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Градовете започват да създават 
виртуалните си двойници

Изложение “Флора Бургас 2018”  диктува модата 
в парковото строителство, озеленяването, 
градинската мебел и оборудване

Как да се използва потенциалът на 
старите промишлени зони и сгради?

Мирослава Аргирова, управител на експоцентър в Бургас:

Липсват регламенти за устройство 
на големите бизнес райони в София

Подробности на стр. 12-13
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420 млн. лв. ще струват 
новите 41 мотрисни влака, 
които „БДЖ - Пътниче-
ски превози“ планира да 
купи до 2021 г. Това обяви 
транспортният министър 
Ивайло Московски, който 
бе изслушан в ресорна-
та комисия в Народното 
събрание. Железниците 
планират да се сдобият 
с 36 електрически и 5 
дизелови машини, като 

обществената поръчка за 
тях ще бъде пусната до 
един месец. Национални-
ят превозвач възнамерява 
да закупи 6 електрически 
интерсити влака, които да 
се движат между големите 
градове. Те ще са с 350 
места, с проектна скорост 
до 200 км/ч. Министърът 
обясни, че тази скорост 
ще е възможна само ако 
са с двойно накланящи се 

кошове. Ако не, скоростта 
им ще бъде до 160 км/ч. 
„Четири месеца експертна 
група работи по анализ 
какъв подвижен състав да 
бъде закупен за пътниче-
ските превози на БДЖ“, 
каза Московски. Специа-
листите са разгледали път-
никопотока, графика на 
движение, сегашното със-
тояние на влаковете, раз-
витието на инфраструк-

турните проекти, както и 
пътна карта на развитие 
на железниците.

Изготвената концепция 
предвижда общият брой 
на влакове да бъде 85, като 
те ще бъдат закупени на 
два пъти. Предстоящият 
търг ще бъде за 41 броя, а 
на втори етап останалите. 
Консултант на поръчката 
ще бъде „Ърнст и Янг“ за 
подготовка на критерии и 

тръжната документация. 
В момента графикът на 
БДЖ се обслужва от 550 
влака. Най-новата придо-

бивка на железниците са 
влаковете „Сименс“, които 
са от преди 10 години. 

Продължава на стр. 17

оТ СеДМИцАТА

БДЖ купува нови мотриси за 420 млн. лв.
Железниците ще се сдобият с 36 електрически и 5 дизелови машини

Министърът на култу-
рата Боил Банов проведе 
работна среща с пред-
ставители на браншови 
организации в сфера-
та на строителството. 
Участваха представите-
ли на ръководствата на 

БААИ, КСБ, САБ, КАБ 
и КИИП.

М и н и с т ъ р  Б а н о в 
представи промените, 
които осъществява ми-
нистерството по отноше-
ние работата по опазва-
нето на паметниците на 
културата. „Моят личен 

срок за приключването 
на една преписка, по-
стъпила в Националния 
институт за недвижимо-
то културно наследство 
(НИНКН), ще бъде един 
месец и пет дни, а не 
както е сега по закон - 4 
месеца“, обяви Банов. 

Той увери, че ведомство-
то ще се стреми към по-
голяма оперативност и 
съкращаване на крайни-
те срокове. Това ще бъде 
постигнато и чрез пре-
местването на НИНКН 
в централната сграда на 
министерството. освен 
това целият архив на 
Института ще бъде при-

веден в адекватен вид 
и дигитализиран, което 
ще снижи значително и 
корупционния риск.

Министър Банов се 
ангажира паметниците 
със статут „за сведение“, 
които сега са 25 000, да 
бъдат сведени до нула. 
„Това е работа, от която е 
бягано в продължение на 

40 години, и аз съм ре-
шен да я свърша“, кате-
горичен бе министърът.

Банов увери присъст-
ващите на срещата, че 
е отворен към идеи и 
предложения, включи-
телно и за промени в 
нормативната уредба, 
така че работната среда 
да се нормализира. 

НИНКН ще приключва всяка постъпила преписка 
за месец и пет дни, а не както е по закон – 4 месеца

Катя ТОДОРОВА

освобождаване на тро-
тоарите в центъра на Со-
фия от хладилни витрини 
и сергии, а заведенията 
да градят подиуми за ма-
сите си само при дениве-
лация над 10 на сто. Така 
на практика дървените 
постаменти на всички 
кръчми, както и част от 
аквариумите им по бул. 
„Витоша“ и други улици 
ще трябва да се махнат. 
Това предвиждат проме-
ни в Наредбата на Сто-
личния общински съвет 
за преместваемите обек-
ти, за рекламните, ин-
формационните и мону-
ментално-декоративните 
елементи и за рекламната 
дейност, публикувана за 
обществено обсъждане.

Според група общин-
ски съветници и глав-
ния архитект Здравко 
Здравков, вносители на 
предложението, целта е 
„подобряване на есте-
тическото въздействие 
на градската среда чрез 
намаляване на насите-
ността с преместваеми 
и рекламни елементи и 
ограничаване на разме-
рите им, подобряване на 
хигиенните условия на 

обитаване и труд чрез 
привеждане на нормите 
за разстояния към тези 
на ЗУТ, подобряване на 
достъпността на среда-
та чрез ограничаване на 
възможностите за създа-
ване на физически пре-
пятствия в публичните 
пространства, както и 
по-гъвкав режим за при-
веждане на тези обекти и 
елементи към промените 
в публичната градска сре-
да и нормативните про-
мени“.

освен това се предлага 
поставянето на рекламни 
елементи или премест-
ваеми обекти върху об-
щинска собственост да се 
извършва от предприятие 
или фирма, избрана по 

ЗоП.
Предлага се още ре-

кламните елементи, ко-
ито са на открито, да не 
могат да излъчват видео 
или анимация, мигащи 
или движещи се свет-
лини. Ще се огранича-
ва брандирането и върху 
прозорците и витрините 
на търговски обекти на 
партерните етажи по го-
леми улици. При поста-
вяне на калкан например, 
ако рекламният елемент 
или стойките му се над-
весват над 1,5 м към съ-
седен имот, задължител-
но ще се изисква нотари-
ално заверено съгласие 
от собственика.

Още за София на 
стр. 12-13

Без сергиите и хладилните витрини 
по тротоарите в центъра на София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Министър Боил Банов:

Промените ще засегнат много от заведенията по столичния 
бул. “Витоша”
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Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството и 
Агенция „Пътна инфра-
структура“ работят при 
пълна мобилизация на 
административния ре-
сурс, за да може цяло-
то трасе на магистрала 
„Хемус“ да бъде постро-
ено до 2025 г. Това заяви 
регионалният министър 
Николай Нанков в отго-
вор на парламентарен 
въпрос за това какви са 
сроковете за изгражда-
нето на Лот 4 и Лот 5 на 
магистралата и дали е 
осигурено нужното фи-
нансиране за тях.

Той допълни, че в мо-

мента се търсят източ-
ници за финансиране на 
подготовката и изграж-
дането на участъка от 
Боаза до Буховци. „Тра-
сето на АМ „Хемус“ е 
част от европейската 
пътна мрежа от връзката 
с коридор IV на запад до 
коридор IX в близост до 
Велико Търново. Пред-
видено е то да свързва 
източните и западни-
те части на България с 
Трансевропейската път-
на мрежа“, каза още в 
отговора си министърът.

цялостното изграж-
дане на АМ „Хемус“ ще 
ускори процеса на ико-
номическо и социално 

сближаване на регио-
нално ниво и ще окаже 
благоприятно влияние 
върху бизнеса и създа-
ването на нови работни 
места. общият брой на 
населението, което ще 
се възползва от подобре-
ната инфраструктура, 
е около 2,9 млн. души 
върху площ от почти 
44% от територията на 
страната, допълни Нан-
ков. По думите му, ма-
гистрала „Хемус“ ще 
осигурява и ключова 
връзка с Пристанище 
Варна, която е от особе-
но значение за търгови-
ята с Украйна, Русия и 
Турция.

В момента търсят финансиране 
за участъка от Боаза до Буховци

Със средства от бю-
джета на Агенция „Път-
на  инфраструктура“ 
стартира основният ре-
монт на виадукт „Звез-
дица“ при 2-ри киломе-
тър на АМ „Черно море“ 
в района на Варна. Ин-
вестицията е за близо 3 
млн. лв. Съоръжението, 
което е над река Звез-
дишка, е с дължина 400 
метра. В момента се 
ремонтира платното в 
посока Бургас, а движе-
нието се осъществява 

двупосочно в платното 
за Варна.

