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България получи още 41 млн. евро за АЕЦ „Козлодуй“
Парите от Международния фонд за централата ще се изплащат до 2022 г.
41 млн. евро допълнително получава България
по Международния фонд
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„Козлодуй“. Решението
беше одобрено от Асамблеята на донорите на

фонда, които заседаваха
в Лондон в края на миналата година. Средствата

за управление на отпадъци от извеждането от
експлоатация, които се
отпускат в т.нар. ядрен
прозорец, се увеличават
с 27 млн. евро.
Донорите на фонда решиха срокът за разплащане на тези средства
да се удължи до 2022 г.
Освен тези средства на
фонда се отпускат още
24 млн. евро за издръжка
на проектите в ядрения
сектор. Срокът за разплащането на тези суми
пък е удължен до 2020 г.
С 10 млн. евро обаче е намалена сумата за
извеждане от експлоа-

тация на блокове 1-4 на
АЕЦ „Козлодуй“. Това е
в резултат на икономии
по проектите от първи
и втори етап на извеждането от експлоатация
на блоковете. Срокът за
разплащания и в този
с е кто р е уд ъ л же н д о
2022 г.
По програма ДЕЗИРЕ
за подпомагане на битовата газификация донорите на фонда също
одобриха промени. Занапред безвъзмездната
помощ по програмата ще
бъде до 30% от допустимите разходи, а цената
за присъединяване ще

се включва изцяло като
допустим разход по проектите. По програмата
до момента се покриваха
до 20% от допустимите разходи без цената за
присъединяване.
Българскат а ст рана поиска и удължаване на срока за действие
на програма ДЕ ЗИРЕ
до края на 2020 г. Тогава е крайният срок за
изпълнение на проекти
в неядрения прозорец
на фонда. През първото
тримесечие на 2018 г.
предстои да бъде подписано ново споразумение
за безвъзмездна помощ.

Столична община въвежда технически услуги, свързани с озеленяването

Вече е в сила Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за
изграждане, поддържане
и опазване на зелената
система на Столична община, приета с Решение
№ 794 от 21.12.2017 г.

Основната цел на промените е облекчаване на
процедурите и повишаване ефективността на
работата при обслужването на гражданите и
бизнеса, както и осигуряване на по-добра коор-

динация между звената
в администрацията на
Столична община.
Услугите, които вече
извършва Направление
„Архитектура и градоустройство“ (НАГ), са в
сферата на устройстве-

ното планиране и разрешаване на строителството. Сред тях са заверка на заснемания и
на експертни оценки на
съществуващата в поземлените имоти растителност при изработването или изменението на
подробни устройствени
планове и при издаването на визи за проектиране; съгласуване на визи
за проектиране, схеми
за поставяне и скици с
указан начин за поставяне; съгласуване на инвестиционни проекти по
част „Паркоустройство
и благоустройство“ за
строежите и проектите
за възстановяване и озеленяване на терена към
обектите на техническата
инфраструктура; даване

на указания за извършване на компенсаторно
озеленяване и препоръки
за опазване на растителността; даване на становища за изпълненото озеленяване за разрешаване
ползването на строежите.
Описаните дейности се
извършват от експертите
на НАГ за строежите, за
които компетентен орган
за одобряването на плана

или проекта е главният
архитект на Столична
община или упълномощено длъжностно лице
от НАГ.
За обектите от компетентността на главните
архитекти на райони съгласуването се запазва по
досегашния ред - от общинските органи по озеленяване в съответната
районна администрация.

ЦВЯТ НА ГОДИНАТА

Лилавото властва в интериора
и модата през 2018–а
Нюансът „ултравиолетово“ е цвят на 2018
г. с п о р ед и н с т и ту т а
„Пантон“.
„Ултравиолетово“ се
наложи заради асоциацията с контракултурата, стремежа към оригиналност, изобретателност и въображение“,
аргументира се вицепрезидентът на „Пантон“ Лори Пресман.
Нюансът не е избран
с политически съображения. Когато бъде използван за интериор,
промишлени помещения, продукти, мода,
изкуство, храна, не става въпрос дали живееш с ограничения, или
без, а въобще да не се
съобразяваш с ограни-

чения, коментират от
екипа на института.
В „ултравиолетово“
има повече синьо, отколкото червено, което
означава „повече мисъл, мистика, духовност“, твърдят дизайнери. В нюанса има и
страст от червените по-

лутонове.
Цветът на изминалата 2017 г. беше "зеленина“ - жизнено зелено с
жълт оттенък, признак
на желание за обновяване и възстановяване на връзката както с
природата, така и с важните за човека неща.
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Изготвят устройствения план
на „Струма“ край Кресна
Проектът е за 24 км от лявото платно на магистралата
Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
(МРРБ) възложи на Агенция „Пътна инфраструктура“ да изработи Подробен устройствен план
- парцеларен план (ПУППП) за изграждането на
Лот 3.2 на автомагистрала
„Струма“ между Крупник и Кресна. Заповедта
включва изработването
на проект на ПУП-ПП за
строителството на общо
24 км от лявото платно на
магистралата, в посока
София, както и обходен
път на град Кресна, който
е част от дясното платно
на магистралата, в посока
Кулата. Обходното трасе е
с дължина около 5 км.
Проектът на ПУП ще
се изготви според действащата нормативна уредба
след утвърдено от МРРБ
задание. След приключване на процедурата, според
изискванията на Закона за
устройството на територията, проектът ще бъде
внесен за разглеждане от
Националния експертен
съвет по устройство на
територията и регионална
политика.
Проектът е от изключително значение с оглед изграждането на автомагистрала „Струма“, която ще
поеме транзитния трафик
по международния коридор Ориент - ИзточноСредиземноморски в границите на страната ни. С
решение на Министерския
съвет от 2013 г. обектът е
определен за национален
и от национално значение.
Висшият експертен
екологичен съвет (ВЕЕС)
при Министерството на

околната среда и водите
одобри осъществяването
на инвестиционното предложение за изграждане на
трасето на Лот 3.2 от АМ
„Струма“ по т. нар. Източен вариант Г10.50.
Приблизителната
стойност на целия проект е около 1,2 млрд. лв.
и включва строителство,
надзор, отчуждения и др.
Проектът предвижда разделяне на двете платна.
Лявото платно Кулата София се намира на няколко километра източно
от дефилето, минава източно край Симитли, пресича път II-19 за Банско,
минава между Полето и
Брежани, западно от Мечкул, пресича пътя Стара
Кресна - Ощава, източ-

но от Стара Кресна. След
това продължава западно
от Влахи и се спуска след
Кресна, западно от път
Е-79. Дясното платно София - Кулата ползва пътя
през дефилето с малки
подобрения и габарит 10,5
м с две ленти и проектна
скорост 80 км/час и продължава по новия обходен
път на Кресна. Километър преди края на Лот 3.2
лявото и дясното платно
се събират в магистрален
габарит Г29 - две платна
с по две ленти в посока,
и се включва в Лот 3.3
- между Кресна и Сандански, който в момента се
изгражда.
Още за пътната инфраструктура на стр. 17

Сдружението на общините
с нов директор
Силвия Георгиева е
новият изпълнителен директор на Националното
сдружение на общините
в Република България
(НСОРБ), съобщиха от
организацията.
Тя е встъпила в длъжност от 1 януари 2018 г.,
след като беше избрана
с конкурс през декември

миналата година и идва
на мястото на доц. д-р
Гинка Чавдарова, която
беше начело на сдружението от самото му създаване през 1996 г.
Силвия Георгиева е
завършила Софийския
университет „Св. Климент Охридски“ със
специалности „Политически науки“ и „Европейска публична администрация“, с профил
„Местна власт и управление“. Има следдипломна квалификация
„Лидерство и местна
демокрация“ от Цен-

тралноевропейския университет в Будапеща,
както и специализации
по управление на проекти с европейско финансиране от България,
Белгия и Гърция. Има
над 15-годишен опит в
местното самоуправление и петгодишен опит
в управлението на неправителствена организация като изпълнителен
директор на фондация
„Свиленград 2000“.
Интервю с новия
директор в следващия
брой
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След тежка подготовка България поема
Въпреки препятствията ремонтите на НДК и инфраструктурата на София приключиха в срок
ското председателство
на ЕС.
В края на миналата
година от там обявиха,
че имаме пълна готовност за важната функция, а НДК се превърна
в най-красивата и сигурна сграда, в която ще се
провежда българското
председателство на Съвета на ЕС. Министрите
Лиляна Павлова и Боил
Банов, заедно с директора на НДК Борислав
Великов, представиха на
журналистите НДК броени дни преди старта на
българското европредсе-

България посрещна
2018-а в центъра на европейското внимание. С
настъпването на новата
година държавата поема
за първи път в историята
си председателството на
Съвета на Европейския
съюз. Като ръководител
на Съвета страната ще
има възможност да изиграе важна представителна и посредническа
роля, както и да се опита
да привлече вниманието
на ЕС към въпроси, които смята за значими както за целия Алианс, така
и конкретно за региона.
Поемайки европредседателството за половин година, страната
ще се превърне в лице

на една от основните
институции на Съюза
и в двигател на важни
политически дискусии.
Подготовката за голямото събитие бе във фокуса на общественото
внимание през втората
половина на отминалата 2017-а. Заради Брекзит се наложи ротацията да стане по-рано,
което съкрати с 6 месеца времето за подготвянето на българското
домакинство. Типично
по нашенски, управляващите и опозицията в
парламента си размениха удари за хода на
ремонтните и подготвителните дейно сти,
за разходването и пре-

разхода на средства, за
спазените и пропуснати
срокове. Прокуратурата
дори разследва екипа на
НДК за неправилно изразходвани средства при
ремонта на сградата, огласи в началото на юни
2017-а говорителят на
главния прокурор Румяна Арнаудова. Разследването се водеше срещу
неизвестен извършител,
като от прокуратурата
бе назначена експертиза.
В официална позиция
ръководството на НДК
заяви, че всички пари
за преустройството на
сградата се отчитат прозрачно и при строг контрол от страна на Министерството за българ-

дателство. Ремонтирани
са над 70% от сградата,
а това, което не е ремонтирано основно, е рено-

вирано, реставрирано.
Министър Банов заяви, че дълги години в
НДК не е правен никакъв сериозен ремонт. За
него са инвестирани 45
млн. лв. Обиколката на
журналистите започна
от вход А-6, който ще
бъде представителният
вход и от него ще влизат
всички гости.
„Инвестирахме и направихме всичко възможно официалният вход да бъде изцяло реновиран“, обясни
Банов. Бяха показани
и залите за пресконфе-

ренции, както и заседателната зала. Всички
пана и мозайки в НДК
днес са реставрирани, а
самият дворец ще бъде
най-красивата сграда,
в която ще се провежда
европредседателството.
Охранителната система на НДК струва 12
хил. лв., като тя е една
от най-добрите в Европа. Министър Лиляна
Павлова заяви, че първата и голяма официална среща ще се проведе
в НДК на 11 и 12 януари. Тя обяви още, че
първото ръкостискане с

ФАКТИТЕ

Посрещаме 25 хиляди гости

Националните министри на всички 28 държави
членки в Съвета на Европейския съюз заседават
по въпроси от различни
области. Съветът има законодателни правомощия, голяма част от които споделя
с Европейския парламент.
Освен това той координира
политиките на държавите, сключва международни споразумения и определя външната политика

на ЕС според насоките на
Европейския съвет, който
е отделен орган. Председателството на Съвета на
ЕС се сменя на ротационен
принцип на всеки шест
месеца, като се образуват
т.нар. „тройки“ от последователни водачи. България
образува такава заедно с
Естония и Австрия.
Като ръководител страната ни ще организира и
управлява заседанията на
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председателството на ЕС
официалните гости ще
е на брандираната стена
след влизане през А-6.
„Вторият поток гости ще
влиза през А-4. Те ще
посещават зали 7, 8 и 9,
където ще се провеждат
останалите заседания“,
обясни Павлова.
Лиляна Павлова обърна внимание, че зала 3 е
предвидена за пленарни
заседания, зала 10 - за
обяд, а зала 6 е предназначена за международен
пресцентър. По думите й, ще бъде направено
пълно затъмнение с необходимото брандиране
и изискуемите трибуни
и микрофони, с 260 седящи места за представителите на медиите.
Зала 3, която ще бъде
основната пленарна зала
за европредседателството, беше наречена „уни-

кална и без аналог“ от
министър Банов. Министър Павлова допълни, че
в нея са поместени ремонтирани кабини, които
да отговарят на всички
изискванията на Генерална дирекция „Преводи“ на ЕК. „Включително с обезшумяване
на столовете, на масите в кабините, за да не
предизвикат дискомфорт
по време на превод“, коментира тя и допълни,
че има и ново студио на
БНТ. Паралелно с мегаремонта на НДК бе
направен и ремонт на
площад „България“ пред
Националния дворец на
културата. Реконструкцията на района е на обща
стойност 5 млн. лв, като
в тази сума влиза подмяната на настилките,
поставянето на хидро-

с 300 събития и подаръци
за близо 1 млн. лв.

