котел, работещ с промишлен газьол - нафта, котли

на ток и с климатици.
С монтирането на 3-те
термопомпени агрегата
„вода-земя“ в две от сградите се очаква да се спестят общо 80,2 тона Со2
емисии на година, а очакваните годишни финансови икономии от реализа-

цията на проекта ще са в
размер на над 23 хил. лв.,
подчерта Лилия Донкова,
заместник-кмет на Со район „Кремиковци“, и
ръководител на проекта.
Проектът е по програма BG04 „Енергийна
ефективност и възобновяема енергия“ и се осъществява с подкрепата на
Финансовия механизъм

на Европейското икономическо пространство
2009-2014 г.
Прогнозната стойност
на проекта бе 134 867,76
евро с ДДС, а окончателната стойност след
реализацията му - 126
133,81 евро с ДДС, като
същият бе изпълнен за
периода от 16.12.2016 г.
до 30.04.2017 г.

Досега детската градина във „Враждебна“ се
отопляваше с котел, който
работи с едно от най-скъпите горива - промишлен
газьол - нафта.
Другите двете сгради
се отопляваха на котли с
ток и климатици, което
също оскъпяваше разходите по тяхната поддръжка.

МОБИЛНОСт

ПГСАГ „Проф. арх. Ст. Стефанов“ в Монтана с успешно изпълнен
проект по програма „Еразъм +“

След триседмична практика в Котбус,
Ге р м а н и я , п о п р о ект 2016-1-BG01KA102-023232 „Енергийно ефективното
строителство“, КД1
„образователна мобилност за граждани“, сектор „Профе сиона лно
образование и обучение“, програма „Еразъм
+“ наскоро се завърнаха
участниците в мобилността. За пореден път
ученици от професионалната гимназия имат
възможност да пребивават и работят в ино-

вативна среда и да получат професионални
умения и компетенции
в областта на енергийно
ефективното строителство, съответстващи на
изискванията на бизнеса.
Участие в мобилността взеха 20 ученици
от XI клас, професия
„строителен техник“. Те
проведоха практика в
областта на енергийно
ефективното строителство в условията на модерна и високотехнологична работна среда.
Под ръководството на

наставник от организацията партньор участниците усъвършенстваха
своите професионални
умения и компетенции,
усвоиха нови технологии при строителството
на енергийно ефективни сгради, придобиха
практически умения в
реална работна среда.
обучението се проведе
на немски език, което
значително повиши нивото на владеене на езика от всички участници.
Проведена бе и мобилност на педагогическия колектив в сферата

на Поо с цел обучение.
Ше стима учители по

професионална подготовка повишиха компетенциите си за прилаганите технологии и системи в енергийно ефективното строителство в
Германия. Te използваха
„добрите практики“ и
европейския опит, за да
модернизират учебните
програми, използвани в
професионалното обучение. Повишиха методическата си подготовка за организацията и
провеждането на практическото обучение на
учениците. имаха възможност да разширят
езиковите си компетентности.
П а р т н ь о рът по проекта Berufsförderungswerk
e . V .
d e s
Bauindustrieverbandes

Berlin - Brandenburg
e.V. - Котбус, Германия,
организира и изпълни
р а б о т н ат а п р о г р а м а
на двете мобилности,
осигури възможност за
практика в реална работна среда и развитие
на профе сиона лните
умения на участниците
за постигане на крайната цел на проекта.
В края на мобилността партньорът - BFV,
оцени постигнатото от
учениците и издаде сертификати за придобитите знания и умения в
периода на практиката.
За успешното професионално развитие на
младите специалисти
съвместно с ПГСАГ монтана издаде и сертификат Europass мобилност.
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Жилища в хармония с природата строят в

Архитектурното бижу е дело на арх. Братков о

Арх. Пламен Братков:

Това, което отличава сградата, е отношението
й към непосредствено заобикалящата я среда

- Арх. Братков, какво отличава
новостроящия се комплекс в кв. „Хр.
Смирненски“ в Пловдив от останалите жилищни зони от този тип?
- Разглеждам проекта като сграда, а
не като комплекс, тъй като смятам, че
понятието жилищен комплекс в контекста на градското обитаване е по-скоро
негативно натоварено. Това, което отличава сградата, е именно отношението
й към непосредствено заобикалящата я
среда. Проектът представлява архитектурна интерпретация на множеството дървета покрай Гребния канал със
строгия ритъм на елементите в долната
част на сградата и доста по-свободното наслагване на плътните и отворени
части в горната, засилено от играта на
светлини и сенки в еркерите и терасите.
Този проект, също както и предишните
ни проекти, представлява геометрична
структура, в която е закодиран характерът на мястото. Със своята отвореност
и свързаност с терена тя излъчва дружелюбност, което според мен е ключово за
една жилищна сграда.
- Кои са предимствата и с какво е
атрактивен за купувачите?
- Както казах, теренът е в непосредствена близост до Гребния канал, което
е предпоставка за обитаване близо до
природата. Смея да твърдя, че сградата
е много добре оптимизирана по отношение на функцията, като заедно с това
има изявена индивидуалност както на
фасада, така и в огромния брой вариации на разпределенията на жилищата.
Благодарение на това многообразие в
тази сграда най-различни хора биха могли да намерят подходящото жилище за
себе си.
Съвременните тенденции в многофамилните жилищни сгради са към
интегриране на повече от една функция
в тях. В случая огромно предимство за

проекта е наличието на детска градина
и детски център в партера. освен оползотворяването на приземното ниво на
сградата това гарантира и поддръжката
на терена и зелените площи около нея нещо, което за съжаление се оказва проблем във времето.
- Ако Вие трябва да избирате семейно жилище, с какво не бихте направили компромис? Кои са нещата, за
които бихте следили внимателно?
- За мен важно е мястото да отговаря
на начина ми на живот, а разпределението на жилището да бъде едновременно
функционално и индивидуално. Точно
толкова важно за мен е архитектурата
на сградата, нейният образ да отговаря
на времето си. Ако живея в сграда от
началото на миналия век, то тя наистина трябва да изглежда така. Съответно,
ако сградата е току-що построена, то и
нейният вид трябва да е адекватен на
съвременните архитектурни тенденции.
Казано по друг начин, сградата, в която
избирам да живея, трябва да ми харесва.
- Вашите „за“ и „против“ старото
жилищно строителство и предимствата на новото?
- Предполагам, че въпросът Ви се
отнася до панелните комплекси, наследство от социализма и от модернизма в
по-общ план. обикновено се говори за
тяхната функционалност като за особено постижение на тогавашната архитектура. Но нека не се заблуждаваме, тези
сгради нямат особено много други архитектурни достойнства - явно никой не се
наема да хвали фасадите им например.
от друга страна, ако се вгледаме по-внимателно във функционалността им, ще
видим, че тя е сведена до абсолютния
минимум за обитаване - място за спане,
място за храна и място за гледане на
телевизия, в известен смисъл задоволяване на физиологичните нужди в едно
тоталитарно общество. Абсолютното
унифициране на пространствата води
до унифициране и на хората в тях. В
още по-голяма степен това се отнася до
липсващата градска среда в тези комплекси и неосъществената връзка между
сградите и прилежащите им терени.
Смятам, че органичната цялостна връзка
на сградите с пространствата около тях
е от ключово значение за качеството на
градското обитаване.