Предвидено е сани-
ране на мостовата кон-
струкция, полагане на 
ново асфалтобетоново 
покритие, нови дилата-
ционни фуги, хидрои-
золация и отводнител-
на система. Виадуктът 
ще бъде с хоризонтал-
на предпазна решетка 
в разделителната иви-
ца, нови ограничителни 
системи и по-широки 
тротоари.

През активния турис-
тически сезон няма да 
се извършват строител-
ни работи, за да не се за-
труднява трафикът. През 
есента т. г. ще продъл-
жи основният ремонт на 
мостовото съоръжение 
на АМ „Черно море“.

По време на ремонт-
ните дейности е необ-
ходимо шофьорите да 
се движат с повишено 
внимание и съобразена 
скорост, спазвайки път-
ната сигнализация.

Автомагистрала „Хемус“ 
готова до 7 години

Стартира ремонтът на виадукт 
„Звездица“ на АМ „Черно море“
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Катя КОСТОВА

Съвременните гра-
дове започват да съз-
дават свои виртуални 
цифрови двойници, на-
тъпкани със знания и 
интелигентен софтуер, 
способен да анализи-
ра и оптимизира не-
прекъснато градската 
среда, осигурявайки 
по-високо качество на 
живот на хората. Това 
бе една от констати-
раните тенденции по 
време на провелите се 
в края на март изложе-
ния и конференции в 

столичния Интер експо 
център, посветени на 
енергийната ефектив-
ност и възобновяемата 
енергия, опазването на 
околната среда и диги-
тализацията на градо-
вете.

На официалното от-
криване на ХIV Меж-
дународна конферен-
ция и изложба за енер-
гийна ефективност и 
интелигентни градове 
и IX Международна 
конференция и излож-
ба за управление на 
отпадъци присъстваха 
зам.-кметът по „Зеле-
на система, екология и 

земеползване“ на Сто-
лична община Йоана 
Христова, Красимир 
Живков - зам.-минис-
тър на околната среда 
и водите, Н. Пр. Ал-
берто А. М. Труеба - 
посланик на Арженти-
на в България, търгов-
ският съветник в По-
солството на Австрия 
в  България  Улрике 
Щрака, Траян Кебелеу 
- зам. генерален секре-
тар на организацията 
за Черноморско иконо-
мическо сътрудничест-
во, и Дидие Кулон - 
генерален директор на 
Международния хла-

дилен институт (със 
седалище в Париж).

Йоана Христова под-
черта в изказването си, 
че устойчивото упра-
вление на отпадъците 
е тема, на която Сто-
лична община отделя 
все по-голямо внима-
ние, усилия и средства. 
„Във време,  когато 
целият свят е насочил 
очи нагоре, към откри-
ване на нови светове и 
търсене на нови енер-
гийни източници, те-
мата за максимално-
то оползотворяване на 
енергията постепенно 
ще заема все по-значи-
ма част от дневния ни 
ред“, добави тя.

Зам.-министърът на 

околната среда и води-
те Красимир Живков 
отчете, че делът на ре-
циклираните битови 
отпадъци у нас достига 
почти една трета. През 
следващите две годи-
ни в правителствената 
програма е заложено 
разработването на На-
ционална стратегия 
за кръгова икономи-
ка, която да очертае 
политики и активни 
мерки на национално 
ниво, за да се отгово-
ри по най-добрия на-
чин на съвременните 
предизвикателства. В 
настоящия програмен 
период до 2020 г. уси-
лията ни са насочени 
към доизграждане на 
инфраструктурата за 
управление на отпа-
дъците с приоритет на 
системите за разделно 
събиране и третира-
не на биоразградимите 
отпадъци. Промяната 
в рамковото законода-
телство по отпадъци е 
една от най-важните и 
първостепенни крачки 
в прехода към кръгова 

икономика на еС. За-
ложени са нови по-се-
риозни мерки с акцент 
върху предотвратява-
нето на отпадъците и 
повторната употреба 
на продуктите. Въве-
доха се и нови уни-
фицирани изисквания 
към системите за раз-
ширена отговорност 
на производителя и 
по-високи изисквания 
към разделното съби-
ране на отпадъци като 
източник на сурови-
на за преработващата 
индустрия, заяви още 
зам.-министърът.

Според Андреа ди 
Паскуале от италиан-
ския консорциум „Ин-
нова“ от съществено 

значение за решаване-
то на проблема с ефек-
тивното управление на 
отпадъците е с него 
да бъдат ангажирани 
всички  участници , 
включени в процеса - 
жителите, фирмите за 
събиране на отпадъци, 
публичната админи-
страция. Това не е тех-
нологичен проблем, а 
организационен, при 
който добавената стой-
ност не е технология, а 
участието на общност-
та, призована да съ-
трудничи за постига-
нето на истинска еко-
логична устойчивост, 
каза той на форума. 
По думите му, за по-
малко от година чрез 
системата за разделно 
събиране на отпадъци 
от врата до врата 13-те 
общини в провинция 
Бари с 230 000 жители 
население увеличават 
дела на рециклиране 
от 20 на 70 процента. 
Той определи система-
та като нов модел на 
процеса за разделно 
събиране, включващ 

ТеМАТА

Градовете започват да създават   виртуалните си двойници
Дигитализацията навлиза от       осветлението до събирането на отпадъците

В откриването на серията от събитията взеха участие зам.-кметът на София Йоана 
Христова и зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков (отляво)

На австрийския щанд бяха представени технологии за 
отопление, климатизация и опазване на околната среда
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бизнес разузнаване, 
приложено към сектора 
на отпадъците с широ-
ко използване на диги-
талните технологии.

За мобилно приложе-
ние, чрез което се на-
блюдава кога се пълнят 
контейнерите, чрез кое-
то се изчисляват марш-
рутите на камионите, 
печалбата и загубата, 
говори Пламен Запря-
нов от „Соитрон Бълга-
рия“. Системата, пред-
ставена от него, дава 
яснота дали се съби-
рат всички контейнери, 
колко време са пълни 
или празни и кои екипи 
се справят по-добре.

Холгър Таловиц, кой-
то представи системата 
SAP, смята, че градо-
вете са мястото, където 
ще бъде оформено со-
циалното и икономиче-
ското бъдеще на века, 
в който живеем. Те са 
подложени на недос-
тиг на ресурси и зато-
ва трябва да използват 

най-съвременни тех-
нологии, за да разре-
шат този проблем, каза 
експертът. Според него 
цифровите технологии 
могат да помогнат на 
градовете да постигнат 
резултати, ориентира-
ни към гражданите, в 
пет основни области: 
управление, транспорт, 
население, икономика 
и енергия и ресурси. 
SAP предлага градска 
платформа с всякак-
ви интернет сценарии, 
ML алгоритми за ино-
вативно извличане и 
обработка на данни, 
улесняващи вземането 
на решения и предос-
тавянето на прогнози, 
блокчейн услуги за съх-
ранение на информация 
в компютърни мрежи, 
намаляване на бюро-
кратичните прегради. 

По думите му, систе-
мата SAP за градовете 
се състои в конкрет-
ни сценарии за инте-
лигентно осветление, 
управление на отпадъ-
ците, предотвратяване 
на наводнения, а също 
така и в създаване на 
общи платформи за 
всички бизнес сфери, 
за да стане управлени-
ето на градовете по-
ефективно.

Над шест десети от 
хората на планетата 
вече живеят в градове-
те, а глобалният стре-
меж към урбанизация 
ще доведе до удвояване 
на градските терито-
рии в следващите 20 
години, каза Десислава 
Димитрова от ДАВИД 
Холдинг,  България , 
като цитира прогнози 
на ооН. Градовете са 
икономическите дви-
гатели на съвременна-
та икономика. Те са и 
мястото, където имаме 
най-голяма възможност 

да увеличим нашата 
ефективност. Пробле-
мите, произтичащи от 
глобалните промени 
и технологичния на-
предък, все повече ни 
налагат създаването 
на дигитални модели 
на градовете, за да ги 
направим „по-умни“. 
Според нея специали-
стите се обединяват 
около тезата, че „умни-
ят“ град трябва да се 
възприема като визия 
за градско развитие, ба-
зирана на технологии-
те - информационните 
и комуникационните 
технологии (ICT) и ин-
тернет на нещата (IoT), 
с цел сигурно управле-
ние на активите на гра-
да и създаване на ком-
фортна градска среда.

Сакис Венизелос от 
Intracom Telecom S.A. 