Съвета и ще го представлява в отношенията му с
Европейската комисия и
Европейския парламент.
В календара на българското председателство са
записани близо 300 събития, като сградата домакин
е Националният дворец на
културата в София, който
претърпя основен ремонт.
Влизайки в лидерска позиция, България получава
възможност да постави на

преден план за преговори
теми и инициативи от национален интерес. От друга страна обаче, тя трябва
да действа като честен и
безпристрастен посредник.
Като приоритети на председателството страната ни
определи бъдещето на Съюза, сигурност и стабилност, цифрова икономика.
Важен акцент ще бъде и
развитието, и свързаността
на Западните Балкани.
Очаква се броят на гостите, които ще пристигнат
в България, да достигне 25
хиляди души.
Всеки един от тях ще
получи специален подарък
плюс папки, тефтери, химикали и други.
Подготвени с а общо
около 50 000 пакета, като
18 000 са изпратени в постоянното ни председателство в Брюксел за участниците в събитията там.

изолация и ремонтът
на отделни елементи от
подлезите. Про странството с площ 12 дка
не е реновирано от 15
години, информират от
Столична община. Във
връзка с подготовката на
НДК за председателството на ЕС в България са
поставени нови осветителни стълбове, както и
допълнително залесяване
и зацветяване, което да
преобрази тотално зоната, коментираха от администрацията.

Нова система ще помага на делегатите да
се ориентират в столицата

Столична община
стартира комуникационна кампания за европредс едателството
ни „София общува“.
Тя включва система за
ориентация в градския
транспорт, за пешеходна
и визуална ориентация.
Предвижда се в средата на януари в центъра на София да бъдат
поставени 40 информационни табели. Те ще

бъдат поставени върху
метални конструкции,
горната им част ще е със
светлоотразително фолио, за да се вижда ясно
и вечер, и ще бъдат на
два езика. От таблата ще
става ясно на кое място
се намира човек, каква
забележителност има в
съответната обозначена посока, нейният номер на разположената
по-ниско карта, както и

пиктограми на значимите обекти. Системата за
ориентация в градския
транспорт също става
двуезична. В светлосиньо ще са тролейбусните линии, в оранжево трамвайните, а в червено
- автобусните. Отгоре ще
бъде изписана спирката,
нейният номер, видовете
транспорт, които минават през нея, номерата
на линиите и посоката

на движение. Предстои
да се въведе и QR код на
всяка спирка, който да
дава моментална информация.
Първите две букви от
името на града, които
са на латиница - „So“
(толкова), са акцент във
визуалната кампания с
шест послания. Те са So
green Sofia, So welcoming
Sofia, So united Sofia,
So innovative Sofia, So
creative Sofia и So ancient
Sofia. Посланията са в
нюансирани цветове на
герба на София и ще бъдат поставени на билбордове на летището, в
центъра, на входовете на
града, на метростанции
и други места.
Кампанията е разработена въз основа на
опита на Амстердам и
Братислава, които вече
са били градове домакини на председателството
на ЕС.

ЕТАЛКОМ ИНВЕСТ
ВНОСИТЕЛ НА ПЪТНИ БИТУМИ
ПРОИЗВОДСТВО НА НИС ПАНЧЕВО

ПОЛИМЕРМОДИФИЦИРАНИ
БИТУМИ:

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

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

Продължава на стр. 11
Снимки: Юлия Лазарова

www.metalcominvest.com;
office@metalcominvest.com; тел.: +359 73 881608
www.metalcominvest.com
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ИНТЕРВЮ
Страната ни е добре да ухажва държавите
от Западните Балкани по отношение на
бизнеса и търговията с тях

Чрез иновациите не само регионът, но и
Европа може да бъде лидер и да диктува
процесите в икономически аспект

Стамен Янев, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции:

Трябва да покажем, че България е регионален
център за привличане на високи технологии
Имаме благоприятни условия за компании, стартиращи бизнес
Разговаря
Виолета ВЛАСТАНОВА
- Г-н Янев, тази година
страната ни поема председателството на Съвета на
ЕС. Какви са предизвикателствата и възможностите пред
бизнеса у нас по време на
българското домакинство?
- В икономически аспект
за нас основното ще бъде да
постигнем нова стратегия на
европейско ниво за индустриализация на Европа, като част
от този път ще бъдат срещите
ни с шефове на чужди агенции
за инвестиции, както и с колеги
от Западните Балкани, което
също е приоритет за нас. Трябва да изградим сериозна мрежа
и да си партнираме, защото
част от целите са свързани
именно с интеграцията на Западните Балкани. На срещите
ще се дискутират възможностите за инвестиции най-вече в
сферата на иновациите. Защото
чрез иновациите както регионът, така и Европа може да бъде
лидер и да диктува процесите в
икономически аспект. Част от
нашата стратегия е да фокусираме вниманието на инвеститорите към страната ни, защото
това е огромен шанс да председателстваме Съвета на ЕС, 6
месеца ние да определяме правилата и да диктуваме дневния
ред, така че нещата да бъдат в
интерес на положителното развитие на икономиката ни. Водейки европредседателството,
ние сме задали приоритетите,
които трябва да бъдат следвани от всички държави членки.
Тъй че считам, че определено
има предизвикателства и те
са наистина да покажем какво
можем и как го правим, така че
наистина по най-добрия начин
да привлечем вниманието на
институции и на инвеститори
към България. Страната ни
трябва да ухажва страните от
Западните Балкани по отношение на бизнеса и търговията с
тях. Още повече, че те, както
казах, са приоритет на страната
ни по време на европредседа-

Стамен Янев е роден през 1977 г. Завършва ГПЧЕ „Проф.
д-р Асен Златаров“ в
Хасково. Магистър е
по право от Софийс к и я у н и ве р с и тет
„Св. Климент Охридски“. Специализира
европейско и английско право в ASSER
College Europe, Холандия, University of
Cambridge, European
University Institute,
University City College
във Флоренция, Италия. Практикува в
сферата на сливанията и придобиванията,
както и в областта на
инвестициите. Професионалният му път
преминава през големите международни
консултантски компании, сред които и българските подразделения на някои от четирите най-големи одиторски фирми в света.
Член е на Софийската
адвокатска колегия
и главен асистент в
Института за държавата и правото при
БАН, секция по публично-правни науки. От
януари 2015 г. оглавява
Българската агенция
за инвестиции.
телството.
- Какво показват данните
по отношение на инвестициите за 2017 година?
- През септември месец имаме завишаване на инвестициите в размер на 10 милиона
лева в сравнение със същия
период на миналата година,
така че вървим по план, който
сме задали още в началото на
2017 г. А именно да привлечем
инвестиции за над 400 млн. лв.,
които да разкрият потенциал
за нови 6000 работни места.
Те са в сферата на автомобилната индустрия, логистика и

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

транспорт, аутсорсинг и Ай
Ти. В Българската агенция по
инвестиции са постъпили десетки запитвания от страна на
чуждестранни кандидат-инвеститори. Голяма част от тях
са свързани с производството
на авточасти на големи автоконцерни, аутсорсинг сектора
и сферата на високите технологии. В агенцията има доста
сертифицирани проекти, по
които се работи. Държавата е
застанала зад 23 инвестиционни проекта, които разкриват
потенциал за 300 млн. лв. в
икономиката. Важно е обаче
не само привличането на даден
инвеститор, но и последващата
грижа за него, за да може той
да остане и да реинвестира капитала си. Именно върху това
трябва да бъде поставен акцентът, да покажем, че България
е един регионален център за
привличане на високи технологии и иновации, че имаме
добри условия за стартиращи
компании. Към настоящия мо-

мент има доста инвеститори,
които гледат към България.
Традиционно сред държавите,
които инвестират у нас, са Германия, Франция, Холандия. Но
за Холандия това е свързано
по-скоро с допълнителни благоприятни условия за поддържането на инвестиционни проекти през страната и възможността за последващо освобождаване от данък при продажба
на определен тип активи. Също
така Австрия, Италия. Турция
като един добър съсед има сериозен потенциал за развитие
на отношенията. Неслучайно
в последните няколко месеца на годината имаше голяма
търговска мисия от Америка.
Нещо, което през последните
години като че ли липсваше.
Китай като един голям оператор също има голям потенциал
за развитие. Ако следваме това,
което премиерът активно развива като външна политика,
то има и своите икономически
аспекти.

- Кои са секторите, които представляват най-голям
интерес за чуждестранните
компании?
- Най-голям интерес инвеститорите продължават да проявяват към сфери като IТ, като
производство на части за големите автомобилни концерни,
също така логистика и транспорт. Бих казал, че напоследък
все повече се поглежда и към
туризма, по-скоро в частта,
свързана със СПА туризма.
Сякаш напоследък ни липсва
хранително-вкусовата промишленост, нещо, в което сме имали традиционно своите успехи.
Също така преди 25-30 години
България е била на пето място
по производство на компютри нещо, към което може би и към
настоящия момент следва да се
стремим. Целта ни е да бъдем
много по-гъвкави и да печелим
доверието на инвеститорите,
те да идват в България и все
повече фирми, които се установяват тук, да се разширяват.
Капиталите да се генерират тук
и да продължават да се реинвестират.
- А кои са най-привлекателните региони в страната?
- Шумен е един от по-интересните райони, който има
добре организирана индустриална зона с подходяща инфраструктура. Това привлече няколко основни компании, които
бяха подпомогнати от нас, и
вече се оформя един Североизточен център на индустрията.
Там има сериозен потенциал,
който може да бъде използван.
През тази година имахме сериозни разговори и за други локации в Северозападна България.
Вероятно още в началото на
годината ще имаме нещо, което от дълго време подготвяме.
Изчакваме окончателните решения на инвеститорите да се
осъществят. Смятам, че 2018
година ще бъде още по-динамична и още по-ползотворна от
миналата 2017-а.
- Какви цели и инициативи предвижда Българската
агенция за инвестиции през
2018-а?
- Екипът на БАИ е амбициран да постигне през 2018 г.
още по-високи цели. Ако през
миналата година сме имали
определен напредък, ние ще
се опитаме през тази, ако не да
удвоим резултата, то поне да
гоним едни разумни резултати.
Перспективата за България
през новата година е доста добра, така че ни предстои сериозна и отговорна работа.
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МЛАДИТЕ В БРАНША
Катерина Иванова, интериорен дизайнер:

Най-големият ни минус е, че интериорните
дизайнери все още нямаме своя камара
Това кара някои инвеститори и фирми да ни подценяват и обезкуражават
- Защо избрахте да се реализирате в България?
- Всички познаваме великата
фраза на Алеко Константинов:
„Опознай родината, за да я
обикнеш!“. Как мога да я опозная, ако не съм в пределите й,
как бих могла да се реализирам
тук, ако не се стремя да намирам всеки ден нови и нови възможности, които родината ни
предлага несъмнено. Единствено е необходимо да ги забележим и да дадем всичко от себе
си в името не само на нашия, а
и на родния просперитет. Имала съм няколко възможности
да замина за чужбина и да продължа живота и образованието
си там. Никога обаче не съм се
и колебала, че искам да поправя всеобщото мнение на моето
поколение, че в България няма
реална реализация. Според
мен е точно обратното. Защото
единствено човек, който познава манталитета и разбиранията
на един народ от първо лице
като част от цялото, е способен
да представи пред обществото
нещо велико и отлично вписващо се в идеалите за красота и
естетика. Това прави и България идеална сцена за родните
таланти.
- Какви са трудностите, с
които се сблъсквате във Вашата работа?
- Когато става въпрос за
трудности, винаги съм на мнение, че ние сами ги превръща-

Катерина Иванова е
родена на 23.11.1996 г.
във Велико Търново. Завършва ЕГ „Проф. д-р
Асен Златаров“, профил
немски и английски език.
В Х и ХI к лас взем а у ч а с т и е в о бм е н на програма съвместно с Geschwister
Scholl Gymnasium,
Sangerhausen, Германия.
В същия период започва
да развива страница за
дизайнерски картички и
подаръци, която функционира и до днес и се
радва на медиен интерес.
През 2015 г. стартира
висшето си образование
в Нов български университет , специалност
„Интериорен дизайн“.
През 2017-а става част
от екипа на платформа
Дибла.
ме в такива. Винаги има начин
да ги преборим и в повечето
случаи това ни носи амбицията за по-ефективна работа и
гордост, че сме се справили с
една понякога не толкова добре
работеща държавна администрация. Това обаче в никакъв

