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Държавата отпуска над 310 млн. лв. за 
превантивни ремонти на пътищата

Подобрената инфраструктура и развитието 
на Тракия Икономическа Зона правят 
Пловдив притегателен за инвеститорите

Имаме ли добри примери за изграждане 
на паркове и съоръжения?

Хюсеин Ергани, генерален консул на Република Турция в Пловдив:

МРРБ с активни политики по инициативата 
„2020 - Европейска година на по-зелените градове“

Подробности на стр. 4-5
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„Булгартрансгаз“  и 
Българо-швейцарският 
консорциум ДЗЗД „АФ-
ЕМГ Консулт“ подписаха 

договор за възлагане на 
предпроектното проуч-
ване за газовия хъб „Бал-
кан“, съобщиха от Минис-

терството на енергетика-
та. От там напомниха, че 
един от основните прио-
ритети на правителството 

в областта на енергетика-
та в рамките на Българ-
ското председателство на 
Съвета на Европейския 
съюз е изграждането на 
европейския газоразпре-
делителен център, който 
ще спомогне за енергий-
ната сигурност в Югоиз-
точна Европа. Предпро-
ектното проучване ще 
оцени в детайли търгов-
ската и техническата жиз-
неспособност на проек-
та, ще определи точния 
бизнес модел за неговото 
реализиране, ще даде въз-
можност за финализиране 

на регулаторната рамка 
и структура за неговото 
финансиране. В рамките 
на проучването ще бъ-
дат анализирани целевите 
пазари, търсенето и дос-
тавката на природен газ. 
Ще бъде изготвена пътна 
карта за реализацията на 
проекта.

Миналата година Ев-
ропейската комисия одо-
бри финансирането на 
предпроектно проучване 
по проекта за газов хъб 
„Балкан“ в рамките на 
920 500 евро (половина-
та от предвидената обща 

стойност) по Механизма 
за свързване на Европа. 
Стойността на подписа-
ния сега договор е в общ 
размер на 2 327 437 лв. 
След проведена обществе-
на поръчка за изпълнител 
е избран Българо-швей-
царският консорциум 
ДЗЗД „АФ-ЕМГ Консулт“. 
В срок от 40 календарни 
дни след подписване на 
договора консорциумът 
ще представи междинен 
доклад за проведените 
дейности, а всеобхватното 
проучване ще бъде изгот-
вено в срок от 110 дни.

От СЕДМицАтА

Започва предпроектното проучване за газовия хъб „Балкан“
Консорциум „АФ-ЕМГ Консулт“ ще извърши 
възложените дейности срещу 2,32 млн. лв.

Николай АНТОНОВ

Нови 100 млн. лв. за 
улици в селските райони 
предоставя Програма-
та за развитие на сел-
ските райони (ПРСР), 
съобщиха от Областния 

информационен център 
- Благоевград. Средства-
та са за „Строителство, 
реконструкция и/или ре-
хабилитация на нови и 
съществуващи улици и 
тротоари и съоръжения-
та и принадлежностите 
към тях“ по подмярка 

7.2. „инвестиции в съз-
даването, подобряването 
или разширяването на 
всички видове малка по 
мащаби инфраструкту-
ра“.

това е втори прием по 
тази подмярка за пери-
ода 2014-2020 г., който 

ще даде възможност на 
малките общини, които 
не са успели да получат 
финансиране при пър-
вия прием през 2016 г., 
да ползват европейски 
средства за строителни 
и ремонтни дейности на 
уличната инфраструк-
тура, поясниха от Оиц. 
целта е да се преодолее 
недостигът на финан-
сиране от собствените 
бюджети за подобен род 
инвестиции, което пре-
чи за икономическото 
развитие на селските ра-
йони.

С предоставените без-
възмездно пари общи-
ните в региона ще могат 
да покрият разходите не 
само за строително-мон-
тажни работи, но и за 
предварително изгот-
вените архитектурни и 

технически проекти. Ще 
се подпомагат само про-
екти, които отговарят на 
приоритетите на общин-
ския план за развитие и 
за които са проведени 
всички съгласувателни 
процедури.

Стойността на отдел-
ния проект не може да 
надхвърля 600 хил евро. 
С приоритет ще са про-
ектите в общини с ви-
сока безработица, които 
ще осигурят директна 
транспортна свързаност 
на населеното място с 
по-висок клас път, както 

и проекти, от които ще 
се възползват по-голям 
брой хора от повече се-
лища в общината.

Крайният срок за кан-
дидатстване е 09.07.2018 
г. Кандидатстването се 
извършва единствено 
чрез електронно пода-
дено проектно предло-
жение през общата за 
всички оперативни про-
грами система иСУН с 
квалифициран електро-
нен подпис. 

Още за инвестици-
ите в пътна инфра-
структура на стр.12-13

Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството и 
Сдружение „Български 
врати, прозорци и фа-
сади“ ще си сътрудни-
чат в изпълнението на 
съвместни дейности за 
повишаване на контрола 
върху влаганите стъкло-
пакети, прозорци, вра-
ти и фасади във финан-
сираните с обществени 
средства строежи в съот-
ветствие с принципите 
на устойчивото строи-
телство. това ще стане 
в резултат на подписано 
от двете страни Рамково 
споразумение за парт-
ньорство. С изпълнени-
ето на предвидените в 
него дейности трябва да 
се осигури влагането на 
строителни продукти в 

обектите, които съответ-
стват на нормативните 
изисквания за употребата 
им. За целта ще бъдат 
разработени изисквания 
за техническите задания 
на провежданите от об-
щините обществени по-
ръчки към стъклопакети-
те, прозорците и вратите, 
с които да се допълнят 
Методическите указания 
за изпълнение на Наци-
оналната програма за 
енергийна ефективност 
на многофамилни жи-
лищни сгради. За тези 
материали предстои да 
бъдат обсъдени и про-
екти на национални из-
исквания, на норматив-
ни актове и стандарти. 
По този начин трябва да 
бъде приложен на прак-
тика водещият световен и 

европейски опит при из-
пълнението на специфич-
ните строително-монтаж-
ни дейности и осъщест-
вяване на техния контрол 
и приемане. Ще бъдат 
проведени и обучения за 
националните изисква-
ния и добрите строител-
ни практики и повишава-
не на квалификацията на 
проектанти, строители и 
контролни органи. По ис-
кане на общините, в ка-
чеството им на възложи-
тели на обществени по-
ръчки по програмата, ще 
бъдат правени контролни 
проверки на влаганите 
стъклопакети, прозорци, 
врати, елементи на остъ-
клени фасади и други. 

Още по темата на 
стр. 10

Затягат контрола върху влаганите 
стъклопакети в санирани сгради

МЕРКИ

Нови 100 млн. лв. за улици по Програмата за развитие на селските райони 
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От СЕДМицАтА

Катя ТОДОРОВА

До 52 км ще достигне 
общата дължина на ме-
трото в София след пус-
кането в края на следва-
щата година на третия 
му лъч. това съобщи ди-
ректорът на столичния 
метрополитен Стоян 
Братоев, който заедно с 
кмета Йорданка Фандъ-
кова, министъра на еко-
логията Нено Димов и 
министъра на транспор-
та ивайло Московски 
инспектираха изгражда-
нето на метростанцията 
при Медицинска акаде-
мия, близо до кръстови-
щето на ул. „Георги Со-
фийски“ и бул. „Пенчо 
Славейков“.

Прогнозите са с но-
вия  мет родиаметър , 
свързващ кварталите 
„Овча купел“ и „Горна 
баня“ на запад и „Лев-
ски“ на североизток, 
почти половин мили-
он пътници дневно да 
използват подземната 
железница. Според инж. 
Братоев от периферните 
райони на София ще се 
стига за 10-15 минути 
до центъра. „Благода-
рение на метрото в мо-
мента има 79 000 тона 
намаление на вредните 
газове, а след пускането 
на третия лъч вече ще 
бъдат 90 000“, уточни 
шефът на метрополите-
на. По думите му, прог-
нозите са новият лъч 
да даде възможност за 
намаляване на уличния 
трафик на автомобили 
в най-големия град на 
страната с около 30 на 

сто. третата линия на 
метрото ще има връз-
ки с над 55 автобусни 
и тролейбусни спирки 
на надземния градски 
транспорт.

С т о л и ч н и я т  к м е т 
Йорданка Фандъкова от-
чете, че изграждането 
на новата част от ме-
трото върви по график. 
„Две години след нача-
лото на строителството 
на първия етап от тре-
тата линия на метро-
то имаме изпълнение 
от 56%. Проверката ни 
дава увереност, че стро-
ителството на подземна-
та железница се движи 
по график“, каза тя и 
припомни, че там, къ-
дето минава метрото, 
има обновени булевар-
ди, нови тротоари, ос-
ветление.

„Призовавам гражда-
ните на столицата да 
осмислят ползите от 
проекта и да слязат от 
колите - това е в интерес 
както на сигурността 
им, така и на опазването 
на околната среда. Убе-
ден съм, че ако в следва-
щата кохезионна рамка 
има заложени средства, 
с които да финансираме 
метрото, ще продължим 
развитието на метро-
мрежата“, каза транс-
п о рт н и я т  м и н и с т ъ р 
ивайло Московски. той 
уточни, че към момен-
та разплатените сред-
ства по ОП „транспорт 
и транспортна инфра-
структура 2014-2020“ 
за третата линия на ме-
трото са 330 млн. лв. от 
общо 800 милиона. Спо-
ред него е много важно 

България да се пребо-
ри заедно с останалите 
държави - членки на ЕС, 
за продължаване на ко-
хезионната политика, за 
да може и в бъдеще да 
се осигуряват средства 
за разрастването на под-
земния превоз и на дру-
ги транспортни проекти 
в страната. Московски 
допълни още, че българ-
ската държава ще насто-
ява да няма промяна в 
размера на финансиране 
на транспортния сектор 
след 2020 г.

Първият етап от тре-
тата линия на метрото, 
която ще бъде пусната 
през август догодина, 
ще свързва бул. „Влади-
мир Вазов“ (в кв. „Лев-
ски“) и „Красно село“ 
и ще бъде с дължина 8 
км, по които ще бъдат 
изградени 8 метростан-
ции. Вторият етап е от 
„Красно село“ до „Овча 
купел“ с дължина 4 км 
и 4 метростанции. По 
третата линия на ново-
то метро ще се движат 
нови влакове, които ще 
могат да се управляват 
без машинист.

Вече тръгна и изпроб-
ването на един от тях 
по съществуващите 2 
метродиаметъра. През 
лятото се очаква да бъ-
дат доставени още 4 
метровлакчета. По стан-
циите на третата линия 
на метрото ще има и 
стъклени стени на пе-
роните, които ще са с 
височина 1,5 м и ще се 
отварят, когато влакът е 
пристигнал. те ще пред-
пазват чакащите пътни-
ци от падане на релсите.

СлЕд годИна И половИна

Метрото в София ще 
достигне дължина 52 км

В проверката на строителството на една от метростанциите на третия лъч участ-
ваха столичният кмет Йорданка Фандъкова и министрите на екологията Нено 
Димов и на транспорта Ивайло Московски
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Паралелно с другите 
си приоритети Минис-
терството на регионал-
ното развитие и благо-
устройството (МРРБ) 
поставя на дневен ред и 
мерките за насърчаване 
на по-зелени градове в 
България. темата намери 
отражение и в програ-
мата на приключилото 
Пролетно изложение за 
строителство в София. 
Привличането на приро-
дата в градовете и еколо-
гизирането им е една от 
най-големите неизползва-

ни възможности за пови-
шаване на качеството на 
живот на европейските 
граждани. Зелената ин-
фраструктура има огро-
мен потенциал да пред-
ложи решения на много 
от екопроблемите на ме-
гаполисите, категорични 
са експерти в областта. 
Понастоящем зелените 
пространства в градската 
среда са подценени, убе-
дени са еколози, приро-
дозащитници, ландшаф-
тни архитекти. За това 
усилията им са насочени 

към създаване на пове-
че паркове, по-зелени 
улици, повече растител-
ност и по-хубави детски 
площадки. Съществуват 
различни европейски 
проекти в областта на 
зелената инфраструкту-
ра, но ЕК си е поставила 
амбициозната задача да 
отработи обща визия за 
всички страни - членки 
на ЕС, чрез инициативата 
„Европейска година на 
зелените градове 2020“. 
тя ще бъде координирана 
от European Landscape 

тЕМАтА
Как да привлечем природата в урбанизираните зони

МРРБ с активни политики по инициативата „2020   - Европейска година на по-зелените градове“

Подробният устрой-
ствен план на Борисо-
вата градина ще бъде 
приет до края на годи-
ната. той е в процес на 
разработка, след като в 
началото на март бяха 
дадени препоръките на 
екипа, спечелил кон-
курса. Планът ще бъде 
финализиран след при-
ключване на обществе-
ните обсъждания. Спо-
ред шефа на Столичния 
общински съвет Елен 
Герджиков ремонт и 
възстановяване на пуб-
личните функции на къ-
палнята „Мария Луиза“ 
ще има, ново строител-
ство на мястото обаче 
- не. По думите му, фир-
мата собственик на къ-
палнята е предприела 
някакви действия, без 
комуникация обаче с 
миноритарния собстве-
ник „Софийски имоти“ 
и  ре спективно  Сто-
лична община. „Затова 

искам да кажа много 
ясно на тях и на всич-
ки граждани - ПУП не 
допуска ново строител-
ство, а точно обратното 
- премахва някои обекти 
около езерото Ариана, 
както и Веселото село, 
Капитолия и др. - заяви 
Герджиков. - Нашата 
цел е да вдъхнем отново 
живот на някои знако-
ви обекти в Борисовата 
градина, като Летния 
театър например“, каза 
още Герджиков. 

Проектът на фирмата 
собственик за ремонт 
на къпалнята „Мария 
Луиза“ трябва да бъде 
съгласуван и да получи 
одобрение от Национал-
ния институт за недви-
жимо културно наслед-
ство. 

Новият подробен ус-
тройствен план на Бо-
рисовата градина беше 
представен за първи път 
пред Експертния съвет 

по устройство на те-
риторията в Столична 
община в края на яну-
ари тази година. Пла-
нът предвижда осво-
бождаване на парка от 
коли и обособяване на 
нови 1080 паркоместа, 
разпределени в няколко 
паркинга, два от които 
подземни. Ще бъде по-

добрена и транспорт-
ната комуникация за 
пешеходци с изграж-
дането на три подлеза 
и няколко пешеходни 
пътеки и надлези. Под-
робният устройствен 
план е изготвен според 
концепцията, спечелила 
конкурса, който бе ор-
ганизиран от Столична 
община. В представе-
ния вариант паркът ще 
бъде разделен на три 
урегулирани поземлени 
имота. целта е Борисо-
вата градина да се вър-
не към автентичния си 
облик от 1936 г.

Приемат ПУП на Борисовата градина в столицата

Нов фонтан ще бъде 
изграден в най-стария 
парк в Пловдив - Дон-
дуковата градина до 
Дома на младоженците. 
Проектът е подготвен от 
район „централен“ и е 
одобрен от експертите 
на Националния инсти-
тут за недвижимо кул-
турно наследство.