представи електронна-
та система uiTOP за уп-
равление и контрол на 
осветление, паркиране, 
извозване на отпадъци, 
мониторинг на шума 
и други. Тя използва 
мощни програмни ин-
терфейси, които поз-
воляват комуникация с 
широк кръг от сензо-
ри и устройства. Пред-
ложената обединена 
среда за управление и 
контрол осигурява об-
общена информация и 
минимизиране на раз-
ходите за експлоатация 
и поддръжка на интели-
гентната инфраструкту-
ра, уточни той.

експертите и остана-
лите посетители на из-
ложението, посветено 
на енергийната ефек-
тивност, видяха първия 
в света кондензационен 
котел на пелети, при-
тежаващ температурна 
модулация от 28°C до 
85°C и постигащ ре-
кордна ефективност от 107,3%. Представени 

бяха и термопомпи от 
ново поколение, които 
намаляват разхода на 
енергия с до 80%. В 
рамките на изложения-
та бе показан и първият 
по рода си проект у нас 
за инсталация/котел 
за производство на то-
плинна енергия изцяло 
от слама. 

Интерес предизвика-
ха и системи за енер-
гийна  ефективно ст, 
които работят, без да 
консумират енергия 
през голямата част от 
годината. Те оптими-
зират производството 
на енергия от различни 
източници - природен 
газ, отпадна топлина, 

слънчева енергия, би-
омаса, биогаз и др., и 
намират приложение 
в производствени по-
мещения, хотели и ад-
министративни сгра-
ди. Инвестицията се 
изплаща между 3 и 4 
години, а оборудването 
има полезен живот от 
13 до 14 г.

Изложител акценти-
ра освен върху техно-
логичните характерис-
тики на произвеждани-
те от него бойлери за 
биомаса, и върху еколо-
гичните ползи - те ща-
дят годишно околната 
среда от приблизително 
435 000 тона парникови 
емисии.

от продуктовите екс-

понати бяха представе-
ни системи за домашна 
и сградна автоматиза-
ция - решения за инте-
лигентно осветление, 
отопление ,  слънце-
защита, аудио/видео-
приложения, системи 
за следене на темпера-
турата, устройства за 
отчитане на потребле-
нието на ток, управле-
ние на охранителната 
система, видеонаблю-
дение.

В трите специализи-
рани конференции - за 
енергийна ефективност, 
управление на отпадъ-
ците и интелигентни 
градове, взеха участие 
компании и експерти от 
16 държави.

www.metalcominvest.comwww.metalcominvest.com; office@metalcominvest.com; тел.: +359 73 881608

ЕТАЛКОМ ИНВЕСТ

ВНОСИТЕЛ НА ПЪТНИ БИТУМИ 
ПРОИЗВОДСТВО НА НИС ПАНЧЕВО 

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

ПОЛИМЕРМОДИФИЦИРАНИ
 БИТУМИ:

PMB 25-55-55; PMB 45-80-65 
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Градовете започват да създават   виртуалните си двойници
Дигитализацията навлиза от       осветлението до събирането на отпадъците

Гостите на изложбите се интересуваха и от възможностите за използване на биомаса-
та за производство на енергия в бизнеса и бита

Особен интерес сред посетителите предизвикаха систе-
мите за дигитализация на жилищата
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Разговаря  
Ирина ГЕНОВА

- Г-жо Аргирова, кое поред 
е това издание на междуна-
родното изложение „Флора 
Бургас“ и каква е темата тази 
година?

- Това издание е 34-то поред, 
като за мен като управител на 
експоцентъра и пряко ангажи-
рана с него е трето. Най-цветно-
то и пролетно събитие в града 
по традиция се провежда в края 
на април и първите дни на май. 
В него ще се включат десетки 
професионалисти и любители, 
а темата на изложението тази 
година е „С поглед в бъдещето“.

Идеята на цветното изложе-
ние бе вдъхновение и за млади 
творци на визуалното изкуство. 
Тази година студенти от Нацио-
налната художествена академия 
нарисуваха модели за плакати, 
посветени на събитието. Стил-
ната разработка на студентката 
Ивона Пейчева е избрана да 
стане част от рекламата на фо-
рума.

- Какви и колко на брой са 
участниците тази година?

- Тази година броят на учас-
тниците е над 90. Това са раз-
лични фирми, асоциации и 
сдружения. Традиционно, освен 
производители и вносители на 
цветя и цветни продукти, участ-
ват фирми, свързани със стро-
ителството, които предлагат 
различни интересни паркови ре-
шения. В изложението участват 
фирми, които предлагат градин-
ска техника. една част от изло-
жението е за артпроизведения. 
Сред участниците са: Лесоте-
хническият университет в Со-

фия, Асоциация на флористите 
в България, Асоциация на про-
изводителите на декоративни 
растения, няколко разсадника и 
големи производители на рас-
тения, майстор на мебели от ко-
рени, цветни борси и градински 
център в България, създаден от 
английски гражданин.

- Как ще бъдат разположе-
ни участниците в залите и на 
откритите площи?

- Самите зали на експоцентъ-
ра се превръщат в своеобразни 
изложбени кътове. Вътре се 
позиционират изложбени пло-
щи, които всички професиона-
листи - ландшафтни архитекти, 
флористи, производителите на 
цветя и вносителите, изработват 
своите цветни артинсталации, 
аранжировки. По този начин те 
показват най-новите тенденции 
в бранша. около самия екс-
поцентър пък са разположени 
търговските щандове. Парко-
вата мебел, бетонови изделия 
и градинската техника са също 
във външните площи. Изло-
жителите оформят едни малки 
идеи за парково строителство. 
В кръглата зала и тази година 
ще работят от Асоциацията на 
флористите в България. Това са 
група професионалисти, които 
често наричат „феи на цветя-
та“, и тяхната артинсталация 
и техният прочит на темата „С 
поглед в бъдещето“ е едно от 
най-чаканите неща и това ще 
бъде сред изненадите на изло-
жението.

Темата на форума тази годи-
на - „С поглед в бъдещето“, се 
оказа вдъхновение както за уче-
ници от Професионалната гим-
назия за строителство, архитек-
тура и геодезия в Бургас, така и 

за студенти от Лесотехническия 
университет в София. Студен-
тите са имали вътрешен кон-
курс, като резултатът е, че ще 
участват в изложбата със специ-
ална артинсталация от цветя, а 
университетът ще се представи 
и с информационен щанд.

- А какъв е приносът на из-
ложението за самите участни-
ци и за посетителите?

- Ние се намираме в район с 
развит туризъм. Изложението се 
посещава от представители на 
хотелите, на фирми, които имат 
нужда от услугите на ландшаф-
тни архитекти, на озеленители, 
на производители и вносители 
на цветя, така че това е един 
своеобразен форум, на който 
могат да се обменят контакти и 
да се създадат бъдещи проекти 
за съвместна работа. от своя 
страна, участниците могат да си 

„сверят часовниците“ - докъде 
са стигнали техните разработки 
и предлаганите услуги. А всеки 
един посетител пък може ди-
ректно да получи съвет от про-
изводителя, представителя на 
фирмата и да подготви идеята 
си на място.

- Миналата година на из-
ложението имаше много ат-
рактивни демонстрации на 
открито. Сега предвиждат ли 
се такива?

- още в първите два дни на 
изложението - на 28 и 29 април, 
ще има демонстрации. един от 
доказаните професионалисти 
в създаването и отглеждане-
то на бонсай - Трифон Три-
фонов, ще зарадва публиката. 
Във всеки един от дните на 
форума ще има демонстрации 
и презентации по грънчарство, 
малка работилница по флори-

стика. Тази година ще обърнем 
внимание повече и на науч-
но-презентационната част. Ще 
гостува екосдружение, което е 
разработило проекта „Дивите 
орхидеи на Странджа“. Широ-
ката публика е малко запозната 
с факта, че Странджа е богата 
на орхидеи. Точно в този проект 
те са класифицирани и събрани 
и ще бъдат представени на из-
ложението в Бургас. Друга де-
монстрация, която ще се прави 
тази година за пръв път, е на оП 
„Чистота еко“. В часовете от 10 
до 13 часа на 28 и 29 април слу-
жители на предприятието ще 
направят няколко демонстрации 
по производство и употреба на 
компост. На място посетителите 
ще могат да участват в засаж-
дането на луковички в компост, 
което ще е особено занимателно 
за децата. Така ще могат да се 
видят и ползите от употребата 
на такъв вид материал. В край-
на сметка темата на изложени-
ето тази година е „С поглед в 
бъдещето“, затова сме заложили 
на тази ековълна.

