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Жп коридорите ни с Гърция и Македония поставят 
страната сериозно на транспортната карта на Европа

Искаме само негорими 
изолации за високи сгради

Прилагаме ли добрите практики при трансформирането 
на индустриални обекти в обществени?

Инж. Йордан Николов, изпълнителен директор на БАИС:

Променят градската среда на София 
в 4 направления

Подробности на стр. 12-13© Владимир Йосифов
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Финансово споразуме-
ние за поемане на права и 
задължения на Холдингов 
фонд за инструментите 
за финансов инженеринг 
по Оперативна програ-
ма „Регионално разви-
тие 2007-2013“, съфинан-
сирана от Европейския 
фонд за регионално раз-
витие, бе подписано днес 

между Министерството 
на регионалното разви-
тие и благоустройството 
и „Фонд мениджър на 
финансови инструменти 
в България“ ЕАД. Това 
съобщиха от пресцентъра 
на МРРБ.

66 млн. лв се предос-
тавят по инициативата за 
изграждане на здравна, 

спортна и бизнес инфра-
структура, включително 
за обновяване на запад-
нали индустриални тери-
тории в рамките на зони 
с потенциал за икономи-
ческо развитие, образо-
вателна инфраструкту-
ра, паркинги, културни 
и развлекателни обекти. 
Средствата представля-

ват възвръщаеми суми, 
предоставени на инвес-
титори по финансови ин-
струменти в рамките на 
проекти, реализирани по 
оперативната програма.

На 31 октомври 2016 
г. приключи първият ци-
къл от инвестирането на 
ресурса по инициативата 
JESSICA в рамките на 
ОП „Регионално развитие 
2007-2013“ в проекти за 
градско развитие на тери-
торията на 7 големи града 
в България. Средствата са 
вложени в реализацията 
на проекти под формата 
на нисколихвени кредити 
посредством два фонда за 
градско развитие - Фонд 
за устойчиво градско раз-

витие на София и Реги-
онален фонд за градско 
развитие за градовете 
Пловдив, Варна, Бур-
гас, Русе, Стара Загора и 
Плевен. Подписването на 
споразумението с „Фонд 
мениджър на финансови 

инструменти в България“ 
ЕАД ще даде възможност 
за реинвестиране на ре-
сурса по инициативата 
JESSICA в нови приходо-
носни проекти на прин-
ципа на публично-частно-
то партньорство.

ОТ СЕДМицАТА

Консорциумът „Капш 
трафик солюшънс“ ще 
изгражда тол системата 
у нас. изборът бе опо-
вестен от Агенция „Път-
на инфраструктура“. 
Консорциумът пред-
ложи по-ниска цена от 
другия кандидат, допус-
нат до финалния етап на 

процедурата.
Обществената поръч-

ка за проектиране, из-
граждане и въвеждане 
на електронна система 
за събиране на таксите 
за ползване на републи-
канската пътна мрежа 
ще бъде на база изми-
нато разстояние за пре-

возни средства с обща 
технически допустима 
максимална маса над 
3,5 т. Леките автомоби-
ли с обща технически 
допустима максимална 
маса до 3,5 т ще се так-
суват на база време и 
ще заплащат електронна 
винетка.

Обще ствената по -
ръчка за тол системата 
трябва да бъде изпълне-
на в срок от 19 месеца.

Транспортният ми-
нистър ивайло Москов-
ски очаква приходите 
от тол такси да са над 
1 млрд. лв. годишно. 
Събраните средства ще 
бъдат реинвестирани в 
поддръжката на репу-
бликанската пътна мре-
жа.

Заработи новото ре-
гионално депо за бито-
ви отпадъци край Па-
зарджик. Проектът е на 
обща стойност близо 16 
млн. лв. и се осъщест-
вява  с  финансоват а 
подкрепа на Предпри-
ятието за управление 
на дейностите по опаз-
ване на околната среда  
(ПУДООС). Строител-
ството на Клетка 1 запо-
чна през октомври 2015 
г. Депото ще ползват 9 

от 11-те общини в реги-
она - Пазарджик, Пеще-
ра, Белово, Лесичово, 
Брацигово, Септември, 
Батак, Велинград и Ра-
китово, чиито сметища, 
които са в наказателна 
процедура от съда на ЕС, 
се закриват. Новото депо 
ще обслужва близо 245 
хил. жители.

Предстои изграждане-
то на втора клетка, ин-
сталации за рециклиране 
и компостиране. Едно-

временно с това започва 
и рекултивирането на 
досегашното сметище в 
Пазарджик. За него об-
щината ще разчита на 
собствени спестявания, 
които до 2019 г. ще тряб-
ва да възлизат на близо 
10 млн. лв.

Регионалното депо 
за битови отпадъци е с 
площ от 145 504 кв. м и 
се намира в землището 
на село Алеко Констан-
тиново. 

Над 2 млрд. лв. ще бъ-
дат инвестирани в до-
вършване и модерниза-
ция на ВиК мрежата в 
София през следващите 
осем години. Това стана 
ясно след приемането на 
„Стратегията за развитие 
на инженерната инфра-
структура на територия-
та на Столична община 
2017-2025“. С решение 
на КЕВР е приета ин-
вестиционна програма 
на „Софийска вода" АД, 
в която се предвиждат 
инвестиции в размер на  
209 159 млн. лв. до 2021 
г. и още 167 328 млн. лв. 
до 2025 г. Прогнозира-
ната сума от ВиК опе-
ратора за стратегията е  
376 487 млн. лв. Сред-
ствата ще бъдат насочени 
към поддръжка и рекон-
струкция на съществува-
щата ВиК инфраструкту-
ра, както и в изграждане 
на нови обекти. 

идеята на Стратеги-
ята е изграждане на ка-
нализация в населените 
места на територията 

на София там, където 
все още няма такава или 
е частично изградена. 
Предвижда се подмяна 
на съществуващата во-
допроводна мрежа, която 
е изключително аморти-
зирана, както и корекция 
на речните корита, в бли-
зост до които минават 
колекторите на бъдеща-
та канализация, обясни 
ирина Савина, зам.-кмет 
на Столична община по 
направление „инвести-
ции и строителство“. По 
думите й, разгледани са 
всички възможни източ-
ници за финансиране. Тя 
допълни, че районите, в 
които ще се инвестира, 
не са тема на стратегията 
и този въпрос ще бъде 
взет под внимание, кога-
то бъде изготвено регио-

налното прединвестици-
онно проучване. 

В стратегията са раз-
писани всички важни 
проекти за градската ин-
фраструктура. Такива са 
укрепването на стената 
на язовир „Бели искър“, 
връзка и възможност за 
прехвърляне на водни ко-
личества между язовир 
„искър“ и язовир „Бели 
искър“, възстановява-
не на т.нар. „Трети водо-
проводен ринг“ между 
резервоар „Коньовица“ 
и кв. „Модерно предгра-
дие“, който е прекъснат 
при строителството на 
първия лъч на метрото. 
За нови резервоари са 
нужни 25 млн. лв., а за 
реконструкция на магис-
тралните водопроводи 
- 103 млн. лв.

МРРБ договори 66 млн. лв. за възраждане 
на изоставащи икономически райони
Парите ще се дават като нисколихвени кредити за приходоносни 
проекти на принципа на публично– частно партньорство

Консорциум „Капш трафик 
солюшънс“ ще изгражда тол системата

Ново депо за битови отпадъци 
заработи край Пазарджик

Инвестират над 2 млрд. лв. в модернизация 
на ВиК мрежата в София

Министър Николай Нанков обяви договорената финансова 
рамка по споразумението и възможностите за реинвестиране 
по инициативата JESSICA 

ПОБЕДИТЕЛ

виктория Бирова е победител в конкурса 
за студентски проекти в памет на арх. Димитър Богданов. 

Проектът й „Плувен комплекс в Пловдив" спечели първа награда в състеза-
нието за едногодишна стипендия. Събитието се организира по традиция от 

архитектурно бюро „Амфион". 

За наградените проекти в конкурса четете в следващия брой
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Висшият експертен 
екологичен съвет (ВЕЕС) 
при МОСВ взе решение 
за одобряване на осъ-
ществяването на инвес-
тиционното предложение 
за „Подобряване на тра-
сето на Лот 3.2 на ав-
томагистрала „Струма“ 
по източен вариант Г 
10.50. Предвид големия 
обществен интерес, при 
взимането на решение-
то членовете на съвета 
проведоха задълбочена 
експертна дискусия. Те 
се съобразиха със значи-
телния брой, постъпили 
в хода на процедурата по 
Оценката на въздейст-
вието на околната сре-
да (ОВОС), различни 
по характер становища, 
позиции, мнения и въз-
ражения по различни-
те варианти на трасето. 
Бяха взети предвид ре-
зултатите от проведените 
обществени обсъждания 
и заключенията на не-
зависимите експерти от 
извършените ОВОС и 
Оценката за съвмести-

мост с предмета и целите 
за опазването на защи-
тените зони от мрежата 
Натура 2000. 

Процедурата по ОВОС 
започна през април 2015 
г.  Тя се  проведе при 
стриктно спазване на 
всички нормативни изис-
квания на Закона за опаз-
ване на околната среда. 
Направени бяха допъл-
нително значителен брой 
консултации с други ве-
домства, организации и 
институции за обектив-
но вземане на решение 
предвид приоритетност-
та на обекта и проявения 
голям обществен инте-
рес. За да подпомогнат 
вземането на решение, в 
състава на заседанието 
на ВЕЕС бяха включени 
представители на науч-
ната общност и други 
експерти. Дискусията бе 
насрочена със заповед на 
министъра на околната 
среда и водите съгласно 
Правилника за функци-
ите, задачите и състава 
на ВЕЕС. В работата на 

заседанието участва и 
представител на НПО, 
определен според пра-
вилника.

С взетото решение по 
ОВОС за одобряване на 
източен вариант Г 10.50 
на трасе на Лот 3.2 на ав-
томагистрала „Струма“ 
са предписани задължи-
телни за изпълнение ус-
ловия и мерки по Закона 
за опазване на околната 
среда при всичките ета-
пи по реализацията на 
инвестиционното пред-
ложение.

Припомняме, че из-
точният вариант разделя 
движението на две са-
мостоятелни и раздале-
чени едно от друго пътни 
платна. В посока Гърция 
трасето ще преминава 
по съществуващия път 
I-1 (Е-79), през Креснен-
ското дефиле, а трасето 
за София ще бъде по нов 
терен, на изток от дефи-
лето. Приблизителната 
стойност на проекта по 
източния вариант е 730 
млн. лв. 

ОТ СЕДМицАТА

В посока Гърция трасето ще преминава по съществуващия път I-1 (Е-79), през Креснен-
ското дефиле, а участъкът за София ще бъде по нов терен, на изток от дефилето

35 млн. лв. по бюдже-
та на Министерството 
на транспорта, инфор-
мационните техноло-
гии и съобщенията ще 
бъдат отпуснати за за-
вършването на транс-
портни проекти. Сред-
ствата се предоставят 
целево на Национална 
компания „Железопът-
на инфраструктура“ за 
финализиране на желе-
зопътните проекти по 
Оперативна програма 
„Транспорт 2007-2013“. 
Сумата ще покрие при-
ключването на проекти-

те за реконструкция и 
електрификация на жп 
линията Пловдив - Сви-
ленград по коридори IV 
и IX, Фаза 2; за реха-
билитация на железо-
пътната инфраструктура 
в участъци по линията 
Пловдив - Бургас, за мо-
дернизация на участъка 
Септември - Пловдив, 
за техническа помощ 
по трансевропейската 
транспортна мрежа, за 
изграждането на ин-
термодален терминал в 
Пловдив и за развитието 
на възел София.

Допълнително прави-
телството отпусна 19,2 
млн. лв. по бюджета на 
МТиТС за национал-
ното съфинансиране на 
транспортни проекти по 
Механизма за свързване 
на Европа за периода 
2015-2017 г. По този на-
чин се спазват ангажи-
ментите на българската 
страна за осигуряване 
на национално съфи-
нансиране в размер на 
15% от общата стойност 
на проектите.

Още по темата на 
стр. 4-5

Кабинетът отпусна 35 млн. лв. за 
завършване на транспортни проекти

Той разделя движението на две самостоятелни 
и раздалечени едно от друго пътни платна

Екологичният съвет одобри Източния вариант за АМ „Струма“
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интегрираната транс-
портна стратегия на 
България в периода до 
2030 г. получи одобре-
ние от Европейската ко-
мисия, стана ясно от до-
клад на транспортното 

ведомство. Документът 
очертава основните на-
соки за развитие на на-
ционалната транспортна 
система. изработването 
му бе сред приоритети-
те на Министерството 

на транспорта, тъй като 
наличието му е задъл-
жително изискване за 
изпълнението на пред-
варителните условия 
на ЕК за европейските 
структурни и инвести-

ционни фондове в пери-
ода 2014-2020 г. в сек-
тор „Транспорт“, уточни 
министър ивайло Мос-
ковски. Европейската 
комисия е уведомила 
официално българската 

страна, че счита пред-
варителното условие за 
изпълнено.

Сред значимите про-
екти, които страната ни 
е заложила за изпъл-
нение с  помощта на 

ЕК и финансиране от 
структурните и инвес-
тиционните фондове, 
са двата железопътни 
коридора на България 
с Гърция и Македония. 
Договореностите, които 

Разчитаме на финансиране от структурните и инвестиционните фондове на ЕС до 2020 г.

Жп коридорите ни с Гърция и Македония поставят    страната сериозно на транспортната карта на Европа

Катя КОСТОВА

250 милиона лева ще 
бъдат инвестирани през 
2018 г. в строителство-
то на третата линия на 
метрото в София, сочат 
плановете на Столична 
община. Третата линия 
трябва да е готова през 
есента на 2019 г. 

Следващата година е 
ключова за строителство-
то на третата линия. То-
гава се очаква да бъде 
завършено изграждане-
то на тунела от „Красно 
село“ до Малък градски 
театър „Зад канала“ и да 
бъдат доставени първите 
нови метровлакове, кои-
то ще са необходими за 
обслужването на новия 
лъч на подземната желез-
ница.