Фонтанът ще се строи 
на малкия площад в 
центъра на парка, къде-
то сега е зелена площ. 
Настилката на главната 
алея изцяло ще се под-

мени. Старите плочки 
ще бъдат премахнати и 
ще се наредят големи 
гранитни плочи. Ще бъ-
дат изградени и две нови 
детски площадки, които 
да отговарят на всички 
европейски стандарти за 
безопасност.

Дървета няма да се 
отсичат, но проектът 
предвижда обновяване 
на зеленината - ще се на-
правят голям алпинеум, 
атракции и нови чешми.

Паркът ще бъде от за-
творен тип с ограда от 

ковано желязо. Нощно 
време ще се заключва, 
а рано сутринта - в 5-6 
часа, вратата ще се отва-
ря. В проекта е включен 
и монтаж на видеока-
мери. 

П р и бл и з и т е л н ат а 
стойност на реконструк-
цията, в която на пър-
во място се споменава 
озеленяване и поддръж-
ка на растителността, 
е 4 млн. лв. Предстои 
да бъде изготвена ко-
личествено-стойностна 
сметка. 

Нов фонтан в зона 
за отдих в Пловдив

до КРая на годИната
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Contractors Association 
(E.L.C.A.). 

„Асоциация на профе-
сионалните озеленители в 
България“ подкрепя и се 
включи в инициативата, 

като ще се постарае да 
привлече не само местни-
те власти, но и държавни 
институции, граждани и 
неправителствени органи-
зации за каузата.

Общини, училища 
и детски градини 
могат да подават 

екопроекти в 
МОСВ

Стартира ежегодният 
конкурс за 2018 г. в рам-
ките на Националната 
кампания „Чиста околна 
среда“. Допустими бе-
нефициенти по него са 
общини, кметства, учи-
лища, детски градини и 
центрове за подкрепа на 
личностното развитие. 
Отпуснатите средства в 
размер до 3 500 000 лв. 
са за най-оригинален и 
екологично познавателен 
проект на тема „Обичам 

природата и аз участвам 
- 2018 г.“. Кампанията 
се финансира от Пред-
приятието за управление 
на дейностите по опаз-
ване на околната среда  
(ПУДООС). Средствата по 
предстоящата кампания 
ще бъдат разпределени по 
следния начин: за проекти 
на общини и кметства до 
10 000 лв. с ДДС на обща 

стойност 2 300 000 лв.; за 
проекти на училища, дет-
ски градини до 5000 лв. 
с ДДС на обща стойност  
1 200 000 лв.

Резултатите от извър-
шеното класиране на по-
стъпилите проекти ще 
бъдат обявени в срок до 
13.04.2018 г. Най-висо-
ко ще бъдат оценявани 
предложенията, които се 

осъществяват с участие на 
децата, както и на техните 
родители. При общински-
те проекти висока оценка 
ще получат тези, които 
са свързани с почистване 
на замърсени площи и 
облагородяването им, съз-
даване на зони за отдих, 
ремонт на стари площад-
ки и други. 

Продължава на стр. 19

1. Да се повиши ин-
формираността за пол-
зите от зелените площи 
в изградената среда. 

2. Да се увеличи коли-
чеството и качеството на 
научните изследвания и 
разработването на ино-
вации. 

3. Да насърчава граж-
даните да действат и да 
подобряват собствените 
си градове и квартали. 

4. Да се създаде кул-
тура на оценяване на 
зелените пространства. 

5. Да се увеличи раз-
мерът на зелените ин-
фраструктурни проекти.

6. Да се създаде пътна 
карта за екологизиране 
на европейските градове 
до 2030 г. 

7. Да се изграждат ус-
тойчиви зелени инфра-
структури.

ЦЕлИтЕ

МРРБ с активни политики по инициативата „2020   - Европейска година на по-зелените градове“

www.metalcominvest.comwww.metalcominvest.com; office@metalcominvest.com; тел.: +359 73 881608
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Продължават  дей-
ностите по изграждане 
на новия парк в квар-
тал „Възраждане“ във 
Варна. той се намира в 
участъка между басейн 
„Делфини“ и бул. „трети 
март“. 

П ъ р в и я т  е т а п  о т 
строителството на съ-
оръжението приключи 
преди около година с 
направата на спортни 
игрища и фитнес на от-
крито, а сега се изпъл-
нява същинската работа. 
Символичният старт на 
втория етап по градежа 
на новата зона за отдих 
и разходки беше даден 
през есента на миналата 
година.

В новия парк ще бъ-
дат обособени зони за 
пешеходци и колоезда-
чи, детска площадка, къ-
тове за отдих и лятно 
заведение. Зелен плет 
ще ограничава достъ-
па до охранителния ка-
нал, който също ще бъде 
реконструиран. Ще се 
монтира ново осветле-
ние. Районът ще бъде 
залесен с нови фиданки. 

Очаква се основно-
то строителство да бъде 
финализирано още през 
пролетта на 2018-а, а 
през есента ще при-
ключат и довършител-
ните работи. Мястото 
ще се оформи като еди-
нен комплекс за отдих 

и спорт заедно с из-
градените от община-
та игрища в съседство, 
каза зам.-кметът Хрис-
то иванов по време на 
церемонията по първа 
копка.

Проектът възлиза на 
стойност 3,5 млн. лв. 
Прогнозите са паркът да 
стане факт през есента 
на 2018 г. има още една 
зона в „Младост“, която 
е обхваната от булевар-
дите „Република“, „цар 
Освободител“ и „иван 
церов“. За там също ще 
бъде изготвен проект за 
парк.

Предстои финализи-
ране на ПУП-а за парка 
в „Аспарухово“.

Поредна вандалска про-
ява e регистрирана в Русе 
на бул. „цар Освободи-

тел“, в близост до кръго-
вото кръстовище в града. 
Обект на посегателство 

отново е чешмичката, ко-
ято за пети пореден път е 
повредена от неизвестен 
извършител. Чешмата е 
изградена в началото на 
2016 г., като първият ван-
далски акт е регистри-
ран още през октомври 
същата година. При вся-
ко посегателство община 
Русе извършва дейности 
за отремонтирането, като 
са предприети и своевре-
менни мерки по устано-
вяване самоличността на 
извършителите.

Квартал „Възраждане“ 
с модерен парк 

поСЕгатЕлСтво

ваРна
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Разговаря  
Елвира ГЕНОВА

- Ваше Превъзходител-
ство, измина малко пове-
че от година от началото 
на мисията Ви в Пловдив. 
Чувствате ли се вече свър-
зан емоционално с града и 
със страната ни? 

- Започнах своите служеб-
ни ангажименти в Пловдив 
на 30 януари 2017 г., от една 
година съм в съседна и при-
ятелска България. Всеки ди-
пломат има период на адап-
тация. Адаптирах се много 
бързо. Чувствам се вече като 
у дома си, успях да посе-
тя много места. Аз обичам 
да пътешествам и все още 
има какво да се види. изуча-
вам български, трябва да го 
практикувам повече. Плов-
див е древен, многопластов, 
красив град, който с богата-
та си култура и история, с 
многото туристи и събития 
ми стана като втори дом. 
Освен Пловдив успях да по-
сетя служебно и като турист 
Кърджали, Габрово, Смолян, 
Пазарджик, Велико търново, 
Плевен, Ловеч, Хасково и 
Стара Загора, Бургас и Гоце 
Делчев. Насладих се и на 
зимните ви курорти Пампо-
рово и Банско, тъй като съм 
запален скиор. 

- Пловдив печели пози-
ции на икономически ли-

дер след София. Как виж-
дате възможностите за биз-
нес контакти между Тур-
ция и България и за турски 
инвестиции в Пловдивска 
област? 

- България предлага при-
влекателни възможности за 
чуждестранните инвести-
тори. Поради балансирано 
развиващата се икономика, 
както и географската бли-
зост и това, че България е 
вратата на турция към ЕС, 
турските фирми също проя-
вяват инвестиционен инте-
рес. Пловдив през послед-
ните години привлече доста 
чуждестранни инвестиции. 
Предимствата на града пред 
София са централното ге-
ографско  разположение ,  
по-ниските наеми и цени и 
по-малкото разходи за ра-
ботна ръка. Подобренията, 
които бяха направени в ин-
фраструктурата, и особено 
развитието на тракия ико-
номическа зона предоставят 
добри възможности. турски-
те фирми инвестират в дос-
та сектори, като основните 
са автомобилна индустрия, 
машиностроене, амбалажен 
сектор, хранително-вкусова 
промишленост, химическа 
промишленост и др.

- Какво показват данните 
за двустранния стокообмен 
и търговско-икономиче-
ското партньорство между 
двете страни? 

- инвестиционният инте-
рес на турските фирми на-
расна през последните годи-
ни. За последните 2 години 
над 10 турски фирми осъ-
ществиха или осъществяват 
инвестиции тук основно в 
секторите текстил, машино-
строене, химическа промиш-
леност, амбалажен сектор, 
автомобилна индустрия и 
др. Освен това още 3 турски 
фирми правят прединвести-
ционно проучване в рамките 
на областта. Една от тези 
фирми е водеща в хранител-
но-вкусовия сектор в турция. 
Освен инвестициите за про-
изводство се правят такива 
и в сферата на логистиката и 
складирането. Мислим, че в 
тази насока инвестициите ще 
продължат да нарастват през 
идните години. Развитието 
на двустранните отношения 
между България и турция се 
отрази видимо и на търго-
вията. Докато двустранният 
стокообмен през 2016 г. беше 
3,6 милиарда евро, през 2017 
г. той е на стойност 4,4 ми-
лиарда евро. Предвиждаме 
нарастването на стокообмена 
да не падне под 20%.

- Какви са проблемите, 
с които турските предпри-
емачи се сблъскват у нас? 
От каква логистична и 
правна помощ се нуждаят 
най-често? 

- Най-честият проблем, 
който ни споделят турски-
те инвеститори, е визовият. 
Особено преди инвестиция-
та, когато идват за проучване 
и оценка, вместо българска 
виза предпочитат да дойдат с 
шенгенска. Последните годи-
ни особено в тази насока са 
направени подобрения, които 
улесняват работата на инвес-
титорите. Последните години 
нашите инвеститори имат 
проблем с набирането на ра-

ботна ръка. трудно е положе-
нието с набирането на квали-
фицирана и специализирана 
работна ръка. Едновременно 
с това, за да получи един 
чужденец разрешително за 
пребиваване, е необходимо 
да осигурява най-малко 10 
човека и това се отразява 
негативно на производство-
то и заетостта. Например 
търговската борса на Одрин 
проявява интерес и искат да 
построят база за логистика. 
По време на изложението от 
турция се включиха три пъти 
повече бизнесмени, интере-
сът към България расте.

- Има ли напредък по те-
мата за откриване на ави-
олиния Пловдив - Бурса? 
Тя е от важно значение за 
Летище Пловдив и бизнеса 
в региона. 

- С увеличаване на търгов-
ския стокообмен и предсто-
ящите събития в рамките на 
Културната столица Пловдив 
2019 броят на търговските и 
туристическите посещения 
ще се увеличи значително и 
съвсем естествено е полетите 
да бъдат много необходими. 
Бяха водени преговори за 
директни полети с Бурса, 
на със смяната на кмета на 
Бурса проектът остана незад-
вижен. Може да има полети 
до Бурса, до летище „Сабиха 
Гьокчен“, истанбул. 

- Как си партнирате с 
местната власт? Има ли 
проекти от взаимен инте-
рес, по които работите? 

- В консулския окръг на 
Генералното ни консулство 
има 10 области. това са: 
Пловдив, Стара Загора, Ха-
сково, Ловеч, Габрово, Пле-
вен, Велико търново, Кър-
джали, Пазарджик и Смолян. 
Посетих всички областни 
управители и кметове на го-
леми градове, някои и даже 

втори път. С всички сме в до-
бри отношения, партнираме 
си и чрез диалог се опитваме 
да разрешим проблемите. Ра-
ботим по съвместни проекти 
с общините. Например в Па-
зарджик проведохме бизнес 
форум, плануваме да орга-
низираме такъв в Плевен, 
Велико търново и Габрово. С 
някои общини работим и за 
побратимяване с градове от 
турция.

- Ремонтът на покрива 
на Имарет джамия, който 
Джамийското настоятел-
ство планираше, срещаше 
проблеми, реновирането на 
Турските гробища в Плов-
див - също. Разрешиха ли 
се? 

-  В  П л о вд и в  и ма  д ве 
действащи джамии. Голяма 
община истанбул пое и осъ-
ществи ремонта на Джумая 
джамия през 2007 г. Втора-
та джамия - „имарет“, има 
нужда от спешен ремонт, 
тъй като покривът й е в ока-
яно състояние. Джамийското 
настоятелство и Районното 
мюфтийство получиха не-
обходимите разрешителни, 
очаква се финансиране и 
стартиране на ремонтните 
дейности.

има подписано споразуме-
ние между Пловдив и Одрин 
за поддържане и ремонт на 
гробищата. Община Одрин 
отдавна изпълни своите анга-
жименти, даже са обновени 
и двете български църкви в 
града - „Св. св. Константин 
и Елена“ и „Свети Георги“. 
Очакваме напредък в пре-
говорите с общината за мю-
сюлманския гробищен парк в 
Пловдив.

- Какви бизнес и кул-
турни форуми подготвя-
те с Клуба на консулите в 
Пловдив? 

- През февруари 2018 г. 
активирахме Клуба на кон-
сулите в Пловдив. Освен мен 
в него членуват 12 почет-
ни консули. имаме жела-
ние да разширим клуба, като 
приемем и почетни члено-
ве. Заместник-председателят 
на организацията и почетен 
консул на Молдова г-н Чипев 
осигури безвъзмездно в цен-
търа на града офис за клуба 
и скоро ще се установим там. 
Планираме организацията 
на серия мероприятия в об-
ластта на образованието, со-
циалните дейности, както 
и благотворителен базар в 
полза на нуждаещи се от 
Пловдив и региона.

Продължава на стр. 18

иНтЕРВЮ

Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg

Хюсеин Ергани, генерален консул на Република Турция в Пловдив:

Хюсеин Ергани е роден в гр. Ерзурум, Турция. Ди-
пломира се в Университета „Богазичи“, Истанбул, 
специалност „Международни отношения“. След 
постъпване в МВнР работи последователно и зае-
ма следните длъжности: Дирекция „Двустранни 
културни отношения“, трети секретар в Посол-
ството на Република Турция в Душанбе, първи 
секретар в Постоянното представителство на 
Република Турция към ООН в Женева, първи се-
кретар в Дирекция „Многостранни икономически 
отношения“, политически съветник в Предста-
вителството на НАТО в Афганистан, съветник в 
Посолството на Република Турция във Вашингтон, 
генерален консул в Одеса, началник на отдел „Ди-
рекция Америка“. От 30 януари 2017 г. изпълнява 
длъжността генерален консул на Република Турция 
в Пловдив. Владее английски и руски език.

Търговската борса на град Одрин проявява 
голям интерес за изграждане на логистична 
база край Пловдив

Най-често поставяният въпрос пред нас 
от турските инвеститори в България е за 
улесняване на визовия режим

Подобрената инфраструктура и развитието на Тракия Икономическа Зона 
правят Пловдив притегателен за инвеститорите



бр. 10 (1218), 19 - 25 март 2018 г.

7
МЛАДитЕ В БРАНшА

- Защо избрахте да се реа-
лизирате в България? 