- Давате възможност всеки 
от участниците сам да аран-
жира своята изложбена площ. 
Това означава ли, че до по-
следния момент не се знае 
какви изненади ще поднесат?

- Да, дори ние като организа-
тори до последно имаме въпро-
сителна - какво ще ни покажат 
участниците в изложението. 
Защото ние им казваме темата, 
характера на събитието и всеки 
един от тях се готви за изложе-
нието. В деня преди открива-
нето флористи и ландшафтни 
архитекти идват на място и 
започва един луд строеж на 
артинсталации. Работи се до су-
тринта и буквално часове преди 
откриването виждаме какво се е 
случило на изложбените площи. 
Аз знам насоките, по които се 
работи, но крайният продукт 
е в резултат на една творческа 
вечер. 

ИНТеРВЮ

Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg

Мирослава Аргирова, управител на експоцентър в Бургас:

Хотелиери и представители на фирми, които имат 
нужда от професионалните услуги на ландшафтни 
архитекти, озеленители и производители на паркова 
мебел, обменят опит в рамките на изложението

Темата на изложението - „С поглед в бъдещето“, се оказа 
вдъхновение за ученици от Професионалната гимназия 
за строителство, архитектура и геодезия в Бургас и за 
студенти от Лесотехническия университет в София 

За демонстрации на флористи и ландшафтни архитекти е изградена специална сцена на открито

Изложение „Флора Бургас 2018“ диктува модата в парковото 
строителство, озеленяването, градинската мебел и оборудване

Изложението „Флора 
Бургас 2018“ ще се проведе 
от 28 април до 7 май и в три 
специализирани зони. Залите 
на експоцентъра ще се пре-
върнат в изложбена площ 
за производители и вноси-
тели на цветя и растения. 
Алеите около комплекса са 
за търговци и производители 
на паркова мебел и растения. 
В БИО и АРТ зоните ще се 

предлагат красиви и полезни 
предмети и продукти за бал-
кона, двора и градината. За 
съпътстващата програма 
от демонстрации, презента-
ции и семинари тази година 
е предвидена специално из-
градена сцена на открито. 
За предстоящото изложение 
разказва в аванс управите-
лят на Експоцентър „Фло-
ра“ Мирослава Аргирова:
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МЛАДИТе В БРАНША

- Защо избрахте да се 
реализирате в България?

- Не беше избор, просто 
никога не съм си мислила, 
че ще работя другаде. Тук 
има доста работа за този, 
който иска да работи, раз-
бира се. Но от друга страна, 
влизам в положение и на 
хората, които избират да се 
реализират в чужбина. Не 
считам, че им е по-лесно. 
Напротив! 

- Какви са трудностите, 
с които се сблъсквате във 
Вашата работа?

- Все още е трудно да 
убедиш хората, че нашите 
услуги повишават качество-
то на живота. С най-голямо 
удоволствие правя жилищ-
ни интериори. За мен до-
мът е много важен, свят. В 
него посрещаш любими-

те хора, намираш радост, 
спокойствие, утеха. В него 
изграждаш семейство, въз-
питаваш деца. Доста хора 
са ми отговаряли: е, как-
во толкова?! Ние в къщи 
се прибираме само за да 
спим! И много ясно, когато 
ти липсват уютът, красота-
та... Да живееш красиво и 
удобно, е невероятно! Няма 
цена! 

Покрай работата съм вли-
зала в много домове и ми 
е правило впечатление, че 
парите не са определящ 
фактор. Честа гледка е ав-
топаркът на семейството 
да е по-скъп от дома им. 
Сещаме се да сменяме ко-
лите с по-нови, по-бързи, 
по-луксозни, а очакваме да 
остареем с един диван.

- В каква обществена 

кауза във Вашия град би-
хте се включили?

- Във всяка инициатива, 
в която бих била полезна. 
Човек живее добре, кога-
то повече хора около него 
живеят добре. А за мен да 
живееш красиво, е много 
важно. Красотата възпита-
ва! Иска ми се да правя по-
вече обществени интериори 
- детски градини, училища, 
спортни зали, библиотеки, 
галерии. Как да възпиташ 
като естет дете, което ходи 
в неприветливи детски гра-
дини, в грозни училища, 
минава през зле поддържа-
ни улици и градини, вижда 
грозни сгради?! Винаги ме 
е възмущавало грозното. Не 
смятам, че бедата е в това, 
че сме бедни, а в това, че не 
се възпитаваме като естети.

ПРОЕктИ

Арх. Елена Младенова:

Елена Младенова е 
родена в Пазарджик. 
Основното си обра-
зование получава в 
родния си град. Там 
завършва гимназия 
с профил „Изобра-
зително изкуство“, 
което й дава неве-
роятен старт в об-
разованието и жи-
вота й. След това 
учи ландшафтна 
архитектура в Ле-
сотехническия уни-
верситет в София. 
Живее в Пазарджик, 
работи навсякъде. 
Занимава се с проек-
тиране, ландшафт-
на  архитектура , 
интериорен дизайн, 
екстериорен дизайн.

Да живееш красиво и удобно, е невероятно
За мен домът е много важен, в него посрещаш любимите хора, намираш радост, спокойствие, утеха

Офис

Хотел Каменград

Апартамент в Пловдив

Баня Спортен комплекс
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37 артисти от Герма-
ния, Полша, Румъния, 
България,  Холандия,  
Чехия, Словакия, Испа-
ния, Португалия и други 
европейски страни ще 
работят в Пловдив през 
следващите месеци по 
програмата ADATA AiR, 
организирана от фон-
дация „Пловдив 2019“. 
Всеки от тях ще остане в 
града от две седмици до 
два месеца. За това време 
те ще имат задачата да 
разработят проекти за 
инсталации, скулптури, 
пърформанси и всякакъв 
род намеси в публичното 
пространство, с които 
през 2019 г. да превър-
нат поречието и други 
забравени градски зони 
в голяма галерия на от-
крито. ADATA AiR е един 
от основните акценти в 
програмата на Пловдив 

„европейска столица на 
културата 2019“.

целта на проекта е да 
предостави условия за 
диалог и обмен между 
местната артистична сре-
да в града под тепетата и 
гостуващите артисти, ар-

хитекти, дизайнери и др. 
По време на престоя си 
резидентите на ADATA 
AiR ще имат възможност 
да разработват нови про-
екти и да взаимодействат 
с местните общности и 
многопластовата култур-

на среда на града.
Планирано е новото 

пространствo на фонда-
цията в Тютюневия град 
- SKLAD, да бъде и ос-
новно място за срещи с 
международните гости 
със споделени ателиета в 

сградата и публични пре-
зентации на работата им.

За АДАТА
Адата е името на ре-

чен остров в Пловдив 
(етимологията на името 
му идва от турски език 
- „остров“). В началото 
на ХХ век остров Адата 
е популярен сред плов-
дивчани като място за 
среща на пикник, както 
и като пространство, поз-
воляващо отглеждането 
на плодове и зеленчуци. 
Днес островът е занема-
рен и изоставен и тежест 
за своите собственици, 
а районът е посещаван 
основно с цел рязане на 
дървен материал и дру-
ги незаконни дейности. 
Мястото е било отдав-
на почти забравено от 
гражданите, докато ини-

циативата „европейска 
столица на културата“ не 
го включва като един от 
фокусите в своята про-
грама, превръщайки го в 
символно пространство.

островът вече обозна-
чава не само географско-
то място, което заема, 
а по-скоро състоянието 
на изолация и отчужде-
ние, което характеризира 
за един дълъг период от 
време обществото ни. 
Това е причината органи-
заторите да изберат Ада-
та за емблема на рези-
дентната програма, като 
целта е чрез разработва-
нето на артистични ин-
тервенции, инсталации, 
обекти, скулптури, сайт 
спесифик, артистични 
произведения в публич-
но пространство да про-
меняме възприятието за 
острова. 

Това е една приятна 
тема на съвременното 
индустриално общество 
- обръщане към старата 
архитектура. На пръв по-
глед тези сгради изглеж-
дат ненужни, но с добри 
решения, техният тех-
ностил може да се пре-
образи в нов - в сгради 

с нови функции и нови 
съвременни простран-
ства. Защото те носят 
романтиката на миналата 
индустрия. При тях се 
избягва от стереотипите 
на новото строителство. 
Да се интерпретира нещо 
изживяло своето време 
в ново, е предизвикател-
ство.