Започна изграждането
на атрактивен жилищен
проект в сърцето на един
от най-зелените райони
на Пловдив - „Западен“.
инвеститор на луксозния
обект в ж.р. „Хр. Смирненски“ III, е „ГБС - Пловдив“
АД.
Той включва жилищна
сграда с няколко корпуса и обекти с обществени функции в партерната
зона. Проектант на сградите е арх. Пламен Братков от
„Аедес студио“ ооД.
Район „Хр. Смирненски“ в Пловдив е територия с огромен потенциал за
развиване на съвременно
градско обитаване с найвисоко качество. Съчетанието от бърз и удобен транспорт до самия център на

града и непосредствената
връзка с природата е ценно
преимущество на мястото.
Величествената гледка към
Родопите, емблематичният
за Пловдив Гребен канал
и заобикалящата го гора
създават специфичния ха-

рактер на мястото.
Новата жилищна сграда
на ул. „Рая“ има за цел да
предложи висок комфорт
на обитаване, като същевременно съхрани най-ценното от празния терен неговия дух. именно по

ПараМе

Отличната локация и до

Ситуиране,
функционално и
комуникационно
решение на обекта
Парцелът, предвиден за
застрояване, е ъглов, граничещ на изток с ул. „Рая“,
по южната и западната граница е предвидена улица
за бъдещо изграждане, а
на север имотът граничи с
УПи XVIII-81 и УПи XV76,82. Според категоризацията на строежите в ЗУТ
сградата попада в трета категория и представлява две
правоъгълни тела с максимална височина 15 и 18 м,
разположени под ъгъл от
шестдесет и осем градуса
едно спрямо друго. Конструктивно двете тела са
разделени с деформационна фуга, като по-високото е
ориентирано към ул. „Рая“.
С цел по-висок комфорт на
обитаване сградата се обслужва от три стълбищни
клетки - вход А, вход В и
вход С. Всяко от стълбищата обслужва от два до
шест апартамента на етаж
и разполага с горно осветление и атриумно пространство. Стълбища А и С
са отделени от жилищата
с димоуплътнени стъклени

врати. Във
всеки от входовете е предвиден по един 6-местен
асансьор. Вентилацията на
стълбищата е естествена,
а горните остъклявания
на стълбищните клетки са
снабдени с автоматични
клапи за димоотвеждане в
случай на пожар.
Пред всички асансьори
са предвидени площадки
с широчина 2 м, изпълняващи изискванията за достъпна среда.
На партерно ниво (кота
±0.00, съответстваща на
+164.30) са разположени
трите входа към жилищата,
паркоместа, обслужващи
сградата, както и входовете към търговската част и
рампата към подземния гараж с достъп от ул. „Рая“.
По външна стълба успоредна на гаражната рампа
се осигурява допълнителна
възможност за пешеходен
достъп до гаража. околоблоковото пространство на
кота нула е зонирано чрез
декоративни паркови елементи, разположени така,
че да се обособят по-малки и уютни пространства,
приобщени към жилищната структура.

По време на строителството са предвидени
следните преработки:
• Плочата на сутерена
се повдига от кота на -3.70
кгп на кота -3.23 кгп;
• Рампата към подземното ниво от еднолентова
става двулентова със светла широчина 6.0 м на основание договор за учредяване право на преминаване
№ 47, том 5, рег. № 2251
от 02.02.2017 г. и виза за
проектиране от 14.12.2016
г., допълнена на основание
чл. 140, 134, ал. 6 от ЗУТ
на 02.03.2017 г. от главния
архитект на община Пловдив;
• В сутерена на сградата
(кота -3.23) ще се извърши
преустройство, като полезната площ на подземния гараж се увеличава от
1194 кв. м на 1557,42 кв.
м и броят на паркоместата
нараства от 42 на 53 автомобила;
• На партера на кота ±
0.00 м се разполагат 20
броя паркоместа вместо
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сърцето на най-зеления район на Пловдив

от Aedes Studio, инвеститор е „ГБС – Пловдив“
тази причина концепцията
на сградата води началото
си от картината на речния
бряг, обрасъл с дървета.
Линията на реката, повторена от стъблата на дърветата и техните корони,
е пресъздадена с архитектурни средства в облика
на новата жилищна сграда.
Пропорцията на сградата е подчертано хоризон-

тална, допълнена от строгия ортогонален растер на
носещата конструкция от
колони и греди. Над тях от
нивото на втория и третия
етаж започва неравномерният ритъм на „короните
на дърветата“ - плътни елементи в три нюанса, които
надстърчат пред равнината
на фасадата и се редуват
с разнообразния ритъм на
отворите. освен с архитектурния си образ, чрез играта на светлини и сенки,
тази порьозност на фасадата допринася и за обособяването на зона на микроклимат непосредствено
около сградата. Начупената
фасадна повърхност създава сенки и възпрепятства
преослънчаването на жилищата. За това доприна-

етрИте

обрата инфраструктура са бонус
предвидените по одобрения идеен проект 26 паркоместа;
• магазин м04 с прилежащ външен двор се преустройва в детска градина
за четири групи за деца от
3 до 6 години с прилежащ
външен двор;
• магазин м03 се преустройва в кафе-сладкарница с детски клуб;
• Предвидените в идейния проект 15 ателиета се
преустройват в апартаменти посредством еркери във
фасадата, като се осигурява
изложение на изток, запад
или югозапад за най-малко
едно жилищно помещение
в едностайните, двустайните и тристайните жилища.
В сутерена на сградата
(кота -3.23) са разположени
подземен паркинг за общо
53 автомобила, 37 самостоятелни складови помещения и три стълбищни
клетки с асансьори, отделени от гаража посредством
противопожарни самозатварящи се врати (Ei90).
Всички останали нива са
жилищни. В сградата са
обособени шестдесет и три
едностайни, двустайни и
тристайни апартамента,
като за всеки е предвиден
и килер.

Композиционно
оформление и
материали
Сградат а е изцяло
жилищна с обществени
функции в партера. Това
предопределя строгата ортогонална структура от хоризонтални и вертикални
елементи - плочи и коло-

ни, с остъкляване, и втора система от вертикални плътни елементи. Тя се
наслагва върху първата,
без да я скрива напълно, и
се състои от три модулни
размера, чиято произволна
комбинация създава привиден хаос върху ясната
решетка от плочи и колони.
извън фасадната равнина
надстърчат малки вертикални обеми - архитектурни елементи, които скриват
външните климатични тела
към прилежащите им тера-

си. Всички плътни части са
предвидени за измазване
с мазилка в три различни
нюанса. В партера по-голямата част от фасадата
е остъклена, за плътните
части са предвидени мазилка, както и облицовка
от гранитни павета. Декоративните паркови елементи също са облицовани с
павета.
При изготвянето на проекта са спазени всички
действащи в страната стандарти и разпоредби.

Технико-икономически показатели:
Показатели от предоставена скица на
имота и виза за проектиране:
УПИ площ

2825,00 кв.м

Кинт

2,5

макс. РЗП

7062,50 кв.м

Пзастр.

макс. 50% = 1412,50 кв.м

Позел.

мин. 30% = 847,50 кв.м

Проектни показатели:
РЗП

7 060,00 кв. м

Застроена площ

820,70 кв. м

Пзастр

29%

Озеленена площ

896,18 кв. м

Позел.

31,7%

Площи по нива:
Сутерен (кота -3,23) 1 926,6 кв. м
Партер (кота ±0.00)

820,7 кв. м

Етаж 1 (кота +3,53)

1 052,7 кв. м

Етаж 2 (кота +6,43)

1 322 кв. м

Етаж 3 (кота +9,33)

1 309,4 кв. м

Етаж 4 (кота +12,23) 1 216,2 кв. м
Етаж 5 (кота +15,13) 1 023,8 кв. м
Етаж 6 (кота +18,13) 315,2 кв. м
РЗП с включен
сутерен

8 986,6 кв. м

сят различните балкони и
декоративните обеми със
скрити в тях климатици.
Пейзажната структура
на сградата започва от самия партер, където сред настилките от трева и паваж
се разливат свободно стоящи бетонови плочи, които
маркират ходовите линии
и напомнят движението на
реката. Партерният етаж
е доминиран от стъклени витрини, обрамчени от
тъмния ритъм на носещите колони. Усещането за
пейзажна неравномерност
се засилва от пръснатите