- Не съм си и помисляла да 
живея и работя извън страна-
та. така се случи, че посте-
пенно навлизайки и трупайки 
опит в тази многопрофилна 
професия, се срещнах с много 
хора, които ми съдействаха, 
помагаха и се довериха. Рабо-
тата ми ме срещна и с моя пре-
красен съпруг, който също ме 
е вдъхновявал през годините. 
Не мисля, че това, което съм 
постигнала тук, в България, би 
изглеждало по същия начин в 
чужбина. 

-  С какви проблеми се 
сблъсквате по време на Ва-
шата работа? 

- В днешния забързан свят, 
изпълнен със стрес и напреже-
ние, е много трудно за всеки 
млад и трупащ опит дизайнер 
да се докаже и да изгради име. 
това, в комбинация с набира-
нето на популярност, се оказва 
задача, изискваща време и 
постоянство. За мен опреде-
ляща роля има положителната 
емоция, с която се отнасям 
към професионалните си ан-
гажименти, и това определено 
достига до моите клиенти. За 
конкретни проблеми, с които 
да съм се сблъсквала по време 
на работа, не мога да кажа. 
Може би ми предстоят... Но аз 
ще ги нарека изпитания. 

- В каква обществена ка-

уза във Вашия град бихте се 
включили? 

- С най-голямо удоволствие 
бих участвала в разработване 
на идеи и проекти за подобря-
ване на вида на София като 
цяло. има нужда от мащаб-
но обновяване на визията й, 
нужда от повече места за ре-
лаксиране и разходки. Места, 
където човек да се наслади 
на природата, да почете или 
просто да изпие някоя топла 
напитка набързо, наслажда-
вайки се на нещо красиво око-
ло себе си. Подкрепям всяка 
идея за паркове и градинки, в 
които можеш да поемеш глът-
ка свеж въздух от натоварения 
работен ден. 

пРоЕКтИ - жИлИщЕн ИнтЕРИоР

Ралица Крайнова, дизайнер:

Ралица Крайнова е 
родена на 18.05.1984 г. 
в София. Занимава се с 
интериорен дизайн от 
началото 2010 г.

Завършила е бакала-
вър в Колеж по марке-
тинг, търговия и ме-
ниджмънт, бакалавър 
в университета във 
Велико Търново и ма-
гистратура в УНСС.

Работила е в някол-
ко фирми и студиа за 
интериорен дизайн, 
но от няколко години 
се занимава самосто-
ятелно. 

Омъжена е, има две 
деца. Признава, че се-
мейството е нейното 
вдъхновение.

Положителната емоция, с която се отнасям към 
професионалните ангажименти, достига и до клиента

Не съм си и помисляла да живея и работя извън България
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В изграждането на 
парковете и съоръжени-
ята у нас имаме и до-
бри, и лоши примери. 
Лошите са от миналото 
ни, но имаме и от днес. 
Все още у нас се изграж-
дат такива съоръжения 
без конкурс. Възложите-
лите се пазят от загуба 
на време и средства чрез 
обжалвания и затова при-
емат проектите по този 

начин. това крие риск да 
не бъдат избрани най-до-
брите. Все още проекти-
рането не е съобразено с 
климатичните условия, с 
особеностите на района, 
с вертикалната плани-
ровка, с терена. Гонят 
се и самоцелни ефекти. 
такива случаи имаме с 
паркове в Стара Загора, в 
София.

Според мен се правят 
грешки и с растител-
ността. Пренебрегват се 
цветята и храстите. Един 
храст за няколко годи-
ни израства и е важен за 
пречистването на възду-
ха, има и изолационни 
свойства. Но ги отбягват, 
защото намаляват види-
мостта.

Но имаме и добри 
примери.  изграждат 
се паркове с площадки 
за скейтборд, за други 
атракции. те са със съ-
временни и качествени 
материали, строят се по 
нова технология. Вече 
не е възможно растени-
ята да се поливат с мар-
куч - това води до големи 
разходи на вода. Новите 
паркове имат и иконо-
мично осветление. това 
са все добри неща, кои-
то заимстваме от други 
страни. Нашите проек-
танти вече имат и поглед 
извън България, затова се 
получават и хубави про-
екти, които се превръщат 
в добри места за отдих и 
развлечение.

Ланд. арх. Александър Недев, член на РК на КАБ - 
София-област:

Все още проектирането не е съобразено 
с особеностите на района

Бургас е добър пример 
как трябва да се изграж-
дат или обновяват пар-
ковете и съоръженията в 
тях. Бих започнала с Мор-
ската градина, с централ-
ната градска част. има-
ме и тематични паркове 
- за детски площадки, за 
спорт, за скейтбордове, 
със стени за алпинисти, 
фитнес на открито. те са 

много актуални и се ха-
ресват и на възрастни, и 
на деца. Като стойност са 
скъпи, но много от тези 
паркове се изграждат със 
средства от европейските 
програми. Ако проектът е 
изработен по такава про-
грама, то изпълнението 
му е задължително за вся-
ка част и детайл. Някои 
съоръжения се изграждат 

със средства на общините 
и на спонсори.

В Бургас съоръжени-
ята са от материал, тип 
неръждавейка, предназ-
начен за влажния и солен 
въздух. Бих посъветвала 
колегите, пък и гражда-
ните, ако дойдат в нашия 
град - вижте какви парко-
ве и съоръжения вече има 
Бургас!

Ланд. арх. Виктория Ружева, член на РК на КАБ 
- Бургас:

Бургас е с опит в обновяването 
и създаването на зони за отдих

Катя КОСТОВА

„Градското планиране 
на София през прехода 
(1990-2010)“ - първата 
книга у нас, изследваща 
темата за градоустрой-
ствените процеси в сто-
лицата през първите две 
десетилетия след проме-
ните, бе представена на 
публиката.

Авторът й - д-р арх. 
урб. Жана Стойчева, ра-
ботила дълго време в 
Направление „Архитек-
тура и градоустройство“ 
на Столична община, 
е наясно в детайли със 
случилото се в онези го-
дини. За да може по-лес-
но да напише научния 
си труд, тя на 50-годиш-
на възраст записва ма-
гистратура по урбани-

зъм в УАСГ, което силно 
учудило колегите й в 
службата.

„Винаги съм искала 
да напиша тази книга 
и винаги ще съм благо-
дарна на покойния вече 
проф. Александър Алек-
сандров, който преди 
време беше ръководи-
тел на катедра „Градоу-
стройство“ в УАСГ. За-
това и посветих книгата 
си на него. За написва-
нето й отделих 3 години. 
Още 2 години минаха, 
докато бъде издадена“, 
разказа арх. Стойчева.

В книгата докумен-
тално се описва как 
структурата на града, 
останала още от римско 
време, бе постепенно 
занемарена, а същевре-
менно най-големите 
богатства на София - 

зелените пространства 
и връзката с Витоша 
- бяха пренебрегнати 
за сметка на хаотично 
строителство и преза-
строяване на града.

Един  от  главните 
участници в негативни-
те процеси за столицата 
в годините след прехода 
е Агенция „Софийски 
имоти“, която разпро-
даде голяма част от об-
щинската собственост 
на безценица, и затова 
сега София няма пари за 
отчуждаване на имоти 
за направа на нови пар-
кове и градинки.

Авторът описва и гра-
доустройствените пла-
нове на София до 1989 г. 
Голяма част е отделена и 
на конспекти на медий-
ни публикации, засяга-
щи темата след 1990 г.

По време на обсъжда-
нето студенти от различ-
ни учебни заведения за-
дадоха много въпроси за 
написването на книгата 
и позицията на авторка-
та по различни пробле-
ми на големия град.

Описаха в книга градоустройството на София след промените

Имаме ли добри примери за изграждане   на паркове и съоръжения?

Арх. Жана Стойчева представи труда си пред аудиторията в УАСГ

Д-р арх. урб. Жана Стойчева представи труда си, след 
което отговаряше на въпроси на присъстващите

Книгата от над 400 страни-
ци е богато илюстрирана с 
таблици, снимки и схеми
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Проектите за изграж-
дане на паркове не са 
скъпи, аз самият съм ли-
цензиран проектант в 
тази област. Но в малки-
те общини ползват го-
тови разработки, кои-
то са част от проекта за 
рехабилитация на пар-
ковете. Наблюденията 
ми са, че някои от тези 
проектанти не са идвали 
на място да видят пар-
ковата среда. В момен-
та в Монтана се реха-
билитира централният 
парк „Монтанезиум“. В 
него е поставена една 

могила, може би за пър-
залка зиме, не зная. Но 
тя скрива погледа към 
хубавите къщи, които се 
изградиха до парка. Не 
се намери добро реше-
ние и за парк „Калето“. 
Преди се разчиташе на 
полегатост на пътя до 
там, сега - на стъпала. те 
ще лишат много възраст-
ни хора от разходки до 
този парк.

Аз оценявам стой-
ността на един парк по 
площта на живата рас-
тителност. Защото един 
парк не е асфалт, окаме-
няване, а храсти, цветя, 
осветление.

Сега повечето паркове 
се изграждат с финан-
сиране от европейски-
те програми. Рядко ня-
коя община инвестира 
в цветни алеи, дървесна 
растителност. Убеден 
съм, че всяка община 
от ранга на областен 
център трябва да има и 
ландшафтен архитект. 
Защото не е важно само 
да се изгради един парк, 

а да се поддържа след 
това.  Поддръжката е 
по-скъпа от изгражда-
нето на парка. Може да 
се вземе примерът на 
София, която чрез кон-
курс избира фирми, кои-
то поддържат растител-
ността. те работят през 
топлия сезон, през зима-
та - не, което спестява 
средства.

Що се отнася до съ-
оръженията -  детски 
площадки, фитнес на от-
крито, скейт площадки 
- то това е чудесно. Едно 
време спортувахме само 
в училищните дворове. 
Сега децата и учениците 
могат да правят това и 
в парковете, и в кварта-
лите. Съоръженията са 
здрави и сигурни. Може 
би по детските площад-
ки трябва да има табели 
за възрастта на децата, 
които могат да ги полз-
ват. Защото по-големи 
деца използват люлки, 
пързалки и т. н. за по-
малки, което ги разру-
шава. 

Арх. Любомир Иванов, член на РК на КАБ - 
Монтана:

Трябва да се инвестира не само 
в асфалт, а и в растителност

Почти нямаме добри 
примери за модерни 
паркове и съоръжения. 
За Кюстендил това е 
вярно изцяло. имаме 
добре оформени къто-
ве в междублоковите 
пространства, изгра-
дени по европейски 
програми. Но те не са 
достатъчни, малки са 
като площ. За основния 
ни парк - „Хисарлъка“, 
сега се правят подроб-
ни устройствени пла-

нове, но те се отнасят 
до застроените зони, за 
самия парк - не. имаме 
една детска площадка в 
центъра на града, на ко-
ято мястото й не е там.

У нас при парковото 
строителство се под-
ценяват цветните алеи. 
те излизат по-скъпи, 
но не вярвам да е за-
ради средствата.  Аз 
съм за тях, те имат го-
лям ефект за визията 
на един район и град. 

изоставаме и при дет-
ските съоръжения. из-
граждаме ги от желязо 
и пластмаса. В Англия, 
откъдето имам добри 
впечатления, тези съо-
ръжения са изцяло от 
естествени материали 
- предимно от дърво. 
Смятам, че ни е нужно 
още време, докато стиг-
нем да изграждането 
на модерни паркове и 
съоръжения за деца и 
възрастни.

Ланд. арх. Анатолий Цветков, член на РК на КАБ 
- Кюстендил:

У нас се подценяват цветните алеи

ЦЕНТРАЛЕН ДОМ НА АРХИТЕКТА
София, ул. "Кракра" №11

ПРОГРАМА

21 март, зала 1, 17:30 ч. 
„Златното сечение: геометрични факти и 

художествени митове“ - лекция на Владимир 
Сотиров - вход свободен

22 март, зала 2, 19:00 ч. 
Лекция на арх. Александър Петличков на 

тема „Фотография в архитектурата - въведение“

23 март, зала 2, 18:00 ч. 
Презентация на ланд. арх. Ганчо Бакалов на 

тема „Градини и паркове в Сингапур“

27 март, зала 2, 16:00 ч. 
Събрание на Сдружение „Кольо Фичето“ с 

представяне на книгата „София - архитектурни 
забележителности от древността до днес“ с 
автори проф. арх. Чавдар Ангелов и арх. Кирил 
Русков

27 март, зала 1, 16:00-19:00 ч. 
Общо отчетно-изборно събрание на фонда-

ция „Никола Фичев - Захарий Зограф“ с про-
жекция на снимки от творчески пътувания, осъ-
ществени съвместно с дружество „Архитектурно 
наследство“ при САБ

Имаме ли добри примери за изграждане   на паркове и съоръжения?
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В изграждането на 
паркове и съоръжения 
имаме добри пости-
жения, но не всички 
са такива. имам впе-
чатление как се изпъл-
няват тези проекти и 
в Силистра, и на дру-
ги места в страната. 
Общото ми мнение е, 
че добрите проекти не 
се изпълняват в пълен 
обем. и в това отноше-

ние се проявява прак-
тиката изпълнителите 
да си спестяват някои 
неща или да правят 
заменки на по-слож-
ни детайли с други, на 
една част с друга. из-
общо проектът е едно, 
изпълнението друго. 
Не е добро качеството 
на детските площадки 
в обществения сектор. 
В частния има по-до-

бри постижения.  В 
парковете и съоръже-
нията е нужно такова 
качество, което да не 
налага чести ремонти 
и промени. Например 
не ми харесва това, ко-
ето се прави по улица 
„Витошка“ в София. 
Докато в Германия има 
улици на 300 години, 
където нищо направе-
но не е помръднало.

Съществуват хубави проекти, 
но не се изпълняват качествено

Обновлението на пар-
ковете и изграждането на 
нови съоръжения в тях 
се приема много добре 
от гражданите. Зная как-
ва радост предизвикват 
новите детски площадки 
в Плевен. те са истин-
ска революция в жанра. 
Хората водят децата си 
от далече, за да поигра-
ят на тях, снимат ги, по-
казват ги в социалните 
мрежи. Зная, че има и 
много искания от жители 
на различни квартали за 

изграждане на подобни 
съоръжения. те са напра-
вени от нови материали - 
полимерни, които щадят 
тялото на детето. Няма ги 
вече бетона и желязото, с 
които се изграждаха дет-
ските кътове в миналото.

Лошото е, че новите 
детски площадки в Пле-
вен са все още много 
малко. те се изграждат 
със средства на община-
та, а те винаги не дости-
гат.

В един малък парк в 

Плевен изградиха и фит-
нес на открито, уреди 
за силови набирания, за 
гимнастически упраж-
нения. Винаги има мла-
дежи и по-големи деца, 
които играят на тях. Зна-
чи, тези съоръжения им 
харесват. Забелязвам, че 
новите спортни и дет-
ски площадки не се чу-
пят, няма нарушения в 
целостта им, което още 
един път говори, че хо-
рата ги одобряват и ги 
пазят.