случай не е минус, защото кара
мен и колегите ми да променяме нещата към по-добро.
Интериорните дизайнери
в България все още нямат камара като архитектурната и
това според мен е най-големият
минус, който кара някои от ин-

прОЕКТИ

веститорите и фирмите да ни
подценяват и обезкуражават.
Може би поради тази причина
във времето не се е създала
ясна картина за това, как точно
изглежда интериорният дизайн
в България. Като прохождащ
интериорен дизайнер мога оба-

че само да се гордея, че това
стъпка по-стъпка се променя, а
напоследък с доста голяма скорост благодарение на дейните
фигури в бранша и новите инициативи, които създават, обръщайки внимание на професионалното развитие на колегите.
- В каква обществена кауза във Вашия град бихте се
включили?
- За щастие, отскоро съм
част от най-мащабната обществена кауза, свързана с популяризирането на дизайна не
само в един град, но и в цялата
страна. Всички инициативи,
проекти и събития, които предприемаме, са водени от основната цел - да популяризираме
нивото на дизайна в България.
Успешното ни сътрудничество
в множеството начинания и
проекти е онази нужна искра,
която да вдъхновява творците
да се развиват, да се самоусъвършенстват и да учат нови
неща. Това по естествен път
повишава нивото на дизайна в
страната. Обществените каузи
според мен са и ключът към
развитието и поставянето на
едни стабилни основи и приятна обстановка за работа в
България. Поради тази причина бих се включила във всяка
една ползотворна кауза, която
ще обогати не само хората, които работят в сферата, но и ще
направи живота на много хора
по-привлекателен.
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За какво професионално предизвикателство
Архитект Галя Антова, председател на РК на КАБ - Видин:

Арх. Георги Андреев, почетен
член на КАБ:

Искам да създам комплекс по Всеки мой проект
пътя за моста „Нова Европа“ е сбъдната мечта

Проектира ми се обществена сграда - голям
магазин, мол. Мечтая
да направя един хубав

комплекс - с хотелска и
търговска част на околовръстния път на Видин,
по който ежедневно ми-

нават по над 2400 автомобила на път за и от
новия мост над Дунав,
наречен „Нова Европа“.
Нека видят чужденците
какво можем ние, българските архитекти!
Разбира се, още никой не ми е възложил
такъв проект. Бях главен
архитект на община Видин и не мечтая за тази
длъжност. Не мечтая и
да проектирам в чужбина. Архитектът трябва
да познава условията
в съответната страна,
за да работи там. Аз си
оставам патриот на Видин - искам в него да
създавам сгради, никъде
другаде.

Знаете ли, през целия си съзнателен живот човек неуморно се
труди. Работи, работи
и пак работи. Но идва
един момент, в който
си дава сметка, че е
време да спре. Да обърне внимание на себе
си, на семейството, на
най-близките си хора.
Така направих и аз. Реших, че вече мога да се
отдам на заслужена почивка и преустанових
дейност. Но зад гърба
си имам десетки реализирани обекти, част
от които са в чужбина
и са построени от мен.

И мога да кажа, че всеки един от проектите,
които съм реализирал,
е моя сбъдната мечта.
И няма как да по соча кой от всичките ми
е на сърце или кой е
бил най-голямото ми
предизвикателство. За
архитекта всички проекти, които е направил,
са му еднакво скъпи и
любими, защото те са
преживени и изстрадани - от празния лист
до построената сграда.
Не бих могъл да посоча
този или онзи за любим. Всички са ми на
сърце.

Конкурс за длъжност „главен архитект“ в администрацията на СО район „Младост“
Минимални и специфични изисквания за заемане на
длъжността:
▪ Образователна степен: магистър;
▪ Професионална квалификация - архитект;
▪ Професионален опит: три години или IV младши ранг;
▪ Придобита пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването й
Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
▪ Законосъобразно издаване на документи по устройството
на територията и изграждане на благоприятна и естетизирана
околна среда в интерес на обществото;
▪ Издава разрешения за поставяне на преместваеми обекти
и на рекламни елементи по типови проекти на територията
на района съгласно одобрените схеми за поставяне и скици с
указан начин на поставяне на основание чл. 26 от НПОРИМДЕРДТСО;
▪ Издава скици с указан начин на поставяне и издава разрешения за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни
елементи по индивидуални проекти в III и VII зона на територията на района на основание чл. 26 от НПОРИМДЕРДТСО;

▪ Одобрява схеми за поставяне на съоръжения към съществуващи търговски обекти - маси за консумация, открити
щандове и щендери в III, IV, V и VII зона, на основание чл. 34,
ал. 4 от НПОРИМДЕРДТСО
Начин за протичане на конкурса:
- тест;
- интервю
Документи за участие в конкурсната процедура:
▪ Заявление по образец (Приложение № 2 към чл. 17, ал.
1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни
служители);
▪ Декларации от кандидата, че:
- е пълнолетен български гражданин;
- не е поставен под запрещение;
- не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
- не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност
▪ Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен
▪ Копия от документи, удостоверяващи придобития профе-

сионален опит или ранг
▪ Други документи, свързани с изискванията за заемане на
длъжността
Място и срок за подаване на документите - лично или
чрез пълномощник:
▪ Деловодството на район „Младост“ - ул. „Свето Преображение“ № 1;
▪ Краен срок за подаване на документи: десет дни след
датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите
Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:
- информационно табло в административната сграда;
- електронна страница на район „Младост“: www.so-mladost.
com
Основна работна заплата за длъжността не по-малка от
600 лв.
Орган по назначаването
КМЕТ НА РАЙОН „МЛАДОСТ“:
Десислава Иванчева
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мечтаете през 2018 година?
Арх. Борислав Загорски, РК на КАБ - София-град:

Бих работил по луксозна жилищна сграда
Не съм се замислял.
На мен работата ми доставя удоволствие, така
че бих се занимавал с
какъвто и да е проект,
стига той да се получава
както трябва. Защото
много често нещата се

разминават. Инвеститори има всякакви и невинаги става на нашето.
И все пак, ако трябва
конкретно да по соча
какво искам да проектирам най-много през
тази година, може би

Архитекти с календар „Плевенска епопея“ за 2018–а
Лимитиран луксозен
календар за 2018 година,
посветен на 40 години от
построяването на Панорама „Плевенска епопея
1877“ и 140 години от
освобождението на Плевен, издадоха Камарата
на архитектите в България - Регионалната колегия Плевен, и Съюзът на
архитектите в България Дружество Плевен. Това
стана възможно по инициатива на плевенски
архитекти с партньорството на RÖFIX България, сподели председателят на САБ - Дружество Плевен, арх. Емил
Дечев.
„През този уникален

юбилеен продукт желанието ни е да покажем
сградата отблизо, нейното развитие и надграждане през годините
- идея, която се роди в
контекста на специализираната експозиция, която направихме по повод
Международния ден на
архитектурата“, отбеляза
председателят на КАБ
РК Плевен арх. Стефан
Нешев.
„Ние с екипа ми подкрепяме активно тази
и подобни инициативи,
защото за нас е важно
всички заедно да работим в посока опазване
на общественозначимите
сгради и паметниците

КрЕАТИВНО

Къщи от хартия е
темата на календара за
2018 година на “Монди
Стамболийски” . Автори
на артпроекта са тандемът архитекти Мария
Стоянова и Володя Стоянов. Те са включили
силуети на български,
пловдивски и европейски къщи, както и много
светлина в реализация
на идеята.

на културата“, допълни
инж. Красимир Христов
- управител на RÖFIX
България.
Емблематичната за
града и държавата ни
сграда, която 40 години
привлича хиляди туристи от цял свят, е единствен по рода си паметник на Балканския полуостров.
Стилният календар е
изработен с предоставени материали и любезното съдействие на
Регионалния военноисторически музей - Плевен, Държавната агенция
„Архиви“ - Плевен, авторите на проекта за Панорама „Плевенска епопея
1877“ арх. Пламенка Цачева и арх. Иво Петров.
Дизайнът и графичното

му оформление са дело
на арх. Владислав Дечев
и арх. Емил Дечев.
Седмото поред издание на традиционния
Регионален преглед на
архитектурата в края на
изминалата година постави специален акцент
на 40-годишнината от
построяването на Панорама „Плевенска епопея
1877“. Тогава за първи
път всички архитектурни проекти от проведения през 70-те години
на миналия век конкурс
бяха извадени от архивите и показани в публичното пространство на
площад „Възраждане“.
Част от специализираната експозиция е претворена в този луксозен
календар.

това ще е частна жилищна сграда. Някакъв
голям, модерен и луксозен имот. Само да сме
здрави, всичко друго се
оправя с труд. Така че
нека 2018 година да ни
донесе най-вече здраве,

а с предизвикателствата
ще се справим!
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За какво професионално предизвикателство
мечтаете през 2018-а?
Инж. Кремена Милева, член на РК на КИИП - Благоевград:

Да имам шанс да проектирам
различна обществена сграда

Инж. Петър Стефанов, член на РК на КИИП - Плевен:

Интересът ми е към
промишлените предприятия

Искам да проектирам
производствени сгради
и инсталациите в тях.
В момента правя такъв
проект за предприятие за
преработка на олио във
Варна. Професионалното предизвикателство е в
оценката и познаването

на спецификата на този
род проектиране. Трябва
да познаваш предназначението, параметрите на
производството и т.н.
У нас икономиката бележи ръст, много чужди компании искат да
откриват предприятия.

Те се насочват към строителство на нови, а не
към преустройства на
съществуващи сгради.
Аз съм готов за проектиране на такива сгради.
Мисля, че това е най-актуалното в нашата дейност сега.

Инж. Тодор Калоянов, председател на РК на КИИП Пазарджик:

Искам конструкциите да са по–изчистени
и ясни като задание, за да не се налага
да ги преработваме
И аз, и колегията смятаме, че сме подготвени
за всякакви професионални предизвикателства. Включваме се във
всеки проект и всяка
поръчка, които дойдат.
Работим и по обществени поръчки, и по други
проекти...
Лично аз продължавам да се занимавам и
да се вълнувам от конструкциите. Иска ми се
да са по-изчистени като

задание, да са по-ясни,
за да не се налага да
ги преработваме впоследствие. Но отново
ви казвам - не се плашим от задачи. Дано все
пак тази година да ни
се случват освен разнообразни, и по-доходоносни проекти. Защото
се правят някакви опити, някакви изменения
в нормативите, но хонорарите на инженерите в
инвестиционното проек-

тиране остават в ниския
ценови сегмент. Това е
вече време да се промени. Статистиката отчете,
че 2017-а е била силна
строителна година, имахме добра натовареност.
Самият аз съм доволен
от свършеното. Очакванията ми са и през
2018-а тази тенденция
да продължи и цялата
колегия да имаме много
работа и добро заплащане на труда ни.

Българската асоциация на архитектите и
инженерите - консултанти
Ви кани на практическо обучение на тема:
31 януари /СряДа/ 2018 г.

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ И
СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ.
НОВИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ,
ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ВЛАГАНЕ
НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ
СОФИЯ, ХОТЕЛ „ЛАЙТ“ /ул. „Веслец“ 37/

Искам да работя у нас,
не ме влече работа в чужбина. Проектирала съм
всичко - обществени сгради, промишлени сгради,
улична инфраструктура.

Мечтата ми е да проектирам една по-различна обществена сграда - с нова
визия, която да не прилича на досегашните. Бих
се заела с проектиране на

хотел, търговски обект,
офис сграда. Виждам я
съвременна, привлекателна, модерна. Но нямам
такава поръчка, дано през
2018-а я получа.

РегиОНалНОтО РъКОвОДствО На КииП
РегиОНалНа КОлегия сОфия-гРаД
свиква
Редовното годишно общо отчетно събрание
на Регионална Колегия софия-град
на 15 февруари 2018 г. /четвъртък/ от 13.00 часа
в сградата на „съЮЗ На аРХитеКтите в БългаРия“ /саБ/,
софия, ул. „Кракра“ № 11 /голяма зала на етаж 2/
Дневен ред:
1. Откриване
2. Утвърждаване на делегати за Общото събрание на КИИП, насрочено за
31 март и 1 април 2018 г.
3. Финансови дейности на КИИП РК
София-град
4. Обсъждане на предложения за
промяна в Устава на КИИП
5. Отчетен доклад на Регионалното
Ръководство на КИИП РК София-град
за 2017 г.