В началото на юни 
Европейската комисия 
одобри и  по следния 
транш от 173 млн. лв. 
(86,6 млн. евро) за из-
граждане на третия лъч 
на софийското метро. 
Средствата са предназна-
чени за изграждането на 
4 метростанции между 
„Красно село“ и „Гор-
на баня“ - „Никола Му-
шанов“, „Монтевидео“, 
„Овча купел 2“ и „Горна 
баня“. Отсечката, за ко-
ято бе получено тогава 
финансиране, е с обща 
дължина четири кило-
метра. Тя е разделена на 
две позиции. изпълнител 
за първите две станции е 
обединение „Метробилд-

запад“, в което влизат 
„Джи Пи груп“, „Стани-
лов“ ЕООД, „интерпро“, 
„Биас-М“ ЕООД, с по-
дизпълнител „Старт ин-
женеринг“. „Метробилд-
запад“ трябва да изгради 
общо 2336 м тунел и две 
подземни метростанции 
в кв. „Овча купел“ срещу 
81 млн. лв. без ДДС, или 
с около 10 млн. лв. под 
първоначалната прогноз-
на стойност на Столична 
община. Другата полови-
на от отсечката ще бъде 
построена от обедине-
ние „Метро Горна баня“ 
- „Трейс груп холд“, „ин-
тегрирани строителни 
системи“, „Евро алианс 
тунели“ и „Мармет“. Те 
спечелиха обществената 
поръчка с цена от 95 млн. 
лв., която беше с около 9 
млн. лв. повече от пред-
варителните сметки.

Миналата година Ев-
ропейската комисия одо-
бри първите 736 млн. лв. 
С тези пари беше оси-
гурено изграждането на 
третия метролъч между 
кварталите „Хаджи Ди-
митър“ и „Красно село“ 
през центъра на столи-
цата.

О б щ о  од о б р е н и т е 
средства от Брюксел за 
проекта досега са 909 
млн. лв. Строителство-
то на третия лъч от со-
фийското метро започна 
в началото на 2016 г. с 
най-тежкия участък меж-
ду „Красно село“ и Ма-
лък градски театър „Зад 
канала“ под центъра на 

града. Първата отсечка 
от близо три километра - 
между станциите 14 (раз-
положена на кръстови-
щето на ул. „Житница“ 
и бул. „цар Борис III“) 
и 12 (под бул. „Акад. и. 
Гешов“ и бул. „Бълга-
рия“), беше поверена на 
„Метро 2014“ срещу 48 
млн. лв. В обединението 
влизат „Балканстрой“, 
„Балканстрой София“ и 
„Монолит София“.

Следващата отсечка 
от 2,4 км и станциите 
11 (при „Петте кьоше-
та“), 10 (при НДК) и 9 

(при Попа) бе поверена 
на „Метробилд център“ 
срещу почти 94 млн. лв. 
В обединението вли-
зат компаниите „Джи 

Пи груп“, „Станилов“ 
ЕООД, „интерпро“, „Би-
ас-М“ ЕООД, които ще 
строят и част от участъка 
между „Красно село“ и 
„Горна баня“.

Лот 3 от третия ме-
тролъч от „Орлов мост“ 
до Малък градски теа-
тър „Зад Канала“ е с из-
пълнител „Метро строи-
телство“. В компанията 
влизат фирмите „Трейс 
груп холд“, „Евро али-
анс тунели“ и „инжпро-
ект“. Стойността на този 
участък е 75 582 112 лв. 
В него се намира и най-

трудната метростанция 
- 8 на „Орлов мост“, къ-
дето ще се прави връзка 
с първия метродиаметър. 
Подлезът при „Орлов 

мост“ се използва за раз-
пределяне на трафика, 
а за да имат граждани-
те достъп от метрото до 
спирката на автобусите в 
началото на Борисовата 
градина, подземен пеше-
ходен тунел ще свързва 
метростанцията с езерото 
Ариана.

Лот 4 от проекта за 
третия лъч се отнася 
само за центъра и включ-
ва прокарване на тунел с 
тунелопробивна машина, 
която минава през целия 
участък от „Красно село“ 
до Малък градски теа-
тър „Зад канала“. изпъл-
нител е „Доуш иншаат 
ве тиджарет“ АД, „Виа 
Конструкт Груп“ ЕООД, 
„Ултрастрой“ ЕООД. 
Стойността е 195 231 
553 лв. Строителен над-
зор и за Лот 4 извършва 
ДЗЗД иМи, съставено 
от „Метроконсулт БГ“, 
„инфрапроект консулт“ 
ЕООД, „инфрам“ АД, 
„инфрам“ ЕООД. Туне-
лопробивната машина 
се нарича „Витоша“ и е 
произведена в завод „Хе-
ренкнехт“ в Германия за 
строителството на дву-
пътните тунели по тре-
тата линия на метрото в 
София. Транспортирана 

е на части с кораби по р. 
Рейн и р. Дунав до стар-
товата шахта в „Красно 
село“, където е монтира-
на. Тя е в България от но-
ември 2016 г. Дължината 
й заедно със съпътства-
щото оборудване е над 
180 м, а диаметърът - 9,4 
м. Тежи 1200 т, а заедно 
със съпътстващото обо-
рудване надхвърля 1400 
т. Средната скорост, с 
която се движи, е 20-30 м 
на ден. След по-малко от 
15 месеца тунелопробив-
ната машина трябва да е 
приключила работата си.

В последната част от 
източния край на третия 
метролъч попада трасе 
от Малък градски театър 
„Зад канала“ до моста 
„Чавдар“ и МС 5. из-
пълнител е „Трейс Груп 
Холд“ с подизпълнител 
„Свеко Енергопроект“ 
АД за работен проект 
по част „Конструктивна“ 
на тунелния метроучас-
тък. Строителен надзор 
е ДЗЗД иМи, съставено 
от „Метроконсулт БГ“, 
„инфрапроект консулт“ 
ЕООД, „инфрам“ АД, 
„инфрам“ ЕООД. Стой-
ността на участъка и ме-
тростанцията е 45 млн. 
лв. без ДДС. 

Догодина се очаква 
да бъдат доставени пър-
вите 5 от общо 20 нови 
метровлака „Сименс“, 
модел „инспиро“. из-
пълнител на поръчката 
е обединение „Симе-
тро София“, съставено 
от „Сименс България“, 
„ С и м е н с  А в с т р и я “ ,  
„Неваг“ - Полша, с по-
дизпълнители „Сименс 
Германия“, „Старт ин-
женеринг“, „Балкантел“ 
ООД. Производството на 
подвижния състав вече e 
започнало. Дължината на 
всеки отделен влак ще е 
около 60 м.

Доставката включва и 
изпълнение на изготве-
ните и одобрени от „Си-
менс“ технически про-
екти за системите за ав-
томатика и управление, 

както и за автоматичните 
врати за отделяне на пе-
роните на станциите от 
влаковете. Предвидено е 
проектиране, доставка и 

монтаж и функционални 
изпитания на системите, 
свързани с управлени-
ето на метровлаковете. 
Доставката на допълни-

телните 10 метровлака 
и съответните системи е 
предвидена за следващи-
те етапи от изграждането 
на трета метролиния.

Първите 5 от общо 20 нови влака идват догодина

Доставката на новите мотриси включва системите за автоматика и управление на 
автоматичните врати за отделяне на пероните на станциите от влаковете

Тунелната машина започна да изгражда тунела откъм 
“Красно село”  в началото на миналата година

В центъра изграждането на метростанциите става бук-
вално под прозорците на хората

София влага още 250 млн. лв. в третия лъч на метрото
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изграждането на 
метродепо „Земля -
не“ ще струва около 
58 млн. лв. Строи го 
обединение „Геометро 
Земляне“, съставено от 
„Геострой“ АД, „Тран-
сремонтстрой“ ЕАД 
и „БиАС - М“ ЕООД. 
Подизпълнители са 
„Стартинженеринг“ 
и „Атко Трейд“. Ра-
ботата по него тръгна 
през 2016 г. Метродепо 
„Земляне“ е предви-
дено за обслужване на 
мотрисите, които ще 
пътуват по третия ди-
аметър.

П ъ р в о н ач а л н и т е 
планове предвижда-
ха второ метродепо на 
столицата да бъде раз-
положено в кв. „Враж-

дебна“ - в края на тре-
ти диаметър, близо до 
северната зона на Ле-
тище София. След като 
Столична община взе 
решение да се работи 
най-напред в централ-
ната част от диаметъ-
ра, впоследствие бе 
избрано друго място. 
Беше отреден терен в 
рамките на съществу-
ващото автобусно депо 
„Земляне“ с придаване 
на допълнителна те-
ритория - основно за 
автобуси. Затова обект 
„Метродепо Земляне“ 
включва и реконструк-
ция на съществуващия 
гараж на автобусите 
на столичния градски 
транспорт. Общата му 
площ е 35 дка.

До края на годината 
се очаква да бъде обявен 
търгът за проектиране на 
разширението на третия 
диаметър на столичното 
метро от 7 км със 7 ме-
тростанции през кв. „Гео 

Милев“, „Слатина“, до 
Окръжна болница на бул. 
„цариградско шосе“. 
целта е, щом бъде готов 
проектът за този учас-
тък, с него да се канди-
датства за европейски 
средства в периода 2021-
2027 г. Финансирането 
ще бъде от приоритетна 
ос „Техническа помощ“ 
на ОПТТи 2014-2020 г.

Това разклонение на 
трети метродиаметър 
стига до Окръжна бол-
ница (МБАЛ „Св. Анна“) 
и има връзка с първия 
метролъч, минаващ през 
„Младост 1“. Трасето на 
разклонението се отделя 
при ул. „Шипка“ след 
„Орлов мост“, минава 
под Военна академия „Г. 
С. Раковски“ и първата 
му спирка е на Румън-
ското посолство на бул. 
„Ситняково“. Следват 
2 спирки на бул. „Гео 
Милев“, като втората е 

при зала „Фестивална“. 
Следващите две са в кв. 
„Слатина“, а петата стан-
ция е до „Арена Армеец“ 
на ул. „Асен Йорданов“. 
След това трасето върви 
под бул. „цариградско 

шосе“ и има спирка след 
надлеза за „Тех парк Со-
фия“ и накрая - на Ок-
ръжна болница (МБАЛ 
„Св. Анна“).

С отклонението поне 
отчасти ще се реализи-

ра първоначалният про-
ект за столичното метро 
от преди близо половин 
век, предвиждащ под-
земната железница да е 
под бул. „цариградско 
шосе“.
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постигнахме с колегите 
от двете балкански дър-
жави, са много важни 
за нас, смята министър 
Московски. Според него 
тези транспортни връзки 
ще носят голяма добаве-
на стойност и когато жп 
коридорите се построят, 
България вече ще стои 
по различен начин на 
картата на Балканите и 
Европа. 

Наскоро държавата 
стартира изпълнението и 
на други жп обекти, кои-
то ще се финансират по 
ОП „Транспорт и транс-
портна инфраструктура 
2014-2020“ и Механизма 
за свързване на Европа. 
В края на август запо-
чна строителството на 
жп отсечките Скутаре 
- Оризово и Стралджа 
- церковски. Стартира 
и рехабилитацията на 
жп линията от София до 
Елин Пелин, която е на 
стойност 120 млн. лв. и 
се финансира от Меха-
низма за свързване на 
Европа (МСЕ).

НКЖи обяви проце-

дурата и за избор на из-
пълнител по проекта за 
изграждане на сигнали-
зация и телекомуника-
ции за цялото жп трасе 
от Пловдив до Бургас. 
До края на годината ще 
бъде открита обществе-
на поръчка за жп участъ-
ка Оризово - Михайлово. 
Там се предвижда час-
тично изместване на тра-
сето, което да заобикаля 
гара Чирпан, и ще бъде 
проектирано за движе-
ние 160 км/час.

Обявени бяха също 
търговете за строител-
ство на двете жп отсеч-

ки от Елин Пелин до 
Костенец и от Костенец 
до Септември, но пора-
ди обжалвания в КЗК 
те бяха временно спре-
ни. Тези направления 
ще бъдат най-голямо-
то предизвикателство за 
НКЖи, тъй като теренът 
е планински и постига-
нето на високите про-
ектни скорости ще изис-
ква промяна в трасето, 
както и преминаване на 
дефилето през близо 30 
тунела и виадукта, со-
чат работните анализи 
на Министерството на 
транспорта.

Жп коридорите ни с Гърция и Македония поставят    страната сериозно на транспортната карта на Европа

Изграждането на метродепо 
„Земляне“ ще струва 58 млн. лв.

ДО КРАЯ НА ДЕКЕМВРИ

Изграждането на метродепото в “Земляне”  включва и 
реконструкция на съществуващия автобусен гараж

В следващия програмен период София ще иска пари за изграждане на метрото до 
района на Окръжна болница

Обявяват търг за проектиране на разширението до Окръжна болница
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иНТЕРВЮ

Разговаря  
Катя КОСТОВА

- Г-н Николов, според 
Вас наложителна ли е про-
мяна в нормативната уред-
ба, която да забрани из-
ползването на полистире-
ни за изолация на високи 
сгради?

- Такава промяна е задъл-
жителна и Българската асо-
циация за изолации в строи-
телството е внесла предложе-
ние за такива промени.

- Какви са предложени-
ята на асоциацията във 
връзка с този проблем, кой-
то Вие поставяте много-
кратно във времето?

- Предложенията са изпра-
тени с официално писмо до 
МРРБ и основната идея е да 
не се прилагат материали с 
органичен произход на ви-
соки сгради, а само такива 
с клас по реакция на огън 
А, т.е. негорими. Също така 
да се ограничи и забави раз-
пространението на огъня при 
възникване на пожари в по-
ниски сгради чрез монтиране 
на негорими ивици с по-голя-
ма ширина.

- Продължава ли у нас 
да се използват за високи 
сгради внасяните от Румъ-
ния изолационни материа-
ли от клас С?

- За съжаление, продължа-
ва.

- Какви са най-големите 
рисковете от прилагането 
им? 

- При пожар фасадата ста-
ва разпространител на огъня 
и никой не може да го спре. 
Евакуацията на хората от 
високите сгради е по-трудна. 
Високите сгради не могат да 
бъдат гасени над височина, 
ограничена от възможност-
ите на противопожарните 
органи. За България - 28 м. 
В други европейски страни 
границата на тази безопасна 
височина е намалена до 22 
метра.

- Къде са приети най-рес-
триктивни норми?

- Най-рестриктивни в това 
отношение са страните от би-
вша Югославия - Хърватска, 
Сърбия. Наскоро и Македо-
ния прие подобни ограниче-
ния от 16 м. Всяка една дър-
жава решава по различен на-
чин, в зависимост от собст-
вените условия. Най-често е 
около 22 м. България и Румъ-
ния са приели най-либерални 
правила от 28 м. Неотдавна 
висока сграда с неподходяща 
изолация в Англия изгоря и 
от видеоматериалите се виж-
да, че първите 7-8 етажа са 
изгасени. Нагоре обаче всич-
ко изгаря като факла. Това 
е проблемът. На по-големи 
височини има повече вятър и 
разпространението на огъня 
става по-бързо и хората на 
високите етажи остават без 
път за евакуация.