Детските ни площадки са 
истинска революция в жанра

Инж. Мария Маринова, член на РК на КИИП - 
Плевен:

Инж. Андрей Панков, член на РК на КИИП - Силистра:

През миналата годи-
на започна модерниза-
ция на основния парк 
на Русе - Младежкия, 
но крайният резултат 
ще се види след завърш-
ването й. Работата бе 
спряна през зимата, сега 
отново започва. Стари-
те настилки се премах-
ват, правят се изкопи 
за нови. В него ще има 
зони за отдих за въз-
растни и за деца. це-
лият град очаква тази 
реконструкция.

В Русе се направиха 
и доста спортни и дет-
ски площадки. Детските 

се правят с готови де-
тайли от фирми, които 
ги изработват. Въпре-
ки това не виждам ед-
наквост, тъй като тези 
елементи са много и 
разнообразни. игровите 
съоръжения и настил-
ките са съобразени с 
изискванията за безо-
пасност. Все още в гра-
да има и площадки на 
по 30 години, които са 
опасни, и според мен 
трябва да се премахват.

В Русе се държи на 
изграждането на качест-
вени съоръжения.  В 
градския стадион се на-

правиха ВиП трибуни, 
козирки, осветителни 
стълбове. те са с високо 
качество и придават нов 
вид на градския стади-
он. В Русе на почит са и 
цветята. Вече се работи 
по цветните алеи, има 
хора, които се грижат 
постоянно за тях. това 
обаче не означава, че 
всичко е направено спо-
лучливо. има и обекти, 
които на мен не ми ха-
ресват, предполагам и 
на гражданите. Всичко 
зависи от изпълнители-
те и от контрола върху 
работата им. 

Цветните алеи и спортните 
обекти в Русе са на ниво

Инж. Пламен Пенев, заместник-председател на РК 
на КИИП - Русе:

Имаме ли добри примери за изграждане 
на паркове и съоръжения?

Министерството на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството пре-
доставя по електронен 
път информация за изис-
кванията за употреба на 
продуктите в строител-
ството. Звено за контакт 
към ведомството консул-
тира предприемачите в 
бранша за техническите 
спецификации, съобраз-
но които трябва да се 
оценяват строителните 
продукти в съответствие 
с европейските и наци-
оналните изисквания за 
тяхната употреба. Освен 
строителните фирми от 
информацията могат да 
се възползват и проек-
танти, производители на 

строителни материали, 
дистрибутори на проду-
кти за строителството. 
информацията, която се 
предоставя, е напълно 
безплатна и може да бъде 
намерена на електронния 
адрес на Звеното за кон-
такт относно продукти 
в строителството: http://
cpcp.mrrb.government.bg/
cms/home.html.

целта е да се инфор-
мират всички участници 
в строителния процес, 
както и да се опростят и 
намалят административ-
ните тежести, особено за 
малките и средните пред-
приятия.

и н ф о рм а ц и я т а  з а 
изискваните от нацио-

налното и европейското 
законодателства експло-
атационни показатели на 
строителните продукти 
в зависимост от тяхната 
употреба дава възмож-
ност за правилния под-
бор на продуктите, както 
и за законосъобразно-
то им пускане на паза-
ра. Електронната услуга 
на МРРБ е от полза и 
за чуждестранните про-
изводители, имащи ин-
терес към българския 
пазар. На разположение 
на предприемачите е Ръ-
ководство за строител-
ните продукти, с което 
се представят синтези-
рано новите правила за 
пускане на строителни 

продукти на пазара у нас. 
В него се дава информа-
ция на производителите 
за задълженията, които 
имат, и основанията, по-
ради които трябва да из-

берат нотифициран орган 
за оценяване на произ-
веждания от тях продукт. 
Проектантите и строите-
лите пък се информират 
за най-подходящия про-

дукт, който им е необхо-
дим за изпълнението на 
строителния обект. За 
миналата година получе-
ните запитвания по елек-
тронен път са 35 на брой.

МРРБ консултира строителите за изискванията към продуктите
полЕЗно
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Четиринадесетото из-
дание на конкурса „Ideal 
Standard Баня на година-
та“ достигна своята кул-
минация с пищна цере-
мония в столичния хотел 
„Хилтън“. Водеща тема 
на конкурса тази година 
беше „идеалната хотел-
ска баня“, а участващите 
проекти бяха разделени 
в две основни категории: 
„Баня в бизнес хотел“ и 
„Баня във ваканционен 
хотел“.

В  продължение  на 
почти 4 месеца десетки 
дизайнери и архитекти 
изпращаха своите заявки 
под формата на 3D ви-
зуализации. Проектите 
бяха оценени от 13-член-
но жури, в чийто състав 
блестяха имената на ре-
дица светила от света на 
архитектурата и интери-
орния дизайн. Оценките 
бяха базирани на 4 основ-
ни критерия: хармоничен 
и цялостен образ на инте-
риора; енергоефективни 
решения; организация на 
пространството и ергоно-
мичност; и на последно 
място, но не и по важност 
- реализуемост.

Основната мотивация 
за  участниците също 
беше Ideal-на. Авторите 
на проектите на първо 
място в двете основни 
категории ще вземат 
участие в събитията на 
Ideal Standard в Milano 
Design Week 2018.

Призовете „Баня на 
годината“ бяха връче-
ни на ивана Янкова за 
проекта й „тяло“ (първо 
място в категория „Баня 
в бизнес хотел“) и Роси-
ца Радомирова за проек-
та й Lenta (първо място 
в категория „Баня във 
ваканционен хотел“).

Второ и трето място 
в категория „Баня в биз-
нес хотел“ бяха връче-
ни на Елена Младенова 
за проекта „Баня 1“ и 
Йоана Станева за про-
екта Ideal Steel. те ще 
имат удоволствието да 
участват в „Мастър клас 
за BIM проектиране на 
Ideal Standard“.

В категория „Баня във 
ваканционен хотел“ вто-
рото място отиде при 
ивана Янкова за проекта 
„Бреза“, а трети се кла-
сираха Боряна и Венелин 

от „КА Дизайн Студио“ 
с проекта си „Къща в 
стая“.

Близо 1500 от посети-
телите на сайта гласува-
ха в подкрепа на свои-
те любимци. Най-много 
зрителски гласове в ка-
тегория „Баня в бизнес 
хотел“ получи Стефа-
ни Йовева-Йорданова за 
проекта си Softness, а 

в категория „Баня във 
ваканционен хотел“ пуб-
ликата избра Десисла-
ва Лазарова и теодора 
Димовска за проекта им 
Simplicity.

Много отличия бяха 
раздадени и от партньо-
рите на конкурса, като 
всеки от тях поощри 

проекта, който смята за 
най-достоен. С това за-
върши 14-ото издание на 
„Ideal Standard Баня на 
годината“ и отвори стра-
ницата за предстоящо-
то юбилейно издание на 
конкурса „Баня на годи-
ната 2018“, който за 15-и 
път ще даде възможност 

за израз на таланта на 
архитекти и интериорни 
дизайнери в търсене на 
перфектната баня!

Всички проекти, взели 
участие в „Ideal Standard 
Баня на годината 2017“, 
могат да бъдат разглеж-
дани на сайта на конкур-
са thebathroom.bg.

С призове бяха отличени най– добрите проекти в двете категории –  „Баня в бизнес хотел“ и „Баня във ваканционен хотел“

С бляскава церемония завърши 14-ото издание 
на конкурса „Ideal Standard Баня на годината“

Наградата на в. “Строителство Имоти” с печели Денислава Биринджиева с проекта 
“Усещане за уют”

Ярослав Дончев връчва награда на Ивана Янкова

Победителите в конкурса
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Над 310 млн. лв. ще 
бъдат вложени през тази 
година за превантивни 
ремонти на 580 км от 
републиканската пътна 
мрежа. това съобщи за-
местник-министърът на 
регионалното развитие 
и благоустройството Ма-
лина Крумова по вре-
ме на семинар на тема 

„Превантивно поддър-
жане - проектиране и 
технологии“. Събитието 
бе организирано от Бъл-
гарската браншова ка-
мара „Пътища“. Важно 
е този ресурс да бъде 
използван по ефективен 
начин и очаквам прак-
тическата дискусия да 
подпомогне правилно-

то изпълнение на тези 
цели, коментира още тя. 
Крумова посочи, че със 
заповед на председате-
ля на Управителния съ-
вет на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ вече е 
прекратена работата по 
зимното поддържане на 
републиканската пътна 
мрежа. Пътноподдържа-

щите фирми обаче оста-
ват в готовност да реаги-
рат при необходимост до 
приключване на зимния 
сезон. В най-скоро време 
ще стане ясно къде ще 
бъдат вложени спестени-
те от зимната поддръжка 
средства, заяви регио-
налният заместник-ми-
нистър.

НА ФОКУС

До десетина дни се 
очаква да е готов нови-
ят маршрут на затво-
рения от свлачищно-
срутищен процес път 
между Смолян и Мадан 
в района на село ти-
кале, ангажира се ми-
нистърът на регионал-
ното развитие и благо-
устройството Николай 
Нанков. В изгражда-
нето на двулентов път 
с дължина 1,2-1,3 км 
между селата Влахо-
во и Орешец ще бъдат 
вложени около 500 хил. 
лв., съобщи министъ-
рът. той посочи, че чрез 
новия обходен участък 
пътят Смолян - Мадан 
ще бъде пуснат много 
скоро, но укрепването 
на ската и съществу-

ващото трасе ще отне-
ме време. Предстои да 
се вземе окончателно 
решение какъв вари-
ант ще се избере за ук-
репване на свлачището, 
каза още министърът 
и подчерта, че държа-
вата е реагирала бързо. 
Хората трябва да бъдат 
наясно, че срещу при-
родата трудно може да 
се върви. това е процес, 
който на база тектони-
ка, на база климатични 
и хидроложки условия 
трудно може да бъде 
овладян или прогно-
зиран, коментира още 
Нанков. Регионалният 
министър поясни, че 
свлачището е възник-
нало внезапно, и по-
сочи, че подобни ге-

одинамични процеси са 
възможни и в бъдеще 
поради климатичните 
условия.

С п е ц и а л н а  ком и -
сия е оценила щетите 

и предписва бъдещите 
мерки по укрепване на 
свлачището, обявиха от 
МРРБ. Според експерти 
за укрепването на ска-
та, на пътя и на склона 

под него с цел осигу-
ряване на добра основа 
за пътното платно ще 
бъдат необходими ми-
нимум 7-8 млн. лв. За 
финансиране ще се кан-
дидатства пред Меж-
дуведомствената коми-
сия за възстановяване и 
подпомагане. Не трябва 
да вземем палиативни 
мерки, а най-доброто 
трайно решение, кате-
горичен по проблема 
е министър Нанков. В 
рамките на 7-8 месеца 
ще сме готови с укрепи-
телните мероприятия, 
ще работим по авариен 
способ, с необходимата 
експертиза и контрол. 
Въпросът е да решим 
проблема кардинално, 
допълни той. трябва да 
запазим инфраструк-
турата, електропрово-
да, нормалното водо-
подаване и да осигу-
рим преминаването на 
хората, категорични са 

от министерството. От 
там напомнят, че чрез 
геозащитните друже-
ства и научната общ-
ност се осъществява 
постоянен мониторинг 
на свлачищни проце-
си в страната. Подобни 
явления не трябва да се 
възприемат като пре-

цедент. В резултат на 
дъждове и снеготопе-
не язовири и корита на 
реки преливат, а само за 
седмица има над 20 но-
ворегистрирани актив-
ни свлачища. трябва да 
помислим по-глобално 
по темата превенция и 
осигуряване на финан-
сиране за подобни про-
цеси, заяви министър 
Николай Нанков. тряб-
ва да се създаде ин-
струмент за намеса на 
държавата и общините 
при подобни събития, 
защото невинаги ста-
ва въпрос само за пуб-
лична инфраструктура. 
Свлачища и срутища 
засягат и частни имоти, 
коментира той. Според 
регионалния минис-
тър превенция може да 
има, когато има някак-
ви индикации, докато в 
случая става въпрос за 
инцидентно събитие, 
което е нямало как да 

бъде предотвратено.
Д о ц .  д - р  Ст е фч о  

Стойнев, ръководител 
на катедра „Хидрология 
и инженерна геология“ 
в  Минно-геоложкия 
университет „Св. иван 
Рилски“ и ръководи-
тел на създадената екс-
пертна група, коменти-

ра, че устойчивостта 
на склона трябва да се 
осигури с превантивни 
мероприятия и да се 
ограничи развитието 
на свлачищния процес. 
изградената монито-
рингова система показ-
ва, че няма допълни-
телна активизация на 
процеси. това означава, 
че на този етап стабил-
ността на електропро-
вода и водопровода е 
сигурна, съобщи той. 
Разчистването според 
доц. Стойнев умишле-
но е забавено, защото 
в свлачищното тяло все 
още има активни про-
цеси, и ако се предпри-
емат агресивни дейст-
вия, рискуваме те да 
окажат влияние върху 
пътя. Сега той е затру-
пан, но е здрав и на-
шата цел е да запазим 
инфраструктурата, след 
което да предприемем 
мерки и да препоръча-

ме на АПи възстановя-
ване. Дори да пробием 
в момента пътя, в ме-
сеците, в които ще се 
изпълняват строителни 
работи, той ще трябва 
да се затвори отново. 
Затова обходният път е 
добро решение, заяви 
доц. Стойнев.

500 хил. лв. за обход на затрупания участък Смолян – Мадан 
и още близо 8 млн. лв. за укрепване на свлачището

СпЕШно ФИнанСИРанЕ

Държавата отпуска над 310 млн. лв. за превантивни ремонти на пътищата

Заради свлачището 11 села в Родопите останаха откъснати от Смолян. Районът е 
рисков за хората, които трябва да стигнат до областния град

Експертна група заедно с министър Николай Нанков 
обследва опасния район

До дни става ясно къде ще бъдат вложени спестените от зимната поддръжка средства
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щите фирми обаче оста-
ват в готовност да реаги-
рат при необходимост до 
приключване на зимния 
сезон. В най-скоро време 
ще стане ясно къде ще 
бъдат вложени спестени-
те от зимната поддръжка 
средства, заяви регио-
налният заместник-ми-
нистър.

Предвидено е увели-
чаване на гаранционните 
срокове като един възмо-
жен стимул за отговорно 
отношение към изпъл-
нението на обектите. По 
този начин ограничени-
ят публичен ресурс, с 
който разполагаме, ще 
бъде влаган максимал-
но ефективно, обясни 

Крумова. тя призова за 
отговорност при изпъл-
нението на пътни проек-
ти и приветства иници-
ативата на Българската 
браншова камара „Пъ-
тища“ като възможност 
диалогът между бизнеса 
и институциите, ангажи-
рани в строителството и 
ремонта на пътища, да 

бъде подобрен.
Форумът е първият от 

поредицата технически 
семинари, които камара-
та ще организира от тази 
година. инициативата е 
насочена към обмен на 
добри практики и пови-
шаване качеството на 
дейностите на фирмите 
от пътния бранш. 