По света такива стари 
заводски сгради се пре-
връщат в пространства 
за културни цели. Дори 
се запазват в естествения 
им вид - тухлените сте-
ни, железата с патината. 
Те се обработват и им се 
дава нов живот.

В Пловдив има една 
електроцентрала, която 
може да се преобрази за 

нови цели. опитите да 
бъде разрушена се ока-
заха неуспешни, тъй като 
има дебели стени. Преди 
30 години млади архите-
кти направиха проект за 
превръщането й в ресто-
рантски комплекс, който 
не се реализира.

Не трябва да се раз-
рушава старото, а да се 
приспособява за нови 
функции. Не съм при-
върженик например на 
разрушаването на стари 
сгради в „Капана“. Зад 
халите бяха построени 
заведения, които вина-
ги са пълни - значи това 
място е привлекателно за 
млади хора. На мен това 
ми говори, че се навлиза 
успешно в тази тема.

Арх. Петко Костадинов, председател на РК на 
КАБ - Пловдив:

По света ги превръщат в 
пространства за културни цели

Артисти от цяла Европа творят в Пловдив по проект ADATA AiR

Как да се използва потенциалът на   старите промишлени зони и сгради?

Заводските сгради и 
зони са благодатни за 
преустройство и за пре-

връщането им в прос-
транства за нови цели. 
Но във Враца много от 
тези сгради се разруши-
ха. Тези, които остана-
ха, са в окаяно състоя-
ние, тъй като не се сто-
панисват. Ако ги купят, 
инвеститорите ги съ-
барят и на тяхно място 
строят нови халета. Ня-
маме традиции във въз-
становяването, в прида-
ването на нов облик на 
заводските сгради. А те 
са историята на нашата 
промишленост. Горчив 

пример за това е нашият 
завод „Химко“, който 
дори не е стар, но върви 
към разруха. Скъпите 
съоръжения са пригот-
вени за скрап, а съдбата 
на сградите е неясна.

В Торино например 
с г р а д и  н а  з а в од и т е 
„Фиат“ са преустроени 
и се използват най-пъл-
ноценно. Те са превър-
нати в изложбени зали, 
в художествени атели-
ета. Това е правилният 
път, но ние още не сме 
стигнали до него.

Арх. Петър Червеняшки, член на РК на КАБ - 
Враца:

Индустриалните здания са 
благодатни за преустройство
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Няма как да се спра-
вяш добре, ако не пра-
виш добро! Това важи и 
в живота, и в бизнеса и 
обобщава философията 
на „оргахим“. За по-мал-
ко от година компанията 
дарява 13 867 кг бои на 
стойност близо 23 550 
лева. Това количество е 
достатъчно да се боядиса 
почти 4 пъти застроена-
та площ на сградата на 
Софийския университет 
„Св. Климент охридски“.

обновени са социални 
центрове и сдружения, 
фондации и спортни клу-
бове, училища и детски 
градини. Нов облик полу-
чават и болница, куклен 
театър, обществени сгра-
ди, както и избрани от 
потребителите простран-
ства от градската среда. 

В Разград бивш вое-
нен завод за ремонт на 
техника се превърна в 
чудесен бизнес парк. В 
него се развива произ-
водство - на дограми, 
на мебели, на лекар-
ства. Това стана с мал-
ко помощ от държава-
та. Но други сгради се 
превърнаха в пущина-
ци - заводът за плоско 
стъкло, свинекомпле-
ксът... И други промиш-
лени сгради са в окаяно 

състояние - толкова са 
амортизирани, че едва 
ли ще им се намерят 
н о в и  с о б с т в е н и ц и .  
Трябват много инвес-
тиции за възстановява-
нето им, а и трудно ще 
се адаптират за ново 
предназначение.

Ако  промишлени-
те сгради станат при-
тежание на съвестни 
собственици, те про-
дължават своя живот. 
В Разград имаме такъв 

пример - в комбината за 
птици сега се развива 
успешна дейност. 

Арх. Емил Проданов, председател на РК на КАБ - 
Разград:

В Разград бивш военен завод 
стана чудесен бизнес парк

Ловеч има някол-
ко стари промишлени 
сгради, които предлага-
ме на инвеститори. Те 
обаче не ги харесват, 
искат по-бързи и евти-

ни решения. Германски 
инвеститор остана из-
ненадан от голяма ин-
дустриална територия, 
но не я поиска. Същест-
вувалият доскоро авто-
мобилен завод също не 
зае мястото на стария, 
а се изгради наново. И 
всъщност старите про-
мишлени обекти и ра-
йони пустеят. Според 
мен е най-разумно те 
да се използват със съ-
щата цел, тъй като са 
най-удобни. Но у нас 
най-често, вместо да се 
адаптират и ползват, се 
оформят нови зони.

На Ловеч предстои 

да изгради нов парк 
на мястото на стара-
та казарма. Теренът е 
на най-удобното място, 
някога е бил покрайни-
на, но днес е в центъ-
ра. обявяваме конкурс 
за концепция, а след 
това и за проектиране. 
общината ще създаде 
парк за отдих, но и за 
други цели - спорт, кул-
тура. Досега сме полз-
вали терена за фести-
вал, на него разполага-
ме цирк и т.н. Не сме 
първите в това отноше-
ние. опит вече имат об-
щините в Стара Загора, 
Севлиево, Кърджали...

Арх. Минчо Петков, главен архитект на община 
Ловеч:

Тези територии и 
постройки пустеят

„Оргахим“ инвестира над 13 тона 
боя за обновяване на обекти

Как да се използва потенциалът на   старите промишлени зони и сгради?
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Идеята тези промиш-
лени сгради и зони да 
се използват за нови 
цели, е добра, но ние 
много закъсняхме с 
това. Мина периодът, 
когато можехме да го 
направим. Сега те са 
изоставени, полура-
зрушени и за възстано-
вяването им са нужни 

много средства. Така 
е в Габрово, в Трявна. 
Такива сгради трябва 
да бъдат приоритет на 
местните власти. Но не 
всичко е интересно за 
използване. А и съвре-
менните проектанти не 
познават системите на 
тези сгради. Те са стро-
ени по други норми. 

За да се случи нещо, 
трябва да има интерес 
от собственика. Да има 
културен институт на-
пример, който да по-
иска дадена сграда за 
неговите цели. Като 
идея това е добре, но у 
нас този процес на пре-
устройство на такива 
сгради няма да е масов.

Закъсняхме!
В Благоевград всички 

промишлени сгради са 
приватизирани. Използ-
ват се частично. В някои 
от големите халета има 
шивашки цехове, но с 
по-малко хора от пре-
ди. общината няма така-
ва собственост. Всичко 
опира до частната ини-
циатива. Ако новият соб-

ственик реши да използ-
ва обекта за други цели, 
тогава може да се правят 
преустройства.

общината в Благоев-
град получи от Воен-
ното министерство част 
от територията на би-
вшите казарми. Те са на 
добро място, но още не 
е решено за какво ще се 

използват. Засега там се 
провежда традиционни-
ят франкофонски фести-
вал. Има идеи за превръ-
щането на зоната в място 
за търговия на стоки от 
България, Македония и 
Гърция, но реализация 
няма. Добри примери 
има в европа. У нас все 
още търсим решения.

Засега има само идеи, 
но не и реализации

Инж. Пламен Радев, председател на РК на 
КИИП - Благоевград:

Инж. Богомил Белчев, председател на РК на 
КИИП - Габрово:

Много от промишле-
ните сгради могат да 
се използват за други 
цели, но това реша-
ва собственикът. Пре-
устройство за нови 
функции е за предпо-
читане пред разруша-
ването. Но инвестито-
рът винаги се ръково-
ди от правилото дали 
това му е ефективно. 

обикновено такива 
сгради са ефективни, 
защото имат изградена 
външна инфраструк-
тура.

Ние можем да пред-
ложим техническо ре-
шение за преустрой-
ство, за усилване на 
конструкцията, което 
е по-скъпо от само-
то строителство. Но 

всичко зависи от соб-
ственика. Повечето от 
тези сгради са прива-
тизирани. Само ако са 
обявени за архитектур-
ни паметници, който 
ги притежава, може 
да има определени за-
дължения. Ако не са, 
върху него не може да 
се окаже никакво въз-
действие. 

Съдбата им решава 
собственикът

Инж. Марин Гергов, член на РК на КИИП - 
София-град:

Как да се използва потенциалът на 
старите промишлени зони и сгради?