Не бива обаче да се мисли, 
че става дума само за полис-
тирена като опасен материал, 
а за всички, които са на орга-
нична основа. В случая с Ан-
глия например става дума за 
пресован полиетилен, монти-
ран между тънки алуминиеви 
листове от по 0,5 мм. именно 

този материал се е запалил, 
независимо че е имал клас на 
реакция на огън Б.

Въпросът опира и до на-
чина на класификация на 
материалите. Това най-често 
се прави при лабораторни ус-
ловия. Поведението на даден 
материал обаче на място - на 
фасадата на обекта, е много 
по-различно.

За по-ниските сгради опас-
ността не е толкова голяма, 
защото те трябва да имат 
негорими ивици, които да за-
бавят разпространението на 
пламъците, докато дойде по-
жарната да ги загаси и хората 
да се евакуират. При тези 
сгради цялата изолационна 
система трябва да бъде от 
клас Б. Докато при високите 
сгради има изисквания всич-
ки елементи на системата 
вече да са от по-висок клас.

Не бива да се забравят и 
рисковете по време на стро-
ителство на нови високи 
сгради, където не може да се 
вдигне скеле над определена 
височина. 

- Имате ли информация 
къде у нас вече са били 
монтирани подобни изола-
ции?

- На много места в страна-
та - както при изпълнението 
на Националната програма 
за енергийно ефективно об-
новяване на многофамилни 
жилищни сгради, така и при 
други обекти на частни или 
публични инвеститори.

Нашата кампания за из-
ползването на пожаробезо-

пасни материали касае всич-
ки обекти в страната, а не 
само по националната про-
грама. има стотици сгради, 
които се градят или обновя-
ват от предприемачи, и на-
всякъде трябва да се спазват 
правилата.

- Колко по-евтино излиза 
използването на изолация 
от клас Ц, която само по 
документи е негорима, от-
колкото наистина пожаро-
безопасен материал?

- При направените груби 
изчисления - 4-6 лв./кв. м 
РЗП, в зависимост от много 
фактори. Например за 15-ет-
ажна сграда с РЗП 6000 кв. 
м и 30% остъкляване на фа-
садите разликата би излязла 
около 25-35 хил. лв. Рефе-
рентната стойност на ремон-
та на такава сграда би била 
около 800 хил. лв. В ника-
къв случай обаче не трябва 
да анатемосваме материала, 
защото той може да се из-
ползва спокойно за по-ниски 
сгради. Много от фирмите, 
които са наши членове, рабо-
тят с него.

- Според Вас какви са 
другите най-чести прояви 
на нелоялна конкуренция 
на пазара на санирането?

- Сред най-честите прояви 
на нелоялна конкуренция е 
доставката на топлоизолаци-
онни материали с по-малка 
плътност от декларираната; 
използването на материа-
ли от различни системи на 
принципа „най-евтиното“; 
невлагането на материали 

при изграждането или влага-
не на по-малки количества от 
определените в нормативите 
и проектите; използване на 
неподходящи лепила; липса 
на механично закрепване - 
„дюбели“. Това са все прак-
тики, от които губят гражда-
ните.

- Започнахте национална 
кампания в подкрепа на 
апликаторите на изолации. 
Какви са основните й цели?

- Да се създаде гилдия, 
за да се създадат критерии 
за качество, да се отстояват 
общи интереси, да се създаде 
система за подготовка на ка-
дри и тяхната квалификация 
и преквалификация.

- Кога планирате да бъде 
готов регистърът на изпъл-
нителите на изолации?

- Бързаме бавно, защото 
е необходимо да се заложат 
здрави основи. Това е важно, 
за да има смисъл стъпката, 
която правим.

- Има ли необходимост 
от промени в Национална-
та програма за енергийно 
ефективно обновяване на 
многофамилни жилищни 
сгради?

- Програмата е едно много 
добро, макар и закъсняло 
усилие на държавата да под-
помогне енергийната ефек-
тивност на жилищата. В про-
цеса на реализация се виждат 
някои недостатъци, които 
МРРБ и браншовите камари 
и организации трябва да от-
четат и да отстранят за бъде-
щите етапи.

Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg

Инж. Йордан Николов, изпълнителен директор на БАИС:

Инж. Йордан 
Николов е  сред 
учредителите на 
Българската асо-
циация за изола-
ции в строител-
ството (БАИС). 
Бил е два манда-
та председател 
на УС на асоциа-
цията. От март 
2 0 1 6  г .  е  н е и н 
и з п ъ л н и т е л е н 
д и р е кто р .  Н и -
колов е експерт 
по изолационни 
системи. Специ-
ализацията му 
е в направление 
„Покривни и хи-
дроизолационни 
материали“.

Сред най-честите прояви на нелоялна 
конкуренция у нас е доставката на 
топлоизолационни материали с по-малка 
плътност от официално декларираната 

При реализацията на Националната програма 
за саниране се виждат някои недостатъци, които 
МРРБ и браншовите организации трябва да 
отчетат и да отстранят за бъдещите етапи

Санирането е едно добро, макар и закъсняло усилие на държавата да подобри енергийната ефективност на жилищата

Искаме само негорими 
изолации за високи сгради
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МЛАДиТЕ В БРАНША

- Защо избрахте да се реа-
лизирате в България?

- Поех по пътя на интери-
орния дизайн още преди да 
завърша университета. През 
далечната 2005 г., когато бях 
студентка, имах възможността 
да започна работа като инте-
риорен дизайнер в голямо и 
бързо развиващо се студио. 
Работата беше динамична, ин-
тересна и изпълнена с много 
предизвикателства. именно 
там опознах и обикнах профе-
сията си. През годините съм 
имала възможността да работя 
по много жилищни и общест-
вени пространства и пред очи-
те ми интериорният дизайн в 
България се развиваше и про-
дължава да се развива с много 
високи обороти. Българските 
дизайнери са изключително 
талантливи и по нищо не от-
стъпват на световноизвестните 
такива. Не съм имала нито 
миг, в който да съм съжалила 
за професионалния път, по 
който съм поела. 

- Какви са трудностите, с 

които се сблъсквате във Ва-
шата работа?

- На са малко трудностите 
в нашата професия, но пък и 
удовлетворението от това да 
си „отгледаш“ проекта също 
е много голямо - от заражда-
нето на идеята, през нейното 
изпълнение и накрая стигайки 
до реализацията й. Работа-
та ни е много всеобхватна и 
е свързана едновременно с 
всички звена - доставчици, 
производители и изпълнители. 
интериорният дизайнер освен 
проектант, е и именно свърз-
ващото звено на всички по-
дизпълнители и това понякога 
създава доста трудности. 

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

- Във всякаква и дори не 
бих се ограничила само в така-
ва, свързана с професията ми. 
Но тъй като тук представяте 
професионалисти, ще споде-
ля последната лична кауза, 
в която участвах с идеен ин-
териорен проект на детското 

отделение на УМБАЛСМ „Пи-
рогов“. Казвам лична кауза, 
защото като майка на близна-
ци, в детското отделение на 
„Пирогов“ като придружител 
съм лежала не веднъж и два 
пъти. и мога да кажа, че в 
по-ужасно и потискащо място 
не съм била. Винаги съм си 
мислила колко по-добре ще се 
чувстват децата, на които по 
една или друга причина им се 

налага болничен престой, ако 
детските отделения имат друг 
облик. Защото интериорът има 
силата да въздейства на всич-
ки сетива и наистина да под-
помага по-бързото възстано-
вяване на организма. и в този 
ред на мисли в градовете има 
много неща, които могат да се 
направят с цел да се подобри 
качеството на живот на хората. 
В голям град като София няма 

почти никакви обществени 
тоалетни. В сградния фонд на 
повечето държавни институ-
ции - болници, общини, учи-
лища и детски градини, има 
много какво да се желае и като 
екстериор, и като интериор. 
именно съвместната работа 
на дизайнерите и архитектите 
може да допринесе за една 
по-красива и функционална 
заобикаляща ни среда.

ПРОЕКТИ

Божана Йорданова, интериорен дизайнер:

Божана Йорданова е родена на 
17.10.1982 г. в София. Средното си 
образование завършва в 105-о СОУ 
„Атанас Далчев“, профил „Изоб-
разително изкуство с италиански 
език“, а висшето - в Лесотехниче-
ския университет, София, специал-
ност „Инженерен дизайн на мебели 
и интериор“. Понастоящем работи 
като интериорен дизайнер в дизайн 
студио ART Court.

В свободното си време се занимава 
с рисуване върху текстил и интери-
орни визуализации.

Омъжена, с 10-годишни близнаци - 
момче и момиче.

Идеен интериорен проект на детското отделение в УМБАЛСМ “Пирогов” , София

Интериорен проект на ловна хижа в Родопите

Интериорът има силата да 
въздейства на всички сетива
Заедно можем да допринесем за по-красива и функционална заобикаляща ни среда
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Е д н а  от  гл а в н и т е 
причини да не се случ-
ва трансформацията на 
индустриални обекти в 
такива с ново предназна-
чение е цената. Ренови-
рането у нас излиза три 
пъти по-скъпо от ново 
строителство. Затова 
инвеститорите предпо-
читат да съборят стара-
та сграда и да започнат 
проект наново. Те имат 

своята логика, защото 
те финансират обекта. 
За жалост, държавата не 
се включва по никакъв 
начин. Намесва се едва 
когато стане нещо фра-
пиращо - както с палежа 
на тютюневите складове 
в Пловдив. Това стана на-
ционален въпрос. исти-
ната е, че собственици на 
подобен имот или инвес-
титори трудно могат да 

се справят с документа-
цията и изискванията на 
НиНКН. Там нещата са 
много тежки и сложни, 
точат се с години. Зато-
ва възложителите търсят 
всякакъв начин да събо-
рят такива индустриал-
ни сгради. Обществото 
също в повечето случаи 
предпочита това. Защото 
никой не иска да минава 
край руини, които в мно-
го случаи са и опасни... 
Ние от КАБ изразяваме 
позиция, но дотам - не 
можем да се намесим по 
друг начин, за да се запа-
зят такива ценни сгради, 
складове, стари фабрики 
или друго. Ако държа-
вата намери вариант да 
съфинансира реновира-
нето на подобни обекти 
заедно със собствениците 
или ако ги освободи от 
данъци за известен пери-
од, има шанс да запазим 
това архитектурно на-
следство.

Арх. Ивайло Славчев, РК на КАБ - София-област:

Прилагаме ли добрите практики при трансформирането    на индустриални обекти в обществени?

Не сме готови да трансформираме 
индустриални обекти в обществе-
ни. За пример ще дам тютюневите 
складове в Пловдив. От тях ставаше 
много интересен културен обект. В 
София ликвидирахме централната 
баня и я превърнахме в музей, ка-
къвто можеше да стане и на много 
други места. иначе няма проблем 
много от ненужните вече сгради да 
се трансформират в обекти с други 
функции. В чужбина много складове 
стават модерни обекти. Но ние не 
сме готови за това, нямаме добра 
практика в тази област.

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

Не сме готови да 
правим преустройства

Реновирането излиза 3 пъти 
по–скъпо от нов строеж
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Прилагаме ли добрите практики при трансформирането    на индустриални обекти в обществени?

Нямам наблюдение в 
другите градове как е, 
но специално в Пловдив, 
като минавам покрай 
тютюневите складове, 
ми става много тъжно. 
Сградите пустеят, ру-
шат се и от години стоят 
така. Не се взема никак-
во решение за тях. До-
колкото съм запозната, 

има само една сграда, 
която е трансформирана 
с цел развитие на нови 
функции. А това не е 
добре. В момента дори 
улиците около складо-
вете са затворени. На-
времето имаше толкова 
идеи и проекти за тях-
ното преобразяване в 
артпространства и т.н. 

Проведоха се и няколко 
конкурса... Много добре 
си спомням, че същест-
вуваше и решение да се 
направи там музей на 
архитектурата. Но за съ-
жаление, никой от тези 
проекти не се реализира. 
и като гледам, в близко 
бъдеще няма да се пред-
приемат никакви мерки.

Арх. Алвард Бадваганян, РК на КАБ - Пловдив:

Става ми тъжно, когато минавам 
покрай тютюневите складове

М и с л я ,  ч е  н я м а -
ме достатъчно опит в 
трансформацията на 
индустриални обекти 
- складове или фабри-
ки примерно, в нещо 
модерно. Дори за Со-
фия не се сещам да 
има реновиран подобен 
обект, който да е със 
сменени функции. Та-
кива обекти на индус-
триалната архитектура 

с ново предназначение 
съм виждал повече в 
чужбина. В доста от тях 
се помещават офиси и 
цялостно са оформени 
като бизнес сгради. В 
България такова нещо 
не се предприема. Не се 
ангажирам с коментар 
защо - дали заради лип-
са на експертиза, зара-
ди липса на инвеститор 
или по други причини.

Столична община 
Австрийско посолство в София

Ви канят на публично представяне и дискусия на 

БРОНЗОВАТА КЪЩА
проект на Пламен Деянов

17 октомври - Национална художествена академия, ректорат, 
17.00 ч.

20 октомври - Съюз на архитектите, 17.00 ч.
25 октомври - Нов български университет, ректорат, 17.00 ч.
8 ноември - Столична библиотека, Галерия „София“, 17.00 ч.

 
„Бронзовата къща“ е най-голямата скулптура - сграда в света, 

произведена изцяло и само от масивен бронз. Нейното издигане в 
София е официално правителствено предложение 

на Република Австрия към Република България във връзка 
с културното сътрудничество между двете страни по време на тях-
ното председателство и с „2018 - Европейска година на културното 
наследство“. Ще присъстват авторът Пламен Деянов и кураторът 

на проекта Борис Костадинов.
За повече информация: 

Столична община, Дирекция „Култура“, тел. 02 986 22 78

Ланд. арх. Димитър Гонгалов, РК на КАБ - София:

Такива сгради има 
повече в чужбина

Изоставена квартална топлоцентрала във Варна, превърната в модерен бутиков хотел 



бр. 33 (1199), 16 - 22 октомври 2017 г.