6. Отчет за изпълнение на бюджета
за 2017 г.
7. Отчет на Контролния съвет на
КИИП София-град за 2017 г .
8. Обсъждане и приемане на Отчетния доклад на Регионалното Ръководство, Отчета за бюджета и Отчетния доклад на Контролния Съвет
за 2017 г.
9. Приемане на бюджет за 2018 г.
10. Разни

Отчетни събрания за 2018 г. на професионалните секции на
регионална колегия София-град
• Минно дело, геология и екология

05.02.2018 г.
/понеделник/

• Транспортно строителство и транспортни съоръжения

06.02.2018 г.
/вторник/

15.00 ч.

Зала на КИИП РК София-град
бул. Ал.Стамболийски № 51 - етаж 2

• Геодезия, приложна
геодезия

06.02.2018 г.
/вторник/

17.00 ч.

Зала на КИИП РК София-град
бул. Ал.Стамболийски № 51 - етаж 2

• Отоплителна, вентилационна, климатична и
хладилна техника, топло
и газоснабдяване

07.02.2018 г.
/сряда/

13.00 ч.

Зала на КИИП РК София-град
бул. Ал.Стамболийски № 51 - етаж 2

07.02.2018 г.
/сряда/

17.00 ч.

Зала на КИИП РК София-град бул.
Ал.Стамболийски № 51 - етаж 2

08.02.2018г.
/четвъртък/

17.00 ч.

Зала на КИИП РК София-град
бул. Ал.Стамболийски № 51 - етаж 2

12.02.2018 г.
/понеделник/

16.00 ч.

Зала на КИИП РК София-град
бул. Ал.Стамболийски № 51 - етаж 2

12.02.2018 г.
/понеделник/

13.00 ч.

Голяма зала на етаж 2 на САБ
ул.“Кракра“№11

• Водно строителство
• Електротехника, автоматика и съобщителна
техника
• Технологии
• Конструкции на
сгради и съоръжения

17.00 ч.

Зала на КИИП РК София-град
бул. Ал.Стамболийски № 51 - етаж 2

Дневен ред на събранията по професионални секции :
1. Отчетен доклад за работата на професионалната секция за 2017 г.
2. Избор на делегати за Общото събрание
на КИИП РК София-град на 15 февруари 2018 г.
/четвъртък/ и Общото събрание на КИИП на 31
март и 1 април 2018г.

3. Обсъждане и гласуване на процент отчисления от приходите от членски внос на РК София-град за Фонд за другите Регионални колегии.
4. Обсъждане на предложения за промяна в
Устава на КИИП
5. Разни.

Регистрацията започва половин час по-рано от обявения начален час.

ЛЕКТОри:
Инж. Нона Георгиева, държавен експерт в Дирекция „Технически правила и норми“ в МРРБ

Поради вземането на важни решения, призоваваме членовете на КИИП
РК София-град да проявят активност и да присъстват на събранията.

Инж. Татяна Червенкова, държавен експерт в Дирекция „Технически
правила и норми“ в МРРБ

Председател на КИИП РК София-град:
Инж. Георги Кордов
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ДОМАКИНСТВО

Посвещават 4 тематични цветни композиции
на българското европредседателство
Фигурите са съставени от лалета, вечнозелени храсти и японски вишни
Столична община ще
п о с ве т и 4 т е мат и ч н и
цветни фигури на председателството на България
на Съвета на ЕС. В композициите са засадени
над 100 000 цветни луковици, над 5000 вечнозелени храсти и 30 японски вишни. Фигурите са
разположени на ключови
места в столицата, като
се очаква да разцъфнат
още през ранната пролет.
Цветна фигура с площ
от половин декар с логото на българското председателство на ЕС ще
посреща гостите още от
летището. За оформянето
на фигурата са засадени
2800 корена вечнозелени и листопадни храсти
(туя, смрика, кисел. трън,

пт. грозде, лавровишна,
спирея, хибискус) и над
7000 броя цветя (виола,
сантолина). Японските
вишни вече са засадени
в близост до детелината
на бул. „България“ и Околовръстния път. Освен
тях в тревните площи са
засадени 86 000 луковици
на лалета, подредени в
разноцветни фигури.
Изцяло нов цветен ансамбъл е проектиран и
засаден покрай НДК, в
тревната площ на ъгъла
на бул. „Евлоги и Христо
Георгиеви“ и бул. „Фритьов Нансен“. За аранжировката са подбрани
450 вечнозелени храсти
и над 12 000 цветя - теменужки и лалета. Столична община припомня,

че по-рано през есента
беше завършен и първият
такт от „Одата на радостта“, който се намира в
градинката срещу парк
„Дружба“. За оформлението му са използвани
2500 броя вечнозелени
храсти (смрика, кисел.
трън, лоницера, лавровишна) и 550 броя листопадни храсти (спирея).
Освен него, със съдействието на Посолството
на Нидерландия в България, от южната страна
на НДК беше създадена
и цветна мозайка от различни цветове луковици
на лалета и мускари. Общата площ на фигурата
е 140 квадратни метра
и в нея са засадени над
37 000 броя луковици.

Част от “Одата на радостта” е изобразена с храсти при парк “Дружба” в София в чест на
българското председателство

ГАФ

© Юлия Лазарова

Монитор, закриващ част от стенопис на Йоан Левиев
в НДК, предизвика реакция в социалните мрежи
Снимка на прожекционен екран, спуснат
върху стенопис на художника Йоан Левиев
в ремонтираната зала
8 на НДК, предизвика
вълна от възмущение в
социалните мрежи дни
преди да стартира домакинството ни на ЕС.
Творци и обществени
личности начело с дъщерята на художника
Йоана Левиева-Сойър
се притесниха, че той
може да увреди произведението. При внимателно вглеждане е видно, че екранът виси

от тавана, но е факт, че
към момента на журналистическа обиколка из
ремонтираните зали на
НДК техниката закрива
произведението на художника.
От НДК увериха, че
съоръжението не е увредило стенописа „Човекът и мирът“ - едно
от над 80-те произведения в НДК, реставрирани по време на ремонта.
Министерството на културата неколкократно
подчерта ангажимента
си към тях.
„Екранът пред стено-

писа „Човекът и мирът“
на Йоан Левиев в зала
8 на НДК е поставен с
цел временни технически тестове. Той е позициониран на 10 см пред
произведението на изкуството и по никакъв
начин не го уврежда.
Окончателното място
на този екран по време на срещите и заседанията от програмата
на председателството
предстои да се уточни
и той по никакъв начин
няма да остане на същото място“, написаха от
НДК до всички медии.

ло, мобилно зарядно за
телефон и др. За подаръците са похарчени близо
1 млн. лв. Председател-

ството ще бъде открито
на 11 януари с официална церемония в Народния
театър „Иван Вазов“.

За негово мото България избра националния
си девиз „Съединението
прави силата“.

ФАКТИ

Посрещаме 25 хиляди гости
с 300 събития и подаръци...

Продължение от
стр. 4-5

Основната част от подаръка за мъжете е вратовръзка, а за жените
- шал. Аксесоарите са
изработени в два варианта - копринени и от
вискоза - съответно за
ВИП гостите и за всички
останали. За ВИП гости ще се смятат премиери, министри, зам.-министри и ръководители

на делегации. Подготвени са 16 000 стандартни и 900 луксозни шала,
20 000 стандартни и 1100
луксозни вратовръзки.
В дизайна им са вплетени мотиви от българска
шевица, а визията им е
изработена от дизайнера
Гергана Станкова.
Гостите ще получат
още и специални монети.
За ВИП участниците ще
има сребърна монета със
златно покритие с логото

на председателството, а
за всички останали - специална емисия на монета
от 2 лева също с логото
на председателството. В
подаръците са включени
още и вече валидираната
пощенска марка, която е
издадена в лимитирана
серия, за да има колекционерска стойност, пакетчета лавандула, тъй
като страната ни вече е
най-големият износител
на лавандула, розово мас-
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Внасят проектобюджета

Основните акценти в него са екологията и

1,8 млн. лв. ще струва на Столична община ремонтът на парк “Владимир Заимов”

Катя КОСТОВА
На 12 януари кметът на София Йорданка
Фандъкова ще внесе за
разглеждане и одобрение в Столичния общински съвет (СОС)
проектобюджета на общината за 2018 г. Общата сума е 1,433 млрд.
лв., като основният му
акцент е екологията.
Местните данъци и такси няма да се увеличават, но същевременно
се осигуряват по-високи приходи. Капиталовата програма се предлага да е в размер на
492,988 млн. лв. Над
75% от тези средства
са заделени за проекти
с европейско финанси-

строени 12 км от третия
лъч от бул. „Владимир
Вазов“ до Софийския
околовръстен път при
„Горна баня“. В бюджета за 2018 г. е планирано да бъде продължено и обособяването
на буферни паркинги
при метростанцията на
Националния стадион
„Васил Левски“ и на
една от спирките в ж.к.
„Люлин“. Целта е да се
намали притокът на автомобили към центъра
на столицата и по-този
начин да се ограничат
рисковете за чистотата

на въздуха в тези райони на града.
Други по-малки проекти също са свързани
с екологията. 3 милиона
се заделят за почистването на речните корита
на територията на Столична община. Половината от сумата ще отиде
за 10 км от р. Искър
в участъка от края на
500-метровия участък
под язовирната стена
на яз. „Панчарево“ до
началото на корекцията
при летището. Работи
се и по инвестиционен
проект за корекция на

ране. Близо 103 млн.
лв. са предвидени за ремонти на пътна инфраструктура, като различното е, че се изравняват
средствата за обновяване на големи артерии
и вътрешноквартални
улици. Новият основен
приоритет е свързан с
повишаване на качеството на атмосферния
въздух.
Най-много пари се
планира да бъдат изхарчени за строителството на третия лъч
на метрото, който е и
важен екологичен проект. Близо половината дейности от първия
му етап вече са изпълнени. До края на 2019
г. трябва да бъдат по- 1,5 млн. лв. ще бъдат отпуснати за почистване на 10 км от коритото на река Искър в
столицата

Инж. Иван Тотев, кмет на община Пловдив:

Трябва да планираме средствата умно

Рекорден бюджет очаква Пловдив през 2018а, обяви в средата на
декември кметът Иван
Тотев. Финансовите параметри на общината
насочват към сума от
над 300 000 000 лева.
Бюджетът ще бъде раз-

гледан в ОбС на 31 януари.
Е д н а от о с н о в н и те причини за крупната финансова рамка са
добрите постъпления
в местната хазна - повече са приходите от
данък недвижими имо-

ти, данък автомобили,
без да са увеличени данъците, коментират от
администрацията. Данък придобиване при
покупко-продажба към
момента е около 16 000
000 лева. Очакванията
са 2018-а да е иконо-

мически активна година и затова този данък
е планиран в подобен
размер. До 15 декември
2017 г. на територията
на община Пловдив са
били извършени сделки
за над 600 000 000 лева,
а очакванията са през
новата година те да са
в подобни обеми, което
оформя оптимистичен
бюджет. „Ще бъдем доста притиснати и затова
бюджетът трябва да се
помисли умно, защо-

то всички звена искат
малко повече пари за
тази година, от което
сме малко притиснати“,
уточни градоначалникът
на Пловдив. А общината
иска да направи доста
неща - например на дневен ред идва проектът за
нов мост над река Марица в Пловдив, свързващ бул. „Копривщица“
с бул. „България“, идва
моментът и за пробива
„Модър - Царевец“, който е отлаган с години, но
е крайно необходим за
града, налага се реновиране на ключовия булевард „Христо Ботев“, на
булевард „Даме Груев“
в квартал „Кючук Париж“, който е с павета
и в крайно окаяно състояние, а трафикът през
него е сериозен, както и
редица други обекти.
Продължава на
стр. 16

коритото на реката с
цел предотвратяване на
риска от наводнения.
До края на 2018 г. се

направени о
тенис маси,
алея за куче
дината трябв

С европейско финансиране ще започне цял
зователната инфраструктура

планира старт на ремонта на парк „Владимир Заимов“, който
ще струва 1,8 млн. лв.
Предвижда се обновяване на настилките и
осветлението, изграждане на нова дет ска
площадка и на атракционно съоръжение сух фонтан. Ще бъдат

и обновяван
ка в 10-и м
на ж.к. „Люл
направят н
осветление,
щадка, ще с
устройства
наблюдение
ционни табе
ново озеленя
В бюджет

34 услуги на о
От тази година 34 административни услуги
в София могат да се заплащат по електронен
път. Те са за издаването
на документи за регистрация на лицата, като
удостоверения за настоящ адрес, свидетелство
за наследници и други.
П р и л ож е н и е т о з а
плащане по електронен
път е изградено и работи в тестов режим. За
да може столичани да
се възползват от тези
услуги, ще е необходима еднократна регистрация в електронния
портал на София. Изграден е и сайт за обществени консултации.
Прогнозите за 2018
г. са постъпленията от
данъци да са с 13 млн.
лв. повече от предишната година. Ръстът на
неданъчните приходи
пък ще е 17 млн. лв. Ос-

Приложениет

новният при
личаването
данъците за
придобиван
През дек
лична общи
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на София за тази година

и строителството на третия лъч на метрото

още зони и
площадка и
ета. През гова да тръгне

е предвидено финансиране за изграждането
на нови 23 км велоалеи. Те ще са по бул.