по терена плътни обеми,
облечени с паваж, в които
намират място различни
инсталации или функции.
Като техни негативни образи въздействат проходите
през две нива в двата края
и в средата на сградата. Същият ефект на сливане на
терена със сградата се усеща и надолу при пробивите
за рампа от едната страна
и за открит амфитеатър от
другата.
По отношение на функцията партерът допълва
жилищата с три магазина,
детски център с външна

тераса и най-вече с детска градина с площадки
за игра, външен павилион,
амфитеатър и навес.
Жилищата са едностайни, двустайни и тристайни,
разпределени в три входа. Всяко от тях има свой
собствен план, който не се
повтаря от никое друго в
сградата. Тези гъвкавост
и многообразие на архитектурното решение задават максимална степен на
свобода на индивидуалния
избор и начин на обитаване
за съвременните жители на
града.
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РЕГиоНи
Тодор Тодоров, кмет на село Оходен:

Оходен ще се превърне в туристически
обект, ако обновим инфраструктурата
Селото се нуждае спешно от здравна служба и мост над река Скът
Разговаря
Цвета ИВАНОВА
- Г-н Тодоров, Оходен
се прочу с разкопките на
раннонеолитно селище.
Излиза, че в него живот е имало преди 8000
години. А днес какъв е
животът?
- оходен се оказа много
старо селище. Археолози
откриха скелети от времето на неолита. Първият
- женски, е на 8000 години. Археолозите го кръстиха Тодорка. На нейно
име от няколко години се
провежда и фестивал на
древните култури и обичаи. Нарича се „Слънцето
на Тодорка“. За него идват
учени не само от страната ни, но и от чужбина.
миналата година дойде
и министърът на туризма
Николина Ангелкова. Това
лято ще има следващо издание. Ако успеем да обновим инфраструктурата
на селото, то може да стане един много оживен туристически обект. Гостите
ни се дивят на красивата
природа и на историческите дадености.
- Какво е нужно да се
направи?
- Нужно е обновление
на улиците. Някои не са
асфалтирани от много години. Нужна ни е база,

Тодор Тодоров управлява
сел о О ход е н ,
община Враца,
трети мандат . За пръв
път е избран
през 2003 г.
Дотогава е работил във Враца - в транспортното
п р ед п р и я т и е
„Товарни превози“ и във военното поделение. Местен
човек е, познава добре и
хората, и проблемите им.
която да приема гостите ни. За селото е нужна
здравна служба, мост над
река Скът, оборудване на
селския салон.
- Колко души живеят
в селото?
- 240 имат постоянно
местожителство, а 80 временно. Последните
имат постоянни адреси
във Враца и не ги сменят
по други съображения.
около 40 от нашите жители са млади хора, останалите - пенсионери.
- Какво е отношението на общината във Враца към селото и нуждите
му?

- Добро е, но парите не
стигат. Тази година със
средства от общинския
бюджет е планирано обновление на една улица
- „Петър Дилов“. Тя не е
главната ни, но е много
дълга и оживена. В момента е в много лошо състояние. Ще бъде асфалтирана. Средствата, които
са в размер на 14 000 лв.,
са сигурни. Довършваме
изграждането и оформлението на пространството
около новопостроения ни
параклис. През юни се
надявам да го открием. За
изграждането му не беше
платено, но новият кмет-

ски екип уреди нещата.
отпуснаха се и пари: за
изписване - 5600 лв., 1500
- за иконостас. На повече
средства за тази година не
можем да се надяваме.
- Казахте, че се нуждаете от здравна служба. За
нея няма ли пари?
- За тази година - не.
имаме здравна служба сграда на два етажа с достатъчно помещения. Но
тя е стара и изоставена.
Таваните падат, мазилката
се руши. Нуждае се от сериозен ремонт. В момента
отстъпвам моя кабинет на
лекарката, която преглежда съселяните ми.

- А за моста?
- имаме голяма нужда
от мост над река Скът. По
него трябва да се преминава за гробищата. Сега я
прецапваме с трактор. Но
като придойде, това става
невъзможно. Тогава возим
покойника през Баница и
още две села, за да стигнем до гробищата. Друг
път няма до тях. Разстоянието се увеличава с 15-16
км. Ето защо ни е нужен
този мост. Нужни са ни и
средства за селския салон.
Той е бивш училищен салон. Със собствени средства го боядисахме, сменихме няколко прозореца.
Но трябва да продължим
- да сменим и останалата
дограма, да купим маси и
столове. Ще търсим пак
спонсори. иначе работата
си е от нас.
- Освен ново издание
на фестивала за древни
култури „Слънцето на
Тодорка“ какво друго ви
предстои?
- Предстои ни продължаване на разкопките в
неолитното селище - вече
17-а година. Ръководи ги
археологът Георги Ганецовски, директор на Врачанския музей. общината
е осигурила средства и за
това лято. Зная, че се чакат и средства от министерството на културата.
По програмата за заетост

ще бъдат назначени 3-ма
души от оходен, които са
безработни. Те ще помагат на археолозите. има
и друга група от хора на
социални помощи, които
отработват всеки месец по
14 дни. Те също се включват в разкопките.
- Това означава, че
има безработица?
- Да, селото ни е близо
до Враца, но не всички
могат да си намерят работа. Работни места при
нас няма. Двама мъже гледат по 50 крави и наемат
по някой за фермите си.
имаме един арендатор,
който наема по 2-3 души
за обработката на земята.
и това е всичко. иначе
пустеещи земи няма. Всеки от живеещите отглежда градина за собствени
нужди.
- Как виждате селото
си през следващите години?
- Виждам го като едно
много оживено място, в
което идват много хора.
Виждам го като известен
туристически обект, който
ще привлича почитатели
на историята от страната
и чужбина. Добре би било
да има обновени улици,
нови заведения, модерни
ателиета за услуги. Но ние
не можем нищо да направим сами, нужна ни е помощ от държавата.

Турската поща във Видин стана артцентър
След освобождението
сградата е превърната в
музей. Това е първият
музей на Видин, събрал
ценни археологически
находки, открити от случайни ценители на историята. Била е и училище,
а през 70-те години на
миналия век - музикална школа и ателиета на
художници. През последните години сградата е
Първолета ИВАНОВА
150-годишната сграда на турската поща във
Видин отвори врати за
нов живот, съобщиха от
общината.
Регионалната библиотека „михалаки Георгиев“ я превърна в център
за обучение, изкуство и
култура. Преди това каменната сграда е ремонтирана и приспособена

за съвременна артдейност. Тя обаче запазва
автентичния си вид. Не
е променена и отвътре помещенията са същите
от времето на изграждането й.
Сградата се намира в
крайдунавския парк в съседство с два други турски обекта - джамията
и библиотеката на владетеля осман Пазвантооглу. Недалеч от пощата
е и турската кръстата ка-

зарма, която е построена
през 1800 г. Тя представлява двуетажна каменна постройка, пригодена
през 60-те години на ХIX
в. за пощенски нужди. В
момента е единствената запазена у нас турска
поща. В нея през 1859 г.
Видин е имал телеграф.
В приземието й е вграден
трезор като самостоятелно помещение, с отделен
покрив и масивна, обкована с желязо врата.