10

В последните пет-
найсетина години се за-
нимавам основно с ин-
дустриални обекти, но 
повечето са ново стро-
ителство. При тях мога 
да кажа, че се съобразя-
ваме изцяло с техноло-
гиите на възложителя, 
тъй като са специфични. 
Ние работим предимно с 
германски фирми, разра-
ботвали сме техни заво-

ди, като технологията е 
тяхна, а всичко останало 
правим ние. Например 
при конструкцията тър-
сим най-икономичния 
вариант, стремим се ар-
хитектурата да отгова-
ря на желанието на въз-
ложителя, но в същото 
време се съобразяваме 
с нашите възможности 
и нашето производство 
за неща като панели, 

дограма, покривни по-
крития, изолация и т. н. 
Т. е. правим всичко по 
най-добрия начин, удо-
бен за всички. Смея да 
твърдя, че имаме опит и 
го прилагаме успешно. 
Българските инженери 
сме на доста високо про-
фесионално ниво, дори в 
някои случаи се справя-
ме по-добре от чуждите 
ни колеги.

Нямаме опит в това 
отношение. По света 
са много по-напред от 
нас. У нас има много 
стари сгради, които или 
се разрушават, или се 
оставят на времето да 
ги разруши. В Благо-
евград от старото кино 
„Калпакчиев“ направи-

ха малък магазин. Съ-
бориха спортната зала 
и на мястото построиха 
друг търговски обект. 
Неудачно старата ка-
зарма стана място за 
концерти. Много про-
мишлени предприятия 
станаха шивашки цехо-
ве. Но тях преобразяват 

на парче - само частта, 
която им е нужна. Дру-
гото така си стои - ста-
ро и грозно. Може да 
се подеме инициатива 
за преобразяване на ин-
дустриалните сгради. 
Но кметовете на градо-
вете трябва да узреят за 
това.

Имаме опит в новото строителство, но се 
съобразяваме и с технологиите на възложителя

У нас се правят приспособления, 
а не реновиране за други цели

Инж. Емил Крумов, председател на секция 
„Конструкции на сгради и съоръжения“ в КИИП:

Инж. Даниела Бояджиева, член на РК на КИИП 
- Благоевград:

Трансформацията 
на всеки обект е спе-
цифична.  Не всеки 
става за всичко. има 
и сполучливи реше-
ния, и несполучливи. 
Но като цяло за този 
проблем съм песимист. 

Виждам, че смяната 
на функциите става на 
парче - една част се 
събаря, друга се рено-
вира. Не се прави като 
комплексен строителен 
продукт - със смяна на 
всички системи - водо, 

електро, вентилации и 
т. н. В Кърджали едно 
кино се превърна в 
търговски обект. Не ми 
харесва изпълнението, 
имам бележки. Това 
означава, че нямаме 
опит.

Преобразуването на всяка 
сграда е специфично

Инж. Любен Бостанджиев, председател на РК 
на КИИП - Кърджали:

Прилагаме ли добрите практики при трансформиране 
на индустриални обекти в обществени?

Адаптацията и повторното използване на стари индустриални сгради отдавна се при-
лага в Америка, като там е разпространено понятието лофт (промишлено помещение, 
превърнато в жилищно пространство)

коНФЕрЕНЦиЯ и БиЗНЕС СрЕЩи 
С гЕрмАНСки Фирми

„ЕНЕргиЙНА ЕФЕктивНоСт в иНДУСтриЯтА“ 
24-26 октомври 2017 г.

Конференция на 24.10.2017 г., 9.30-16.00 часа

Тема: 
„Германски технологии за повишаване на енергийната ефек-

тивност в индустрията и възможности за приложението им в 
България“

Място: 
Зала „София“, Гранд Хотел София, ул. „Гурко“ 1

На нея ще бъдат представени германският опит и концепции 
за ефективно използване на енергия и ресурси в производ-
ствените процеси и сгради. Осигурен е симултанен превод.

На 25 и 26 10.2017 г. ще се проведат индивидуални бизнес 
срещи между германските компании и български фирми и ор-
ганизации, проявяващи интерес към партньорство.

Повече информация за германските фирми, програмата на 
конференцията и формуляр за заявяване на бизнес срещи и 
участие в конференцията може да намерите на:
http://bulgarien.ahk.de/bg/dienstleistungen/exportinitiative-
energieeffizienz/ahk-geschaeftsreise-exportinitiative-energie/

Участието ви в конференцията, както и в бизнес срещи-
те е безплатно!

Проектът е по поръчение на Германския Бундестаг 
и се финансира от Германското федерално министер-
ство на икономиката и енергетиката.

Организатори: Германо-българската 
индустриално-търговска камара (ГБИТК) 
и eclareon GmbH.

ПОКАНА
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ОКОЛНА СРЕДА

Отличиха най-добрите в 
конкурса „Екообщина 2017 г.“

„Проектите за интег-
риран градски транс-
порт в големите градове 
и мерките за енергийна 
ефективност, изпълня-
вани от МРРБ със сред-
ства от бюджета и ЕС, 
oказват най-голямо вли-
яние върху подобряване 
на околната среда, чис-

тотата на въздуха и по-
вишаване качеството на 
живот“, това заяви зам.-
министърът на регио-
налното развитие и бла-
гоустройството Деница 
Николова. Тя заедно с 
посланика на Франция 
у нас - Н.Пр. Ерик Льо-
бедел, отличи общините 
лауреати в категориите 
„Устойчива мобилност“ 
и „Енергийна ефектив-
ност на сградите“ в таз-
годишното издание на 
конкурса „Екообщина 
2017 г.“ Той се провежда 
за втора поредна годи-
на от Посолството на 
Франция в България, а 
Министерството на ре-
гионалното развитие 
и благоустройството е 
един от партньорите на 
инициативата.

В категория „Устой-
чива мобилност“ награ-
дите получиха общини-
те Самоков - за изгра-
дените 10 км велоалеи 
и проект за насърчаване 
използването на елек-
тромобили, и Бургас - за 
проектите си за „интег-
риран градски транс-
порт“ и „интегриран 
модел за управление и 

контрол на обществения 
транспорт“. Призовете 
за „Енергийна ефектив-
ност на сградите“ оти-
доха в общините Смя-
дово и Габрово заради 
множеството успешни 
проекти и инициативи 
за енергийна ефектив-
ност.

Заместник-министър 
Николова подчерта важ-
ността от опазване на 
околното пространство 
и призова за повече уси-
лия от институциите и 
обществото в мерки за 
подобряване на клима-
тичните условия и на-
маляване на вредните 
въздействия.  Според 
нея в последните годи-
ни българските общини 
са направили немалко 
стъпки, за да подобрят 
качеството на живот в 
населените места. „Уз-
ряхме много в годините 
в подхода си към окол-
ната среда и заобикаля-
щото ни пространство. 

Ако в началото на член-
ството ни в ЕС наш ос-
новен приоритет бе тър-
сенето на финансиране, 
за да покрием определе-
ни дефицити в различ-
на инфраструктура, за 
да постигнем ефект за 
градовете и те да се раз-
виват, днес говорим за 

това, не само да модер-
низираме и подменим 
обществения градски 
транспорт, а колко вред-
ни емисии бихме спес-
тили от това в града“, 
посочи Деница Николо-
ва. Според нея България 
вече е извървяла пътя 
си по отношение на еко-
логичното развитие и 
даде пример с плановете 
за градско развитие, в 
които все по-често се 
говори за замяна на пре-
возните средства с ал-
тернативни методи на 
предвижване, разширя-
ване на зелените площи, 
изграждане на паркове и 
детски площадки. 

В програмния период 
до 2020 г. с европейско 
финансиране у нас ще 
се реализират мащабни 
проекти за устойчивата 
градска мобилност за 
подобряване на трафи-
ка, намаляване на вред-
ните емисии и развитие 
на алтернативни вари-
анти за предвижване. 
Знакова в това отноше-
ние е направената вече 

инвестиция за интег-
риран градски транс-
порт на София, който 
е допринесъл за подо-
бряване на качеството 
на въздуха. Мерките за 
енергийна ефективност 
на обществени и мно-
гофамилни жилищни 
сгради също дават не-
малък принос в качест-
вената среда за живот в 
градовете на България.

БъДЕщЕТО

Сред официалните гости на събитието бяха министърът на околната среда и водите Нено 
Димов, кметът на София Йорданка Фандъкова, кметове от страната и др.
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Стол и ч н а  о б щ и н а 
предприема мерки за по-
добряване на публични-
те пространства и град-
ската среда. Това стана 
ясно след обсъждането 
на доклада на урбаниста 
проф. Ян Геел за състо-
янието на централната 
градска част на София. 
Датският специалист бе 
поканен преди година, 
за да помогне в плани-

рането на работата по 
създаване и развитие на 
публичните простран-
ства в градския център. 
Тогава бе поставено и 
началото на проект „Со-
фия - град за хората“. 
Сега стратегията е го-
това, предстои анализът 
на световноизвестния 
урбанист и неговия екип 
да бъде развит в програ-
ма с конкретни мерки за 

действие. В изготвения 
документ се съдържат 
препоръки по четири 
направления. Това са: 
градска идентичност - 
да се подобрят пешеход-
ните и транспортните 
контакти с планината, 
минералните извори, 
историческите забеле-
жителности и др.; мо-
билност - подобряване 
начина на придвижване 
- чрез подобряване пе-
шеходната мрежа, об-
ществения транспорт, 
велоалеите и пешеход-
ните зони, пешеходни 
пространства, свърза-

ни с паркове, градини и 
други обществени мес-
та; обществен живот - 
връщане на хората от 
моловете в града чрез 
подобряване градското 
пространство с множе-
ство функции; качест-
во на публичното прос-
транство - уеднаквяване 
дизайна на фасадите на 
сградите, пътна настил-
ка по привлекателен на-
чин. 

Според доклада сто-
лицата трябва да развие 
своя идентичност, начи-
ните на придвижване, 
обществения и култур-

ния живот, а свободни-
те пространства трябва 
да са повече. Екипът на 
Геел посочва, че София 
трябва да се възползва 
от близостта на плани-
ните, като бъдат подо-
брени визуалните и фи-
зическите връзки с тях 
и да използва повече ми-
нералните води. Трябва 
да бъде изградена мре-
жа от пешеходни улици 
и велоалеи, за да може 
жителите на града да се 
насладят на архитекту-
рата в центъра и архео-
логическото наследство. 
Подобрение за пеше-

ходното придвижване 
трябва да бъде напра-
вено и покрай големите 
булеварди в столицата, 
като за пример бе даден 
„Тодор Александров“, 
където на места трото-

арите са твърде тесни. 
На много места липсват 
и удобни трасета за пре-
сичането им, а броят на 
подлезите и надлезите 
да бъде по-малък. Авто-
мобилите пък трябва да 

Препоръките на урбаниста Ян Геел и екипа му влизат в работния график на общината

Амбицията на Сто-
лична община да разви-
ва София като зелен и 
иновативен град и град 
на младите хора минава 
през анализ на препо-
ръките, направени от 

архитектурното бюро 
на светилото в урбанис-
тиката проф. Ян Геел. 
Голямата цел е промяна 
на средата - тя да стане 
по-достъпна и здраво-
словна, като се акцен-

тира върху парковете 
и градините, общест-
вените пространства, 
минералните извори, 
историческите забеле-
жителности, зелените 
части на столицата,  

планинските райони и 
др.

„Действията по про-
екта прехвърлят работа 
в рамките на един кмет-
ски мандат“, подчерта 
Фандъкова. В обсъжда-
нията за промяната на 
градската част са били 
включени както общин-
ските съветници, така 
и гражданите на столи-
цата. 

Фандъкова смята, че 
част от мерките и ре-
шенията на проблема с 
достъпността се изпъл-
няват. Докладът ще се 
превърне в програма, 
по която да се работи 
в посока облекчаване 
на трафика в града, 
подобряване връзките 
между парковете, оф-
ормяне на публични-
те пространства, за да 
са по-достъпни. „След 
публикуване на докла-
да специален екип под 
ръководството на глав-
ния архитект на Со-
фия и зам.-кметове ще 
подготвят програма с 
краткосрочни мерки с 
хоризонт 2020 г., сред-
носрочни с хоризонт до 
2025 г. и дългосрочни 
до 2030 г.“, подчерта 
кметът. По думите й, 
докладът показва голе-
мите предизвикателства 
- промяна на начина на 
живот в града, удължа-
ване и организиране на 
пешеходните зони, въ-

веждане на така наре-
чената „спокойна зона“. 

идеята на община-
та е пешеходната зона 
по бул. „Витоша“ да се 
удължи до бул. „Стам-
болийски“.

Ще се търси архи-
тект за изготвяне на 
проект и за площад. 
„Св. Неделя“, посочи 
кметът на София. Всич-
ки тези етапи са насо-
чени за разширяване 
на пешеходните зони в 
града, подчерта Фандъ-
кова. 

По думите й, през 
октомври е започнала 
програмата за разши-
ряване зелената част на 
града, като за две годи-
ни се планира засажда-
не на 120 000 дръвчета, 
като част от тях вече са 
засадени през миналия 
месец. Фандъкова от-
белязва, че най-тежката 
задача по доклада касае 
частта с веломрежата 
в столицата. Предла-
га се свързване на съ-
ществуващите велоа-
леи помежду им, както 
и с центъра на града. 
Строителството обаче 
затруднява осъщест-
вяването на тази идея. 
Проблематични са и 
мерките за улеснява-
не достъпа до Витоша. 
„Засега е трудно да се 
справяме с желания-
та на инвеститорите“, 
подчерта Фандъкова. 

Насоките са за удължаване на 
пешеходните зони и велоалеите

„Донякъде  инте -
ресното за София е, 
че улиците, парковете, 
площадите трябва да 
бъдат по-добре свър-
зани. Примерно пред-
стои разширяването на 
пешеходната зона на 
„Витоша“ до „Св. Неде-
ля“ и там, на площада, 

трябва да се опитаме да 
поукротим движението, 
за да се даде по-добро 
качество на живот за 
хората, които живеят 
тук... Това е един от 
първите ни проекти 
за София. Обсъждаме 
го заедно с градските 
власти, но има и много 

Търсим максимална свързаност между 
улиците, парковете и площадите

Променят градската среда на София в 4 направления

Йорданка Фандъкова, кмет на столицата:

Хенриете Вамберг, изп. директор на Jan Gheel Architects:

Столична община 
има огромното желание 
да подобри града, да го 
направи приветлив за 
хората и има прекрасна 
визия за това. През по-
следните 30 години аз 
и моят екип работим за 
подобряването на градо-
вете навсякъде по света 
и установихме, че на-
всякъде има огромно 

желание градовете да 
станат по-очовечени. На 
хората им е дошло до 
гуша от бетона, който 
влошава качеството на 
живот, от автомобил-
ната индустрия, от ко-
лите, които са навсякъ-
де. След 2000 г. на все 
повече места по света 
се появява това жела-
ние - градовете да са 

Проф. Ян Геел, архитект и урбанист:

Столичната управа има огромното 
желание да подобри визията

Търсят се варианти за повече пешеходни зони в столицата

Предстои свързване на съществуващите велоалеи 
помежду им, както и с центъра на града 
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арите са твърде тесни. 
На много места липсват 
и удобни трасета за пре-
сичането им, а броят на 
подлезите и надлезите 
да бъде по-малък. Авто-
мобилите пък трябва да 

бъдат отклонени от цен-
търа. Необходимо е и да 
бъдат въведени указания 
как могат да изглеждат 
елементите в публич-
ното пространство - от 
фасадите до кофите за 

боклук и осветителните 
тела. Глобите за парки-
ране върху тротоарите 
трябва да са повече, а 
колчетата, разположени 
по тях, да са по-малко. 
Времето за изчакване на 

светофарите трябва да е 
по-кратко.