ра, че устойчивостта 
на склона трябва да се 
осигури с превантивни 
мероприятия и да се 
ограничи развитието 
на свлачищния процес. 
изградената монито-
рингова система показ-
ва, че няма допълни-
телна активизация на 
процеси. това означава, 
че на този етап стабил-
ността на електропро-
вода и водопровода е 
сигурна, съобщи той. 
Разчистването според 
доц. Стойнев умишле-
но е забавено, защото 
в свлачищното тяло все 
още има активни про-
цеси, и ако се предпри-
емат агресивни дейст-
вия, рискуваме те да 
окажат влияние върху 
пътя. Сега той е затру-
пан, но е здрав и на-
шата цел е да запазим 
инфраструктурата, след 
което да предприемем 
мерки и да препоръча-

ме на АПи възстановя-
ване. Дори да пробием 
в момента пътя, в ме-
сеците, в които ще се 
изпълняват строителни 
работи, той ще трябва 
да се затвори отново. 
Затова обходният път е 
добро решение, заяви 
доц. Стойнев.

500 хил. лв. за обход на затрупания участък Смолян – Мадан 
и още близо 8 млн. лв. за укрепване на свлачището

СпЕШно ФИнанСИРанЕ

Държавата отпуска над 310 млн. лв. за превантивни ремонти на пътищата

Започнаха аварийни 
ремонти на пътни учас-
тъци от инфраструкту-
рата във Варна, съобщи-
ха от Дирекция „инже-
нерна инфраструктура 
и благоустрояване“ към 
общината. В най-голе-
мия варненски район 
„Приморски“ ще се ре-
монтират ул. „Св. св. 
Константни и Елена“, 
светофарът до кв. „Ви-
ница“, ул. „Братя Бък-
стон“, ул. „Прилеп“ и 
др.; в район „Одесос“ 
- ул. „Дрин“, между бул. 

„Сливница“ и „Д-р Пис-
кюлиев“, ул. „Пирин“, 
между бул. „цар Осво-
бодител“ и бул. „Слив-
ница“, ул. „Паисий“ и 
др. В район „Младост“ 
-  бул.  „Република“, 
„цар Освободител“, ул. 
„Вяра“, ул. „тролейна“, 
ул. „Кап. Райчо“. В ра-
йон „Владиславово“ 
най-мащабните ремонти 
ще са по бул. „цар Ос-
вободител“, ул. „Уста 
Колю Фичето“, бул. „Св. 
Елена“ и път I-2, ЗПЗ. В 
район „Аспарухово“ ще 

се обновява пътят кв. 
„Аспарухово“ - кв. „Га-
лата“, Северен и Южен 
пътен възел, главният 
път за СО „Боровец“ и 
др.

Предстои ремонт и на 
варненския вълнолом, 
където бурното време 
преди дни нанесе нови 
щети. Десетина метра от 
повърхностната настил-
ка от бетон буквално са 
отнесени от вълните. 
Ниските температури 
също са подпомогнали 
разрушаването, като са 

вледенили водата, по-
паднала в пукнатините 
на настилката. Стърча-
щата арматура пък съз-
дава реална опасност от 
нараняване на разхож-
дащите се граждани.

В началото на 2016 
година директорът на 
териториалното поде-
ление „Пристанище 
Варна“ към Държавно 
предприятие „Приста-
нищна инфраструкту-
ра“ Румен Арабаджи-
ев заяви, че цялостната 
рехабилитация на вар-
ненския вълнолом (на 
стойност 8 млн. лв.) ще 
завърши в рамките на 
същата година. Днешно-
то състояние на съоръ-
жението обаче показва 
нещо съвсем различно. 
Вълноломът се ремон-
тира години наред, а 
поредното укрепване 
е извършено миналата 
година. Предстои нов 
етап от ремонта, но към 
момента няма яснота 
кога това ще се случи. 
Бурното вълнение от 
преди дни нанесе щети 
и на част от асфалтовата 
настилка на алея първа 
в района на трета буна. 

Започна реконструкция на част 
от инфраструктурата във Варна

Заради свлачището 11 села в Родопите останаха откъснати от Смолян. Районът е 
рисков за хората, които трябва да стигнат до областния град

До дни става ясно къде ще бъдат вложени спестените от зимната поддръжка средства

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

силикониХидроизолации Грундове
Строителни материали и 

замазки

Катя ТОДОРОВА

38 млн. лв. е задели-
ла общинската хазна на 
София за запълване на 
дупки през 2018 г. Част 
от средствата ще бъдат 
използвани за изкърп-
ване на повредените 
участъци по столични-
те улици и булеварди 
след зимата.

Предстои изкърп-
ване на всички основ-
ни улици, булеварди и 
малки улички. Според 
зам.-кмета по транс-
порта Евгени Крусев 
дупките са се отворили 
на улици, които не са 
ремонтирани от цели 
десетилетия. „Ще на-
правим максимално 
необходимото те да бъ-

дат запълнени в кратки 
срокове“, обеща той.

инж. Васил Начев-
ски, директор на Ди-
рекция „транспортна 
инфраструктура“, обяс-
ни, че след края на зи-
мата не са установени 
дефекти на рехабили-
тирани в последните 
няколко години улици 
и булеварди в София.

От Столична общи-
на планират при добри 
метеорологични усло-
вия до 2-3 седмици да 
свършат с кърпежите 
по основните булевар-
ди и най-натоварените 
улици. След подобря-
ване на метеороло-
гичните условия вече 
активно се работи на 
територията на целия 
град.

Запълват дупките по 
улиците на София

СлЕд ЗИМата
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Николай АНТОНОВ

От Банско започна 
представянето на про-
екта „Сподели Бъл-
гария“ -  съвместен 
продукт на Минис-
терството на туризма 
и Министерството на 
земеделието, храните 
и горите. С инициа-
тивата са очертани 12 
дестинации в страна-
та, акцентиращи върху 
типичните за всяка от 
тях храни и вина. За 
представянето на пър-
вите две - „Долината 
на Места“ и „Долина-
та на Струма“, в пи-
ринския курорт се със-

тоя кръгла маса с учас-
тието на министрите 
от двете ведомства - 
Николина Ангелкова 
и Румен Порожанов, 
със съдействието на 
домакина - кмета на 
община Банско Георги 
икономов. те запоз-
наха представителите 
на местните власти, на 
бизнеса - хотелиери, 
ресторантьори, соб-
ственици на изби и ви-
нопроизводители, със 
същността на проекта. 

Планира се оконча-
телните дестинации 
да бъдат обявени пре-
ди есента тази година. 
След това те ще бъдат 
дигитализирани и ка-

чени на сайта на двете 
министерства. Припо-
знатите от бранша и от 
общините 12 винено-
кулинарни дестинации 
ще бъдат включени и 
в онлайн платформата 
„Аз обичам България“, 
която в момента съ-
държа повече от 500 
туристически обекта 
и се използва от над 
17 000 потребители. 
След като премине 
обсъждането на раз-
работените маршрути 
в рамките на плани-
раните кръгли маси, 
двете ведомства ще 
анализират събраните 
по време на дискуси-
ите предложения и ще 

ги обявят като готов и 
допълнен продукт до 
края на 2018 г. Пред-

вижда се и изработ-
ването на брошури, 
които да бъдат пред-

ставяни на туристи-
ческите борси. целта 
е популяризиране на 
кулинарния туризъм и 
стимулиране на мест-
ното производство на 
храни и вина. 

РЕГиОНи

идеята на проекта 
„Сподели България“ е 
да се разработват нови 
допълнителни туристи-
чески продукти, които 
да отведат туристите 
до вътрешността на 
страната, до по-мал-
ко познатите места, 

обясни министър Ни-
колина Ангелкова при 
откриването на дис-
кусията.  има голям 
потенциал в създаде-
ните вече традиции. 
Следва да ги използва-
ме и да ги разработим 
като допълнение към 

предлаганите услуги 
в сферата на туризма. 
Считаме, че проектът 
ще допринесе за утвър-
ждаване на България 
като дестинация за че-
тири сезона, подчерта 
Ангелкова. Според нея 
по този начин ще се 
окаже и положително 
влияние върху разви-
тието на редица общи-
ни не само в туризма, 
но и за подобряване 
на качеството на жи-
вот на местните хора. 
„При разработването 
на концепцията из-
брахме дестинациите 
да са 12 - колкото са 
месеците в годината. 

те включват традици-
онните винени напитки 
и характерната кухня 
за всеки регион, ин-
формира министърът. 
тя поясни, че първите 
две дестинации, които 
основно се дебатира-
ха в Банско, минават 
през девет общини и 
повече от 15 туристи-
чески атракции. С тази 
кръгла маса започва 
втори етап на проек-
та, който предвижда 
общо шест регионални 
кръгли маси в страна-
та. Очакваме така да 
получим подробните 
становища на бизнеса 
и да допълним и над-

градим разработените 
от нас предложения, 
заяви Ангелкова. тя ще 
отправи предложение 
към министъра на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството Ни-
колай Нанков да бъдат 
поставяни указателни 
табели, които да на-
сочват и информират 
туристите за дестина-
циите.

Работи се и по съз-
даването на запазена 
марка „Сподели Бъл-
гария“. За целта вече е 
стартирана процедура 
в Патентното ведом-
ство. Направени са и 
съответните проверки 

за запазване на мар-
ката.

Много е важно да 
приключим първо об-
щественото обсъждане 
на тези шест регионал-
ни кръгли маси и през 
есента на тази година 
да представим финал-
ния вариант. След това 
ще започнем да попу-
ляризираме дестинаци-
ите, като успоредно с 
това с местната власт, с 
туристическия и земе-
делския бранш и всич-
ки, които са заинтере-
сувани от реализацията 
на тези продукти, ще 
обединим усилия, каза 
Николина Ангелкова. 

В проекта „Сподели 
България“ сме вклю-
чили  50  общини  с 
над 100 туристически 

обекта в България, каза 
министърът на земеде-
лието, храните и гори-
те Румен Порожанов. 

Разчитаме на диалога с 
местния бизнес, с про-
изводителите, с мест-
ните власти, за да на-
мерим най-правилната 
и успешна реализация 
на маршрутите, така 
че те да подпомогнат 
опознаването на реги-
оните и техните кули-
нарни традиции. Един 
от приоритетите на на-
шето министерство е 
утвърждаването на ка-

чествената продукция 
на пазара. Наложени 
са високи стандарти 
за производство на 
квалитетни продукти 
и вина. Долините на 
Струма и Места са из-
вестни с лозарството 
и невероятните вина 
по долното поречие 
на Струма и в Невро-
копския край. Банско 
пък се слави с госто-
приемството си и с 

уникалните си кули-
нарни традиции, от-
беляза земеделският 
министър. По думите 
му, това е отворен про-
ект, който трябва да се 
надгражда. Очакваме 
местния дебат на биз-
неса и местната власт, 
с който да се надградят 
направените предло-
жения. От една страна, 
ние да ги обобщим в 
крайния финален до-

кумент, който да попу-
ляризираме навън, а от 
друга страна, Благоев-
градска област с тези 
дестинации и всички 
общини и бизнеса да 
могат да се обозначат, 
да си идентифицират 
определени маршрути 
по едни или други на-
правления, да са „по-
смилаеми“ за туристи-
те“, подчерта минис-
тър Порожанов.

Разработването на 
нови  туристиче ски 
продукти е от изклю-
чителна важност. До-
брият туризъм без до-
брата храна е невъзмо-
жен. това заяви кме-
тът на Банско Георги 
икономов по време на 
представянето на про-
екта „Сподели Бълга-

рия“. Местните проду-
кти, екологичната хра-
на и разбира се, чаша 
хубаво местно вино 
правят преживяването 
пълно. В Югозападния 
край се намират цели 
две винено-кулинарни 
дестинации. това озна-
чава, че имаме добри 
традиции, чийто по-

тенциал трябва да из-
ползваме. тези марш-
рути са много подхо-
дящи и за вътрешния 
туризъм,  защото за 
всеки българин също 
ще бъде любопитно да 
съчетае посещението 
на непознат туристиче-
ски обект с дегустаци-
ята на местни ястия и 

вина. Предстои много 
работа за популяризи-
рането на маршрутите, 
в която нашата общи-
на с готовност ще се 
включи. Считам обаче, 
че по отношение на 
рекламата и маркетин-
га водеща роля трябва 
да има бизнесът, каза 
кметът на Банско.

Проектът „Сподели България“ стартира от Банско

Утвърждаваме страната като дестинация за четири сезона

Разчитаме на диалога с местните власти и бизнеса

Трябва да използваме потенциала на добрите ни традиции

Министърът на туризма Николина Ангелкова:

Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов:

Кметът на Банско Георги Икономов:

чени на сайта на двете 
министерства. Припо-
знатите от бранша и от 
общините 12 винено-
кулинарни дестинации 
ще бъдат включени и 
в онлайн платформата 
„Аз обичам България“, 
която в момента съ-
държа повече от 500 
туристически обекта 
и се използва от над 
17 000 потребители. 
След като премине 
обсъждането на раз-
работените маршрути 
в рамките на плани-
раните кръгли маси, 

ставяни на туристи-
ческите борси. целта 
е популяризиране на 
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Поли ВАСИЛЕВА

Община Мездра раз-
полага с 1,5 млн. лв. за 
капиталови разходи за 
2018 година, съобщи 
кметът Генади Събков. 
това  е  най-голямата 
сума, която общината 
е имала за тази цел и 
която дава възможност 
за по-широко строител-

ство, за модернизиране 
на градската среда и съз-
даване на по-добри ус-
ловия за живот в града и 
селата наоколо. 926 000 
лв. е преходният остатък 
от миналата година. Ос-
вен тези средства адми-
нистрацията разчита и 
на пари от европейските 
оперативни програми, за 
да продължи ремонтите 
на обществени сгради и 

да изгражда нова инфра-
структура.

Основни ремонти ще 
бъдат направени на ули-
ците „индустриална“, 
„Георги Кирков“, „шип-
ка“, „Дунав“, „Яворов“, 
„тр а к и я “ ,  „ Д у н а в “ , 
„Христо Ботев“, пред хо-
тел „Хемус“ и „Дърман-
ско шосе“ в Мездра, как-
то и кръстовище в село 
Брусен, улици в селата 

Оселна, Кален, Люти 
дол, Лик, царевец. Ще 
бъде обновен и площа-
дът в село Зли дол.

10 000 лв. са заложени 
за укрепване на свлачи-
ще в района на с. Люти 
дол. Предвидени са и 
пари за проектиране на 
покрит пазар, площадка, 
парк за отдих и сцена за 
обществени прояви в с. 
Оселна. С 5000 лв. об-
щината ще изгради зала 
за срещи, презентации и 
заседания на Общинския 

съвет. 
Част от средствата са 

предвидени за изготвя-
не на парцеларен план 
за подпорна стена по 
пътя към стадион „Ло-
комотив“, 17 280 лв. са 
отделени за проектира-
не на открита спортна 
площадка в с. Боденец 
и стадион в с. Морави-
ца. 15 000 лв. общината 
дава за изграждане на 
туристически информа-
ционен център в архе-
ологическия комплекс 

„Калето“. 5000 лв. се от-
делят за подпомагане на 
строителството на църк-
вата „Свети Николай 
Чудотворец“ в с. Ослен 
Криводол. За ремонти 
на читалищни сгради в 
общината са отделени 
39 000 лв.

Наскоро приключи и 
санирането на сградата 
на Районното управле-
ние на МВР в Мездра, 
извършено със средства 
по ОП „Региони в рас-
теж“.