седалище на Дунавското
бюро и на областния информационен център.
В началото на годината общината, която е
собственик на сградата, я предостави на регионалната библиотека
„михалаки Георгиев“, а
тя реши да я превърне
в артцентър. Радвам се,
че видинчани вече имат
тази ценна придобивка,

каза при откриването на
центъра кметът на Видин
огнян ценков. Нека това
място се превърне в духовно средище за децата
и младежите на града ни,
призова той.
Кметът дари първите
книги за центъра, които
бяха приети с благодарност от директорката на
библиотеката Десислава
иванова.
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Обновяват над 20 улици в Гоце Делчев
Проектът се финансира по ОП „Региони в растеж“ и е на стойност близо 5,7 млн. лв.
Николай АНТОНОВ
Над 20 улици с обща
дължина 6400 линейни
метра ще бъдат изцяло
обновени в Гоце Делчев. Това стана ясно по
време на пресконференция с участието на кмета
на общината Владимир
москов, общински съветници, представители
на институции, фирми,
учреждения и учебни
заведения, на която бе
представен проектът за
реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в западната
част на града. Предвижда се поставянето
на нова тротоарна и ас-

фалтова настилка, ще се
монтират пътни знаци,
ще се обнови уличната
маркировка, ще бъдат
изградени и повдигнати пешеходни пътеки,
както и обезопасителни
парапети пред входове
на училища. Ще се извърши също подмяна на
уличното осветление с
енергоефективно. Планувани са и множество
дейности за озеленяване
и облагородяване на района и осигуряване на
места за паркиране. В
рамките на проекта ще
бъде изградена и достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.
Стойно стта на проекта е 5 698 760 лв. при

100 процента безвъзмездно финансиране по
оперативна програма
„Региони в растеж“ за
периода 2014-2020 г.,
уточниха от общината.
Срокът за изпълнение
на проекта е 30 месеца, считано от датата на
подписване на договора
- 6 декември 2016 г.
Проектът е първият
от одобрената инвестиционна програма на община Гоце Делчев по
оП „Региони в растеж“,
която е на обща стойност 19 070 867 лв. от
тях 18 995 867 лв. са
безвъзмездната финансова помощ, а 75 000 собственото участие на
общината.

200 нарушения при санирането за месец в Благоевград
Николай АНТОНОВ
Дирекция „инспекция
по труда“ - Благоевград
е направила през март
33 проверки на обекти,
на които се извършват
дейно сти по с анирането по Националната
програма за енергийна ефективност на мно-

гофамилни жилищни
сгради. Това съобщи на
пресконференция ръководителят на дирекцията Славянка Симитчийска.
Констатирани са 200
нарушения на трудовото законодателство. За
отстраняването им са
предприети принудителни административни

мерки, каза Симитчийска. издадени са шест
акта за административни нарушения, като два
от тях са за лица, работещи без трудови договори, и девет - за нарушения на изискванията
за здравословни и безопасни условия на труд.
Най-честите нарушения,
които констатираме на

обектите, на които се
извършват дейности по
санирането, е неизползването на лични предпазни средства от работещите и необезопасени
скелета, липса на огради
на обектите, непроведени инструктажи и липса
на информационни табели, отбеляза Славянка
Симитчийска.

Жителите на Покрайна построиха Банско приключва сезона с 34%
чешма в двора на храма си
ръст на нощувките
Цвета ИВАНОВА
Жителите на село
Покрайна, община Видин, построиха чешма
в двора на храма си,
съобщи кметът Валентин маринов. освещаването й се превърна в
празник на селото, за
който дойде заместниккметът на общината Десислава Тодорова.
Чешмата е изградена
с доброволния труд на
хората, а средствата са
осигурени от общината.
Стойността на малкия
проект е 2000 лв.
Досега нямахме вода
в храма и на двора, което затрудняваше хората
при обредите, обясни
кметът. Затова на общоселско събрание решили да се включат в
общинската програма
„местни инициативи“ с
построяването на водоизточника.
Храмът „Света Троица“ в Покрайна е построен през 1884 г. Тогава селото се е казвало
Керим бег. от 1934 до

1951 година е носело
името цар Борисово.
Намира се на 3 км от
Видин и е едно от найголемите в общината.
„Ще се включим и тази
година в програмата допълни Валентин маринов. - Решихме с отпуснатите ни средства
да обновим централния
площад - ще поправим
плочника, детската площадка, ще по ст авим
нови пейки и кошчета
за боклук.“
През 2016 г. община Видин за пръв път
предостави средства на
всяко село за изграж-

дане на обект, от който
местните имат нужда.
За програмата „местни
инициативи“ тя отдели
70 000 лв., съобщи Десислава Тодорова. идеята се хареса на хората
и в бюджета за 2017-а
са предвидени 108 000
лв. по същата програма. В много от селата са изградени детски
площадки, автобусни
спирки, открита сцена, направено е благоустройство на селските
паркове. В Покрайна
избрали да си построят чешма, която вече е
факт.

Николай АНТОНОВ
С 34 на сто увеличение на реализираните
н о щ у в к и п р и к л юч ва
зимният туристически
сезон в Банско в сравнение с миналогодишния.
Това показват официалните данни, подавани от
туристическия бранш
към общинската администрация.
Традиционно най-големият дял в посещенията е на българските
туристи, на британските
и на тези от съседните балкански държави,
уточниха от общинската
управа. Посещенията от
Руската федерация са
нараснали с 40 на сто.
Наблюдава се интересна
тенденция на увеличение и на посетителите от италия, Швеция,

Франция и Германия.
През изминалия сез о н с л уж и т е л и т е н а
местната администрация са осъществили 179
проверки на обекти, от
които 55 съвместно с
органите на НАП, Районното управление на
полицията и Районната
служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Банско, информираха от общината.
Продължава практиката
„скрит клиент“ за посещения на местата за
настаняване чрез различни онлайн базирани
резервационни системи.
„Ако обърнем поглед
назад към 2011 г., ще
установим, че декларираните нощувки на
годишна база са нараснали от 578 000 на близо 820 000 през 2016 г.,
или общо с 42 процента,

коментира кметът на курортната община Георги
икономов. цифрите говорят сами. явно е, че
туристическият бранш
в нашия курорт е свършил добре своята работа, за което поздравявам работещите в тази
сфера. Постоянството в
осъществявания от общинската администрация в Банско контрол
също дава резултати и
вади на светло част от
туристическите услуги“, отбеляза още кметът.
Сега вниманието се
насочва към летния сезон. „Подготвяме силна
серия от културни събития - информира икономов. - международният
джаз фест празнува своя
20-годишен юбилей и
организаторът му д-р
Емил илиев ще събере
най-верните приятели
на джаза и големи звезди на форума“, допълни кметът. Планирани
са още изненади, които
според него ще привлекат много посетители
през летните месеци.
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Свищов стартира проекти
за 10 милиона лева
Те ще бъдат вложени в благоустрояване на
градската среда и образователната инфраструктура
Лилия ЛОЗАНОВА
В община Свищов
стартират строителните
дейности по три дългоочаквани инве стиционни проекта, които
касаят 9 обекта. Те са

модернизирани обекти
на публичната инфраструктура в града.
В ъ в в р ъ з ка с п р ограмат а за директно
предо ставяне на безвъзмездна финансова
помощ по процедура
„изпълнение на ин-

възстановяване и развитие, общинската администрация получава
100% безвъзмездна финансова помощ. общата
стойност на проекта е
2 421 240,23 лв., а продължителността - 24 месеца. инвестиционният

Кметът на Свищов Генчо Генчев връчи договорите, възлагащи изпълнението на дейностите по трите проекта

одобрени по оперативна програма „Региони в
растеж“ и са свързани
с инвестиционната програма за изпълнение на
интегрирания план за
градско възстановяване
и развитие на Свищов
за периода 2014-2020 г.
На официална церемония кметът Генчо
Генчев връчи договорите на фирмите изпълнители на строителном о н т а ж н и т е р а б от и ,
съобщиха от крайдунавската община. Градоначалникът пожела
ползотворна работа и
изрази радостта си, че
близо 10 млн. лв. ще
бъдат инвестирани в община Свищов.
На церемонията ръководителите на екипите по трите проекта
представиха поетапно
проектните предложения, които предстои
да бъдат реализирани.
инж. Пламен Петков
п р е з е н т и р а п р о е кт а ,
свързан с благоустрояването на градската
жизнена среда. инж.
мария Дочева промотира обновяването на
обекти на образованието в община Свищов,
а Стоян Парашкевов
обясни как ще бъдат