Според Ян Геел Со-
фия има едни и същи 
проблеми като повечето 
големи градове в све-
та, сред които са Токио, 
Мелбърн, Москва, Ко-
пенхаген и Ню Йорк. 
Най-общо това са малко-
то пешеходни простран-
ства и големият брой ав-
томобили. Според Геел 
това се дължи на заро-
дилия се през 1960 г. 
модернизъм, който „каза 
довиждане на грижата 
за хората“, а фокусът се 
е изместил върху сгра-
дите. Малко след това се 
появило и „нашествието 
на автомобилите“. Спо-
ред специалиста тога-
ва никой не си е давал 
сметка, че дори най-мал-
ката постройка оказва 
влияние върху качество-
то на живот, което е ва-
жното за града и негови-
те жители. Положението 
в градовете се влошило, 
когато навлезли авто-
мобилите и изведнъж 

градското планиране 
пренебрегнало още по-
вече човешкия мащаб. 
При планирането 50-60 
километра разстояние 
за пътуване се е смятало 
за нормално, защото е 
съвсем възможно за ав-
томобилите. и така ав-
томобилите окупирали 
центровете на градове-
те вместо хората. Обра-
тният процес обаче не е 
толкова труден за изпъл-
нение колкото изглежда, 

казва Геел. За пример 
урбанистът посочи пло-
щад „Таймс скуеър“ в 
Ню Йорк, по чиято про-
мяна са работили той и 
неговият екип. Дълги го-
дини „Таймс скуеър“ бе 
по-скоро изключително 
натоварено кръстовище, 
с малко място за хората, 
отколкото площад. През 
2013 г. екипът на Геел 
започва работата си по 
пространството и днес 
то има по-големи пеше-

ходни зони, кафенета, 
по-малко автомобили, 
което,  по думите на 
Геел, го прави чудесно 
място, за да се насладиш 
на града. Когато чу как-
во сме направили в Ню 
Йорк, ми се обади кме-
тът на Москва и поиска 
да направим същото и 
там, каза Геел и посо-
чи града като поредния 
успешно освободен от 
коли и върнат на жите-
лите му.

Препоръките на урбаниста Ян Геел и екипа му влизат в работния график на общината

Надяваме се от на-
чалото на 2018 г. да ва-
жат ограниченията за 
височината на сградите, 
за да се осигури глед-
ка към Витоша, заяви 
гл. архитект на Столич-
на община арх. Здрав-
ко Здравков. „Новите 
сгради в пояса бул. „цар 
Борис III“ - градски 
център - бул. „Драган 
цанков“, „Ал. Малинов“ 
и Околовръстен път да 
са с височина до 75 м“, 
поясни арх. Здравков. 
Предложението на об-
щината е новите сгради 
след Околовръстния път 
да са високи най-мно-
го 15 метра. „До края 
на годината искаме да 
влязат в сила тези пра-
вила. Предложението е 
внесено за обсъждане в 
Народното събрание“, 
обясни той. Ще бъдат 
определени зони, къде-
то ще бъде разрешено 
построяването на небос-
търгачи. Тези мерки се 
предлагат във връзка с 
подобряването на град-
ската среда в частта й за 
хубава гледка към Ви-
тоша. 

Това е и един от ак-
центите в доклада на Ян 

Геел за градска идентич-
ност - да се подобрят 
пешеходните и транс-
портните контакти с 
планината, минералните 
извори, исторически за-
бележителности и др. 
Подобряване на мобил-
ността чрез оптимизи-
рането на обществения 
транспорт, велоалеите 
и пешеходните зони е 
друга предстояща задача 
пред екипа на главния 
архитект. Ще се работи 
и за създаване на сис-
теми за обвързани пе-
шеходни трасета - пе-
шеходни пространства 
с връзка с паркове и об-
ществени места. „Сред 
приоритетите ни е да 
върнем хората от моло-
вете в града чрез подо-
бряване градското прос-
транство с множество 
функции“, обясни арх. 
Здравков. Той акцентира 
и върху качество на пуб-
личното пространство. 
Предстои много работа 
за уеднаквяване дизай-
на на фасадите на сгра-
дите, подобряване на 
пътните настилки, дори 
и кошчета за боклук, но 
по привлекателен, а не 
по скучен начин. 

трябва да се опитаме да 
поукротим движението, 
за да се даде по-добро 
качество на живот за 
хората, които живеят 
тук... Това е един от 
първите ни проекти 
за София. Обсъждаме 
го заедно с градските 
власти, но има и много 

други идеи за столица-
та. Основните са, че се 
търсят редица подобре-
ния на обществено дос-
тъпните площи в града, 
също така облекчаване 
на трафика в северни-
те части на града и на-
маляване донякъде на 
движението в центъра.

Търсим максимална свързаност между 
улиците, парковете и площадите

Чакаме от 2018 г. да важат ограниченията за височината на 
сградите заради гледката към Витоша

Променят градската среда на София в 4 направления

Хенриете Вамберг, изп. директор на Jan Gheel Architects:

Арх. Здравко Здравков, гл. архитект на София: 

желание градовете да 
станат по-очовечени. На 
хората им е дошло до 
гуша от бетона, който 
влошава качеството на 
живот, от автомобил-
ната индустрия, от ко-
лите, които са навсякъ-
де. След 2000 г. на все 
повече места по света 
се появява това жела-
ние - градовете да са 

насочени повече към 
хората. Качеството на 
живот се подобрява, а 
мобилността се изменя 
- все повече се използ-
ват метрото и велоси-
педите като начин на 
придвижване, автомо-
билите намаляват. Това 
е символ на промяната 
- градовете стават все 
по-приветливи за хора-

та. Бяхме изключително 
щастливи да се запозна-
ем с България, да осъ-
ществим контакт със 
София и да установим, 
че общината тук има 
огромното желание да 
подобри града, да го на-
прави по-добър за хора-
та. София е прекрасна, 
но има нужда от малко 
полиране. Смятам, че 
заедно ще постигнем 
търсения резултат.

Проф. Ян Геел, архитект и урбанист:

Столичната управа има огромното 
желание да подобри визията

На работна среща експерти обсъдиха възможностите за реализация на доклада “Со-
фия - град за хората”, к акто и координацията между отделните проекти

Търсят се варианти за повече пешеходни зони в столицата
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Разговаря  
Лилия ЛОЗАНОВА

- Г-н Терзиев, вие 
сте вече трети мандат 
кмет, кои са пробле-
мите в село Орешак?

- инфраструктурата 
е големият ни проблем. 
Уличната мрежа не е в 
добро състояние и от 
години се опитваме да 
я изкърпваме на парче. 
Не е ремонтирана ця-
лостно от 80-те години 
на ХХ век, когато тук е 
идвал Дипломатически-
ят корпус. Дължината 
й е 25 км. Опитваме 
се да преасфалтираме 
участъци от пътя, който 
води до Троянския ма-
настир, и дано успеем 
за един мандат. Тази 
година със средства от 
бюджета положихме 
настилка на 300 м на 
една от централните 
улици.

За съжаление, про-
ектът за водния цикъл 
на селото не беше одо-
брен. Нямаме канализа-
ция в Орешак, а за да се 
развиваме като турис-
тически център, е ва-
жна инфраструктурата.

- Как близостта на 
селото до Троянския 
манастир се отразява 
на развитието на на-
селеното място? Вече 
споменахте туризма?

- Тъй като в Орешак 
имаме желание да раз-
виваме туризма, първо 
тук набра скорост рели-
гиозният туризъм. Тро-
янският манастир е тре-
ти по големина в Бъл-
гария, забележителен 
паметник на културата 
от национално значе-
ние. Той е основан през 
1600 г. и възобновен в 
периода 1830-1865 г. в 
сегашния си вид. Като 
архитектурен стил на 
сградите се причисля-
ва към възрожденската 
школа.

Най-забележителен 
архитектурен и култу-
рен паметник е глав-
ната църква „Успение 
Пресвета Богородица“, 
която е построена в пе-
риода 1835-1837 г. от 
майстор Константин от 
с. Пещера. Стенописите 
в църквата са богата 
галерия на изкуството 
на Захари Зограф, връх 
в неговото творчество. 
Обителта дълго време е 
била убежища на Апос-
тола на свободата.

Затова е радостно, че 

хора от страната и чуж-
бина идват тук, за да 
видят манастира и да се 
поклонят на чудотвор-
ната икона на Света Бо-
городица Троеручица, 
според легендата доне-
сена тук от монах, кой-
то идвал от Атон.

През последните го-
дини има възраждане 
на обителта след прис-
тигането на новия игу-
мен - Велички епископ 
Сионий. В дните около 
храмовия празник тази 
година правителството 
отпусна 500 000 лв. за 
ремонт на най-старата 
сграда в обителта - кри-
лото на екзарх Антим. 
Тече и освежаване на 
вътрешността на църк-
вата.

- Как са позицио-
нирани тук другите 
сегменти на туризма 
- селски, екологичен?

- Край близкото село 
Черни Осъм започва 
Природен парк „цен-
трален Балкан“. Веков-
ните букови гори в него 
са част от природното 
наследство под защи-
тата на ЮНЕСКО. За 
любителите на туризма 
има прокарана екопъте-
ка, която започва от съ-
седното село, премина-
ва край Орешак и стига 
до Троян. изградена е 

със средства, събирани 
от туристическите так-
си в общината.

В село Орешак през 
последните години все 
повече набира скорост 
и селският туризъм. За-
сега са регистрирани 
около 25-30 къщи за 
гости. имаме и три по-
големи бутикови хоте-
ла, като общият брой на 
леглата за настаняване 
е над 200.

В  О р е ш а к  и м а м е 
много дадености - кра-
сива природа, сливова 
ракия, занаяти. Липсва 
ни само едно - мине-
рална вода. През по-
следните  години се 
правят проучвания в 
района, които все още 
не са довели до реален 
резултат, но се смята, 
че в нашето землище е 
изворът, който захранва 
близкия курорт Шипко-
во.

- Занаятите са една 
от визитките на Оре-
шак, още повече че 
тук е базирано Нацио-
налното изложение на 
занаятите?

- Националното из-
ложение на художест-
вените занаяти и из-
куствата е създадено в 
село Орешак през вто-
рата половина на XVIII 
век в непосредствена 

близост до Троянския 
манастир на празника 
му Успение Богородич-
но. Така се поставя на-
чалото на организиран 
занаятчийски панаир, 
който след няколко го-
дини се разраства и ста-
ва един от най-големи-
те в Северна България. 
През 1967 г. майсторите 
на народните занаяти 
се обединяват в орга-
низация, наречена Зад-
руга на майсторите на 
народните художестве-
ни занаяти, която към 
момента е най-старо-
то действащо занаят-
чийско обединение в 
България. Основната 
й цел е съхраняване и 
развитие на традици-
онните занаяти. Наци-
оналното изложение е 
уникално и с възмож-
ността посетителите да 
участват в процеса на 
изработване на произ-
веденията. Ежегодно в 
комплекса се организи-
рат национални и меж-
дународни изложби с 
участие на български и 
чуждестранни майсто-
ри. В залите се показват 
предмети от керамика, 
дърво, метал, тъкани, 
везба, накити, оръжие 
и други. изложбата е и 
базар и предметите мо-
гат да се закупят ведна-

га. изложението в село 
Орешак е отворено за 
всички през цялата го-
дина.

Занаятчийството е 
в кръвта на местните 
хора и в почти всяка 
къща има занаятчия.

- Само със занаят-
чийство и туризъм ли 
се занимават местните 
хора?

- Когато седнах на 
кметския стол, тук има-
ше регистрирани бли-
зо 280 фирми, които се 
занимават със занаяти, 
мебелно производство, 
но сега са по-малко. 
Хората работят в 3-4 
по-крупни фирми за 
мебелно производство, 
като немалка част от 
тях пътуват и до Троян. 
От години продължа-
ва тенденцията тук да 
се заселват хора от по-
бедните села на Пле-
венско, Свищовско, Ло-
вешко. Продължава да 
е висок интересът към 
закупуване на къщи. 
Освен близостта до об-
ластния град и краси-
вата природа, хубавото 
е, че тук имаме дейст-
ващо училище, детска 
градина.

- Сливата и ракията 
са едни от символите 
на Троянския край. 
Каква площ са гради-

ните с този плод?
-  К о г а т о  и м а ш е 

ТКЗС, сливовите на-
саждения тук бяха над 
500 дка, които през 90-
те години бяха рести-
туирани. Значителна 
част от тях вече не се 
поддържат. Обаче във 
всеки двор има сливо-
ви дръвчета. Местните 
сортове започват по-
степенно да изчезват, 
защото не са толкова 
устойчиви на климатич-
ните аномалии и боле-
стите. Налагат се нови 
сортове и се разширя-
ват сливовите гради-
ни, които сега са около 
300 дка. Собственост 
са на трима-четирма 
по-крупни земеделски 
стопани.С всяка изми-
нала година фестивалът 
на сливата и ракията 
набира все повече по-
пулярност. Празникът 
е едно от най-големи-
те събития за Орешак. 
иначе другият важен 
ден е на 15 август - Ус-
пение Богородично,  
защото така е наречен 
Троянският манастир.

-  Интересни лич-
ности са свързани с 
живописната махала 
Баба Стана на с. Оре-
шак, дори съветник 
на английската кра-
лица?!