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО (БАИС) 
София 1164, бул. „Христо Смирненски“ №1, корпус „А“, ет. 4, офис 5 

Тел./факс: +359 2 963 10 71; +359 886 372 236; bais.bg@gmail.com; www.bais.bg 

П О К А Н А
„Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) има удоволствието да Ви покани да вземете участие в: 

Обучителен курс на тема: 

МениджМънт на пОдизпълнителска фирМа в ОБластта на изОлациите 

Обучителният курс ще се проведе на 10.05.2018 г. от 13,30 ч., с регистрация от 13 часа, 
в УАСГ, заседателна зала №311 на „Строителен факултет“, ет. 3, корпус Б, бул. „Христо Смирненски“ №1, София. 

Обучителният курс се осъществява с любезното съдействие 
на Университета по архитектура, строителство и геодезия 

Цели на обучението: 
Да се придобият знания и умения за управление на 
малки строителни фирми, изпълняващи СМР като 
подизпълнители: 
• Планиране на работите, материалните ресурси, 
финансовите потоци и работната ръка 
• Правилно и навременно съставяне на документа-
цията на строителния обект 
• Водене на преговори и подписване на договори за 
СМР 
• Разпределяне на рисковете по време на строител-
ството 

Съдържание на обучението: 
• Предварителна оценка на обема работи, подготов-
ка на количествено-стойностна сметка и на оферта 
• Документация по време на строителството, прото-

коли - съставяне и подписване. Изпълнение и прие-
мане на СМР. Контрол при изпълнението 
• Договор за изработка. Практически проблеми 
• Планиране на работната ръка и подходящо звено 
• Календарно планиране на строителството - линеен 
график 
• Планиране на финансови потоци 
• Рискове по време на строителството. Застраховки. 

Лектори: 
гл. ас. д-р инж. Албена Апостолова 
гл. ас. д-р инж. Ангел Геренски 
доц. д-р инж. Жулиета Манчева. 
Катедра „Организация и икономика на строителство-
то“, УАСГ 
адв. Станислав Иванов 
Адвокатско дружество „Иванов и Нешев“

Програма: 
13.00 - 13.30 Регистрация на участниците 
13.30 - 13.40 Въведение 
13.40 - 14.10 Предварителна оценка на обема работи, подготов-
ка на количествено-стойностна сметка и на оферта. 
14.10 - 14.40 Документация по време на строителството, про-
токоли - съставяне и подписване. Изпълнение и приемане на 
СМР. Контрол при изпълнението 
14.40 - 15.10 Договор за изработка. Практически проблеми. 
15.10 - 15.30 Кафе пауза 
15.30 - 16.10 Планиране на работната ръка и подходящо звено. 
16.10 - 16.30 Календарно планиране на строителството - лине-
ен график. 
16.30 - 16.50 Планиране на финансови потоци. 
16.50 - 17.20 Рискове по време на строителството. Застра-
ховки. 
17.20 - 17.40 Въпроси и отговори
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Николай АНТОНОВ

община Банско обя-
ви старт на конкурса 
„Красивите градини на 
Банско“. С него местна-
та администрация цели 
насърчаване на чувството 
за естетика у жителите 
на града при оформяне-
то и поддържането на 
външните зелени прос-
транства. Предвидената 
награда е отново цветна - 
посадъчен материал. Же-
лаещите да участват след-
ва да изпратят снимка на 
поддържана от тях цветна 
градина или дворно прос-
транство, намиращи се на 
територията на Банско, 

уточниха от общинска-
та управа. Всяка снимка 
трябва да е придружена с 
имена и данни за контакт, 
както и адрес на заснето-
то място. 

След изтичане на край-
ния срок фотосите ще 
бъдат публикувани във 
фейсбук страницата на 
община Банско - Bansko 
Official. Финалните 10 
обекта ще бъдат селекти-
рани на база на получени-
те харесвания в социална-
та мрежа, като тричлен-
на комисия ще определи 
окончателните победите-
ли във всяка категория. 
Резултатите от конкурса 
ще бъдат обявени до края 
на септември т.г., а наг-

раждаването ще се про-
веде на 5 октомври 2018 
г. - празника на Банско. 
Направленията, в които 
могат да участват всички 
любители градинари, са 
следните: 

за най-красиво оф-
ормен двор-градина на 
жилище, дворно прос-
транство на фирма, двор 
на заведение - механа, 
ресторант, кафе и т. н.; 
най-цветен балкон или те-
раса; най-добре оформена 
и поддържана тротоарна 
площ. 

от общинската управа 
пожелават успех и хубави 
емоции на всички учас-
тници, като се надяват 
чрез тази инициатива гра-

дът да се превърне в още 
по-красиво и приятно 
място за живеене. 

Междувременно мест-
ната власт стартира още 
едно събитие - „цветна 
инициатива“, с което цели 
да ангажира с участие и 
най-малките жители на 
града. Инициативата ще 
даде възможност на деца-

та в училищна възраст да 
вземат участие в лятното 
зацветяване на курортния 
град. освен да се включат 
в засаждането на цветята 
в избрана площ в цен-
тралната градска част, те 
ще имат възможност в 
срок до 30 април да пред-
ложат свой проект на 
цветна фигура, да изберат 

цвета на композицията и 
нейния рисунък. Най-до-
брото предложение, на-
правено от младите ланд-
шафтни архитекти, ще 
бъде изпълнено през ме-
сец май с подбрани цветя, 
отговарящи на посоче-
ното цветово решение, 
обясниха организаторите 
от общината.

Дадоха старт на конкурса „Красивите 
градини на Банско“
Децата пък се включват в „Цветна инициатива“ 
за лятното разкрасяване на курорта

еКоЛоГИЯ

След като сама стана 
производител на пейки 
и кошове за смет, общи-
на Смолян си направи и 
цветна оранжерия. Иде-
ята е на кмета Николай 
Мелемов, който смята, 
че градът има нужда 
от зацветяване за по-
продължителен пери-
од от време. За да е по-
евтино, си направихме 
собствена оранжерия. 
Вече са отгледани тол-
кова много цветя, кол-
кото никога не е имало в 
Смолян, коментира гра-
доначалникът.

оранжерията се на-

мира в общински имот 
до спортната зала и е на 
площ от близо 200 кв. м. 
Засети са 20 500 семе-
на от видовете вербена, 
азалия, колеос, тагетис и 
петуния. 

В разсадника са на-
значени на работа две 
жени, за самото зацве-
тяване в града общината 
има стар действащ до-
говор с „Титан клинър“. 
Според изчисленията на 
кмета икономията ще е 
доста голяма, тъй като 
в града никога досега не 
са били засаждани тол-
кова много цветя, кол-

кото са отгледани сега. 
оранжерията ще произ-
вежда разсад два пъти в 
годината, или общо 40 
хиляди цветя - пролетни 
и летни. Семената са 
едногодишни и са внос 
от Холандия от лицен-
зиран вносител. В оран-
жерията е монтирана и 
отоплителна инстала-
ция. общата й стойност 
заедно с монтажа на 
покритото помещение 
е 3600 лв. от управата 
смятат, че инвестицията 
ще бъде изплатена за 
година, година и поло-
вина.

22-метрова рисунка 
нарисуваха деца от учи-
лища в Горна оряхови-
ца. В инициативата, коя-
то тази година премина 
под наслов „Земята се 
смее чрез цветята“, се 
включиха ученици от оУ 
„Иван Вазов“, оУ „Св. 
св. Кирил и Методий“, 
оУ „Св. Паисий Хилен-
дарски“, СУ „Георги Из-
мирлиев“ и СУ „Вичо 
Грънчаров“. 

Тематичната творба 
бе посветена на Деня на 
Земята, който се отбе-
лязва на 22 април. Чрез 
своите рисунки и посла-
ния малките художници 
дадоха обещание в бъ-
деще да бъдат отговор-

ни към планетата, да я 
пазят, обичат и да не я 
променят.

Своеобразното худо-
жествено ателие на мла-
дите творци бе разпо-
ложено в спортна зала 
„Никола Петров“. До-
като художниците рису-
ваха, на импровизирана 
сцена се изявява други 
таланти.

Гости на празника 
бяха заместник-кметът 
Йорданка Кушева, ко-
ято поздрави малките 
творци, и инж. Петя 
Богданова, директор на 
общинско предприятие 
„Младежки дейности, 
спортни имоти и проя-
ви“. освен че се включи 

в рисуването на най-дъл-
гата рисунка, заместник-
кметът връчи на учи-
лищните отбори грамоти 
за участие и растения, 
които децата да отнесат 
в класните си стаи и да 
се грижат за тях.