тегрирани планове за
градско възстановяване
и развитие 2014-2020
- Свищов“ министерството на регионалното развитие и благоуст ройството отпусна
5 040 204,64 лв. за реализирането на проектно
предложение „Благоустрояване на градската
жизнена среда в Свищ о в “ . То п р ед в и ж д а
дейности за подобряване и реновиране на
градската среда на територията на зона за
въздействие с преобладаващ социален характер в Свищов - ул. „Черни връх“/ж.к. „младост“ и парк Радост.
Проектът за ул. „Черни връх“/ ж.к. „млад о с т “ о бх ва щ а м е ж дублокови про странства с обща площ от
53 990 кв.м, обвързани
в единна система чрез
реконструкция на улична мрежа с обща площ
28 005 кв.м. Те са обособени в четири подобекта.
По проект „обновяване на обекти на образованието в община
Свищов“, който също е
част от инвестиционната програма и интегрирания план за градско

проект е насочен към
обновяване и развитие
на образователната инфраструктура и съобразяването й със съвременните потребности.
Предвидени са интервенции и за следните
обекти: цДГ №3 „Радост“, цДГ №1 „Васил
Левски“ и оУ „Св. св.
Кирил и методий“ - с.
овча могила.
Близо 2,3 млн. лв.
отпусна мРРБ за реализирането на проектното предложение. То
предвижда дейности за
обновяване и внедряване на мерки за енергийната ефективност на
три от административните сгради в центъра
на крайдунавския град.
Това са сградата на общинската администрация, сградата на отдел
„Финансов“ и сградата
на звено „Култура“. общата застроена площ на
сградите е 1279 кв.м.
Средствата за изпълнението на дейностите
по проектите са от държавния бюджет на Република България чрез
о п е р ат и в н а п р о г р а ма „Региони в растеж
2014-2020“ и от Европейския фонд за регионално развитие .
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Столична община подобрява
услуги за граждани и бизнес
Заработи единна платформа за управление на административния
процес в сектор „Архитектура и градоустройство“
Столична община направи значима
стъпка към подобряване на услугите за
граждани и бизне с
в направление „Архитектура и градоустройство“. Вече всеки ще може да получава по-бързо и прозрачно в единен формат всички необходими административни
актове по отношение
на разрешения за
строеж, разрешения
за поставяне и удостоверения за въвеждане в експлоатация.
Това става възможно
след про ект по въвеждане на цялостна
технологична плат-

дръжка.
Въведената технологична система обединява проце сите и
информацията по управление на административните актове в
районните администрации към Столична община. Чрез осигуряване на оперативна съвместимост на
регистрите за разрешения за строеж, разрешения за поставяне
и удо стоверения за
въвеждане в експлоатация най-голямата
община в България
постига комплексно
административно обслужване и ще може
да предоставя по-го-

форма за управление
на административния
проце с в направление „Архитектура и
г р а д оу с т р о й с т в о “ ,
изградена от българската геоинформационна компания „мапекс“. Платформата
обединява необходимата информация и
административни документи и позволява
ефективно управление на проце сите в
областта на устройството на територията
във всички 24 районни администрации.
Като част от проекта компанията е предоставила комплексни услуги на Столична община - бизне с
анализ, консултиране,
разработка на софтуерни и интернет приложения, внедряване на технологични
решения, тестване и
сега последваща под-

лямо разнообразие от
услуги на гражданите
и бизнеса. Системата
дава възможност да
се събира, съхранява
и предоставя в електронен вид за използване от администрация, бизнеса и гражданите цялата необходима информация за
конкретна географска
единица.
Досега различните
районни администрации работеха независимо една от друга и
без автоматизирани
инструменти, което
удължаваше работата на служителите и
забавяше времето за
предоставяне на услуги към гражданите
и бизнеса. Компанията разработи специален софтуер, който
унифицира и автоматизира процесите по
изготвяне на административни актове.

Българската компания
изгради единна база
данни за издадените
към момент а административни актове и
структурира архивите
на издадените административни актове за
цялата Столична община, което позволи
издаването на различни справки за конкретен имот, и така подобри прозрачността за
граждани и бизнес.
Служителите от направление „Архитектура и градоустройство“ вече имат на
разположение три интернет базирани приложения, които дават
възможност за достъп

до базата данни и извличане на информация от нея под формата на справки и под-

ходяща визуализация.
интернет базираният достъп позволява
споделяне и до стъп
до базите данни от
районните администрации на Столична
община, както и за
ле сно предо ставяне
на част от събраната
актуална информация
в публичното про странство, включително чрез интернет.
цялата информация
е интегрирана в интерактивна карта, която
показва за всяка избрана географска точка, имот или парцел
комплексна информация и пълен архив
на издадените административни актове.
По този начин значително ще бъде подобрена прозрачността
и проследяването на
вече издадени адми-

нистративни актове за
нуждите на граждани
и бизне с, ко ето ще
повиши доверието в
градоустройственото
управление на общината.
„Столична община
се справи с поредното предизвикателство
по пътя към предост авяне на повече и
по-добри услуги на
гражданите и бизнеса. С настоящия проект ние ще направим
дейността на направление „Архитектура
и градоустройство“
много по-прозрачна и
ще повишим доверието на всички граждани и инвеститори
в една много важна
сфера от живота на
общината“, отбеляза
арх. Здравко Здравков, главен архитект
на Столична община.
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Работодатели искат да се отхвърли методиката за определяне
на минималната работна заплата на служебния кабинет
Да се въведе праг на възнагражденията по отрасли, предлагат експерти

Статистическите данни сочат, че 350 хил. българи взимат под минималната заплата,
или до 460 лв., а над 1 млн. - между 460 лв. и 1000 лв.
Доход между 1000 и 2000 лв. имат 440 хил. работещи у нас, а 125 хил. - над 2000 лв.

Работодателските организации поискаха от
новото правителство да
отхвърли предложения
от Социалното министерство в служебния кабинет проект за определяне на минималната
работна заплата. Един от
аргументите е, че с него
се създава почти императивна възможност за
ежегодното й актуализиране. Според Асоциацията на организациите на
българските работодатели (АоБР) в документа
липсват критерии за долна и горна граница на
размера на минималното
възнаграждение, на чиято основа се провеждат
преговорите между социалните партньори.
от началото на годината минималната заплата е 460 лв., като за пет
години общото нарастване на минималното възнаграждение е 70%. от

АоБР са категорични, че
това се е отразило негативно на бизнеса.
Спорът между синдикати и работодатели за
приемане на единна формула за определянето на
минималното възнаграждение се води от близо
седем години, без това
да е довело до резултат.
В края на м.г. работодателите настояха механизмът да включва и
нови фактори, посочени
в Конвенция №131 на
моТ. Така заплатата би
се определяла според показатели, като потребностите на служителите и
семействата им, потребителски цени, стойност на
живот, производителност
на труда... В оспорвания
сега проект на социалното ведомство това е отразено, но в същото време
се посочва, че размерът
на мРЗ се определя от
правителството. Базата е

достигнатият размер на
минималното възнаграждение и прогнозата на
министерството на финансите (от средносрочната бюджетна рамка) за
ръста на средната работна заплата в страната.
от работодателските
организации смятат, че
без посочена горна и долна граница за определяне на размера на мРЗ
ще усложни значително преговорите между
страните по споразумението. Проблем според
тях е и предложението
темповете на нарастване
на минималното заплащане да са съобразени
със средносрочната бюджетна прогноза на мФ.
Бизнесът предлага допълнително да се изготви
анализ, съобразен с отклоненията от прогнозирани стойности и ръста
на заплатите от 2008 г.
насам.

Над 7,7 млрд. лв. събраха за 11 години
частните съдебни изпълнители
За единадесет години
от учредяването на статута на частния съдебен
изпълнител на гражданите и бизнеса са възстановени над 7 млрд. лв., а
директно в републиканския бюджет са внесени
още 700 милиона, сочат
данните в годишния отчет
на Камарата на частните съдебни изпълнители. Само за последните
5 години от длъжници са
събрани 5,2 млрд. лв.
Рекордна по постъпления е била миналата година със събрани 1,03 млрд.