- Да, от тази махала е 
Джон Бризби - съветник 
в английския кралски 
двор. От тук произхож-
да неговият род и той 
прекарва всяко лято в 
дома си. Закупил е и 
съседните къщи и ги е 
възстановил. Направил 
е нещо като архитекту-
рен минирезерват, който 
посещават туристи и не-
гови гости от чужбина. 
Създал е фондация на 
името на своя прадядо - 
Константин Хаджикал-
чев - виден възрожденец 
и дарител. Друг член 
на фамилията заедно с 
иван Станчов, бивш по-
сланик на България в 
Лондон, е съосновател 
на английската благот-
ворителна организация 
„Приятели на Бълга-
рия“. Тя набира сред-
ства за хуманитарни и 
образователни проекти 
в България. Благодаре-
ние на тази организация 
всяка година около 30 
талантливи ученици от 
Троян получават награ-
ди на церемония в двора 
на училището, построе-
но от Константин Хад-
жикалчев. 

РЕГиОНи
Христо Терзиев, кмет на с. Орешак:

За да се развиваме като туристически 
център, е важна инфраструктурата
Троянската обител, сливовата ракия и занаятите са емблема на с. Орешак и привличат гости от цял свят

Христо Терзиев е роден на 8 септември 
1957 г. в Троян. Той е кмет на село Оре-
шак вече трети мандат. Сяда на кмет-
ския стол през 2007 г. По образование е 
икономист. Работил е на тази позиция 
в бившето ТКЗС в Орешак и в почивния 
дом на военните. След това започва да 
развива собствен бизнес с мебели.
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Община Мездра про-
веде церемония по първа 
копка за енергийно об-
новление на сградата на 
общинската администра-
ция. Така официално бе 
даден старт на строител-
но-монтажните дейности 
по проекта. 

и з п ъ л н е н и е т о  н а 
е н е р г о с п е с т я в а щ и -
те мерки се осъщест-
вява по процедура № 
BG16RFOP001, Приори-
тетна ос 2 „Подкрепа на 
енергийна ефективност в 
опорни центрове в пери-
ферните райони“ на Опе-

ративна програма „Реги-
они в растеж 2014-2020“. 
Проектът „Прилагане 
на мерки за енергийно 
обновление на сградaта 
на общинската адми-
нистрация в град Ме-
здра“ е на обща стойност  
1 154 676.00 лв. От тях 
981 474.60 лв. са без-
възмездна финансова 
помощ от Европейския 
фонд за регионално раз-
витие, а 173 201.40 лв. 
- национално финанси-
ране. 

изпълнител на дей-

ностите по енергийно 
обновление на сградата е 
Консорциум „Енергийно 
обновление - Мездра“ 
ДЗЗД, а строителният 
надзор ще се осъщест-
вява от „Синко - инже-
неринг“ АД. Срокът за 
изпълнение на проекта е 
до 16 март 2018 г.

В церемонията участ-
ваха кметът на града 
инж. Генади Събков,  
Светлана Мицева, ръко-
водител на проекта, инж. 
Петя Василева, коорди-
натор на проекта, общин-

ски съветници, медии и 
други заинтересовани 
страни. Присъстваха и 
управителите на двете 
фирми изпълнители - 
инж. Стефан Попов от 
„Синко -инженеринг“ 
АД и Янко Шумков от 
Консорциум „Енергий-
но обновление - Мездра“ 
ДЗЗД.

В присъствието на 
гостите и граждани на 
Мездра кметът на града 
инж. Генади Събков даде 
старт на строително-
монтажните дейности с 

разливане на шампанско. 
Гостите бяха посрещнати 
с питка и мед от момиче-
та в национални носии.

Сградата не е ремон-
тирана от 1970 г., когато 
е строена, каза кметът. и 
подчерта, че с изпълне-
нието на проекта ще се 
намалят консумацията и 
разходите за енергия и 
емисиите на парникови 
и вредни газове, което 
ще подобри качеството 
на въздуха и цялостната 
работна среда на служи-
телите в общината.

Сградата на община Мездра 
става енергоспестяваща
С изпълнението на проекта администрацията 
ще намали и емисиите на вредни газове

РЕГиОНи

Николай АНТОНОВ

Приключи изпълнени-
ето на още три проекта 
за строителство и ремонт 
на трайни горски пътища 
на територията на Юго-
западно държавно пред-
приятие (ЮЗДП), съоб-
щиха от ръководството 
му в Благоевград. 

изграденият в района 
на Държавно горско сто-
панство - Земен, горски 
път „Раянци“ е с дъл-
жина 7,7 км и е покрит 
с трошено-каменна на-
стилка. Трасето преми-
нава през недостъпен 
район със стръмни скло-
нове и много дерета, като 
стига до голям горски ба-
сейн по северните части 
на Земенската планина. 
използваната укрепител-
на система от габиони 
осигурява устойчивост 
и възпрепятства раз-
витието на свлачищни 
процеси. Новият горски 
път осигурява възмож-

ност за по-равномерно 
ползване на дървесина 
и изпълнение на стопан-
ските дейности в гори-
те. Предвижда се близо 
3000 куб. м дървесина 
средногодишно да бъдат 
превозвани по него. Пъ-
тят ще улесни достъпа на 
транспортни средства и 
специализирана техника 
при възникване на пожа-
ри в района. 

Завърши и първият 
етап от изграждането на 
траен горски път „Теле-
визионна кула - Лещаро 
- Побит камък“ в района 
на Държавното горско 
стопанство - Рилски ма-
настир. Трасето е с обща 
дължина близо 5,4 км. 
Основно ремонтиран е 
и горският автомобилен 
път Дуркобила - Тръни-

те в землището на село 
Пастра с дължина на 
участъка 3,5 км. 

От 2015 г. до момен-
та със средства от фонд 
„инвестиции в горите“ 
на ЮЗДП са изградени и 
ремонтирани 10 горски 
пътища с обща дължи-
на 70 км, уточниха от 
предприятието. В процес 
на строителство са дру-
ги пет в териториални-
те поделения в Катунци, 
Кресна, Места, Петрич и 
Самоков с обща дължина 
32,3 км.

Всички новоизградени 
пътища са трета степен, 
което изисква полагане 
на трошено-каменна на-
стилка и направата на от-
воднителни съоръжения 
- канавки, водостоци, ке-
хони и габиони. 

Приключи строителството на 
3 горски пътя 

Николай АНТОНОВ

Приключи основният 
ремонт на два ключови 
баража във водосбора 
на Марулевска река в 
горски територии, сто-
панисвани от Държавно 
горско стопанство - Бла-
гоевград. След укрепва-
нето на т. нар. „криво-
линеен“ бараж на река 
Хърсовска през минала-
та година това е поред-
ният проект в изцяло 
обществена полза, фи-
нансиран със средства 
от фонд „инвестиции в 
горите“. С неговото осъ-
ществяване системата 
от укрепителни съоръ-
жения във водосбора на 
река Хърсовска е напъл-
но възстановена. 

Двете съоръжения на 
Марулевска река, които 
са били в лошо състо-
яние и с нарушена ця-
лост, вече са почистени 
от израсналата дървес-
но-храстова растител-

ност. Възстановена е 
каменната зидария, като 
е положено ново сто-
манобетонно покритие. 
Така те отново могат да 
изпълняват защитните 
си функции, като укро-
тяват водите на реката 
при поройни дъждове и 
предпазват Благоевград 
от наводнения.

Възстановяването на 
баражите се извършва 
за първи път от изграж-
дането им преди повече 

от 40 години. След го-
лямото наводнение на 
Благоевград през 1954 
г. започва строителство 
на технико-укрепител-
ни системи в землища-
та на селата Хърсово 
и Бистрица. В изпъл-
нение на предвидените 
дейности през годините 
са залесени стотици де-
кари ерозирани земи и 
са построени десетки 
баражи и други защитни 
прегради.

Възстановени са укрепителните 
съоръжения във водосбора на р. Хърсовска

Цвета ИВАНОВА

Кметът на Видин Ог-
нян ценков подписа 
договор в МРРБ за фи-
нансиране на важен за 
общината проект, с кой-
то се обновяват изцяло 
две елитни училища в 
града. Това са Природо-
математическата гимна-
зия и средното училище 
„цар Симеон Велики“. 
Средствата за обновле-

нието на двете сгради са 
безвъзмездна помощ и 
възлизат на 17 млн. лв. 
Те се осигуряват за из-
пълнение на интегрира-
ните планове за градско 
възстановяване и разви-
тие по Приоритетна ос 
„Устойчиво градско раз-
витие“ на европейска-
та програма „Региони в 
растеж“.

Със средствата ще се 
направи основна рекон-
струкция на сградата 

на Природоматемати-
ческата гимназия, ще 
се  оформи околното 
пространство и ще бъде 
изграден нов физкулту-
рен салон. Сградата на 
училище „цар Симеон 
Велики“, която е много 
стара, ще бъде консер-
вирана, реставрирана и 
експонирана за ползва-
не. Ще бъде оформено 
околното й простран-
ство и ще се направи 
пристройка и надстрой-

ка на съществуващия в 
двора физкултурен са-
лон.

Срокът за изпълнение 
на проектите е 30 месе-
ца. В него са включени 
сроковете за провеждане 
на процедурата за избор 
на изпълнители и сами-
те строително-монтажни 
работи. В двете учили-
ща ще бъдат създадени 
съвременни условия за 
качествено образование, 
изтъкват от общината.

Със 17 млн. лв. модернизират две видински училища

БЛАГОЕВГРАД
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Най-много договори 
по време на провелия се 
Международен техниче-
ски панаир в Пловдив са 
сключени за тежка стро-
ителна механизация и за 
изделия на машиностро-
енето, информират от ръ-
ководството на изложе-
нието. Форумът си връща 
духа от предкризисните 
години и това според 
маркетингови експерти е 
индикация, че бизнесът 
се активизира. Същата 
тенденция очерта и Наци-
оналният статистически 
институт, който отчете ре-
корден ръст от 3.9% на 
българската икономика за 
миналата година.

изложбата „Автосвят 
Пловдив“ тази година 
имаше по-силна бизнес 
ориентация и това също 

повлия положително на 
продажбите както на леки 
коли от моделите, подхо-
дящи за търговски пред-
ставители, така и на пи-
капи, камиони, автобуси“, 
конкретизира д-р иван 
Соколов, главен директор 
на Международен панаир 
Пловдив. Той посочи, че 
община Сливен е напра-
вила заявка за електриче-
ския автобус, произведен 
от чешки завод, а още ня-
колко кметове са проя-
вили интерес към него 
заради екологичния ефект.

В националния изло-
жбен център, организа-
тор на най-престижната 
технологична среща на 
Балканите, тази година 
се представиха над 600 
компании от 36 държави 
в дните от 25 до 30 сеп-

тември.
Общо 36 експоната 

получиха отличието за 
иновативни продукти с 
високо качество. Девет 
български авангардни 
разработки впечатлиха 
специалистите. Сред тях 
са мотокарът рекордьор, 
който повдига до 33 тона, 
машината за почистване 
на филтри на дизелови ав-
томобили, инсталация за 
изработване и поставяне 
на 3D панели за изола-
ция на самия строителен 
обект, мобилна смарт ла-
боратория за мониторинг 
на електродвигатели, соф-
туер за онлайн обучение и 
други.

В следващите издания 
на панаира ще има щан-
дове на Българската банка 
за развитие, Българската 

агенция за инвестиции и 
изпълнителната агенция 
за насърчаване на малките 

и средните предприятия, 
съобщи министърът на 
икономиката Емил Кара-

иванов в словото си при 
откриването на изложе-
нието.

Международният панаир в Пловдив си връща позициите от предкризисните години, сочат резултатите

Министерството на 
енергетиката започва 
проверки на електроцен-
тралите, които осигуря-
ват „студен резерв“ за 

зимния сезон. Това съ-
общи пред журналисти 
министърът на енергети-
ката Теменужка Петкова.

Подобна инспекция 

ведомството извършва 
за първи път. Тя пред-
вижда и замерване на 
количествата въглища, 
които централите имат в 
резерв.

Оценяването на със-
тоянието е провокирано 
от кризисната ситуация 
в първите дни на 2017 
г. Тогава рязкото засту-
дяване повиши потреб-
лението на електроенер-
гия в целия регион, а в 

първите дни някои от 
централите, които оси-
гуряват „студен резерв“, 
не успяха да активират 
производството си вед-
нага.

Част от проблемите 
бяха свързани със зам-
ръзването на въглищата, 
имаше и аварии на мощ-
ностите. В същото време 
страната не можеше да 
разчита на аварийна по-
мощ от съседните стра-

ни, защото и там имаше 
недостиг на електрое-
нергия.

Междувременно ди-
ректорът на Електро-
енергийния системен 
оператор (ЕСО) иван 
Йотов заяви, че са склю-
чени договори за извън-
редни доставки на елек-
троенергия през зимния 
сезон със същите произ-
водители. По думите му, 
ЕСО не може да намери 

други мощности, осо-
бено след като е била 
затворена ТЕц „Варна“. 
Компаниите, които не 
осигуриха навреме елек-
троенергия, са глобени 
с 3,5 млн. лв., каза още 
Йотов. Санкциите са 
увеличени четири пъти 
и надеждата е, че това 
ще стимулира произво-
дителите да изпълняват 
коректно своите задъл-
жения. 

Недостигът на кадри 
е един от основните 
проблеми пред иконо-
миката на България и 
тази тенденция ще се 
засилва, сочи последна-
та макроикономическа 
прогноза на Финансово-
то министерство.

Неблагоприятната де-
мографска картина може 
да доведе до липсата на 
работна сила още през 
2018 г. Това ще снижи 
темпа на нарастване на 
икономиката. Основната 
причина за недостига 
на кадри е емиграцията 
в чужбина, а в перспек-
тива и ниската ражда-
емост, която пък ана-
лизаторите свързват с 
ниските доходи у нас. 

Очакваният по-висок 
ръст на БВП най-веро-
ятно ще доведе до уве-

личаване на заетостта. 
До края на тази година 
безработицата ще падне 
до 6,5%, а през 2018 - 
до 6,2. За момента тя е 
6,6% за страната. 

Работодателите 
готови да наемат 

служители от 
Молдова и 

Украйна

Българският бизнес 
е готов да наема на ра-
бота наши сънародници 
от Молдова и Украйна 
и да им осигури добро 
заплащане, за да ги за-
държи, съобщи Стефан 
Шарлопов, председа-
тел на Българския съюз 
по балнеология и СПА 
туризъм. Страната ни 
се нуждае от специали-

сти в различни области, 
сред които и строителни 
работници.

„Предлагам на МТСП 
да започне преговори 
със съответните минис-
терства на Молдова и 
Украйна за привлича-

не на висококвалифи-
цирана работна сила. 
Това може да стане чрез 
т.нар. зелена карта“, 
обясни Стефан Шар-
лопов. Пример в тази 
насока е Чехия, която 
през 2008 г. е въвела въ-
просната карта и вече 
си е осигурила качест-
вена работна ръка от 
страните в  региона,  
включително и от Бъл-
гария. 