Нов мост над река Ма-
рица ще бъде построен 
в Пазарджик, съобщи на 
пресконференция кметът 
тодор Попов. Съоръже-
нието ще свързва парк 
„Остров Свобода“ и „Зо-
ната на здравето“ в града. 
така ще се разширят въз-
можностите за отдих и 
развлечения на жителите 
и гостите на Пазарджик, 
посочи кметът.

Проектирането и стро-
ителството ще са в раз-
мер на не повече от 1 100 
000 лв. без ДДС, а срокът 
за завършване на дей-
ностите е планиран за 
второто тримесечие на 

2019 г. Новият мост ще 
бъде с дължина от 108 м. 
Предвидени са рампи и 
алеи за достъп на хора в 
неравностойно положе-
ние. 

Общината вече е запо-
чнала открита процедура 
за възлагане на общест-
вена поръчка за проекти-
ране, съгласуване, надзор 
и изпълнение на строи-
телните дейности, каза 
още градоначалникът. 
Предстои изграждането 
и на кръгово кръстови-
ще на една от основните 
входно-изходни пътни 
артерии на Пазарджик. 
така ще се подобрят ор-

ганизацията и безопас-
ността на движението на 
натовареното кръстови-
ще на бул. „Ал. Стам-
болийски“ и ул. „Петър 
Бонев“. Около 100 000 
лв. ще бъдат инвестирани 
в пътното съоръжение, 
а строителството трябва 
да приключи до начало-
то на месец юни. Заедно 
със строителството на 
кръговото кръстовище са 
планирани още промяна 
и разширение на тролей-
бусната мрежа в района, 
поставяне на ново улич-
но осветление и рекон-
струкция на съществува-
щата велосипедна алея.

Издигат нов мост над р. Марица в Пазарджик
Съоръжението ще свързва Острова и „Зоната на здравето“ в града

РЕГиОНи

В Професионална-
та гимназия по аграр-
ни технологии „цанко 
церковски“ в Павлике-
ни започва мащабен ре-
монт. той се извършва в 
рамките на проект „Съз-
даване на условия за 
модерни образователни 
услуги и осъществяване 
на качествено професи-
онално образование в 
гимназията“, съобщиха 
от общината. Предос-
тавено е безвъзмездно 
финансиране в размер 
на 1,3 млн. лв. по ОП 
„Региони в растеж 2014-

2020“, а съфинансиране-
то е чрез Европейския 
фонд за регионално раз-
витие.

целта на проекта е да 
подобри образовател-
ната инфраструктура от 
регионално значение, 
предоставяща квалифи-
кация и умения на уча-
щите, свързани с нуж-
дите на пазара на труда, 
и да понижи разходите 
за издръжка в гимнази-
ята. Проектът включ-
ва мерки за енергийна 
ефективност и изпълне-
ние на предписанията 

за постигане клас В на 
енергийна ефективност 
на сградите.

В церемонията за на-
чало на проекта участ-
ваха зам. областният 
управител ивета Кабак-
чиева, зам.-кметовете 
на община Павликени 
инж. Анастасия Ваче-
ва и инж. Венцислав 
иванов, директорът на 
ПГАт „цанко церков-
ски“ Миглена Желязко-
ва. „БКС-Горна Оряхо-
вица“ АД е изпълнител 
на договора за инжене-
ринг на проекта.

Започва мегаремонт на 
гимназия „Цанко Церковски“

Мездра с 1,5 млн. лв. за капиталови разходи тази година

павлИКЕнИ

Николай АНТОНОВ

Община Разлог ще 
започне ремонт на сгра-
дата на кметството в с. 
Баня, съобщиха от мест-
ната управа. 

Реконструкцията ще 
бъде извършена след 
спечелен проект на 
администрацията, фи-
нансиран по „Красива 
България“ на Минис-
терството на труда и со-
циалната политика, мяр-
ка М01 „Подобряване 
на обществената среда в 
населените места“. Об-
щият бюджет на проект-
ното предложение е 97 
137 лв., като средствата 
от Социалното минис-
терство са 43 712 лв., а 
съфинансирането от об-
щина Разлог е 53 425 лв.

Сградата на кмет-
ството в с. Баня се нуж-
дае спешно от ремонт 
на покрива, предвидени 
са демонтаж и монтаж 
на керемиди, частична 
подмяна на дървената 
конструкция, подмяна 

на старата дограма, из-
мазване на цялата фаса-
да и на комините, под-
мяна на водосточните 
тръби и улуци, пояс-
ниха от общината. При 
обилни снеговалежи и 
дъждове в сградата е 
имало течове, което пре-
дизвиква разрушаване 
на мазилката и на мате-
риалната база като цяло. 
За предотвратяването на 
нови течове ще бъдат 
подменени улуците и 
водосточните тръби. Ще 
бъдат изградени също 
мълниезащитна и зазе-
мителна инсталации за 
обезопасяване на сгра-
дата.

„Реновирането на 
зданието е част от по-
етите ангажименти към 
жителите на с. Баня и 
съм щастлив, че благо-
дарение на екипа, ра-
ботещ по проекта, ще 
имаме тази възможност. 
Община Разлог е под-
готвила и кандидатства 
също за финансиране 
на проекти и за ремонт 
на улици в село Баня“, 
каза кметът на община 
Разлог инж. Красимир 
Герчев. В тазгодишна-
та кампания по проект 
„Красива България“ са 
одобрени общо 36 про-
ектни предложения от 
цялата страна. 

С пари по „Красива България“ реновират 
сградата на кметството в с. Баня
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Одобрен е подробен 
устройствен план за от-
чуждаване на имоти на 
територията на земли-
щето на село Дъждино, 
община Кърджали. От-
чужденията са във връз-
ка с изграждане и пре-

минаване на директното 
трасе на новия обходен 
път на града.

Участъкът, подлежащ 
на отчуждаване, е с дъл-
жина 188 м. Обходният 
път на град Кърджали 
представлява едно от 

основните трасета на 
републиканската пътна 
мрежа и е част от Об-
щоевропейски транс-
портен коридор № 9.

Пътят е обект с наци-
онално значение. При 
реализацията на проек-

та ще бъдат изградени 
5 виадукта, естакада, 
мост над р. Арда, над-
лези, подлези и 3 пътни 
възела.

Според избрания иде-
ен проект за 15-кило-
метровия обход негово-
то начало ще бъде на 6 
км северно от града, по 
съществуващото трасе 
на път I-5, в близост до 

разклона за село Чер-
на скала. Посредством 
пътен възел пътят ще 
се отделя от съществу-
ващия и ще преминава 
източно от града, в бли-
зост до индустриалната 
зона, ще пресича бул. 
„България“, ще преми-
нава над река Арда и 
южно от града ще се 
включва отново в път 

I-5. С изграждането на 
обходния път на Кър-
джали транзитният ав-
томобилен трафик ще 
бъде изведен извън гра-
да, което ще облекчи 
движението в населе-
ното място. така ще се 
повиши стандартът на 
транспортното обслуж-
ване и безопасността на 
придвижване на хората.

Ирина ГЕНОВА

Община царево ще 
има Общ устройствен 
план (ОУП) до края на 
годината. В това е кате-
горичен кметът Георги 
Лапчев. „Всеки месец 
водим разговори с ми-
нистрите и имаме доста 
напредък по темата. Аз 
съм оптимист и вярвам, 
че община царево ще 
има ОУП през 2018 г. 
- дали до края, или по-
рано, вярвам, че ще се 
случи“, коментира той.

Община  царево  е 
в парадоксалната си-

туация, в която преди 
10 години бе направен 
ОУП, който има срок 
на действие 10 години. 
На практика този срок 
вече е изтекъл, т.е. той 
е приключил, преди да 
стартира.

„Със сигурност има 
с п р е н и  и н в е с т и ц и и 
поне за 100 милиона - 
и това е съвсем малка 
цифра, защото и по-го-
леми инвестиции биха 
могли да се направят. 
Близо 1/5 от морската 
граница на държавата е 
заета от община царе-
во. така че ние имаме 
достатъчно територия 

за инвестиции. Но ние 
сами ги правим невъз-
можни“, заяви кметът 
на царево.

той отхвърли обви-
ненията, че морските 
кметове искат всичко да 
застроят, с аргумента, 
че трябва да има ред и 
правила, а те се поста-
вят именно с общите 
устройствени планове. 

„Никой от нас не иска 
да унищожи къщичката, 
в която живее. Хората, 
които най-много миле-
ят и искат да си опазят 
природата, са жителите 
на община царево“, ка-
тегоричен е Лапчев. 

ГРАДСКА СРЕДА

Заради липсата на общ устройствен план 
са спрени инвестиции поне за 100 млн. лв.

Община Царево ще има ОУП до края на годината

Поли ВАСИЛЕВА

Детската градина „Де-
телина“ - единствената в 
Чипровци, ще бъде об-
новена и модернизира-
на, съобщи кметът Пла-
мен Петков. Общината 
е спечелила проект от 
Програмата за разви-
тие на селските райо-
ни. Предстои избор на 
изпълнител и започват 
същинските строителни 
дейности.

П р о е кт ъ т  „ Ре ко н -
струкция на детска гра-
дина „Детелина“ в Чи-
провци е по мярката на 
Програмата за осъвре-
меняване на малка по 
мащаби инфраструкту-
ра. Неговата стойност е  
1 083 000 лв., а срокът за 
изпълнение - 2 години.

Обновлението пред-
вижда подмяна на по-
крива, топлоизолация на 
стените, смяна на догра-
мата, както и ремонти на 
вътрешните помещения. 

изцяло ще бъде сменено 
и оборудването, което 
е много старо и амор-
тизирано. За тази цел 
ще бъдат избрани двама 
изпълнители - за строи-
телните работи и за дос-
тавка на оборудването.

Детската градина по-
сещават ежедневно от 
50 до 70 деца. Някои от 
малчуганите са от съсед-
ните села, които сутрин 
пристигат с училищните 
автобуси, допълни кме-
тът. 

Детската градина в Чипровци с нова визия

Отчуждават земи по трасето на обхода на Кърджали

До 19 март се при-
емат мнения по Общия 
устройствен план (ОУП) 
на община шабла, след 
което документът ще се 
разгледа на експертен 
съвет в МОСВ, нацио-
нален експертен съвет 
и на финала трябва да 
се приеме от Общински 
съвет шабла, информи-
рат от администрацията.

На проведените пред-
варителни обсъжда-
ния са били изразени 
притесненията на Бъл-
гарското дружество за 
защита на птиците за 
изграждане на още вет-
рогенератори в община 
шабла. това мнение е 

било възприето от ин-
веститорите и приро-
дозащитниците са били 
удовлетворени.

Няма опасно ст от 
презастрояване на брега 
на шабла, считат от об-
щината. „ОУП не е само 
застрояване по брега, 
той решава проблеми 
на водоснабдяването, 
електрификация, кому-
никация, пътни връзки 
и т.н.“, категоричен е 
кметът Мариян Жечев. 
В момента няма декла-
рирани инвестицион-
ни интереси в община 
шабла за изграждане 
на нови обекти, съобщи 
той, но уточни, че всеки 

собственик е в правото 
си да развива в имота си 
туристическа или рекре-
ационна дейност.

Кметът е силно при-
теснен от липсата на 
централна политика по 
брегоукрепването. „В 
района на селата Езерец 
и Крапец е най-силна-
та абразия по цялото 
Черноморие и да не се 
прави нищо, е несериоз-
но. Все пак вървят раз-
говори с МРРБ и може 
би наесен ще започне 
поставяне на хидротех-
нически съоръжения 
в зоната на къмпинг 
„Добруджа“, сподели 
Мариян Жечев.

Няма опасност от презастрояване на брега
Мариян Жечев, кмет на Шабла:
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Нова въздушна елек-
т р о п р о в од н а  л и н и я 
ще бъде изградена на 
територията на Бълга-
рия. трасето на елек-
тропровода ще свързва 
подстанциите „Мари-
ца-изток“ в България и 
„Неа Санта“ в Гърция, 
съобщиха от Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството (МРРБ).

Устройственият план 
за изграждането на но-
вата въздушна елек-
тропроводна линия е 
одобрен със заповед на 

ресорния заместник-ми-
нистър Валентин Йо-
вев. Проектът е част от 
приоритетния електро-
енергиен коридор „Се-
вер-юг“ и е определен 
за обект с национално 
значение.

Предвижда се въз-
душният електропровод 
да поддържа високо на-
прежение от 400 kV.

Енергийния т  про -
ект представлява еле-
мент на техническата 
инфраструктура извън 
границите на урбани-
зираните територии. 

Планира се линията да 
бъде изградена на те-
риториите на общините 
Симеоновград, Хасково, 
Харманли, Кърджали, 
Момчилград и Кирково.

и з г р а ж д а н е т о  н а 
електропровода ще до-
принесе за увеличава-
не на електропренос-
ните възможности на 
енергийната система в 
региона, както и на си-
гурността на обмена на 
електроенергия между 
България и Гърция, уве-
ряват от Регионалното 
министерство.

иНВЕСтиции

България и Гърция изграждат 
нов въздушен електропровод

Трасето ще свързва подстанциите 
„Марица– изток“ и „Неа Санта“

Ирина ГЕНОВА

Основен ремонт на ав-
тогарата в Айтос е за-
ложен в капиталовата 
програма на общината за 
тази година.

Реконструкцията бе 
планирана още през юни 
2017 г. В Общинския 

съвет обаче последваха 
дебати дали автогарата 
да се събори, или да се 
реновира. Проектантите 
бяха категорични, че кон-
струкцията е стабилна 
и не трябва да се разру-
шава. 

Вече е изготвен проект 
за реновирането на ав-
тогарата. Необходимото 

финансиране в размер на 
350 хил. лв. е заложено 
в капиталовата програма 
на общината за 2018 г.

В реконструкцията на 
сградата ще бъдат инвес-
тирани собствени сред-
ства.

Според одобрения 
проект салонът ще бъде 
преграден на две, а висо-

кият таван ще бъде сва-
лен. Предвидени са два 
входа - за пристигащи 
и заминаващи автобуси. 
Сладкарницата остава, 
като тя ще бъде обнове-
на. извън сградата ще 

има осем павилиона.
На мястото на градин-

ката отпред ще се изгра-
ди паркинг за пристига-
щите автобуси, зад авто-
гарата пък ще паркират 
заминаващите. Ще бъдат 

обособени сервизни по-
мещения, както и такива 
за шофьорите, за майки 
с деца и за медицинско 
лице. В близост ще бъдат 
отредени места за тър-
говски обекти.

Предстои реконструкция на автогарата в Айтос

Катя КОСТОВА

С т о л и ч н а  о б щ и -
на планира да построи 
поне 4 нови училища. 
тепърва обаче за тях ще 
се търсят подходящи те-
рени и работата по ре-
ализацията на идеята е 
в начална фаза, инфор-
мира кметът на София 
Йорданка Фандъкова.

По отношение на дет-
ските градини нещата са 
по-напреднали. Пред-
стои да бъдат открити 
нови 4 забавачници - в 
кварталите „Драгале-
вци“, „Младост“, „Лю-
лин“ и „Красно село“. 
Предвижда се до края 
на годината да започне 
изграждането на още 8 

във „Витоша“, „Павло-
во“, „Княжево“, „Крас-
но село“, „Подуяне“, 
„Дружба“, „Манастир-
ски ливади“ и „Кръстова 
вада“, където вече се 
строи.