лостна модернизация на 24 обекта от обра-

нето на пармикрорайон
лин“. Ще се
ови алеи и
детска плосе монтират
а за видеои информаели, ще има
яване.
та за 2018-а

„Ген. Скобелев“ и бул.
„Патриарх Евтимий“
от Руски паметник до
бул. „Витоша“, по ул.
„Обиколна“, като това
е продължение на съществуващата алея до
ул. „Димитър Пешев“.
В е л о а л е и щ е бъ д ат
изградени и по булевардите „България“ и

„Братя Бъкстон“, които ще са продължение
на изградената алея до
бул. „Цар Борис III“.
36 млн. лв. са заложени в бюджета за подобряване на визията
на общинските здания,
като 21 милиона ще
дойдат от ОП „Региони в растеж“. От тях за
паспортизация на общински сгради, проектиране на разширения
на училища и детски
г р а д и н и , ка кто и з а
внедряване на мерки
за енергийна ефективност трябва да бъдат
инвестирани 3 милиона. Общо 6 здания
ще бъдат разширени
- в кварталите „Драгалевци“, „Княжево“,
„Павлово“, а също и в
районите„Подуяне“ и
„Илинден“.
През 2018 г. с европейско финансиране ще
започне цялостна модернизация на 24 обекта от образователната
инфраструктура. Инвестиционните проекти
за тях са готови, като
за някои от обектите
вече тече процедура за
избор на изпълнители.
Има шанс, при липса на
обжалвания, реализацията им да започне още
през април, но ще бъдат
завършени през 2019 г.
За проекти в училищата, където се изискват
повече средства, общи-

ната ще кандидатства
за финансиране и по
Националния доверителен екофонд (НДЕФ).
Вече са разработени 14
проекта, като 4 от тях
са получили одобрение
от фонда. През 2018 г.
се очаква това да стане
и за останалите.
400 хил. лв. са предвидени за ремонт на
сгради на читалища и
600 хил. лв. за административни здания. До
2020 г. трябва да бъдат
обновени и двата общински културни института (ОКИ), по които досега не е работено
- в районите „Средец“ и
„Надежда“.

Столицата избира свой цвят

Очаква се насрочването на конкурс за обновяването пространството пред Централната жп гара на София

УЛЕСНЕНИЕ

общината се плащат електронно

то за плащане по електронен път

инос за увеще дойде от
а възмездно
не на имоти.
кември Стоина отчете 30

млн. лв. повече приходи за ноември спрямо
същия месец на 2016 г.
Дългосрочните задължения пък към 30 септември 2017 г. са били

близо 635 млн. лв. Поголямата част от тях са
свързани с проекта за
столичния метрополитен. След тях са взетите
заеми за изграждането

С 23 км нови велоалеи трябва да се сдобие столицата до края на годината

на Завода за третиране
на отпадъци, за рехабилитация на пътища,
за закупуване на нови
превозни средства за
градския транспорт.

2018-а ще бъде годината, в която българската столица ще
избере свой цвят. В
него ще бъдат боядисани всички елементи на

градската среда, като
стълбовете на светофарите или кошчетата за
отпадъци.
Ун и ф и ц и р а н и я т
цвят ще бъде опреде-

лен от експерти. Въвеждането на правилата ще стане с новата
наредба за градския
дизайн. Приемането й
зависи от влизането в
сила на промените в
Закона за устройството и застрояването на
Столична община, които са вече вне сени
в парламента. По определянето на цветовия облик на града ще
започне да се работи
още в началото на годината.
До края на 2018 г. се
очаква да се проведат
и архитектурните конкурси за обновяването
на пространствата на
площад „Света Неделя“ и пред Централната жп гара.
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РЕГИОНИ
Димитър Бръчков, кмет на община Петрич:

Изпратихме една успешна година, с много
положителни резултати за Петрич и жителите му
Ремонт в образователната инфраструктура е сред приоритетите ни за 2018-а
Повишаване на събираемостта на местните данъци и
такси, положителни резултати от реформата в петричката болница, предприети мерки за финансово стабилизиране
на ОФ ВиК ЕООД, начало на строителството на покрит
зеленчуков пазар, изпълнението и на други важни проекти
са сред постиженията, които откроява кметът на община
Петрич Димитър Бръчков за двете години управление. Свършеното от екипа си той представи в отчет в последните
дни на изминалата година.

Димитър Бръчков е кмет на община Петрич от 2015
г. Съпартийците му от ПП ГЕРБ го определят като
„надежден политик, изключително интелигентен и подготвен“. Преди да стане градоначалник, Бръчков работи
в голяма фармацевтична компания в столицата. Той е
магистър фармацевт по образование.
Разговаря
Николай АНТОНОВ
- Г-н Бръчков, какво
е финансовото състояние на община Петрич?
- Мога да споделя, че
имаме чувствително увеличение в приходите от
събираемост на местни
данъци и такси. Според
справките, през 2016 г.
приходите от Дирекция
„Местни данъци и такси“
са нараснали с близо 17%
спрямо 2015-а, като са
събрани над 1 млн. лв.
повече. За 2017 г. очакванията са увеличението
спрямо 2015 г. да доближи 23%.
- Кои са обектите с
особено значение, чието
изграждане успяхте да
стартирате през 2017-а?
- 2017 година остава
в историята и със започване на изграждането на
дългоочаквания покрит
зеленчуков пазар на Петрич. Средствата за обекта бяха защитени още
в края на предходната
година като финансиране
от държавата.
По отношение на общинската пътна мрежа
мога да отчета, че са извършени неотложни ре-

монти по улици в селата,
почиствани са и дерета.
Извършихме и ремонт на
канализационен клон в
село Рупите, който е наводнявал жилищни сгради. Общо през годината
са положени 6623 м нов
водопровод, 616 м канализация, 6625 кв. м бетонирани улици, 12 307 кв.
м положена нова асфалтова настилка и 5467 кв.
м изкърпване. След 15
години частично изкърпване са асфалтирани 2/3
от ул. „Места“ в Петрич,
която е околовръстна и
поема също трафика за
съседна Македония. На
улицата се подмени водопроводът, изградени са
нови тротоари. През годината са закупени шест
нови ВиК помпи - две за
града и четири за селата
Кърналово, Михнево и
Старчево, за решаване на
проблемите с питейната
вода. 400 000 лв. са защитени и инвестирани за
подмяна на водопроводи
по 15 улици в града.
- Община Петрич реализира вече икономия
в размер на около 25%
от еленергия. Как постигнахте това?
- Това е резултат, след
като общината излезе на

свободния пазар. 69 общински обекта се захранват при цена от 64,29 лв.
за МWh без ДДС нетна активна електрическа
енергия. Предстои сградата на болницата също
да има нов доставчик на
еленергия. През годината
е изградено осветление
на няколко улици в града,
по алеята към Младежки
дом и от с. Кърналово до
тържището за плодове и
зеленчуци. Изгражда се и
осветление между селата
Коларово и Самуилово
(33 стълба с LED тела).
За първи път община

Петрич вече разполага и
с пълноценно видеонаблюдение. Видеокамери
са монтирани на входноизходните точки на града,
на възлови кръстовища
и площадки, зони за отдих, както и в районите
на осем села - Първомай, Скрът, Кавракирово,
Михнево, Ръждак, Дрангово, Марикостиново и
Тополница. Това включва
общо 43 броя високотехнологични камери за наблюдение, от които две
камери в приемния блок
на болницата.
- По какви по-големи
проекти ще работите
през 2018-а?
- По два от големите проекти - за градски
парк за 4 852 000,99 лв.
и ремонт в образователната инфраструктура за
5 642 961,43 лв. по ОП
„Региони в растеж“, към
настоящия момент е налице висяща процедура
по избор на изпълнител
за основната финансирана дейност - изпълнение
на строително-монтажни работи. За проекта,
предвиждащ изграждане
на градски парк, изпълнителят е определен, но
текат срокове за обжалване. Относно проекта,
отнасящ се до образователната инфраструктура
(ремонти в три училища
и една детска градина),
процедурата за избор на

изпълнител е в начален
етап поради обжалване
на решението за обявяване на процедура. КЗК
се е произнесла с отказ
за образуване на производство и след влизане в
сила на разпореждането
предстои възобновяване
на срока за подаване на
оферти по обявената процедура.
- Какво успяхте да
свършите по Програмата за енергийна ефективност и организацията на движение в общината?
- През 2017 г са санирани по Национална
програма за енергийна
ефективност 5 жилищни
блока с 21 входа, в които
живеят 468 домакинства.
По ОП „Региони в растеж“ е защитено саниране още на пет жилищни
блока по ул. „България“.
По линия на безопасността на движение са
изградени две експериментални кръгови кръстовища. Предстои след
съгласуване с АПИ изграждане на още едно
експериментално кръгово
кръстовище - при бившето помощно училище в
Петрич. През тази година
са утвърдени нови автобусни линии до някои
от селата, променени са
часовете на други, съобразено с пътуващите
ученици и работници до

града.
- А в какви социални
проекти инвестира усилия екипът на община
Петрич?
- В направление социални дейности община
Петрич е изпълнила и
изпълнява пет социални проекта на стойност
над 1 252 000 лв. По тези
проекти се о сигурява
подкрепа на над 400 лица
и семейства. Освен това
потребителите на социалната услуга „Домашен
с о ц и а л е н п ат р о н а ж “
- Петрич са се удвоили
и в момента са над 300
лица от уязвимите групи. Закупени са два нови
автомобила, направен е
ремонт на кухнята на патронажа, закупено е ново
оборудване по проект на
стойност 24 582,00 лв.
През тази година са осигурени климатици за 19
сгради на детски градини, или общо в 31 групи
са монтирани климатици
на стойност 60 хил. лв.
Инвестицията обхваща
повече от 800 деца.
Община Петрич започва и процедура за безвъзмездно придобиване в
собственост на имота на
бившето помощно училище в Петрич, където
идеята е да се изгради
обединен център за социални услуги.
Година 2017-а община
Петрич изпрати и с подписан за финансиране
договор по проектното
предложение „Създаване на културен двуполюс Серес - Петрич“.
Ще бъдат усвоени близо
1 400 000 лв. за реконструкция на сграда, която ще бъде превърната в
съвременен исторически
музей. Поставено е и началото за подобряване
състоянието на пътната
инфраструктура до античния град Хераклея
Синтика, като се има
предвид фактът, че неговото развитие е сериозен
момент от туристическия
облик и потенциал на общината.
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Пътната инфраструктура - приоритет №1
за община Лом
Администрацията е осигурила 2 млн. лв.
за рехабилитация на градски улици
Поли ВАСИЛЕВА
Общината в Лом обяви за приоритет №1 обновлението на градските улици, съобщиха от
общината. Много от тях
са в тежко експлоатационно отношение, не
са ремонтирани от много години и са осеяни
с дупки и неравности.
През 2018 г. ще бъде направен основен ремонт
на 12 улици. Средствата
в размер на 2 млн. лв. са

осигурени по проект на
общината от Оперативна програма „Региони в
растеж“. В бюджета си
за 2018 г. администрацията е заложила свои 300
000 лв. за текущ ремонт
на градски улици - повечето в кварталите на
града. Ще бъдат реконструирани и пътищата
Лом - Замфир и Лом Трайково. През миналата година общината успя
да обнови основно само
няколко улици - „Хаджи Димитър“, „Кирил и

Методий“, участък между „Пролет“ и „Любен
Каравелов“. Изкърпени
са 31 улици, между които „Хан Аспарух“, „Цар
Симеон“, „Славянска“,
„Иван Кулин“. Ремонтиран е и участък от пътя
Сталийска махала - Багачина, пътищата Лом
- Ковачица, Ковачица Станево. Общо за ремонти на пътища са вложени 238 200 лв. 180 000
са от държавния бюджет,
а останалите - от бюджета на общината.