износът на България 
расте с двуцифрен темп, 
съобщават от Нацио-
налния статистически 
институт. През август 
нарастването е с 10,4% 
спрямо същия месец на 
миналата година.

От началото на 2017 
г. до края на август бъл-
гарски фирми са изне-
сли продукция на обща 
стойност 34 млрд. лв. 
Две трети от нея е за 
страни от ЕС, което е с 
13% повече от същия 
период на миналата го-
дина. Растежът се дъл-

жи на поскъпването на 
нефтопродуктите, суро-
вините и металите, но 
и на по-големите обе-
ми изнесена продукция. 
Двойно е скочил изно-
сът към Русия. Той се 
връща на нивата от 2015 
г., когато се срина зара-
ди наложените санкции 
на тази страна. Голям 
ръст - от 20 до 90%, ста-
тистиците регистрират и 
към Китай, Египет, ин-
дия и Сърбия. Към Тур-
ция износът е нараснал 
с 13%, сочи анализът на 
НСи.

Проверяват електроцентралите, осигуряващи „студен резерв“ за зимата

Финансовото министерство прогнозира 
риск от недостига на кадри

Износът на България расте

Рекорден брой договори за тежка строителна 
механизация, сключени на ЕСЕН 2017

Стефан Шарлопов
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Лилия ЦВЕТАНОВА

Кметът на  Свищов 
Генчо Генчев се срещна 
с кмета на румънската 

община Кълъраш Даниел 
Драгулин във връзка с 
изпълнението на съвмес-
тен проект по Програ-
мата за трансгранично 
сътрудничество.

Партньорите от двете 
страни обсъдиха подроб-
ности по одобреното на 
първи етап съвместно 
проектно предложение, 
касаещо Приоритетна  

ос 1 - Добре свързан ре-
гион. С реализирането на 
проекта „Повишаване на 
трансграничната мобил-
ност чрез подобряване 
на третостепенни възли 
към TEN-T инфраструк-
турата и разработване и 
координиране на тран-
сгранични транспортни 
системи“ в Свищов ще 
се извърши основен ре-
монт и реконструкция на 
пътя от с. Драгомирово, 
през с. Овча могила с 
излаз на главен път Русе 
- Плевен - София. 

Този участък от 10 км 
е изключително компро-
метиран през послед-
ните години и създава 
предпоставки за много 
катастрофи и автопро-
изшествия, уточниха от 
крайдунавската общи-
на. С реализирането на 
проекта ще се извърши 
цялостна рехабилита-
ция, изграждане на от-

воднителни съоръжения 
и тротоари в населените 
места и ще бъде осигуре-
но поставянето на нова 
пътна маркировка, знаци 
и мантинели. Това ще 
допринесе за по-добра 
свързаност, безопасност 
и съкращаване на вре-
мето за връзка с най-ва-
жните пътни артерии в 
страната. Ще се отрази 
пряко не само върху жи-
телите на конкретните 
населени места, а и на 
всички преминаващи на 
територията на община-
та. Общата стойност на 
проекта е 8 млн. евро, 
като водещ партньор е 
Свищов. Сумата, която 
е предвидена да усвои 
общината, е около 9 млн. 
лв.

На срещата и двете 
страни декларираха от-
говорното си отноше-
ние към реализирането 
на този голям и труден 

проект, касаещ пътната 
инфраструктура. Кметът 
на Кълъраш изрази же-
ланието си двата града 
да се побратимят, за да 
имат възможност да из-
пълняват множество бъ-
дещи съвместни иници-
ативи, които да развиват, 
както и да надграждат 
добросъседските взаимо-
отношения между двата 
народа. Кметът Генчев 
прие радушно поканата 
за побратимяване и каза, 
че след реализирането на 
мащабния проект със се-
верната ни съседка, кой-
то ще допринесе за един 
добре свързан регион 
чрез модерна и обновена 
пътна инфраструктура, 
двата града ще имат ста-
билна основа, върху ко-
ято да надграждат парт-
ньорството си в сфери 
като търговия, културен 
обмен, туризъм и инвес-
тиции.

Цвета ИВАНОВА

Строителството на 
пречиствателната стан-
ция за отпадни води във 
Видин продължава, съ-
общиха от общината. То 
започна през 2013 г. и бе 
прекъснато на 15 март 
2016 г. заради систем-
но неизпълнение на до-
говорените отношения 
от спечелилата общест-
вената поръчка фирма 
ДЗЗД „Понс Вабат - Еко, 
Видин“ - 2013.

Шестима кандидата 
се явиха на новия търг 
за избор на изпълнител. 
Между тях бяха „Гла-
вболгарстрой“, „Хид-
рострой“, „Обединение 
ГВВ Видин", „Обедине-
ние „Гео Видин 2017“ 
и др. Най-добра се ока-
за офертата на „Хид-
рострой“. Преди дни 

кметът на Видин Огнян 
ценков подписа дого-
вор за доизграждане на 
пречиствателната стан-
ция с изпълнителния ди-
ректор на „Хидрострой“ 
Живко Недев. Строител-
ният надзор е поверен 
на „Обединение ПСОВ - 
2017“. От негова страна 
договорът бе подписан 
от Ботьо Табаков. 

Предишният изпълни-
тел е извършил само 20 
процента от предвиде-
ните строителни работи. 
В момента тече дело за 
връщане на авансово по-
лучени средства за стро-
ежа. Новият - „Хидро-
строй“, се задължава да 
довърши строителството 
за 266 дни. В този срок 
са включени и достав-
ката на оборудването, 
изпитанията на съоръже-
нията, както и обучени-
ето на персонала. Стой-

ността на договора е  
15 707 000 лв. без ДДС, 
осигурени чрез Опера-
тивна програма „Окол-
на среда“. Строителният 
надзор е за 479 800 лв.

П р еч и с т ват е л н ат а 
станция за отпадни води 

се изгражда на брега на 
Дунав. Към нея ще бъдат 
насочени всички канали 
за отпадни води. Така 

реката ще бъде опазена и 
ще тече нататък по-чис-
та от сега, изтъкнаха от 
общината. изграждане-

то на пречиствателната 
станция е част от про-
екта за обновление на 
водния цикъл на Видин, 

който започна през 2013 
и завърши в края на 
2015 година. Подменени 
са водопроводи и канал-
ни тръби по 40 градски 
улици с обща дължина 
26,5 км. Стойността на 
този проект бе 72 млн. 
лв. По-късно от него 
бяха извадени средства-
та за пречиствателната 
станция, които общината 
получава от новия про-
грамен период. 

Министърът на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството Ни-
колай Нанков подписа 
разрешение за строеж на 
обект „Рехабилитация на 

път ІІ-81 „Бучин проход - 
Берковица“ от км 30+400 
до км 51+235“. С него се 
дава зелена светлина на 
Агенция „Пътна инфра-
структура“ да започне 

рехабилитация на бли-
зо 21 км от второклас-
ния републикански път в 
участъка от км 30+400 до 
км 51+235.

Ремонтът на пътното 

трасе е включен в Лот 3 
на Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014-
2020“. Общата стойност 
на проекта е близо 12,7 
млн. лв., предоставени от 
ЕС и държавния бюджет.

С изпълнението на 
проекта ще се подобрят 
и модернизират техни-
ко-експлоатационните 
характеристики на от-
сечката и ще се постигне 

еднородност на пътната 
настилка. Реализацията 
му ще доведе до повиша-
ване на мобилността на 
населението, увеличава-
не на инвестициите в ре-
гиона, създаване на нови 
работни места, подобря-
ване на състоянието на 
околната среда чрез на-
маляване на отделянето 
на вредни емисии на пар-
никови газове и възмож-

ност за по-добър достъп 
до здравни и образова-
телни услуги на местно-
то население. Чрез реха-
билитацията на път ІІ-81 
ще бъдат удовлетворени 
потребностите на насе-
лението на Югозападен 
район на България, най-
вече на жителите на об-
ласт София, както и на 
транзитно преминаващи-
те през региона.

Подписаха договорите за доизграждане на пречиствателната станция на Видин

Стартира строителството на 21 км от трасето 
Костинброд – Бучин проход – Берковица

Свищов и Кълъраш със съвместен проект за 8 млн. евро
Предвижда се реконструкция на компрометирания участък, свързващ село Драгомирово с главния път Плевен - Русе

Кметът на Свищов Генчо Генчев и кметът на румънската община Кълъраш Даниел Драгу-
лин обсъдиха подробностите по изпълнение на проекта

Кметът на Видин Огнян Ценков (в средата) и представители на фирмите изпълнители 
подписаха договорите за доизграждане на пречиствателна станция край града
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църквата в Беренде, за 
която бившият вече ди-
ректор на Националния 
исторически музей Бо-
жидар Димитров лансира 
екстравагантната идея да 
бъде преместена в му-
зея, ще бъде реставри-
рана на място. Храмът 
„Св. св. Петър и Павел“ 
е на около километър от 
драгоманското село Бе-
ренде. Пътят до него е 
планински и труднопро-
ходим, което отлагаше с 
десетилетия ремонта на 
обителта.

За радост вече е подпи-
сан договор с Министер-
ството на културата за 
реставрацията на храма в 
Беренде. От културното 
ведомство правят анализи 

и изчисления за сумата, 
нужна за това. Според 
Божидар Димитров рес-
таврацията на Боянската 
църква, която е по-голяма 
от „Св. св. Петър и Па-

вел“, е струвала около 160 
хил. лв. Директорът на 
Националния историче-
ски музей информира, че 
вече има дарител за църк-
вата - бизнесменът и ро-

долюбец Васил Василев.
Това, което спешно 

трябва да се направи пре-
ди началото на реставра-
ционните дейности обаче, 
е да се изгради път, за да 
може техниката и екипи-
те, които ще работят по 
възстановяването на хра-
ма, да стигат до него.

Реставрират на място уникалната 
средновековна църква в с. Беренде
Ценните стенописи с ликовете на Асеневци няма да бъдат местени в 
Националния исторически музей, каквато бе идеята на Божидар Димитров

Легендите разказват, че 
когато цар иван Асен Вто-
ри пристига в местността 
край Беренде, поръчва да 
се построи храмът, на чий-
то вход изографисват ро-
дословното дърво на рода 
Асеневци. 

Параклисът със запа-
зени цялостни стенописи 
съхранява историята за ху-
дожествения и социалния 
живот от времето на цар 
иван Александър. Храмът 
е ценен, тъй като там е 
изографисан един от мал-
кото образи от този период 
на Константин Кирил Фи-
лософ. 

Стенописите в църква-

та са с 50 г. по-стари от 
тези в Боянската църква 
и са датирани от ХIII век. 
Обителта, която е на близо 
800 години, е свързана в 
исторически контекст с 
множество средновеков-
ни паметници в региона 
- като рушащата се църква 
„Св. Николай“ в село Ка-
лотина или Погановския 
манастир на километри от 
границата на България и 
Сърбия, преценяват специ-
алисти по Средновекови-
ето. Според специалисти 
реставрацията на стенопи-
сите в храм „Св. св. Петър 
и Павел“ ще продължи 
около шест месеца.

ЛЕГЕНДАТА
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Лилия ЛОЗАНОВА

България е събрана на 
площ от 11 460 кв. м под 
историческия хълм ца-
ревец във Велико Тър-
ново. Наскоро беше от-
крит новият атракцион 
- парка с миниатюрите 
„Търновград - духът на 
хилядолетна България“. 
В него са представени 43 
знакови обекта за стра-
ната в реален вид и ума-
лени размери, като пое-
тапно броят им ще бъде 
увеличен до 70.

Те са разположени на 
терен според географ-
ското им местоположе-
ние на картата на Бълга-
рия и посоките. В най-
северозападната част е 
крепостта „Баба Вида“, 
а в най-източната - прис-
танище Варна. В центъ-
ра на обекта е Розовата 
долина, където са заса-
дени живи рози - един от 
символите на страната 
ни.

инвеститори на един-
ствения по рода си парк 
у нас са семейство Алек-
сандър и Наталия Мен-
шикови 

„Духът на България“ е 
изграден на терен, който 
доскоро е бил обрасъл с 
храсти и дървета. Мес-
тоположението му обаче 
е невероятно и това се 
оценява от 6000-те по-
сетители, които само за 
един ден разгледаха но-
вата атракция. 

„Този парк, който се 
намира в подножието на 
крепостта „царевец“, ще 
бъде коренът на Бълга-
рия. има много градове 
в света, в които също 

има такива паркове, и 
се надявам, че и този 
ще се превърне в култу-
рен продукт не само в 
България, но и в Европа. 
Той ще ни запознава не 
само с историята, духа 
и културата на страната, 

но и с емблематичните 
исторически сгради, ко-
ито всеки един българин 
трябва да знае. Тук има 
не само знакови обекти, 
но и инфраструктурни 
макети“, каза кметът на 
В. Търново инж. Даниел 
Панов.

Преди да започнем да 
работим по проекта, тук 
беше гора, сподели Ге-
орги Меншиков - 22-го-
дишният син на семей-
ството инвеститор.

Обектът е 
изграден с бързи 

темпове - само за 
2,5 месеца

Напълно преобрази-
хме мястото, с тежки 
машини се наложи да 
заравняваме терена, след 
което го облагородихме. 
Всичко извършихме с 
наши средства, нямаме 
спонсори.

Причината  да  съз -
дадем този атракцион 
точно във В. Търново е 
желанието на жители-
те на града и местната 
власт, обясни Меншиков. 

Консултанти по изграж-
дането на „Духът на Бъл-
гария“ са специалисти 
от различни области - от 
проектанти и архитекти 
до историци и археоло-
зи, познаващи специфи-
ката на представените 

културно-исторически 
обекти.