36 млн. лв. са зало-
жени в бюджета за по-
добряване на визията на 
общинските здания, като 
21 милиона ще дойдат 
от ОП „Региони в рас-
теж“. От тях за паспор-
тизация на общински 
сгради, проектиране на 
разширения на училища 
и детски градини, както 
и за внедряване на мер-
ки за енергийна ефек-
тивност трябва да бъдат 
инвестирани 3 милиона. 
Общо 6 здания ще бъдат 
разширени в кварталите 

„Драгалевци“, „Княже-
во“, „Павлово“, а също и 
в районите „Подуяне“ и 
„илинден“.

До края на годината с 
европейско финансира-
не тръгва цялостна мо-
дернизация на 24 обекта 
от образователната ин-
фраструктура. инвес-
тиционните проекти за 
тях са готови, като за 
някои от обектите вече 
тече процедура за избор 
на изпълнители - има 
шанс, при липса на об-
жалвания, реализацията 
им да започне още през 
април, но ще бъдат за-
вършени през 2019 г. За 
проекти в училищата, 
където се изискват по-
вече средства, община-
та ще кандидатства за 

финансиране и по На-
ционалния доверителен 
екофонд (НДЕФ). Вече 
са разработени 14 про-
екта, като 4 от тях вече 
са получили одобрение 
от фонда, а през 2018 г. 

се очаква това да стане и 
за останалите.

400 хил. лв. са пред-
видени за ремонт на 
сгради на читалища и 
600 хил. лв. за админи-
стративни здания. До 

2020 г. трябва да бъдат 
обновени и двата об-
щински културни ин-
ститута (ОКи), по които 
досега не е работено - 
в районите „Средец“ и 
„Надежда“.

оБРаЗоватЕлна ИнФРаСтРУКтУРа

Планират строителство поне на още 4 училища в София

До края на годината с европейско финансиране тръгва цялостна модернизация на 24 
обекта от образователната инфраструктура в София

Сегашното състояние на автогарата

Проектът за реконструкцията

Зам.-министър Йовев
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Нови 54 проекта за 
73,5 млн. евро по про-
грама „иНтЕРРЕГ Ев-
ропа 2014-2020“ бяха 
одобрени по време на 
Осмото заседание на 
Комитета за наблюде-
ние на Програмата за 
транснационално съ-
трудничество, което се 
проведе в София. Засе-
данието бе открито от 
заместник-министъра 
на регионалното разви-
тие и благоустройство-
то Деница Николова, 
която представлява на-
ционалния партниращ 
орган. Проектите са по 

третата покана за наби-
ране на предложения 
по програмата. Девет 
от одобрените проекти 
са с участието на Бъл-
гария, като в осем от 
тях страната ни е пъл-
ноправен партньор, а в 
един е водещ. Предстои 
да се подпишат догово-
ри за тяхното изпълне-
ние. 

Б ъ л г а р с к а т а  м е -
ниджмънт асоциация 
e партньор по проекта 
BioGov, насочен към 
обучение и обмяна на 
опит на експерти за по-
добряване на полити-

ките в областта на опаз-
ването на природното и 
културното наследство. 

Сдружението „Бизнес 
Агенция“ е партньор в 
проекта Devise, по кой-
то се предвижда да се 
увеличи потенциалът 
на малките и средните 
предприятия в областта 
на цифровите техно-
логии като средство за 
конкурентоспособност. 

Българската асоциа-
ция по рециклиране е 
част от проекта CircPro, 
който ще популяризира 
циркулярно възлагане 
на обществени поръчки 

по опита на скандинав-
ските страни. 

Проектът One way 
има за цел да доприне-
се за запазването, за-
щитата, насърчаването 
и развитието на при-
родното и културното 
наследство. Партньор 
по него е търговско-
промишлената палата 
във Враца. 

Община Габрово и 
центърът за устойчи-
вост и икономическо 
развитие са партньори 
по проекта GPP-Stream. 
целта е да подобри уп-
равлението, изпълне-
нието и мониторинга 
на политическите ин-
струменти, които ин-
тегрират подходите за 
въвеждане на „зелени 
обществени поръчки“, 

така че да се постигне 
максимално увеличава-
не на ефективността на 
ресурсите. 

Областна админи-
страция Пазарджик е 
партньор по проекта 
Regions 4FOOD4.0. той 
е насочен към въвеж-
дането на иновации в 
хранително-вкусовата 
промишленост. 

Към превръщането 
на Европа в привлека-
телна за развитието на 
предприемачеството у 
младите хора, разкри-
вайки привлекателни 
работни места и мес-
та за живот чрез раз-
работване стартиращи 
фирми и консултант-
ска подкрепа, е насочен 
проект OSS. Партньор 
по него е Агенцията за 
регионално и икономи-
ческо развитие - Враца.

Агенцията за реги-
онално икономическо 
развитие - Стара Загора 
е водещ партньор по 
проекта DeCarb, който 
има за цел да подпома-
га чистотата на въздуха 
и намаляване на въгле-
родните емисии, насър-
чавайки публичните 
власти да предприемат 
мерки за използване 
на „чиста енергия“. За 
целта се предвиждат 
серия от обучения и се-
минари, чрез които да 
се подпомогне реали-
зирането на проекти за 
възобновяеми енергий-
ни източници, преква-
лификация на работна-
та сила и др. 

Общият бюджет на 
програмата до 2020 г. 
е над 426 млн. евро, 
като безвъзмездните ев-
ропейски средства са 
почти 360 млн. евро, а 

останалата част е наци-
онално съфинансиране. 

По време на заседа-
нието бяха обсъдени 
въпроси, свързани с 
изпълнението на про-
грамата, представен бе 
напредъкът в изпълне-
нието на проектите от 
първа и втора покана. 
Презентирани бяха и 
два проекта, които се 
изпълняват по програ-
мата с участието на 
партньори от България 
като държава - дома-
кин на срещата. това са 
ESSPO и InnoBridge. 

Проектът „Ефектив-
ни финансови инстру-
менти в подкрепа на 
малки и средни пред-
приятия“ (ESSPO), по 
който партньор е общи-
на Габрово, цели да по-
добри регионалните по-
литики за конкурентос-
пособност на малките и 
средните предприятия 
и ангажираността им с 
иновационни дейности 
в регионите. В него си 
сътрудничат 9 парт-
ньорски организации от 
Полша, Франция, испа-
ния, Германия, Естония 
и България. 

Увеличаването  на 
конкурентоспособност-
та на малки и средни 
предприятия е в ос-
новата и на проекта 
InnoBridge, по който 
партньор е Асоциация-
та за развитие на София 
заедно с още 8 страни. 
той цели преодоляване 
на разликата в инова-
циите чрез превръщане 
на резултатите от науч-
ноизследователската и 
развойната дейност в 
търговски успех по по-
ефективен и ефикасен 
начин. 

МРРБ бе домакин на Осмото заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за 
междурегионално сътрудничество

БиЗНЕС

Девет от тях са с участието на България

Разписаха още 54 проекта по програма 
„ИНТЕРРЕГ Европа 2014-2020“

Продължение от стр. 6

- Г-н Ергани, през 
2019-а Пловдив ще е 
Европейска културна 
столица. Виждате ли 
възможностите за ту-
ристически и културен 
обмен и проекти, които 
сте готови да подкре-
пите?

- Пловдив има чест-
та да бъде Европейска 
столица на културата 
през 2019 година. това 
е мащабен проект, който 
ще даде възможност да 
се разгърне потенциал-

ът му като център на 
културата и изкуство-
то, в който ще участ-
ват жителите на града, 
много гости и туристи. 
Пловдив ще представи 
богатото си културно 
наследство. Мероприя-
тията, които ще се осъ-
ществят с участниците 
от други страни, ще до-
принесат за по-доброто 
опознаване на народите 
и утвърждаване на мира 
и разбирателството. В 
чест на Пловдив 2019 
Генералното ни консул-
ство даде старт на серия 

събития още през мина-
лата година. По покана 
на кмета на Адъяман 
изпратихме младежи от 
Пловдив на свещената 
планина Немруд като 
участници в Междуна-
родния проект „инвали-
дите заедно се катерим 
на върха“. три дни те са 
разказвали на приятели 
от 16 държави за Плов-
див 2019 и са развява-
ли националния флаг 
на върха на планина-
та. Стартирахме про-
ект „Здравей, Пловдив 
2019“ с изложба на тур-

ски художници и благот-
ворителен търг в полза 
на Сдружението на он-
коболните в Пловдив. 
Организирахме и много-
езичното тържество по 
случай Международния 
ден на майчиния език, 
което беше репетиция 
за 2019-а в този толе-
рантен град, в който сме 
много различни, но за-
едно. имаме планирани 
още изложби, концерти, 
мероприятия, посветени 
на Пловдив 2019 и наши 
традиционни събития, 
но нека бъдат изненада.

Програмата предста-
влява основен хори-
зонтален инструмент 
на Европейската ко-
мисия, който подпома-
га създаване на парт-
ньорства и обмяна на 
опит между отделните 
държави за изпълне-
нието на политики в 
различни области, за-
яви пред участниците 
в заседанието зам.-ми-

нистърът на регионал-
ното развитие и благо-
устройството Деница 
Николова. тя обясни, 
че фокусът е поста-
вен върху подобряване 
на конкурентоспосо-
бността, високите тех-
нологии, научноизсле-
дователската дейност, 
политиките за борба 
с климатичните про-
мени и тяхната пре-
венция, подобряване-
то на околната среда. 
Достъп до финанси-
ране имат всичките 28 
страни - членки на ЕС, 

заедно с Норвегия и 
швейцария. 

Д о с е г а ш н и я т  н и 
опит показва нараства-
щия интерес на бъл-
гарските партньори да 
участват и реализират 
проекти по програма-
та, които допринасят 
за получаването и об-
мяната на опит, добри 
практики и нови под-
ходи при изпълнени-
ето на политиките в 
различните райони на 
ЕС, коментира още 
зам.-министър Нико-
лова. 

Подобрената инфраструктура и развитието 
на Тракия Икономическа Зона правят ...

Фокусът е поставен върху 
конкурентоспособността

Хюсеин Ергани, генерален консул на Република Турция в Пловдив:

Зам.-министър Деница Николова:
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Ирина ГЕНОВА

Започна дългоочаква-
ната реконструкция и 
изграждане на зони за 
отдих в лесопарк „Сла-
веева река“ в Айтос.

Проектът е на стой-
ност 1 290 182 лв., а 
ремонтът трябваше да 
стартира още през мина-
лата година.

Строителните дей-
ности започнаха преди 
броени дни. Колоните 
ще бъдат облицовани с 
естествен камък, а над 
тях ще бъде поставена 
арка от дърво. Повдигна-
тата площадка ще бъде 
премахната, за да се уле-
сни достъпът на бебеш-
ки и инвалидни колички. 
Планира се алеите да бъ-
дат преасфалтирани и да 
се изгради ново парково 
осветление. 

Ще бъде изграден 
спортен комплекс с едно 
баскетболно и две фут-
болни игрища, скейт 
площадка, поле за бад-
минтон и тенис на маса. 
За целта ще бъде поло-

жена изкуствена трева, 
отделните игрища ще 
се заградят с ограда, а 
около комплекса ще бъде 
подменена настилката. 
Предвидена е и дренаж-
на система за събиране 
на повърхностните води.

На детската площадка 
ще бъдат разположени 
две комбинирани съо-
ръжения за деца от 3 до 
12 години. В подпорната 
каменна стена ще бъдат 
поставени пейки и кош-
чета за смет. Детската 
площадка ще е покрита 
със саморазливна уда-
ропоглъщаща каучукова 
настилка с дебелина 40 
мм. Основно ремонти-
рана ще бъде и сграда-
та на лятната естрада. 
Предвижда се цялостна 
подмяна на вътрешна-
та и външната дограма, 
както и на настилките 
в съблекалните, баните 
и останалите помеще-
ния. Ще бъде поставен 
нов фаянс, а стените ще 
бъдат измазани и бояди-
сани. Съществуващата 
водна площ, която се 
намира близо до лятна-

та естрада, ще бъде об-
новена. Според проекта 
около нея трябва да бъде 
изграден кът за отдих с 
пейки. Ще бъде офор-
мена и крайпътна алея, 
която ще свързва детска-
та площадка със зоната 
около лятната естрада. 
Алеята ще бъде напра-
вена на сега съществу-
ващата пътека, следваща 
линията на река Славе-
ева.

Николай АНТОНОВ

Безработни от Сими-
тли ще се обучават за 
работа с компютър и 
озеленяване, съобщиха 
от общинската управа. 
Обученията са плану-
вани по проекта „Хори-
зонти-3“, осъществяван 
съвместно с Кт „Под-
крепа“. той е финан-
сиран от Националния 
план за действие по за-

етостта, чиято цел е за-
силване на установения 
социален диалог. Обу-
ченията ще бъдат до ме-
сец май. В тях ще бъдат 
обхванати 60 безработ-
ни лица от рискови гру-
пи. те ще се обучават 
по професиите „Опера-
тор на компютър“ и „Ра-
ботник в озеленяване-
то“ - специалист „Озе-
леняване и цветарство“. 
Специфичните цели на 
започналите обучения 

са: определяне на тър-
сени професии - при-
оритетно в общините 
с висока безработица, 
въз основа на анализ на 
търсенето и предлагане-
то на работна сила; ин-
вестиране в умения за 
постигане на по-добри 
социално-икономически 
резултати; съобразява-
не на придобиваните 
умения с конкретните 
потребности на работо-
дателите, поясниха от 

община Симитли. По 
проекта е подсигурена 
субсидирана заетост на 
10 процента от успешно 
завършилите обучени-
ето за три месеца при 
работодател, който в 
случая е община Сими-
тли. Общината е и най-
големият партньор по 
проекта. тя осигурява 
също необходимите за 
обучението компютърен 
кабинет и други класни 
стаи. 

Ръст в броя на посе-
тителите, многобройни 
решения за бизнеса и идеи 
за дома, богата съпътства-
ща програма и висока до-
бавена стойност за всич-
ки. това отчита тазгодиш-
ното издание на Българска 
строителна седмица. Ут-
върденото изложение, кое-
то е единственото пролет-

но събитие за строител-
ство през 2018 г., в София 
се проведе от 7 до 10 март 
в интер Експо център.

Близо 10 000 души по-
сетиха 18-ото издание 
на Българска строител-
на седмица, което по тра-
диция се провежда с фо-
рума за противопожарна 
безопасност, контрол за 

достъп и видеонаблюде-
ние - SECURITY EXPO. 
Клиенти и гости от Бъл-
гария и целия Балкански 
полуостров откриха над 
250 представени компании 
от България и цяла Евро-
па. На площ от над 5000 
кв. м производители, дис-
трибутори и вносители от 
България, Германия, Ру-

мъния, турция и Гърция 
предлагаха строителни 
материали, машини, тех-
ника, дограма, врати, то-
пло- и хидроизолационни 
продукти, технологии за 
изграждане на нискоенер-
гийни сгради, решения за 
интериора и екстериора, 
бои и настилки.