Приключи асфалтирането на компрометирани участъци във Враца
Поли Василева
Много от улиците във
Враца вече са обновени, като асфалтирането
на различните участъци
продължи до последните часове на 2017 г.,
съобщиха от общината.
Завършиха строителните работи по булевард
„Мито Орозов“, където
са изградени допълнителни подходи за придвижване на лица с увреждания. Приключи и

изграждането на тротоари по улиците „П. Р.
Славейков“ и „Георги
Бенковски“. Завършен е
и ремонтът на ул. „Поп
Сава Катрафилов“. Заради зимните климатични
условия е положен само
първият слой от асфалтовата смес, с втория ще
се продължи през 2018 г.
В момента се подготвя асфалтирането и на
участъците, които са
разкопани заради подмяната на тръбите от
водния цикъл на гра-

да. Това са улици в централната градска част,
както и в кварталите
„Дъбника“ и „Кулата“.
Междувременно бе
осветено и най-опасното
кръстовище край Враца,
съобщи директорът на
Областното пътно управление инж. Веселин
Николов. По ст авени
са 24 прожектора с лед
светлини от 100 вата.
Това ще даде възможност на шофьорите да се
ориентират по-лесно. За
осветлението са платени

34 000 лв., осигурени
от строителната фирма „Пътинжинеринг М“
АД. Въпросното кръстовище се намира на
обходния път на Враца
и на него се събира трафикът от две направления - път Е-79 София
- Видин и пътя към ферибота Оряхово - Бекет.
Очаква се новото осветление да даде своя
ефект и произшествията
в опасния участък, които бяха зачестили, рязко
да намалеят.

Връщат автентичния вид на Умна система ще управлява
120–годишната сграда на театъра осветлението в Белокопитово

В

пИЛОТНО

Н
ИДИ

Цвета ИВАНОВА

Една от най-старите театрални сгради у
нас ще бъде обновена.
Министерският съвет
отпусна 2 млн. лв. специално за реставрацията и консервацията на
театър „Вида“ във Видин. С тези средства ще
бъде направен цялостен
ремонт, който ще преобрази старината.
Проектът на общината предвижда промени
във фасадата - ще бъдат
отпушени зазиданите
през годините прозорци. С това сградата ще
върне първоначалния
си облик. Ще бъде сменена дограмата с близка
до автентичната. Всички помещения вътре
ще бъдат ремонтирани.
Промени ще претърпи
салонът с местата за ся-

дане. В зданието ще има
и ново отопление. Видинският театър е построен през 1891 г. със
средства на гражданите.
Избрано е най-хубавото
място - на брега на Дунава, близо до центъра
на града. Първоначално сградата е била със
стъклен покрив, който
впоследствие е заменен
с обикновен.
Вътре има обширен
салон с партер, ложи,

галерии и голяма сцена.
Целта на проекта е
да възстанови сградата
в предишния й вид и да
я превърне в една от емблемите на Видин. Срокът за изпълнение е 6
месеца. Общината е задействала процедурата
за избор на изпълнител.
Ако няма обжалвания, в
началото на 2019 година Видин ще има изцяло обновена театрална
сграда.

Нова система за интелигентно управление
на осветлението ще бъде
изградена в село Белокопитово, съобщи кметът на Шумен Любомир
Христов.
Всички стари улични
лампи ще бъдат подменени с енергоспестяващи. Ще се поставят и
„умни“ регулатори, които
да контролират силата на
осветлението, както и да
го включват и изключват.
Новата система ще
дава възможност за информация в реално време
за аварии по трасето и
неработещи електрически тела.
Ако системата се окаже успешна, тя ще се
приложи и в цялата община Шумен. Намерението на администрацията
е със същата технология с LED лампи да бъде

осветен и бул. „Ришки
проход“.
Там има лампи, които
не светят, а има и места,
където въобще липсва
осветление. По думите на кмета, подмяната

трябва да се случи в рамките на годината.
Подготвя се обществена поръчка за около
2,5 млн. лв., с която да се
обнови осветлението в
общината.
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Варна с рекорден бюджет за 2018 година
В капиталовата програма е включен най-мащабният проект от десетилетия строежът на бул. „Васил Левски“
Варна ще работи с
рекорден бюджет през
2018 г. Проектът, с макрорамка от 384,7 млн.
лв., бе представен на
обществено обсъждане
в зала „Пленарна“ на
общината. За сравне-

местни данъци и такси.
Приоритети в работата
на общинската администрация остават образованието, за което се отделят 30% от общия бюджет, изграждането на
модерна градска среда,

„Виница“, както и нова
сграда към ДГ „Карамф и л ч е “ . П р ед в и д е н и
са основни ремонти на
училища, детски ясли и
кухни, както и средства
за проектиране, доставка и монтаж на системи

ние - през изминалите
три години бюджетът на
морската столица е бил
съответно 258,7 млн.
лв. през 2015 г., 243,7
млн. лв. през 2016 г. и
270,7 млн. лв. през 2017
г. Увеличението на средствата за тази година
стават факт без вдигане
на данъчната тежест за
гражданите на Варна и
с повишени приходи от

създаване на възможно сти за развитие на
целогодишен туризъм.
Предстои изграждане
на нови детски градини - преустройство на
сграда на ул. „Генерал
Колев“ № 90 в детска
градина за 4 групи, нова
детска градина за 4 групи на ул. „Хъшове“ №
2, нова сграда към ДГ
№ 23 „Иглика“ в кв.

за видеонаблюдение в
детските ясли.
Амбициозната капиталова програма на Община Варна за 2018 г.
включва най-мащабния
проект от десетилетия
- изграждането на бул.
„Васил Левски“. Продължава изпълнението
на следните по-големи
обекти: пробива на бул.
„Сливница“; ремон-

Инж. Иван Тотев, кмет на община Пловдив:

Трябва да планираме средствата умно
Продължение от
стр. 12-13

за харчене от местната хазна през 2018-а е
273 511 703 лева. Тя е
доста по-нисък от очакванията на пловдивча-

ни заради прогнозните
над 300 милиона лева.
Оказва се, че едно от перата, за които Пловдив
ще харчи най-много, е за

заплати на общинските
служители. Те са близо
10 000 на месец и за тях
отива около половината
бюджет.

В Пловдив, както и
в останалите градове,
администрацията трябва да планира увеличението на минималната
заплата, върви се към
оптимизация дейностите и на двете общински
предприятия „Чистота“
и „Паркове и градини“, планирани са още
1 000 000 лева за увеличаване курсовете на
градския транспорт. Бюджетът на Пловдив в
първичния му вариант бе
внесен на 20 декември.
До средата на януари ще
се избистря капиталовата програма и приоритетите й, уточняват от
екипа на кмета. Проектобюджетът на града вече
е качен на официалната страница на Община
Пловдив. От там става
видно, че през новата
година градът ще разполага с по-малко от предварително анонсираното. В бюджета на града са заложени средства за връзката “Модър - Царевец”, к акто и за
Точната заложена цифра нов мост над р. Марица, за които вървят отчуждителни процедури

та на ул. „Цар Борис
ІІІ“, кв. „Виница“, на
ул. „Студентска“, на ул.
„Капитан Рончевски“,
ул. „Баба Тонка“; изграждане на пътна автомобилна рампа на АМ
„Хемус“ - качване от
бул. „Атанас Москов“,
реконструкция на ул.
„Александър Рачински“
- в участъка от бул. „Съборни“ до ул. „Генерал
Колев“; реконструкция
на ул. „Ана Феликсова“
и кръстовище на бул.
„Цар Освободител“ и
др. Предвидени са ремонти и изграждане на
спортни и фитнес площадки на открито във
всички райони на града.
Разходите за озеленяване са 4 631 100 лв., продължава изграждането
на новия парк „Възраждане“.
Община Варна осигурява 1 310 000 лв. за две
болници - МБАЛ „Св.
Анна“ и СБАЛОЗ „Д-р
Марко Марков“. В първата ще бъде направен
основен ремонт на родилното отделение и неонатологията, ще бъде
закупен нов инструментариум за Клиниката
по ортопедия и травматология и нов дизел

генератор за аварийно
захранване. Онкоболницата ще вложи средствата в „Система за визуализация и интеграция
на лапаро скопска хирургия и високоспециализирана ендоскопска
диагностика и терапия“.
С 302 000 лв. е увеличен проектобюджетът за социални дейности спрямо 2017 г.,
включително за ремонт
на Дома за стари хора
„Гергана“, за осигуряване на т ранспортни
средства за превоз на
трудноподвижни лица
и хора с увреждания.
Средствата за помощи,
по решение на Общинския съвет, са в размер
на 8 млн. лв. Те ще бъд ат и з р а з ход ва н и з а
карти на пенсионери
и ученици от Тополи,
Константиново, Казашко, Звездица и Каменар,
КК „Златни пясъци“,
КК „Св. св. Константин
и Елена“, „Черноморец“
и „Боровец“. От същото перо са предвидени
средства за превоз на
трудноподвижни лица
със специализирани микробуси и абонаментни
карти за пътуване на
преференциални цени.
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АМ „Струма“ между Сандански и
Кресна готова до края на годината
За 75 км от „Хемус“ са отпуснати
85 млн. лв. допълнително
Катя ТОДОРОВА
При добри климатични
условия има възможност
пускането в експлоатация
на Лот 3.3 от автомагистрала „Струма“ между
Сандански и Кресна да
стане до края на годината, или с почти 6 месеца
по-рано от срока по договор, прогнозират от АПИ
и Строителното министерство.
Изпълнението на
24-километровия участък върви с много добра
организация на работата. Напредва работата
по големите съоръжения. Готови са 90% от
водостоците и 70 на сто
от подпорните стени. В
участъка между Кресна
и Сандански има 2 пътни
възела - п. в. „Струмяни“
и п. в. „Сандански“, 25
големи съоръжения - мостове над реките Струма,
Злинска, Градешка, Потока, Речичка, Санданска Бистрица, Лешничка,
надлез над жп линията
София - Кулата, 9 селскостопански подлези и
надлези, 4 площадки за

отдих, на които ще има
и тоалетни. По отсечката
са положени вече над 50
хил. т асфалт. За първи
път в проект за строителството на автомагистрален участък е предвидено
и изграждането на „Интелигентни транспортни системи“. Те включват станции за броене и
управление на трафика,
видеонаблюдение, за измерване на теглото на
превозните средства и за
метеорологично наблюдение.
Изпълнител на Лот 3.3
е Консорциум „Струма
Лот 3.3“, в който участват: „ГБС инфраструктурно строителство“ АД,
„Пътстрой 92“ АД, „Главболгарстрой“ АД и „Геострой“ АД. Строителния надзор осъществява
„Пътинвестинженеринг“
АД.
У ч а с т ъ к ъ т от К р е сна до Сандански - Лот
3.3 от км 397+000 до км
420+624, е част от проекта АМ „Струма“ - Лот
3.1, Лот 3.3 и тунел „Железница“. Той се съфинансира от Кохезионния
фонд на Европейския

съюз и националния бюджет чрез Оперативна
програма „Транспорт и
транспортна инфраструктура 2014-2020“.
2018 г. ще бъде решаваща и за най-трудния
участък - през Кресненското дефиле. Най-късно
до края на март трябва
да е готова цялостната
тръжна документация за
избор на изпълнители на
проектирането, строителството и строителния
надзор. Индикативният
краен срок за стартиране
на обществените поръчки
е 30 април 2018 г. и ако
няма обжалване, в края
на август трябва да има
избрани изпълнители.

По Лот. 3.3 на “Струма” с а положени вече над 50 хил. т асфалт, отчетоха от Строителното
министерство

ДрУГИ прИОрИТЕТНИ прОЕКТИ
Другите 3 приоритетни големи
пътни проекта са автомагистралите „Хемус“ и между Русе и
Велико Търново, а също така и
модернизацията на пътя София Калотина. Тази година се очаква
в строителство на „Хемус“ да са
още 75 км - от Ябланица до п.в.
Боаза, от Боаза до пътя Ловеч Плевен, както и участъкът Белокопитово - Буховци. За целта са заделени допълнително 85 млн. лв.

Подготовката на строителството на магистралата Русе - Велико
Търново върви с бързи темпове.
Предстои Екоминистерството да
излезе със становище по доклада
за ОВОС на проекта и още тази
година да стартират процедурите
за инженеринг и избор на изпълнител. Новият аутобан може да
бъде завършен през 2021-2022 г.
По проекта за модернизация
на скоростния път от Калотина

до София вече започна подготовката за участъка от ГКПП „Калотина“ до Сливница, който е с
дължина 31 км и индикативна
стойност 258,6 млн. лв. Очаква се
в първите дни на новата година
обществените поръчки за избор
на изпълнители на двете отсечки - от Калотина до Драгоман и
от Драгоман до Сливница, които
бяха обжалвани, да бъдат обявени
повторно.