В парка са експони-
рани точни копия в ма-
щаб 1:25 на Бачковския 
и Рилския манастир, ре-
зиденция „Евксиноград“, 
църквата „Успение Бо-
городично“ в Габрово, 
царска Бистрица, Рим-
ския акведукт и Антич-
ния театър в Пловдив, 
църквите „Света София“ 
и „Христос Пантократор“ 
в Несебър, крепостта на 

нос Калиакра, Двореца в 
Балчик, моста на Колю 
Фичето над река Янтра 
край Бяла, Асеновата и 
Белоградчишката кре-
пост, крепостта „Баба 
Вида“, Дяволския мост, 
храм-паметник „Алек-
сандър Невски“ и Руска-
та църква в София, пар-
ламента, руската църква 
в с. Шипка, паметника на 
връх Шипка, Кадин мост 
на река Струма, Народ-
ния театър „иван Вазов“, 
паметник на ген. М. Д. 
Скобелев и панорамата 
„Плевенска епопея 1877 
г.“ в Плевен, Побити-
те камъни край Варна, 

катедралата във Варна. 
Представени са Розовата 
долина край Казанлък, 
пристанища Варна и Русе 
със съоръженията и ко-
рабите, Международно-
то летище Варна, Дунав 
мост, ски курортът Бан-

ско, Златни пясъци.
В музея на открито Ве-

лико Търново е презен-
тиран с църквата „Св. 40 
мъченици“, Художест-
вената галерия „Борис 
Денев“,  паметниците 

„Асеневци“ и „Майка 
България“, а копието на 
крепостта „царевец“ е 
единственото в мащаб 
1:70.

Повечето макети 
тежат до 300 кг, 

като най-големият 
е на църквата 

“Свети Александър 
Невски”  в София
Той е и най-високият 

експонат - близо 2 метра. 
Най-малката миниатюра 
е паметникът на цар Ос-
вободител.

Творбите са произве-
дени в Украйна, като по 
тях е работил екип от 
около 20-ина различни 
специалисти. изработка-
та на един макет отнема 
от 2 до 8 месеца, споде-
ли Георги Меншиков. 
В момента се работи по 
Рилския манастир, кой-
то има много детайли и 
създаването му изисква 
време.

Всички знакови обек-
ти са изработени от спе-
циални немски пласт-
м а с и ,  у с то й ч и в и  н а 
климатичните условия 
- горещини, студ, дъжд, 
сняг. Покрити са и с бои, 
неподатливи на физични 
въздействия. инвестито-

рът уточни, че творбите 
пристигат у нас на части 
и се сглобяват на място. 
Материалите не са евти-
ни, но все пак най-скъпа 
е творческата работа по 
изработването на маке-

тите, допълни предста-
вителят на инвеститори-
те Людмил Стоянов.

„Причината да създа-
дем такъв парк в Бъл-
гария се появи, когато 
научихме, че тук няма 
подобен обект. В Киев, 
където  живеем ,  има 
парк с макети. В Украй-
на има и специалисти, 
които могат да изработ-
ват миниатюри“, посо-
чи Меншиков-младши. 

Той има голям принос в 
изграждането на атрак-
цията във В. Търново, 
защото отговаря за целия 
процес от осигуряването 
на материалите до фина-
ла. По образование е ин-
женер-авиоконструктор, 
завършил Националния 
университет по авиация. 
има и втора магистра-
тура като прокурор-сле-
довател. Баща му Алек-
сандър също е инженер, 
а майка му Наталия е 
химик-еколог.

Затова бъдещите пла-
нове на семейството, 
свързани с България, са 
за изграждане и озеленя-
ване на паркове. Смятат 
да допълнят „Духът на 
България“ във В. Търново 
с още миниатюри, сред 
които ще има и инфра-
структурни, и транспорт-
ни обекти, като жп гарите 
в Пловдив и Варна.

„Чудесно е, че хората 
водят тук децата си и им 
показват едни от най-го-
лемите културно-истори-
чески забележителности 
в България“, обобщи Ге-
орги Меншиков.

Парк с миниатюри привлича туристи под Царевец
Атракционът включва 43 макета на емблематични за България културно– исторически и други обекти

Семейство Наталия и Александър Меншикови и кметът Даниел Панов на церемонията 
по откриването на парка

Георги Меншиков пред миниатюри
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В с я ко  п ом е щ е н и е  и м а 
нужда от красив завършек и 
именно затова дизайнерите 
акцентират все повече на това 
пространство в интериорни-
те проекти. Отдавна идеята 
гладък бял таван е демоде. 
Върху тази част от стаите все 
повече се експериментира. 
Окачени тавани, тапети, пана 
от разнообразни материали, 
дървени греди в ярки цветове 
и всякакви интересни текстури 
са оръжията, с които професи-
оналистите бягат от шаблона. 
целта винаги е да се прида-
де индивидуален характер на 
пространството, като и изобщо 
не е задължително таваните 
да бъдат еднакви в целия дом. 
Важно е да ги съчетаете със 
стила на обзавеждането в кон-
кретната стая. Може да проме-
ните тотално атмосферата на 
помещението, ако изберете по-
смело и нетрадиционно реше-
ние за повърхността на тавана. 
Вариациите са още по-големи, 
ако имате и мансарда или пък 
зона със скосен таван. От това 
как ще я „разиграете“, зависи 
дали ще добавите усещането 
за широта и пространство на 
помещението, или пък ще го 
смалите допълнително.

За да имате още по-голям 
ефект от един дизайнерски и 

нетрадиционен таван, не про-
пускайте да добавите огледала 
и огледални повърхности на 
мебели в съответната стая. 
Дали ще са окачени на стена, 
монтирани на врата, повърх-
ности на маси или като еле-
менти от шкафовете, зависи 
от цялостния избор на мебели-
ровката.

В момента много актуални 
са всички огледални повърх-
ности с метални обшивки и 
орнаменти. Не е задължително 
да са в традиционното зла-
тисто или сребристо. Дизай-
нерите препоръчват обковът 
на стъклото да е в тъмносив 
металик, черно, а защо не и в 
класическото червено.

Дизайнерски експерименти с тавана
Красивият завършък на стаите е постижим с разнообразни 
материали, греди в ярък цвят и всякакви интересни текстури 
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Международното студио 
Lava (Лаборатория за визуална 
архитектура) стартира реа-
лизацията на проект за нова 
„устойчива енергийна кула“. 
Тя е по поръчка на енергий-
ната компания Stadtwerke 
Heidelberg (SWH) и ще стане 
най-високата сграда в герман-
ския град Хайделберг. Проек-
тирано да замени съществу-
ващ газов резервоар, новото 
съоръжение ще бъде обгърна-
то от динамична многопласто-
ва фасада със спирална стъл-
ба, която ще обвива вътрешен 
изолационен слой панели от 
минерална вата, оцветена в 
различни нюанси на синьото. 
Кабелна мрежа, монтирана 
между пръстеновидните опо-
ри, ще създава външната фа-
сада. 

Около 11 000 плоскости от 
неръждаема стомана с диаман-
тена форма - толкова, колкото 

са и домакинствата, снабдява-
ни с енергия от мрежата, ще 
покриват структурата и ще мо-
гат да се въртят до 45 градуса 
хоризонтално при вятър. През 
нощта вътрешната обвивка на 
кулата ще бъде осветена от 
светодиоди в синьо, зелено и 
бяло, което означава пълнене 
или изпразване на резервоара 
за вода.

Обществено достъпна, ку-
лата ще разполага с два асан-
сьора и помещения за събития 
на покрива, бистро и тераси с 
изглед наоколо. центърът за 
съхранение на енергията ще е 
висок 56 метра и ще има капа-
цитет 19 500 кубически метра. 
Той ще е придружен от парк 
от 10 000 кв. м. Атрактивната 
структура ще символизира 
прехода към възобновяемите 
енергийни източници, предос-
тавяйки на посетителите си 
информация за устойчивата 
енергия и природните енер-
гийни ресурси. Произведената 
слънчева и вятърна енергия в 
съоръжението ще се използва 
за отопление на вода и про-
дажбата й като топлинна енер-
гия. Нашата задача беше да 
трансформираме голям тежък 
промишлен резервоар в дина-
мичен обект, споделя Тобиас 
Уулис, директор на LAVA. По 
думите му, този „магазин за 
знания“ ще замени предишния 
газов резервоар, символ на 
енергийната политика на 50-те 
години на миналия век.

Издигат „устойчива енергийна кула“ в Хайделберг
Новото 56-метрово съоръжение ще стане най-високата сграда в германския град
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Седмичен хороскоп за периода 16-22 октомври

Седмицата дава 
добри шансове на 
представителите на 
зодията. От вас за-
виси дали ще се въз-
ползвате от късмета, 
или ще го изпусне-
те. Амбицията сега 
е вашият съюзник. 
Мобилизирайте си-
лите и енергията си, 

бъдете креативни! 
Колкото по-мащаб-
но мислите, толкова 
по-високи резултати 
ще имате. Периодът 
позволява да нане-
сете удар върху кон-
куренцията в биз-
неса. Спечеленото 
сега ще ви осигури 
стабилност за дълго.

Амбициите ви 
теглят напред

Спокойни и урав-
новесени сте, но не 
сте застраховани от 
конфликти. Посре-
щайте ги спокойно, 
не заемайте страна 
и дори се опитайте 
да бъдете арбитър 
между воюващите! 
Това ще ви издигне 
в очите на начални-

ци и партньори. Въз-
можно е да решат, 
че тъкмо вие сте 
подходящи да пое-
мете нов проект. Не 
се колебайте, прие-
мете веднага! има-
те качествата да сте 
добър ръководител. 
Трябва само да пое-
мете отговорността.

Време за поемане 
на отговорности

През седмицата 
ще усетите прилив 
на енергия и това 
ще ви хвърли в нови 
смели проекти и 
нови лични връзки. 
Причина за ентуси-
азма ви се дължи на 
приключилото рет-
роградно влияние 
на Плутон върху ва-

шия знак. Внима-
вайте обаче да не 
прегорите! Не над-
ценявайте възмож-
ностите си! Вслуш-
вайте се в съвети 
за работата, които 
идват от  колеги! 
Личните отношения 
изяснявайте на че-
тири очи!

Вдъхновение за 
работа и нова връзка

Нами рате  с е  в 
края на сполетяла-
та ви буря от сре-
щи, задачи и пре-
говори. Емоциите, 
свързани с тях, ви 
идват в повече. Оп-
итайте да укроти-
те напрежението! 
Колкото по навреме 
го сторите, толко-

ва по-малко грешки 
ще допуснете. Към 
края на седмицата 
ще се почувствате 
удовлетворени, че 
усилията и нервите 
са си заслужавали. 
Близо сте до дълго 
чакан успех. Това 
важи и за личния ви 
живот.

В  работ ат а  ще 
имате успех.  Ще 
завършите дълго 
работен проект, ще 
ви предложат и пе-
челившо партньор-
ство. Не го отказ-
вайте от гордели-
вост и прекалено 
самочувствие! Не 
можете  да  свър -

шите всичко сами. 
Ако продължавате 
да игнорирате съ-
мишленици и при-
ятели, скоро ще се 
озовете в неприятна 
изолация. Това ще 
ви донесе загуби и 
ще разклати пози-
циите, които сега 
имате.

Не отказвайте 
партньорство

Щ е  с е  в ъ р н е -
те към стар бизнес 
проект. искате да 
го възродите, но мо-
ментът за това не е 
дошъл. Опитите ви 
ще ударят на камък. 
Ще загубите време 
и сили, което ще ви 
изнерви. Разбере-
те, че не можете да 

управлявате обсто-
ятелствата. Поняко-
га само желание не 
стига. По-разумно 
е да наблегнете на 
рутинните си задъл-
жения и текущи за-
дачи. Примирете се 
със сегашната си-
туация! Тя няма да 
продължи вечно.

Примирете се със 
сегашната ситуация

Хората от зодията 
са късметлии през 
тази седмица. Ще 
получите  чакано 
одобрение на до-
кументи, ще спече-
лите пари от лесна 
сделка и предложе-
ние за пътуване в 
чужбина. Чака ви и 
обяснение в любов. 

Радвайте се на ху-
бавия период! За-
служавате всичко, 
което ви се случва. 
Не бързайте обаче 
да харчите спечеле-
ното, по-добре ин-
вестирайте! За да 
задържите любовта, 
също трябва да по-
ложите усилия. 

Вие сте късметлиите 
на зодиака

Седмицата ще за-
почне с неспокой-
ство за Телците. Ще 
узнаете изведнъж, 
че колегите ви не 
са с вас, ще се ус-
ъмните и в човека 
до вас. Подозрени-
ята ще ви измъчват, 
но се опитайте да 
ги потиснете! Един-

ственото спасение е 
да се съсредоточи-
те върху работата. 
Положените сега 
извънредни усилия 
скоро ще доведат 
до положителни ре-
зултати. Тогава ще 
сложите в ред и от-
ношенията с окол-
ните.

Съсредоточете се 
върху задачите си 

Зодията ви е съче-
тание от разум и емо-
ционалност. Седми-
цата ще постави на 
изпитание чувствата 
и емоциите. Заради 
нещо незначително 
ще им дадете така-
ва воля, че за кратко 
ще унищожите от-
ношения, градени с 

години. За жалост, 
това ще попречи и 
на бизнеса ви. Труд-
но слагате граница 
между работата и 
личния живот. Време 
е да преосмислите 
поведението си. Ако 
проявите повече раз-
ум, има шанс да по-
правите грешките си.

Изпитание на 
чувствата

Преуморени сте 
от работа и отдавна 
не сте отделяли вре-
ме на близките си. 
Трябва да намалите 
темпото, защото се 
отразява на здраве-
то ви. Натрупана-
та умора ви прави 
сприхави и води до 
грешки. Почивка-

та сега е задължи-
телна. Презаредете 
батериите с кратко 
пътуване или ми-
ниваканция в ком-
панията на любими 
хора! Времето, пре-
карано с децата, ще 
ви върне силите, за 
да продължите на-
татък.

Обърнете внимание 
на здравето 

Под влияние на 
ретроградния Неп-
тун сте  и  затова 
нямате настроение 
за работа и любов. 
Бъдете търпеливи, 
този период няма 
да е дълъг! Не взе-
майте прибързани 
решения за смяна 
на службата, не из-

яснявайте стари от-
ношения! Най-раз-
умно е да изпълня-
вате рутинните си 
ангажименти и да 
чакате този небла-
гоприятен за зоди-
ята ви период да 
отмине. Скоро звез-
дите ще са на ваша 
страна.

Не вземайте 
прибързани решения

Приемате неща-
та на доверие. Ако 
в личен план това 
работи, то в служе-
бен крие рискове. 
Разчитайте повече 
на бързия си ум и 
анализирайте ситу-
ацията още докато 
нещата се случват! 
Не е важно какво ви 

казват другите, ва-
жно е какво смята-
те вие. Преценката 
точно сега няма да 
ви подведе. Седми-
цата е благоприятна 
за начало на нови 
проекти. Поработе-
те върху плановете 
си и чакайте скоро 
добри резултати!

Добро време 
за нови проектиБЛИЗНАЦИТЕЛЕЦ

Укротете бурята 
от емоцииОВЕН

РАК ЛЪВ ДЕВА

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ

КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ

АСТРОЛОГ
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