Допълнителната 
стойност

Още преди края на из-
ложението близо 45% от 
фирмите заявиха, че ще 
участват и през 2019 г. 
и желаят увеличение на 
площите на щандовете си 
спрямо тази година. Всич-
ко това доказва високата 
допълнителна стойност, 
която изложението носи 

за всеки в бранша. Учас-
тието в него дава възмож-
ност за позициониране 
на фирмите в страната и 
чужбина, среща и обмен 
на опит между експертите 
и избиране на правилните 
решения за дома.

Пълна до краен 
предел семинарна 

зала
Участниците и посети-

телите отчетоха високата 
допълнителна стойност 
и на тазгодишната богата 
съпътстваща програма. 
През всичките четири из-
ложбени дни семинарната 
зала на Българска строи-
телна седмица бе домакин 
на събития, засягащи раз-
нообразни теми, сред кои-

то „Европейска година на 
по-зелените градове 2020“ 
и „За по-зелени градове в 
България 2020“. Под свет-
лината на прожекторите 
бяха столицата и санира-
нето, както и инициати-
вата „Визия за София“, а 
свои семинари проведоха 
Българската асоциация 
за изолации в строител-
ството (БАиС) и Сдру-
жение „Български врати, 
прозорци и фасади“. През 
последния изложбен ден 
вниманието на публиката 
бе привлечено от семина-
ра „SketchUP - интуитивно 
3D проектиране“, органи-
зиран съвместно от интер 
Експо център и учебен 
център Graphic Ground.

С всяко издание Бъл-
гарска строителна седми-
ца надгражда, поставяйки 
си за цел да създаде опти-
мални условия за развитие 
на бранша. и за следва-
щото издание на форума 
организаторите обещават 
да положат максимални 
усилия да подготвят изло-
жението, определяно като 
събитието, което ежегодно 
вдъхновява Вселената на 
строителството.

ФОРУМ

Преди броени дни започна реконструкцията на лесопарк “Славеева река” в  Айтос

Близо 10 хил. души посетиха единственото специализирано в сектора Пролетно изложение в София

Решения за бизнеса и идеи за дома ни 
предложи Българска строителна седмица 2018

Изграждат зона за отдих 
в лесопарк „Славеева река“ 

Безработни от Симитли се обучават да оформят цветни алеи

Продължение от стр. 4-5
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Да върнем към живот ста-
рите и непотребни вещи, е 
основна кауза в стремежа ни 
да запазим хармонията на 
планетата, която засега един-
ствена ни предлага годни за 
живот условия. По груби из-
числения, цялото население 
на Земята произвежда средно 
по 4-5 млр. т отпадъци го-
дишно. тези цифри звучат 
плашещо, но пък в същото 
време могат да мотивират хо-
рата с креативно мислене да 
търсят начини да ограничат 
своя „принос“ за мрачната 
статистика чрез рециклиране-
то на стари вещи. С това, че 
ще „спасим“ и „реанимираме“ 
някоя стара стълба, автомо-
билна гума или столовете от 

вилата, превръщайки ги в част 
от домашния интериор, ще 
направим по-голяма услуга на 
човечеството, отколкото пред-
полагаме. Ако в мазето или 
на двора лежи стара стълба 
или ръждясал велосипед, не 
бързайте да ги изхвърляте! 

Стимулирайте въображението 
си, извадете инструментите 
и се убедете сами, че можете 
да ги трансформирате в нещо 
друго, което ще ви върши до-
бра работа още дълго време 
или най-малкото ще ви радва 
окото. Рециклираните сурови-
ни са идеалният материал за 
изработката на изключител-
но ефектно обзавеждане. От 

голямо количество остарели 
книги, пресовани и слепени 
помежду си посредством ле-
пило и силикон, например 
може да се направи интересна 
рамка за легло. такава може 
да се изработи и от стари дър-
вени щори и рециклиран ес-
тествен паркет. 

От товарни щайги и кутии 
стават уникални изобретения - 
холна маса, стол, бар количка 
или шкаф. А старият вело-
сипед веднага се превръща в 
основа на ефектна мивка в ба-
нята. Рециклираните найлоно-
ви торбички ще ви послужат 
за направата на лампа. Красив 
и стилен е моделът на черно-
бяла топка за полилей. Необ-
ходима е само твърда сфера, 
върху която да се залепят на-

късани парченца в любимите 
ви тонове. От същия материал 
може да сътворите и плетен 
кош, който е добро място за 
съхранение на различни вещи. 
цветовото разнообразие на 
найлоновите торбички позво-
лява да се твори във всякакви 
посоки. Красиви табуретки, 
декоративни цветя и подлож-
ки за маса са само малка част 
от богатата гама предмети и 
аксесоари, с които може да 
разкрасите дома си.

техниките за изработка 
също не са сложни. Освен 
плетива може да се заложи на 
квилинг метод или просто ле-
пене на отделни детайли. така 
че не бързайте да изхвърляте 
старите вещи! От една страна, 
с тях ще преобразите до неуз-
наваемост жилището си, а от 
друга, това ще бъде вашият, 
макар и малък, но много це-
нен принос към общите уси-
лия да се грижим за планета-
та, която наричаме свой дом.

иНтЕРиОР

Така не само ще обновим дома си, но и ще дадем своя 
скромен принос към опазването на планетата Земя

Да превърнем старите вещи 
в ефектна част от декора
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Аржентинската архитектурна фирма 
Reale Arquitectos пък работи по проекта си 
за зашеметяваща офис сграда, съставена от 
четири рециклирани корабни контейнера. В 
момента сградата се изгражда в Маями, щата 
Флорида, а очакванията за финалния резултат 
са повече от впечатляващи. 

Семпли и здрави - това са 
едни от най-честите характе-
ристики на контейнерите за 
транспортиране и доставка на 
стоки. Затова нищо чудно, че 
освен в транспорта, те намират 
приложение в дизайна и архи-
тектурата. С творческо въобра-
жение редица автори успяват 
да проектират интересни къщи 
от контейнери. 

този тип жилищни построй-

ки са в пъти по-евтини в срав-
нение с конвенционалните кон-
струкции и сглобяеми модули. 
Другото им безспорно предим-
ство е, че лесно могат да бъ-
дат транспортирани с камион. 
Едно от главните изисквания 
при проектирането на домове 
от контейнери е те да бъдат 
много добре изолирани, тъй 
като стоманата, от която са на-
правени, лесно ръждясва.

ЕКСтЕРиОР
За любителите на минимализма

Сгради от контейнери - пресечна точка 
между транспорта и архитектурата

Студиото на архитект Джеймс Уитакър от Лондон 
проектира впечатляваща къща от корабни контейнери, 
разположена насред пустинята в Калифорния, САЩ. 
Къщата, наречена The Joshua Tree Residence, се прости-
ра върху площ от 200 квадратни метра и е направена от 
няколко свързани контейнера, разположени под различни 
ъгли, създавайки илюзията за цъфтящо пустинно цвете.

Жилището с нетрадиционна визия включва кухня, все-
кидневна и три самостоятелни спални на различни нива. 
интериорът им е минималистичен, но стилен, така че да 
се постигне пълна хармония между външния облик на 
сградата и атмосферата, която носи отвътре.
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Пловдив, ул. “11 август”  № 5 
рекламен офис: 032/634 655, www.katrafm.com

Седмичен хороскоп за периода 19 - 25 март

До средата на седми-
цата контактите ви ще 
са интензивни и полез-
ни. Ще успеете да уго-
ворите благоприятни 
условия по финансова 
сделка с възможност 
за корекции. Опитайте 
се да довършите зада-
чи или проекти, които 
отлагате от доста вре-
ме! Моментът за това е 

благоприятен. Създайте 
си оптимален режим за 
труд и почивка! Едва 
ли нещо би ви затруд-
нило, защото имате 
енергия, а и сте в добро 
физическо и емоцио-
нално здраве. Подхож-
дайте решително към 
сложните казуси, в със-
тояние сте да се спра-
вите без чужда намеса!

Финансова
сделка

Дните до сряда са 
изключително благо-
приятен период, през 
който може да покажете 
най-добрите си страни 
в професионален план. 
Разгърнете творческия 
си потенциал, защото 
ще успеете да се спра-
вите бързо и с новата 
информация, която по-
лучавате, и с изостана-

лите задачи, които по 
едни или други причи-
ни сте отлагали! Успе-
хите ще са логичен за-
вършек, но е желателно 
да запазите чувство за 
мярка и да не се въз-
гордявате от постиже-
нията си. Печелившата 
тактика е да заложите 
на уменията си, а не на 
критичното мислене.

Разгърнете творческия 
си потенциал

Един от въпросите, с 
който ще се наложи да се 
занимаете много задълбо-
чено през тази седмица, 
е финансовото ви състоя-
ние. Прегледайте обстой-
но приходите и разходите 
си, защото ще получите 
оферти, които си заслужа-
ва да обмислите! Следва-
щата актуална тема ще бъ-
дат близките ви. Осъзнава-

те, че заради безкрайните 
ви задачи през последния 
месец сте ги лишили от 
внимание и любов. Ще ви 
обхване силно желание 
да направите нещо хуба-
во за тях. Въображението 
ще ви подскаже различ-
ни варианти, а времето, с 
което разполагате, ще ви 
помогне да изберете най-
подходящия. 

Ще изненадате 
близки хора

Ангажиментите ви 
през тази седмица ще бъ-
дат много, а времето, с 
което разполагате - малко. 
Вероятно по тази причина 
настроението ви често ще 
е мрачно. Не губете ку-
раж и почва под краката 
си! В състояние сте да се 
справите с всичко, нужно 
е само да си повярвате. 
Създайте си график с ва-

рианти за промяна! Съ-
образявайте се с актуал-
ната обстановка и бъдете 
последователни! Прояве-
те инициатива там, къде-
то всички останали бягат 
от отговорност! Разчи-
тайте на знанията и опита 
си, а там, където те са 
недостатъчни, може да 
потърсите подкрепа от 
приятели!

Предстоят ви доста 
противоречиви преживя-
вания. Деловите контак-
ти с хора, които споде-
лят мнението ви, ще са 
изключително полезни и 
плодотворни. те ще ока-
жат положително въз-
действие и върху твор-
ческия ви потенциал. 
Ще се наложи да общу-
вате обаче и с такива, ко-

ито не одобряват дейст-
вията ви и чиито инте-
реси ще са в конфликт 
с вашите. Отстоявайте 
позициите си, по въз-
можност от разстояние 
и без да влизате в остри 
спорове! Участието в 
подобни конфликти ще 
се отрази негативно не 
само на работата ви, а и 
на здравето ви.

Избягвайте
остри спорове

Ще се справите с не 
един сложен казус. Со-
циалните ви контакти 
няма да са много ин-
тензивни, но за сметка 
на това деловите ще 
са резултатни. Заеме-
те се с дейности, за 
които до момента не 
сте намерили подхо-
дящо решение! Ще ви 
хрумнат оригинални 

тактики и ще успеете 
да обедините различни 
елементи в едно цяло. 
Реагирайте гъвкаво. 
Едва ли ще получите 
изцяло одобрението, 
на което разчитате, но 
ако сте в състояние да 
се справите самостоя-
телно, не губете време 
и сили да доказвате 
правотата си.

Бъдете
гъвкави

Настроението ви е 
нестабилно и емоции-
те ви ще се люшкат от 
единия полюс на дру-
гия. имате най-различни 
желания, които искате 
да осъществите, връхли-
тат ви и прекалено мно-
го идеи, но всичките са 
толкова противоречиви, 
че не знаете откъде да за-
почнете. така, движейки 

се в шеметна скорост от 
една крайност в друга, 
ще премине цялата ви 
седмица. Ще е полезно 
да обсъдите ситуацията 
с близките си. Дори и да 
не се вслушате в препо-
ръките им, то, чувайки 
собствения си глас, може 
да решите да подредите 
приоритетите си и да си 
поставите реална цел.

Настроението ви 
е нестабилно

Не злоупотребявайте 
с физическата и емоци-
оналната си издръжли-
вост! Преценете целите 
си и ресурсите, с които 
разполагате! Не сте в 
състояние да постигне-
те всичко, което ви се 
иска, но пък с лекота 
можете да преодолеете 
страховете и да се осво-
бодите от комплексите 

си. Привлекателни сте, 
много хора ще търсят 
близост с вас, но не 
всички контакти ще ви 
бъдат от полза. Не скъ-
сявайте дистанцията по 
време на делови срещи 
и не игнорирайте при-
ятелите за сметка на 
романтичните емоции! 
Правилният баланс е 
залог за хармония.

Не злоупотребявайте 
със себе си

Нееднозначни съби-
тия могат да предиз-
викват известни съм-
нения у вас. Следвайте 
интуицията си! Дейст-
вайте спокойно, обмис-
лено и предпазливо! 
Ще имате възможност 
за връщане към пре-
дишни дейности, за 
внасяне на подходящи 
корекции, за преосмис-

ляне на решенията или 
позициите си. Съпос-
тавката на различни 
мнения ще ви помогне 
да преодолеете колеба-
нията си. Наблюдавай-
те всичко внимателно, 
без да обсъждате лич-
ните си тайни! Всяка 
прибързана крачка в 
момента може да ви 
коства много в бъдеще.

Действайте 
предпазливо

Безпокойство и липса 
на концентрация ще ви 
съпровождат през цялата 
седмица. Логично е да 
се замислите за причи-
ните, но със сигурност 
ще ви бъде трудно да 
си ги обясните. От една 
страна, изпитвате непре-
одолимо желание да се 
справите с проблемите 
на целия свят. А от друга 

- имате усещането, че не 
разполагате с достатъч-
но време. Непрекъснато 
нещо ще започвате, ще 
довършвате, ще оформя-
те и ще ви се струва, че 
сте доникъде. Намалете 
темпото, разпределете си 
силите и не се опитвайте 
да изпреварвате събити-
ята! те ще се случват и 
без активната ви намеса.

Не изпреварвайте 
събитията

Обзела ви е изцяло 
приключенската вълна. 
Не ви се работи и вся-
ка възложена задача ще 
приемате с неохота и до-
сада. Ще ви бъде сложно 
да вкарате мислите си в 
рамките на рутинните 
текущи занимания. Зато-
ва пък контактите ви ще 
са интензивни, а някои 
от тях доста интригу-

ващи. Не се очертават 
сериозни затруднения 
от практически характер 
или сблъсъци с партньо-
ри. имайте предвид, че 
не е желателно да смес-
вате деловите с лични-
те отношения или да се 
опитвате да променяте 
характера им, колкото 
и привлекателна да ви 
изглежда подобна идея.

Приемате 
задачите с досада

Обичайната ви актив-
ност през тази седми-
ца ще отстъпи място на 
ленивостта. Спасението 
от подобна критична си-
туация обаче е заложено 
в личния ви чар и обая-
ние. Умението ви да ма-
нипулирате околните и 
да им прехвърляте част 
от работата си ще бъде 
изключително силно. 

иначе казано, когато не 
можете да измислите как 
вие да свършите дадена 
задача, ще се сетите кой 
друг вместо вас може да 
я реализира.

информационният по-
ток ще е интензивен и 
ясен. това ще ви мотиви-
ра към края на седмицата 
да се измъкнете от летар-
гичното си състояние.

Необичайно 
лениви стеБЛИЗНАЦИТЕЛЕЦ

Създайте си 
строен графикОВЕН

РАК ЛЪВ ДЕВА

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ

КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ

АСтРОЛОГ
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