СТАТИСТИКА

Общо 758 са действащите надзорни фирми в страната
Общо 758 са действащите надзорни фирми
в страната. За периода
от 2004 г. до 2017 г. са
издадени общо 1500 лиценза или удостоверения на юридически лица
за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1
от Закона за устройство
на територията (ЗУТ).
Според разпоредбите
на закона консултантът,
въз основа на писмен
договор с възложителя на даден строеж, извършва оценяване на
съответствието на инвестиционните проекти
и/или упражнява строителен надзор, както и
да извършва проверка и
контрол на доставените и влагани в строежа
строителни продукти, с
които се осигурява изпълнението на основните изисквания към
строежите. Той може да
изпълнява прединвестиционни проучвания,
подготовка на проектантския процес и координация на строителния

процес до въвеждането
на строежа в експлоатация, включително контрол на количествата,
качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи с договорите за изпълнение на
строителството.
В условията на ли-

цензионен режим от
2004 до 2012 г. са издадени 742 лиценза на
надзорни фирми. От декември 2012 г., когато
режимът става регистрационен, са издадени 758
удостоверения, като 570
от тях са продължени
лицензи, а 188 са новоиздадени.

От началото на 2017
г. до момента от началника на Дирекцията за
национален строителен
контрол са регистрирани общо 93 надзорни
фирми, 31 от които са
новорегистрирани. Консултантите, упражняващи строителен надзор, е
необходимо да подновя-

ват регистрацията си на
всеки пет години.
През тази година са
извършени общо 4698
проверки на територията на цялата страна за
изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор на строежи от първа
до четвърта категория
включително. Проверени са 522 юридически
лица и еднолични търговци, извършващи дейностите по чл. 166, ал.
1, т. 1 ЗУТ.
За установените нарушения са образувани
административнонака-

зателни производства и
са издадени 20 наказателни постановления на
консултанти и 40 наказателни постановления
на физически лица консултанти.
За първи път от някол ко год и н и Д Н С К
прекрати действието
на удостоверението за
упражняване на строителен надзор на фирма
„Инекс консулт“ ООД
поради допуснати от нея
редица нарушения, вписани в поддържания от
дирекцията Регистър на
административнонаказателните производства.
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България в топ 5 по растеж на БВП в Европа
Безработицата спада, а предприятията
стават по-ефективни, сочи статистиката
България е в топ 5 по
икономически растеж в
страните от Европейския
съюз, съобщи в първото
си интервю за 2018 г.
заместник-министърът
на икономиката Александър Манолев. Ръстът
през 2017 година надвишава 4 процента.
В същото време България е в топ 3 на страните с най-ниска задлъжнялост. Основните
индикатори на икономи-

ката ни дават основание
за добри перспективи за
развитие, смята зам.-министърът.
В е ч е с а с к л юч е н и
1500 договора с български компании по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Стойността им
е 1,4 млрд. лв. Очаквам
броят на тези компании
да достигне 3000. Това
говори, че българският бизнес се научи да

кандидатства със свои
проекти за европейско
финансиране и да се възползва от него много удачно.
Безработицата у нас
падна до 5,8 процента,
а предприятията стават
по-ефективни. Трябва да
постигнем устойчивост
на тези резултати, а показателите да се отразят
пряко и на възнагражденията на наетите хора,
заяви Манолев.

БИЗНЕС пЛАН

Презентират Видин като „Перла на Балканите“
П р е д п р и е м ач и о т
Видин създадоха инициативен комитет, който да представи концепция за развитието
на града като туристически, спортен и рехабилитационен център,
съобщи председателят
му Николай Цветков.
Работното заглавие на
тази концепция е „Видин - Перлата на Балканите“.
Идеята на предприемачите е да бъдат изградени хотели, спортни съоръжения, гребен

канал на Дунав и яхтено пристанище. За целта трябва да се използват добрите отношения
на българското правителство с европейски,
арабски и азиатски инвеститори.
Видин има природни дадено сти, които
могат да станат бъдещето на града, обясни Николай Цветков.
Освен историческите
си и културни забележителности Видин има
топла минерална вода
с много редки лечебни

качества, има голяма
река, която позволява и з г р а ж д а н е то н а
гребен канал и яхтено
пристанище. Седемчленният инициативен
комитет трябва да разработи концепцият а
„Перлата на Балканите“ и да я предложи на
инве ститори. Ролята
ни е преди всичко да
популяризираме тези
необикновени възможности на Видин, които
могат да се окажат неговото бъдеще, обясни
Николай Цветков.

Всеки трети предприемач очаква
Китайска компания строи завод
добри резултати през 2018– а
СИЛИСТрА

Вс еки т рети предприемач у нас очаква
2018 година да бъде подобра от предишната.
27% обаче прогнозират
влошаване на икономическата среда. Това сочи
проучване на Българската стопанска камара, направено наскоро. В него
са участвали 790 собственици и управители
на предприятия. 62%
от тях са от секторите
услуги, строителство,

търговия, преработване,
добивна промишленост,
селско стопанство. Болшинството от анкетираните не очакват промяна. Преобладаващата
част искат въвеждането
на е-подпис в личните
документи, определяне
на минималната работна
заплата по ясна методика, а не по административен път. 63% не
одобряват намаляването
на плащанията в брой,

както и увеличаването на осигурителните
вноски.
67% от анкетираните не са участвали в
търгове и конкурси за
обществени поръчки.
Останалите смятат, че
при тях има необективно оценяване, тенденциозни условия в полза на
един кандидат (80,8%),
необосновано обжалване, което забавя изпълнението, забавени разплащания от страна на
възложителя, подмяна
на подизпълнителите.
Участниците в анкетата признават за дефицит на работна ръка. 41
процента пък са спокойни за своя бизнес.
Те ще имат увеличение
на производството, ще
разработват нови продукти, ще търсят нови
пазари. Готови са да
вложат пари за обучението на персонала и увеличаването на работната
заплата, но на базата
на по-високи умения и
компетентност.

На работна среща с кмета на Силистра д-р Юлиян Найденов и зам.-кмета инж. Тихомир Борачев китайският инвеститор Джиан Джун Янг представи бизнес намеренията
на холдинга си

Китайска компания
ще строи завод в Силистра, съобщават от
общината. Това е известната XINYI GLASS
HOLDING LIMITED
- производител на стъкло. Инвестицията е за
200 млн. долара. В него
ще бъдат открити 300
работни ме ста. Това
стана ясно след сре-

ща на представителя
на компанията Джаиан
Джун Янг и кмета на
града Юлиян Найденов.
Китайският гост се
интересува от място, на
което да построи завода
си и да развива дейност. Иска теренът да
е газифициран, да има
ток, вода и индустриална инфраструктура.

Общината разполага с
такъв терен и го е показала на г-н Янг.
Китайският холдинг
има клонове в Канада и
Европа. Има и 7 индустриални площадки в
Китай. Град Силистра е
избран заради локацията - достъпния речен
и железопътен транспорт.
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МРРБ с разработка на пилотен морски пространствен
план за трансграничната зона Мангалия - Шабла
Проектът предвижда и нова система за разделно движение на корабите в териториалните води на България
Пилотен морски
пространствен план, обхващащ трансграничната зона Мангалия - Шабла, се разработва по
проект, в който участва
и Министерството на
регионалното развитие
и благоустройството.
Общо 10 са партньорите
от Румъния и България
в него, като водещо е
румънското Министер-

те страни. Това ще доведе до изпълнение на
основната цел на проекта - да се подобри и
укрепи т рансграничното сът рудниче ство
между двете държави
в областта на стратегическото и пространственото планиране на
Черно море съгласно
Директива 2014/89/ЕС
от 23 юли 2014 г. за ус-

онално и трансгранично
ниво чрез създаване на
по-силни връзки между
националните институции и обединяване на
ключови участници в
Черноморския регион
са другите важни акценти от проекта. Сред тях
са насърчаване на развитието на съвместно
трансгранично планиране и разработване на

МРРБ участва в проект за трансгранично сътрудничество с Румъния

ство на регионалното
развитие, публичната
администрация и европейските фондове.
По проект „Трансгран и ч н о м о р с ко п р о с транствено планиране
в Черно море - Румъния, България“, или
MARSPLAN-BS, се изготвя цялостен анализ
на румънските и българските териториални води и прилежащи
територии. Получената
информация за морското пространствено планиране в Черно море и
добрите практики ще
бъдат разпространени
сред заинтере совани-

тановяване на рамка за
морско пространствено
планиране. Сред целите
му са също създаване на
институционална рамка за трансграничното
морско пространствено
планиране за България
и Румъния, консолидиране на трансграничното сътрудничество и
обмяна на информация
по въпросите, свързани с морската зона, определяне на визията и
стратегическите цели за
Черно море, приложими
за морското пространствено планиране.
Повишаване на информираността на наци-

конкретни препоръки за
пилотния район Мангалия - Шабла.
На информационно събитие в София бе
представено изследване на взаимодействията
суша-море в „малък“
Бургаски залив, чиято
цел бе да даде специфичен фокус върху околната среда и опазване на
влажните зони, както и
въздействието на крайбрежната инфраструктура върху влажните
зони и морското пространство. Сред участниците в събитието бяха
експерти от Министерството на регионално-

то развитие и благоустройството, Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, Министерството на
туризма, Черноморски
институт - Бургас, Институт по океанология
при Българската академия на науките, Държавно предприятие
„Пристанищна инфраструктура“, Изпълнителна агенция „Морска
администрация“, Висше
военноморско училище

две специфични области. Подходът на казуса
се основава на проблемни и контекстуални особено сти като взаимодействия суша-море за
Бургас, брегова абразия
за Ефори, участие на заинтересованите страни
в Свети Георги, разработване на нова система
за разделно движение
на корабите за България и въпро си, свързани с рибарството и
аквакултурите. Всички
казуси имат положител-

те дейности в морските
райони за постигане на
екологичните, икономическите и социалните
цели - инструмент на
интегрираната морска
политика.

ФИНАНСИРАНЕТО
П р о е кт „Тр а н с г р а н и ч н о м о р с ко п р о с транствено планиране
в Черно море - Румъния, България“, или
MARSPLAN-BS, е финансиран директно от

Съвместно планиране стартира с разработване на препоръки за пилотния район Мангалия - Шабла

„Никола Й. Вапцаров“ и
др. Пред тях бяха представени установените
взаимодействията, конфликтите и съвместимостта между ползватели, сектори и интереси
както на сушата, така и
в морето.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА
П р о е к т ъ т
MARSPLAN-BS разработи пет казуса на предизвикателства: за три
конкретни района и за

но въздействие върху
опазването на околната
среда и морските човешки дейности (идент и ф и ц и р а н е н а ко н фликти и положителни
взаимодействия), избор
на ключови проблеми и
адаптиране на потенциални решения за морското пространствено
планиране.
Мо р с ко п р о с т р а н ствено планиране е процес, чрез който съответните органи на държавите членки анализират
и организират човешки-

Европейската комисия с
безвъзмездни средства
на Европейския фонд
за морско дело и рибарство (ЕФМДР) по силата на сключено Споразумение за безвъзмездна
помощ номер EASME/
EMFF/2014/1.2.1.5/2/
SI2.707672 MSP LOT
1 Black Sea/MARSPAN
BS между Европейската
комисия и Министерството на регионалното
развитие, публичната
администрация и европейските фондове на
Република Румъния.
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Тенденциите, които ще властват в
декора през 2018-а

Бамбукът се настанява естествено в дома, а усещането
за природа се подсилва с ботанически принтове

Още далеч преди да настъпи
новата 2018 година, дизайнерите
по цял свят се надпреварваха да
представят модните тенденции
в интериора и предрекоха кои
ще са цветовете, текстурите и
мебелите, които ще властват
през следващите 12 месеца. Не
е изненадващо, че в Годината на
Жълтото куче най-популярният
цвят ще бъде жълтият. Заложете
смело на този слънчев цвят в
декорация, текстилни детайли
и мебели и не се съмнявайте, че
топлата горчица и лимоновите
нюанси ще внесат динамика и
добро настроение в къщата. Този
цвят е радостен, положителен и

тонизиращ. Всички нюанси на
жълтото са символ на величественост и вечност според фън
шуй. Исторически погледнато,
жълтият цвят е символ на богатство и злато.
Черният цвят е вечната класика, която никога няма да излезе
от мода. Цветът на нощта, мистерията, силата, стила и сексуалността несъмнено е перфектен
за модерното жилище. Въпреки
това дизайнерите препоръчват
да се използва внимателно. Нежните нюанси няма да загубят
популярността си и през новата година. Въпреки това, за да
заменят наситените и дълбоки