лв. През нея са заведени
почти 210 000 съдебни
дела срещу неизрядни
платци. Най-голямо е
увеличението при делата, заведени по искове на
местните администрации.
През 2016 г. в регистъра на публичните продажби на Камарата на
частните съдебни изпълнители са публикувани
50 818 обяви за продажби
на имущество на длъжници. от тях 45 646 обяви
са за недвижими имоти,
1751 - за мПС, и 3421 - за
движими вещи.

от Камарата на ЧСи
очакват законодателни
промени, които да гарантират по-добре правата на
гражданите, да ограничат
злоупотребите и да повишат събираемостта, като
положително се оценява
дейността на регистъра
на всички банкови сметки, който поддържа БНБ
от началото на 2017 г. Той
позволява вече да не се
налагат запори на сляпо,
съответно да се трупат
излишни, понякога дори
прекомерни спрямо размера на дълга разноски.

Омбудсманът Мая Манолова води сериозна битка за защита на гражданите
от неправомерни действия на частните съдебни изпълнители. Тя иска таван
за таксите за ЧСИ-тата

АЕЦ „Козлодуй“ поиска двойна цена за тока
Р ъ ко вод с т вото н а
ядрената електроцентрала се присъедини
към общия тон от искания за увеличаване цената на тока. В
момента АЕц „Козлодуй“ продава 1 мегаватчас за 30 лв. искането е от 1 юли тя да
се увеличи на 58,09
лв. Аргументът е, че
за мина лат а година
централата е натрупала загуби от близо
110 млн. лв. само от

електроенергия, която
е продала на регулирания пазар. Увеличението било необходимо и
за да се покрият разходите за инвестиции и
модернизация, свързани с удължаване срока
за експлоатация на 5-и
и 6-и блок.
от АЕц защитават новата цена и със
спада в общото производство заради увеличаване на плановите
престои на мощности-

те през 2017 г. Пети
блок ще бъде 40 дни
в планов ремонт, през
които няма да произвежда ток, а ше сти
блок - 43 дни, заради
изпитания на възможностите му да работи
на 104% от планираната мощност.
Токът от АЕц е найевтиният в микса от
енергиите, които формират цената на регулирания пазар, но
делът му е едва 7%.
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Започва мащабната реконструкция
на площада в Царево
Седем архитекти живяха един месец в града,
за да измислят решението на центъра
Ирина ГЕНОВА
м а щ а б н ат а р е ко н струкция на площада
в царево започва през
септември. Това съобщи
кметът на най-южната
морска община Георги
Лапчев, като уточни, че
центърът на царево е
най-важният обект за
2017 г. за града.
За да бъде решението
най-доброто, авторите
на проекта са живели
един месец в царево,
сподели кметът.
„Предвид туристическата ни насоченост,
градът от десетилетия
заслужава да се сдобие
с ювелирен изящен център, който да носи характера и духа на Южните морета“, обясни
Лапчев.

центърът ще претърпи цялостна промяна, с
която ще се промени обликът на града. има разрешение за строеж, ще
се играят процедурите
за избор на изпълнител.
очаква се строителството да започне около 15
септември. цената е от
порядъка на 2 млн. лв.
С реализирането на
проекта за ново площадно пространство ще
се завършат останалите изпълнявани и вече
изпълнени проекти за
цялостна организация
на зелената система и
паркови пространства
в царево, превръщайки
ги в една архитектурна
система.
В момента се правят
по следните поправки
на първоначалния вид,
защото отначало площа-

дът е щял да бъде много
по-наситен с детайли.
Сега ще бъде също много красив, истински шедьовър, убеден е кметът.
„идеята е не да сменим плочките, да сложим лампи и няколко
нива. идеята е площадът да е съобразен с
всички необходимости
на обществото, както и
с историята на архитектурата.
моето задание беше
да има типичната българска архитектура, но и
съвременно звучене - да
е като нещо между Хърватия и Южна Франция,
но да не забравяме, че
сме в България“, разказа
Георги Лапчев.
Проектът е готов още
преди 4 години, но от
тогава до сега някои условности са се проме-

ПрОЕКТъТ за рЕКОнСТрУКцИя И МОДЕрнИзацИя на ПлОщаДа на царЕВО

Сегашното състояние на площада

нили и затова сега се
актуализира.
Кметът е поставил условието седемте архитекти от ZOOM
Studio, автори на проекта, в рамките на един
месец да живеят в царево. Те били в морския
град 15 дни през есента
и 15 дни през същинското лято. Тяхното работно място е бил площадът.

„Те седяха на пейките, гледаха, говориха си
с хората - местните и
туристите. Гледаха къде
са местата, където хората пресичат тревните
площи. Питаха хората
защо минават от там,
а не по плочопътеката
например. Гледаха през
нощта коя част трябва
да бъде осветена и коя
с приглушена светлина.
Къде и защо трябва да

има акцент“, разказа Георги Лапчев.
Съставен е един огромен доклад, на базата
на който архитектите
правят визуализации,
които са обединени в
експозиция за жителите
на царево. Така се получава едно спонтанно
обществено обсъждане,
след което архитектите
правят първоначалния
проект.

Гражданите се снимат с
площада – стар и нов
царевци се снимат за
последно с площада си.
Догодина ще могат да направят същата снимка с
новия.
„Стартираме една много интересна кампания
„Да оставим отпечатък в
миналото“ - да се снимаме за последно със стара-

та визия на площада.
Поръчали сме една
въртяща се рамка, в която
да заставаме и просто да
се снимаме - с телефона,
с фотоапарата“, разказа
кметът Лапчев.
Тази рамка ще бъде поставена и на новия площад, за да се повтори тази

снимка - да има преди, да
има и сега. Ще се съберат
снимките в един албум.
Жителите на царево
ще могат да се снимат с
тази част от историята,
защото площадът е изглеждал точно по този
начин в продължение на
30-35 години.
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Приказен център в Китай помага
за хармоничното развитие на децата
Според дизайнерите цветният декор предразполага към знания и създава атмосфера на вълшебства

Едва ли има човек, който би
се отказал да се обучава в този
приказен образователен център.
А какво да говорим за децата?
интериорът на това фантастично
място, което се намира в Хонконг,
е разработен от компания The
XSS. Той е създаден с една-едничка цел, а именно - да доставя
радост, вдъхновение и слънчево
настроение на децата. Така, според авторите, малчуганите с удоволствие ще опознават и изучават
заобикалящия ги свят.
Всеизвестен факт е, че образователната система в Китай подлага децата на доста голям натиск.
Вероятно това обяснява и техните
резултати. Според класацията на
международното изследване PISA
Шанхай заема първото място, а
на четвърта позиция плътно след
него е Хонконг. Зад тези успехи
обаче се крие един голям проблем - децата на Китай наистина
учат добре наизуст, но креативността и фантазията им не се развиват достатъчно. изключителните им резултати по математика,
природни науки, както и по четене и разбиране на текстове, карат
учители и политици по света да
проявят удивление, изпълнено
със завист. Успехът обаче има
висока цена - тежкият учебен ден
отнема на малчуганите не само
детството, но и богатството на
идеи и хрумвания.
Това е и една от основните
причини, която е накарала дизайнерите на учебния център да създадат приятна атмосфера, пред-

разполагаща към получаване на
знания и развитие на творческите способности и въображение.
Кръглата площадка в средата на
помещението е основен елемент
в декора и играе ролята на сцена.
Там може да се изяви всяко едно
дете, което носи в себе си таланта
да пее, танцува, рисува или рецитира.
Формата на подиума съвсем
не е избрана случайно. Според
дизайнерите от The XSS кръгът
позволява на децата да се чувстват защитени и в безопасност.