След края на еко-
инициативата младите 
художници украсиха 
спортната зала със сво-
ята 22-метрова рисунка.

отбелязването  на 
Международния ден на 
Земята се организира 
за поредна година от 
общинско предприятие 
„Младежки дейности, 
спортни имоти и проя-
ви“ с подкрепата на об-
щина Горна оряховица.

Ученици от Горна Оряховица 
с 22–метрова рисунка

За ДЕНя На ЗЕмята

Кметът Николай Мелемов заедно със зам.-кмета по строителството инж. Мариана Цеко-
ва провериха на място как се развива разсадът, заложен преди два месеца

Община Смолян изгради 
собствена оранжерия
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Катя КОСТОВА

Липсват регламен-
ти за големите биз-
нес зони в София, а 
те представляват се-
риозен потенциал за 
града. Време е да се 
създадат механизми 
за постигане на пра-
вилната комбинация 

между офис сгради, 
жилища и места за за-
бавление. Това каза по 
време на годишната 
конференция „Инвес-
тиции и строителство 
на офис сгради 2018“ 
главният архитект на 
София Здравко Здрав-
ков.

По думите му, в мо-
мента бизнесът е ло-

кализиран в няколко 
места в града. Така 
хората са принудени 
да пътуват по 15 км в 
двете посоки на оти-
ване и връщане от ра-
бота, което натоварва 
излишно движението в 
столицата. „Предстои 
да направим анализ и 
да намерим механи-
зъм да стимулираме 

собствениците на биз-
нес сгради да напра-
вят правилния микс в 
проектите си“, обяс-
ни арх. Здравков. Той 
смята, че неправилни-
ят набор от функции 
води до липса на оби-
таване и забавление в 
териториите с висока 
концентрация на офи-
си, които на практика 
функционират само в 
работно време.

„ С ъ зд а ва н е то  н а 
градове спални е ум-
ряла  концепция от 
миналите години. Не-
обходимо е да създа-
дем правилен набор 
от функции в новите 
територии на града“, 
смята арх. Здравков. 
Той посочи за пример 
засиления инвести-
ционен интерес към 
бившата промишлена 
зона в кв. „Хладил-
ника“, намираща се 
в южните райони на 
града, и изрази опасе-
нията от изграждането 
на големи служебни 
сгради с голям пер-
сонал, без да се пред-
видят детски градини 
или други социални 
функции.  Здравков 
припомни, че в града 

най-голяма е концен-
трацията на население 
в югозападните и севе-
розападните квартали. 
В същото време обаче 
немалка част от офис-
ните сгради са отдале-
чени от тези райони.

Той посочи,  че в 
момента най-голям 
инвеститорски инте-
рес има в района на 

„Дружба“, територия-
та между „Кауфланд“ 
и метростанцията с 
линия към летището, 
където се развиват пет 
проекта. „Метростан-
циите стават голям ге-
нератор на инвести-
ции в София, но и тук 
отстоянията за висо-
чина трябва да бъдат 
запазени“, отбеляза 

главният архитект.
Здравков добави, 

че грешките в градоу-
стройството се отразя-
ват отрицателно върху 
развитието на града за 
много години напред. 
Той смята за рискови 
от неудачно градоу-
стройство всички би-
вши промишлени зони 
в столицата, където 

НА ФоКУС

Липсват регламенти за устройство на големите бизнес райони в София

Ръст на инвестиции-
тe се очаква в „Tpaĸия 
иĸoнoмичecĸa зoнa“, 
информират от ком-
панията. Според ръ-
ководството 2018-а 
щe бъдe гoдинaтa нa 
бългapcĸитe инвecти-
тopи, тъй като нaд 10 

бългapcĸи пpeдпpия-
тия вeчe oбявиxa ин-
вecтиции и paзшиpe-
ниe нa своите бaзи. 
Π p e з  и з м и н a л a т a 
2017 г. е регистрира-
но гoлямo тъpceнe нa 
имoти зa индycтpиaл-
нo cтpoитeлcтвo в pe-

гиoнa. Oчaĸвa се тaзи 
тeндeнция дa ce зaпaзи 
и дopи дa ce зacили 
пpeз цялата 2018 г. В 
предприятията на нaй-
гoлeмия индycтpиaлeн 
пpoeĸт  y  нac  вeчe 
paбoтят нaд 30 000 
дyши и продължават 

дa ce отĸpивaт paбoт-
ни мecтa. Oчaĸвa се 
oтвapянeтo нa oĸoлo 
2000 нoви paбoтни пo-
зиции до края на тази 
година. 

Б ъ л г a p c ĸ и т e 
ĸ o м п a н и и  в e ч e  c a 
зaĸyпили oбщo нaд 

100 000 ĸв. м, ĸoeтo e 
cepиoзeн oбeм зa нaши 
инвecтитopи. Oчaĸвa 
ce дa инвecтиpaт ми-
нимyм 20-30 млн. лв.

T e  c a  o т  p a з -
л и ч н и  c e ĸ т o p и  н a 
иĸoнoмиĸaтa - пpoиз-
вoдcтвo, лoгиcтиĸa, 

x p a н и т e л н a  п p o -
м и ш л e н o c т  и  д p .  
A ĸ т и в н o c т т a  и м 
c e  д ъ л ж и  гл a в н o  
нa  иĸoнoмичecĸия 
пoдeм, ĸoйтo нaблю-
дaвaмe в цялa Eвpoпa, 
a  Бългapия cъщo e 
чacт oт нeгo, комен-
т и р ат  о т  „ T p a ĸ и я 
иĸoнoмичecĸa зoнa“. 
от  чуждecтpaнни -
те инвecтитopи нaй-
гoлям e интepecът на 
фирми oт aвтoмoбил-
ния ceĸтop. Πoвeчeтo 
o т  т я х  c ъ з д a в a т 
виcoĸoтexнoлoгични 
пpoдyĸти и ce нyж-
дaят пpeдимнo oт ин-
жeнepи. Toвa e мнoгo 
пoлeзнo зa caмия pe-
гиoн, отчитат анали-
затори. 

о c н o в н и т e 
изиcĸвaния на инвес-
титорите, за да разви-
ват бизнеса си у нас, 
о стават  cигypнocт,  
и н ф p a c т p y ĸ т y p a ,  
cpoĸoвe, ĸaчecтвo нa 
cтpoитeлcтвoтo. Kъм 
тoвa вече ce  дoбa-

вя и ĸoличecтвo,  и 
ĸaчecтвo нa ĸaдpитe. 
Πpoблeмът c качест-
вената работна ръка 
e  вaлидeн нe  caмo 
зa Бългapия, нo и зa 

Глад за имоти за индустриално строителство в 
„Tpaкия икoнoмичecкa зoнa“

Проучва се опитът и на дpyги 
дъpжaви, ĸoитo ca c пo-бoгaта прак-
тика в paзвитиeтo нa индycтpиaлни-
тe зoни. от няĸoлĸo гoдини „Tpaĸия 
иĸoнoмичecĸa зoнa“ имa партньор-
ства c Kитaй и Южнa Kopeя. Спо-
ред експерти обаче aзиaтcĸият пaзap 
e пo-paзличeн oт eвpoпeйcĸия. Ин-
дycтpиaлнитe зoни тaм пpиличaт нa 

ЧуЖДЕстРаННИят ОПИт

Според главния архитект на София голям риск от неудачно градоустройство има за 
все още незастроените бивши промишлени зони

Градовете спални са умряла концепция от миналите години, смята главният архитект Здравко Здравков

От стРаНата
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главният архитект.
Здравков добави, 

че грешките в градоу-
стройството се отразя-
ват отрицателно върху 
развитието на града за 
много години напред. 
Той смята за рискови 
от неудачно градоу-
стройство всички би-
вши промишлени зони 
в столицата, където 

има големи възмож-
ности за застрояване.

евгени Крусев, зам.-
кмет по транспорта 
на Столична община, 
също смята, че обосо-
бяването на отделни 
зони не е правилно ре-
шение, а е необходимо 
да се намери точната 
комбинация в съответ-
ната територия, което 
ще доведе до облекча-
ване на трафика в пре-
населения град. „На-
шата политика е за на-
сърчаване на устойчи-
вите начини за прид-
вижване - пешеходци, 
велосипеди, градски 
транспорт, споделе-
ни автомобили, които 
стават модерни напо-
следък. Това би нама-
лило използването на 
частния автомобил, 
който трябва да е по-
следната алтернатива 
на човека, ако иска да 
се придвижи в рамки-
те на града“, отбеляза 
Крусев.