цветове, през 2018 г. ще дойдат
мътни нюанси, които са резултат
от смесването на сини, лилави,
сиви и зелени цветове. Тези тонове са най-подходящи за спални или детски стаи, разположени
от слънчевата страна на къщата.
Комбинацията на синьо и оранжево е призната за най-модерната комбинация за 2018 година.
Това динамично решение е идеално за декориране на хол, кухня
или офис. Тези цветове зареждат
стаята и нейните обитатели с
положителна енергия и вдъхновение. Преградите, които помагат за разделянето и оформянето
на модерна стая в студиото, ще

се върнат отново на мода през
2018 г. Безспорен хит ще бъдат
и обемно издигнатите дивани,
тапицирани с кадифе, велур или
друг благороден материал. Такъв
диван без съмнение ще се хареса
на всички любители на красотата и комфорта и ще се превърне
в ефективен детайл от интериора
на всекидневната.
Още един тренд, който се оформя, са „черните линии“, които
ще подчертават геометрията в
интериора през новата година.
Те могат да бъдат под формата
на осветителни тела, етажерки,
плотове и мебели в пространства, които имат по-мъжки характер.
Усещането за природа в дома
ще продължи да се толерира и

ще се подсилва с ботаническите
принтове и различните растителни видове, които в естествен или
стилизиран вид ще присъстват
под формата на изкуство в интериора. Бамбукът с неговото екопослание, красота и топлина ще
се настани естествено в дома на
2018-а. Появява се Japandi, който
е съчетание от японски и сканди-

навски стил в интериора. Скандинавският минимализъм ще
бъде комбиниран и с бохемския
еклектичен дизайн, но в една поумерена форма, без претрупване
и прекаляване. Текстилът на
пода и мебелите ще бъде наслоен и полаган на няколко пласта.
Една от ключовите думи в интериора днес е „комфорт“. Това
важи при оформянето на удобните кътове за сядане и зоните
за релакс в дома. Особено внимание се обръща и на това как
се съчетава функционалността
с естетиката в дизайна. Вещи и
мебели, към които се е подхождало чисто практично, сега са
придобили нов, по-изящен вид.
В пространствата на открито
около дома ще се внесе повече
уют с удобни кресла, дивани и
много текстил. Всекидневните
преливат естествено във верандата пред дома. В акцентите и
детайлите ще виждаме все повече ръчно изработени авторски
предмети.
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ЕКСТЕРИОР

Художник и архитект от Москва творят торти с изображения
на емблематични градове и сгради
Двамата сладкари пътуват по света, за да
черпят вдъхновение от обекти шедьоври

Архитектурата е вдъхновение не само за проектантите на
сгради, но и за артисти, които се
изявяват в съвършено различни
области. Като сладкарството
например.
Руснаците Мадина и Рустам
Яворски, които са брат и сестра,
пренасят красотата на различни сгради върху своите ръчно
изработвани торти, като ги превръщат в същински шедьоври.
Техните оригинални торти се
произвеждат в сладкарницата
Tortik Annushka в Москва, Русия. Това е семейният бизнес
на тандема Яворски, който се
радва на изключителен интерес
и вече е спечелил почитатели от
цял свят. Поръчки в култовата
сладкарница правят известни
личности, крупни бизнесмени
и хора, които са готови да платят висока цена за сладкарско
изкушение, изработено със съвършенство.
Медина е завършила изобразително изкуство, а Рустам е
с опит в областта на архитектурата. Знанията и уменията,
които двамата са получили на
студентската скамейка, докато

следвали, съчетани с импровизаторския нюх и таланта им,
са формулата на успешния им
сладък бизнес.
„Ние винаги работим заедно,
а създаването на дадена торта
може да отнеме и една седмица“, споделя Мадина. Братът и

сестрата не крият, че въпреки
многото работа отделят време
и за пътувания, от които черпят
впечатления за нови сгради,
архитектурни обекти, различни видове приложни и строителни материали. Всичко това
впоследствие превъплъщават в
своите чудесни торти. Така се
раждат тортите „Москва“, „Мегаполис“, „Ню Йорк“, „Зимний
лес“ и редица други. Редовни
клиенти на сладкарницата Tortik
Annushka се шегуват, че може
да се спори дали сладкишите са
изработени от сладкар, ювелир,
художник, или архитект, или от
всичките заедно.
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АСТРОЛОГ

Годишен хороскоп за 2018-а
ОВЕН

Учете се да
работите в екип

П р е з н о ват а го дина ще проправяте нови пътеки, ще
ру ш и т е с т е р е от и пи, преодолявайки
инерция и пречки.
Всичко това може
да бъде и лесно, и
трудно, ще зависи
от умението ви да
се владеете, без да
изпадате в крайно-

РАК

Идва време
за избори

През 2018-а е време да се научите да
правите избори и помалко да ги прехвърляте на другите. Ще
се наложи да движите няколко проекта
едновременно, но
ще трябва да балансирате в семейните
отношения и партньорстват а. Ще с е

ВЕЗНИ

з а с и л и с т р е м е жъ т
ви към постигане на
по-надеждна стабилно ст, залагайки на
деловите си и лични
контакти, отношения
и връзки. Годината е
успешна за всичко,
което ще предприемете, след като сте
го планирали сериозно.

Договаряйте точно
условията си

Представителите
на знака Везни през
2018 година т рябва
да се научат да правят избор и да намерят
мярката между хармония и нерешителност, дипломатичност
и страх от изразяване
на личната си позиция. Ще преминете с
успех през новата го-

КОЗИРОГ

сти на духа. Чакат
ви провокации във
всички сфери на
живота. Учете се да
работите в екип с
другите, като оставяте про странство
за изява на потенциала им. Делата ви
ще се развиват успешно в бизне с и
личен план.

дина, ако през първата й половина договорите условията на
всичко, което бихте
желали да постигнете в професионален
план. През останалото
време работете активно за реализацията на
плановете си и в частност за стабилизиране
на финансите!

Гоните високи
лични цели

Верни на природата
си, и през новата година амбициозно и с
устрем ще градите материална основа, превръщайки я в трамплин
към постигане на високите цели, които си поставяте. Добре е да имате съмишленици и хора,
на които да се доверите.
Бъдете внимателни в

партньорствата и екипа, с който работите!
Възможни са предателства. Обстоятелствата
често ще ви карат да се
замисляте за цената на
успеха, затова трябва
да се научите по-добре
да балансирате между
отговорности и задължения в личния си и
професионален живот.

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

ТЕЛЕЦ

Заложете на
постоянството

През 2018 година
постоянството ще ви
гарантира успехи в
профе сионалните и
личните отношения.
Пре следвайте целите си методично, като
търсите баланс между
материалното и духовното. Променяйте акцента и гледната
точка към житейските

ЛЪВ

Чакат ви промени
и пътувания

2018 година ще
бъде интересна и динамична за вас. Важно е да се научите да
владеете физическото
си състояние и енергиите, които оказват
най-голямо влияние
върху тялото и духа
ви. Първата половина
на годината ще премине за вас под знака

СКОРПИОН

на промените, които
често ще бъдат съпровождани или провокирани от непрекъснати пътувания. Това
ще създава трудности
от различен характер
и ще се превърне в
изпитание на психическата, физическата
и финансовата ви устойчивост.

Затруднения в
партньорствата

Започвате годината
амбициозни, енергични и жадни за успехи. Ако сте прозорливи и се възползвате
от даденостите ви за
2018-а, ще постигнете
добри резултати във
всичко, което предприемете. Най-сериозният урок, който
трябва да научите, е,

ВОДОЛЕЙ

ситуации и ще успявате пълноценно да
изявите своите дарби и положителни качества. Успоредно с
това годината ви дава
шанс да се стабилизирате материално.
Важно е да решите
правилно в какво ще
инвестирате спечеленото.

че трябва да се дава
свобода на другите и
да ги оставяте сами
да вземат важните решения. Вашата властно ст, обидчиво ст и
гордост понякога ви
създават проблеми в
общуването и могат
да попречат на партньорските отношения
в бизнеса.

Разчитайте само
на себе си

2018 година ще бъде
интересна и успешна
за вас, ако степенувате
целите си и не пилеете
енергия в безкрайни контакти. Като отлични психолози и приятели, попивате негативните емоции и стресове на другите, което ви натоварва
излишно. И през тази
година ще продължавате

да разчитате единствено на себе си, да бъдете
независими и свободни
да експериментирате.
Това поражда и грешки, и провали, но и дава
шанс за успехи. Интуицията, бързата мисъл,
интересът към всичко
ново и нетрадиционно
ви превръщат в перфектни професионалисти.

БЛИЗНАЦИ

Инвестирайте
стратегически

Тази година ще
ви помогне да овладеете полярността
и крайностите, в
които понякога изпадате. Любознат е л н о с т, и н т е л и гентност и находчивост са силните ви
страни, с които ще
преодолявате препятствията, които

ДЕВА

Без рискови
ходове в бизнеса

Препоръчително е
през първата половина на годината да съхраните това, което с
труд и постоянство сте
съградили дотук. И
през 2018 година ще
се изявявате като амбициозни хора, които
обаче постоянно недоволстват. Избавете се
от този навик, за да не

СТРЕЛЕЦ

си навлечете тежки неприятности! Старайте се да подреждате
правилно приоритетите си, което ще ви направи подготвени за
трудностите, които годината е подготвила за
вас! Не предприемайте
рискови ходове в бизнес или на работното
място!

Избирайте
приоритетите си

2018 година ще бъде
успешна за вас, ако заложите на своето упорство,
работа и коректност в отношенията си с обкръжението ви. През по-голямата част от периода ще
бъдете под въздействие
на емоциите, което често
ще ви създава проблеми, особено през първата
половина на годината.

РИБИ

ще излязат на пътя
ви. Приемайте предизвикателствата с
усмивка, но бъдете
готови да се раздадете докрай в името
на успеха. Мечтайте смело, инвестирайте стратегически и дългосрочно!
Плановете ви се
сбъдват.

Независимо от това шансът ви да успявате е реален, основавайки се на
постигнатия дотук житейски и професионален
опит. Сред основните ви
уроци е да се научите да
избирате приоритетите
си, да ги степенувате и
да правите избор в подходящия момент, като
надмогнете егото си.

Дребни пречки по
пътя към успеха

Започвате година на
успехи и преодоляване
на трудности, които ще
се превърнат в своеобразен урок за родените под знака на Риби.
Ще имате възможности
за нови и интересни
начинания, в които да
разкриете повече от богатия си потенциал и
душевност, но е препо-

ръчително да пристъпите към реализацията
им без емоции и след
строен предварителен
план. Въпреки дребните препятствия успехите ще ви съпътстват
по-че сто, отколкото
предполагате. Избягвайте стреса и общуването с негативно мислещи хора!
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Запечатват красотата и забележителностите на
Драговищенско-Раждавишкия край в артпроект
Пещерата на св. Иван Рилски, екопътеки и Скакавишкият водопад са част от атракциите в района
Историята, културното
наследство и природните
забележителности в Кюстендилско са вдъхновението за създаването на документален филм. Повечето
обекти попадат в района на
бившата Драговищенска
селищна система, която обхващала 22 села, обявиха
от създаденото преди двадесетина години Сдружение „Роден край“. Лентата
ще покаже по-важните забележителности, обекти
и личности от историята,
архитектурата, културното наследство, фолклора
и етнографията на самобитния ДраговищенскоРаждавишки край. Освен
водопада при село Полска
Скакавица в артпроекта ще
влязат описания и кадри за
пещерата на св. Иван Рилски над село Гърбино, за
хайдушки пътеки и маршрути към нея - такива, каквито са според преданията на местните хора. Ще
бъде показан и резултатът
от социализацията на този
природен обект.
Кметовете на селата активно събират и проучват
архиви за хора и събития,
за историята на интересни
сгради, предания за тях,
както и други забележителности от района, уточни председателят на Сдружение „Роден край“ и кмет
на село Стенско Огнян
Янев. Финансирането на
творческата инициатива е
по европроект, който е към
своя финал, за изграждане
на екопътека при известния Скакавишки водопад.
Самият Скакавишки водопад е все по-посещавана
туристическа дестинация,
сочат данни на туристическите фирми и организации. С около 200 000 лева,
по съвместен проект с община Конче от Македония,
по Програмата за трансгранично сътрудничество
е изградена екопътека с
дължина близо 700 м. В
района са изградени още
беседки, дървени мостове,
укрепени и подобрени са
подходите за наблюдение
на спускащите се от 72 м
водни падове. Изцяло реновиран е и единственият
път, водещ към атракцията
откъм центъра на селото.
Повечето туристи обаче
предпочитат да стигат до
там с влака по линията
Кюстендил - София. Освен атракцията да пътуват
с БДЖ, те си подаряват
и уникални панорами и
гледки, тъй като водопадът
е буквално на метри от железницата.