идеята е интериорът да напомня на малчуганите за градския
пейзаж, всичко в него да бъде
познато и в същото време да създава атмосфера на вълшебства.
Затова и стените са изрисувани с
приказни дървета и сгради, а във
всички помещения са разпръснати разноцветни цифри, букви и
геометрични фигури.
и вероятно задачата е изпълнена - цялата обстановка в центъра
не само вдъхновява, но и способства за хармоничното развитие на
малчуганите.
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ЕКСТЕРиоР

Летището в столицата на Катар с форма на самолет
и множество символи, култ към водата
Авиооазисът на Изтока е сред 10– те най– модерни порта в света

Hamad International Airport
е сред най-атрактивните и
млади летища в света. открито е на 30 април 2014 г., като
все още продължава изграждането на части от терминалите и салони за пасажерите от
различните класи. За първата
година от експлоатацията през
него са минали 22 млн. пътници, а разчетите на правителството на Катар са скоро те да
стигнат 50 милиона годишно.
Съоръжението е повече от
впечатляващо със своите мащаби и лукс. Простира се на
цели 22 кв. км, а корпусът на
основната му сграда е построен във формата на самолет.
На покрива са инсталирани
фотоволтаични панели, които захранват електрическата
мрежа.
Дизайнът на тавана е във
формата на вълни, които придават изключителна ефирност

на иначе гигантското съоръжение. Навсякъде около и вътре в
него има детайли и елементи,
свързани с водата. Фонтани,

International Airport подчертават култа към водата. Тя е
безценна за тази част на света.
Катар има огромен финан-

Като контрапункт на мащабите на аеропорта създателите
му са добавили елементи от
домашната среда. В централната зала е позиционирана
огромна бронзова детска иг-

езерца и прекрасни водни стени създават неповторимата
атмосфера на това летище.
Съвсем неслучайно архитектите и дизайнерите на Hamad

сов ресурс, големи запаси от
петрол и злато, но водата е
същински лукс за пустинната държава. Литър петрол се
продава за около 40 цента,
докато литър питейна вода
струва цял долар.

рачка - мече, настолна лампа,
на швейцарския автор Урс
Фишер, закупена от сестрата на емира на Катар за 6,8
млн. долара и подарена на
летището от кралското семейство. инсталацията е висока

7 м и тежи около 20 т. Като
продължение на развлекателната линия, в различни зони
на летището има монтирани
впечатляващи дизайнерски
детски катерушки. Друга атракция и същевременно голямо удобство за пътниците е
стъклен влак с футуристична
визия, който се движи сам, без
ватман. Съоръжението спестява 15 минути придвижване до
гейтовете, като превозва пътниците до там само за 2 мин.
Част от летищния комплекс
е и тузарски хотел, в който
може да се отседне за времето
между полетите. освен на лукса на стаите и апартаментите
гостите могат да се насладят
на басейн с прозрачно дъно,
от който се вижда терминалът,
на фитнес, зала за скуош, тенис корт и няколко безупречни ресторанта.
Проектът предвижда на територията на летището да
бъде отворен музей на Qatar
Airways в чест на годишнина
от създаването на компанията.
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АСТРоЛоГ

Седмичен хороскоп за периода 15-21 май
ОВЕН

Вярвайте
в доброто

Новата седмица е добра за водене на дела за
собственост и наследство. Резултатите ще ви
удовлетворят. Ще получите нови предложения
за работа или допълнителни ангажименти, които ще донесат и допълнителни печалби. Ще
успявате, ако сте съпричастни с проблемите на

колегите си.
В личния ви живот
е възможно да настъпят промени. Във ваша
власт е да насочвате събитията в посоката, която желаете - социална,
професионална и лична,
затова бъдете добронамерени. Вярвайте в себе
си и в доброто, което
създавате!

ТЕЛЕЦ

Ще работите за
о съще ствяването на
собствените си цели и
интереси. Ще бъдете
съсредоточени и ще загърбвате всичко, което
би ви отнело от времето
и енергията. Телците,
които се занимават с
търговия и посредническа дейност, с предприемачество и недвижими

Не се дразнете
РАК

ЛЪВ

С основание може да
очаквате по-добри доходи и спокоен живот
през следващите седем
дни. Колективът, в който работите, ще получи
допълнителни задачи, с
които трябва да се справи в срок. Вие сте добри
организатори и това ще
помогне да направлявате
нещата така, че да полу-

ВЕЗНИ

Впуснете се в
новото

Деловата ви дейност
върви успешно. Голямата ви грижа е стартирането на нещо ново,
което отдавна се готвите да направите. Сега
е подходящ момент да
започнете. имате подкрепата на колегите и
партньорите си. имате
парите и не бива да чакате повече.

КОЗИРОГ

чите пари за възложена
ви работа. Не бива нищо
да приемате като сложно
или като невъзможно да
се свърши.
Станете по-сдържани и позитивни! Не се
дразнете! Така ще си осигурите подкрепа от найблизките. Пътуващите
ги очакват емоционални
преживявания.

Пътуване в чужбина
или друго не по-малко
интересно преживяване
ще обогати познанията
ви. Любим човек ще
събуди у вас нови желания, по-ведри мисли и
добро настроение. Пътуванията и общуването с различни хора ще
насочват идеите ви в
градивна посока.

Бъдете
последователни

Укротете напористата
си природа и работете
прецизно и спокойно.
Натоварването ще е голямо, но си струва да
хвърлите сили. Бъдете
последователни в действията си и не си позволявайте да изпадате в
крайности на духа и мисленето, защото нищо
добро няма да последва

от това. Не рискувайте
излишно и не залагайте
всичко на една цел!
Ще ви се наложи да
планирате пътуване ако можете, отложете
го. На прага сте на голяма кариера или промяна. отделете повече
време за близките си,
които често пренебрегвате заради работата!

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

Постигате
целите си

Финансови
загуби

имате енергия и няма
да жалите силите си, за
да приключите навреме
с планираните задачи.
отговорно и с внимание
ще посрещнете предизвикателствата, породени
най-вече от новостите
около вас. Ще работите
за повишаване на квалификацията си и ще се
подготвяте за събитията,

СКОРПИОН

които ви предстоят.
има опасност част от
идеите ви да донесат сериозни финансови загуби. Трябва бързо да
намерите изход от създалата се ситуация. Налага
се да сте много гъвкави.
отдавна отлаган здравословен проблем може
да напомни за себе си.
Не го подценявайте!

Промени в
семейството

В т рудно стите ще
може да разчитате на
подкрепата на приятели
и семейството. В семеен
план са възможни промени, част от тях свързани с по-младите членове
на фамилията. Ролята ви
на балансьори ще бъде
важна. от вас зависи да
не се усложни обстановката.

ВОДОЛЕЙ

имоти, ще имат успех и
ще получат пари. Първата половина на периода ще бъде по-натоварена. В събота много
от вас ще си насрочат
приятелски срещи и ще
посрещнат вечерта в
интересна компания.
може би сред хората
в нея ще чуете съвета,
който ви трябва.

Във втората половина
на месец май са възможни парични затруднения.
Преценете всяка покупка, която правите, всяка
стотинка, която давате!
очакваните пари не идват и това създава напрежение в подредения ви
график. Ще се наложи
да се консултирате с финансисти и юристи.

Късметът
е с вас

Средат а на ме с ец
май е рискова. Не правете нищо необмислено! Ако работите методично, ще се справите.
Някои от вас ще имат
здравословен проблем
и ще си останат вкъщи.
от вас зависи да извлечете максималната полза от промените,
към които се стремите.

Не прекалявайте с желанията и се съобразете с реалността! много
скоро ще се убедите,
че късметът не ви е
обърнал гръб. Трябва
малко търпение. Ще
получите безкористната подкрепа и от влиятелен ваш близък, на
която тайно сте се надявали.

БЛИЗНАЦИ

Всичко е
преодолимо

около вас има хора,
които си присвояват вашата работа и живеят на
ваш гръб. Знаете го, но
не предприемате нищо.
много от представителите на зодията ще получат
ценен подарък от съдбата. Той ще е точно това,
от което се нуждаят.
Анализирайте причините и ще разберете, че

ДЕВА

Седмица без
напрежение

методично ще напредвате в делата си.
Не бързайте да отхвърляте предложение само
защото времето не ви
позволява да го проучите докрай. Нещата не са
такива, каквито изглеждат на пръв поглед.
На работното ви място ще се сблъскате с
грешки на ваши колеги.

СТРЕЛЕЦ

Не бързайте да ги осъждате! Ако можете да помогнете, направете го.
Срещите ви протичат
без напрежение. около
вас кръжат сигурност и
спокойствие. В семейството вашата дума ще
е решаваща за решаването на важен битов
проблем. очертава се
спокоен период.

Повтаряте
грешките си

Съществува риск за
връзката с постоянния
ви партньор. Нападките
ви по негов адрес се
отразяват неблагоприятно на отношенията,
от което могат да последват раздели. Всички
ваши решения трябва
сериозно да обмислите. Вижте, че повтаряте
стари грешки! Не за-

РИБИ

има и други начини за
осъществяване на идеите ви. Ако срещнете
пречки, не се притеснявайте излишно - всичко
е преодолимо. Никой не
е застрахован от грешки.
Активният ви социален
живот ще ви срещне с
нови хора и ще разширите кръга си от познати.

дълбочавайте проблемите с необосновани
подозрения!
от сряда до петък
се очертават подходящи дни за печелене на
пари. В това отношение
пътят ви е постлан с
малки победи, които
сигурно водят към върха. По-смелите могат
да започнат нов бизнес.

Без резки
движения

Предстоят ви дни с делови срещи от сутрин до
вечер. Разпределяте задачите така, че да можете
да следите всичко, което
ви интересува.
Възможно е да получите предложение за нов
бизнес, който е сходен до
вашата основна дейност
в момента. Хазартната ви
кръв е готова да кипне,

но разумът ще надделее.
Наясно сте с отговорностите, с които се обвързвате. Не допускайте
крайности в действията си, за да не изпитате
разочарования! Колегите очакват от вас последователност, а не резки
движения. Не забравяйте, че към успеха винаги
има и по-пряк път!
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ВиЗия

Благоевград с атрактивни ландшафтни решения
в различните градски зони
Заедно със зацветяването се извършва
и ремонт на зелените площи

Николай АНТОНОВ
С началото на пролетта - през
март, Благоевград е потънал целият
в зеленина, с добре оформени красиви цветни кътове край улици, в
паркове и градини.
Засаждането на първите пролетни видове обикновено започваме
в началото на март, разказа ръководителят на отдел „озеленяване“
в общинската фирма „Биострой“
инж. Антон мавродиев. използваме видове, които през този период
дават най-добър ефект - различни
сортове теменужки, парички, луковични лалета, зюмбюли и нарциси,
разказа той. Те са или собствено
производство, или са доставени от
други цветопроизводни стопанства
и разсадници. Заедно с дейностите
по т. нар. зацветяване се извършва
и ремонт на зелените площи, като
се прекопават пътеките през зелените ивици и се затревяват. Преди
да пукне пролетта, започва също
и подкастрянето на дърветата и
оформянето на техните корони.
Това се прави и в отговор на многобройни молби на граждани, тъй
като има квартали и улици, където
дърветата опират във фасадите,
прозорците, улуците на жилищните сгради и се налага тяхното
оформяне, обясни инж. мавродиев.
Тази характерна за сезона работа
се осъществява по предварително
изготвен график. Предимство се
дава на районите около училища,
детски градини и ясли, както и на
улици, където от доста години не е
правена резитба и тя е наложителна заради доста развитите корони
на дърветата.
цветните фигури и алеи по кръговите кръстовища, в градските
градини, пред различни обществени сгради, училища и на други
места се оформят по предварително подготвени проекти, които са
съгласувани с община Благоевград,
допълни инж. мавродиев. Той самият е художник и ги проектира.

Зелените площи в Благоевград
заемат около 750 дка, съобщи специалистът. има цветни фигури със
сезонни цветя, които се сменят два
пъти в годината - есенно-пролетни
и летни. В момента на територията
на града общата им площ е около
1,2 дка. има отделно и около един
декар цветни фигури с многогодишни цветя и скални групи - алпинеуми.
Екзотични видове са част от
живото зелено богатство и цветната украса на града. Броят на
рядко срещащите се в района и в
страната видове иглолистни и широколистни дървета и декоративни
храсти на територията на града е
около 40-50, каза още инж. Антон
мавродиев. и тази пролет благоевградчани и гостите се насладиха на
невероятната картина, когато разцъфтяха в нежнорозово японските
вишни по ул. „Славянска“. Вишневите дървета, които я ограждат и
от двете страни, я правят уникална.
Това е вид, който се произвежда от
един много сърцат колега, макар
той да не е лесоинженер или инженер озеленител, разказа инж. Антон
мавродиев. Той е жп инженер от
гр. Септември, много е ентусиазиран и тези дървета са негово дело.
В Благоевград има изключително голямо разнообразие от такива
екзотични видове, според моите
проучвания те са около 40-50, а
като форми стават още повече, отбеляза инж. мавродиев. Това са иг-

лолистни, широколистни видове и
отделно декоративни храсти. Само
в зелената площ, която се намира
зад сградата на община Благоевград, до Клуба на пенсионерите,
има четири-пет вида, които не се
срещат на друго място не само в
града, но и в цялата област. Сред
тях е т. нар. желязно дърво, обозначено и с табела. има и един хималайски кедър с характерни дълги
иглици. от страната на Кукления
театър расте палмоволистен явор,
чиито листа се оцветяват есента в
кървавочервено. Три-четири вида
магнолия също могат да се видят
на територията на Благоевград.
При изграждането на новото кръгово кръстовище - срещу бившия
строителен техникум - е засаден и
друг ефектен вид магнолия, който
тази пролет също цъфна.
инж. мавродиев продължава
изброяването с албицията, която
е от рода на акациите, с хубава
чадъровидна форма, а красотата
й се определя като изключителна,
когато разцъфти с лилавите си
пухкави цветчета. В градината
под първи корпус на Югозападния
университет има интересни видове
от семейството на орехите, които
се срещат само и единствено там.
Антон мавродиев се опасява, че
заради започнала процедура за
възстановяване на собственост е
възможно те да бъдат унищожени.
„Ще бъде много жалко, ако това

се случи, защото това е нещо уникално за флората на Благоевград,
за разнообразието й“, коментира
специалистът. В други зелени площи има запазени форми, които
от дълго време не са засаждани в
Благоевград, и трябва с цената на
всичко да бъдат запазени, категоричен е той.
А малко или много е цветното
и зеленото богатство, съотносимо
с това, което притежават други
градове като Благоевград? Според
инж. мавродиев е доста. Той не
пропуска да подчертае, че зацветяването, оформянето и поддържането на цветните фигури са може би
най-скъпото перо за поддържане
в обема на целогодишните работи
и грижи за зелените площи. „Това
изисква много грижи, като се започне от производството на цветен разсад, засаждане, поливане,
окопаване, след това добиване на
семена, смяна, когато са сезонни
цветята, и пак това повторение коментира специалистът. - Докато
например за декоративни храсти
или други компоненти на зелените
площи - широколистни, иглолистни
дървета, средствата за тях са помалко. А като се включи и поддържането на тревния чим, косенето,
поливането, събиране на шума и
т.н., сумата нараства още повече.
Просто това е едно перо, което изисква доста средства, и мисля, че
за Благоевград процентът е много
добър“, допълва инж. мавродиев.
Той впрочем е познат на публиката
и извън Благоевград като художник, който върши работата си през
погледа на творец.
„целият ми професионален път
е бил свързан с озеленяването. Винаги съм се стремял поддържането
на зелените площи да е на добро
ниво, дори нещо повече. Защото
това е моят роден град, това е моята
професия и искам Благоевград да е
красив, озеленен, чист и поддържан
град. още повече че го гледам и
като творец, като човек на изкуството“, признава инж. мавродиев.