Калоян Карамитов 
от екипа, работещ по 
концепцията за визия 
на София, съобщи, че 
вече се обработва съ-
браната информация 
за града и до края на 

лятото анализът ще 
бъде готов. „Планира-
ме след това да успе-
ем да се съсредоточим 
върху морфологията 
на града и да започнем 
да събираме инфор-
мация за всяка една 
сграда на територията 
на столицата - кога е 
строена, колко обита-
тели има, в какво със-
тояние е, и така да се 
направи пълна карта 
на сградния фонд на 
София. Ще се анали-
зира и къде работните 
места са най-достъпни 
с използване на ма-
совия градски транс-
порт“, добави той.

Атанас Гаров, уп-

равляващ партньор в 
Gari tage Investment 
Management, изтъкна, 
че е необходимо да 
бъдат създадени пра-
вила за всички и биз-
несът подкрепя всяка 
подобна инициатива. 
Според него в същест-
вуващото законодател-
ство за устройство на 
територията обаче не 
е взета предвид глед-
ната точка на крайните 
ползватели на сгради 
и на инвеститорите. 
„Големите инвестиции 
не са добре разбрани 
и познати, а се пра-
вят законови наредби 
за единични сгради“, 
смята Гаров.

Липсват регламенти за устройство на големите бизнес райони в София

вя и ĸoличecтвo,  и 
ĸaчecтвo нa ĸaдpитe. 
Πpoблeмът c качест-
вената работна ръка 
e  вaлидeн нe  caмo 
зa Бългapия, нo и зa 

цялa Eвpoпa. Затова 
в paмĸитe нa „Tpaĸия 
иĸoнoмичecĸa зoнa“ 
е cтapтиpaн пpoeĸт 
з a  o б y ч и т e л e н  и 
ĸвaлифиĸaциoнeн цeн-

тъp. очакванията са 
той дa paбoти ycпeш-
нo и дa ce пpeвъpнe в 
paбoтeщ инcтpyмeнт 
зa пpивличaнe нa нoви 
инвecтитopи. 

Н а р е д б и т е  з а 
градската среда и за 
транспортните проуч-
вания, които ще бъдат 
към Закона за устрой-
ство и застрояване 
на Столична община, 
приети неотдавна от 
Народното събрание, 
ще бъдат изработени 

след около 6 месеца, 
прогнозира главни-
ят архитект Здравко 
Здравков.

Той отчете, че с 
промените в закона 
са затворени много 
вратички, които да-
ват възможност за 
застрояване на пар-
че в столицата и се 
с ъ зд а ват  п о - я с н и 
правила за инвести-
торите. Според него 
по този начин ще се 
намалят и възмож-
ностите от появата в 

София на сгради не-
доносчета. Главният 
архитект на столи-
цата добави, че но-
вите текстове в нор-
мативния документ 
са донесли и някои 
улеснения за бизне-
са. „За да се промени 
предназначението на 
една сграда или про-
ект, вече няма да се 
минава през цялата 
процедура както до-
сега, а това ще може 
да става с визата за 
строеж“, обясни той.

Здравков се изка-
за против идеите за 
узаконяване на неза-
конни строежи, лан-
сирани в последно 
време от някои поли-
тици. По думите му, 
липсата на подобна 
алтернатива досега е 
дисциплинирало ин-
веститорите и в сто-
лицата, и в страната. 
„Когато се знае, че 
има риск сградата да 
бъде съборена при 
неспазване на пра-
вилата, се подхожда 

доста по-внимател-
но, отколкото, ако 
има възможност за 
поредна амнистия, 
което пък създава у 
инвеститорите чув-
ство на полузакон-
ност“, добави той. 
Според него подобен 
шанс не бива да се 
дава, за да има ред. 
„отпадането на ду-
мичката „узаконява-
не“ в правния мир 
беше правилно реше-
ние“, категоричен бе 
арх. Здравков.Глад за имоти за индустриално строителство в 

„Tpaкия икoнoмичecкa зoнa“

Проучва се опитът и на дpyги 
дъpжaви, ĸoитo ca c пo-бoгaта прак-
тика в paзвитиeтo нa индycтpиaлни-
тe зoни. от няĸoлĸo гoдини „Tpaĸия 
иĸoнoмичecĸa зoнa“ имa партньор-
ства c Kитaй и Южнa Kopeя. Спо-
ред експерти обаче aзиaтcĸият пaзap 
e пo-paзличeн oт eвpoпeйcĸия. Ин-
дycтpиaлнитe зoни тaм пpиличaт нa 

мaлĸи гpaдчeтa c жилищни пoмeщe-
ния, зaвeдeния зa xpaнeнe, зoни 
зa oтдиx. В тях се създaвa не само 
тpyдoвa, нo и coциaлнa oбщнocт.

B Eвpoпa, a и в Бългapия ин-
дycтpиaлнитe зoни ca c  чиcтo 
тpyдoвo пpeднaзнaчeниe, тъй ĸaтo 
ca близo дo гpaдoвeтe или в caмитe 
гpaдoвe.

ЧуЖДЕстРаННИят ОПИт

Неудачните градоустройствени решения са една от причините за големите задръства-
ния в столицата

Градовете спални са умряла концепция от миналите години, смята главният архитект Здравко Здравков

От стРаНата

Подготвят наредбите към Закона за столицата
ДО 6 мЕсЕЦа
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Разговаря  
Поли ВАСИЛЕВА

- Г-н Живков, Монта-
на започна 2018 година 
с рекорден бюджет от 
над 40 млн. лв. Откъ-
де се появиха повечето 
средства?

- общинските съвет-
ници приеха с аплодис-
менти бюджета за тази 
година, защото той е най-
големият, който сме има-
ли - 41 900 000 лв. 22,5 
млн. от тях осигурява 
държавата, а 19 млн. лв. 
са местните ни приходи. 
Те растат всяка година по 
редица причини - рабо-
тят повече предприятия, 
повече хора и постигаме 
по-висока събираемост. 
При общественото об-
съждане бюджетът също 
бе одобрен от присъства-
щите жители на града.

- Кажете кои са най-
големите разходи на об-
щината?

- 16,3 млн. лв. са за 
образование, 3 млн. - за 
социални грижи. 3,5 млн. 
са предвидени за чис-
тотата на града. За мен 
важен показател са капи-
таловите разходи. Тази 
година те са най-високи 
- 6,2 млн. лв.

- Освен от бюджета 
Монтана ще разполага 
и със средства от ев-
ропейските програми. 
Колко са те?

- Засега имаме подпи-
сани договори за 12 млн. 
лв. Най-значимите про-
екти са за ремонти на 
четири училища - две 
гимназии и две основ-
ни, две детски градини. 
За обновлението на 6-те 
сгради са предвидени 8 
млн. лв. Ще бъдат довър-
шени ремонтите на пар-
ковете и булевард „Хад-
жи Димитър“. очакваме 
подписване на договор 
за изграждане на компо-
стираща инсталация към 
депото за твърди битови 
отпадъци. Стойността й е 
6 млн. лв.

-  Кои от всичките 
проекти са приоритет-
ни за Вас?

- обновлението на че-
тирите училищни сгради 
и на двете детски гра-
дини. Имаме и проект с 
партньор Програма „Кра-
сива България“, с който 
ще обновим детски ясли 
№3. Но за мен е особено 
важно обновлението на 
парковете и обществе-
ните пространства. То 

се извършва по проекта 
на общината „обновя-
ване на паркове, зелени 
пространства и улици“. 
Строителните работи 
започнаха през есента 
на миналата година, но 
бяха спрени заради ло-
шото време. от 10 март 
те продължават. Важни 
са, защото ни осигуряват 
безопасна и екологична 
жизнена среда.

- Кои са тези парко-
ве? През предишни го-
дини обновихте „Слън-
чева градина“ и „Свети 
Дух“.

-  Сега  обновяваме 
чрез ремонт на алеи и 
изграждане на нови съ-
оръжения за отдих, игра 
и развлечение четирите 
останали парка - „Ка-
лето“, „Монтанезиум“, 
„огоста“ и централната 
градска градина. Става 
въпрос за десетки декари 
зелени площи, които са 
предназначени за пре-
чистване на въздуха, но 
и за приятно прекарване 
на времето от хората и 
децата. Парк „Калето“ е 
важен, защото е свързан 
с развитието на туризма 
в Монтана. Той е връзка-
та на града с античната 
крепост „Монтанезиум“. 
обособени са пет входа 
към парковата територия 
- четири от североизток 
и един от запад. Площта 

на този парк е 50 дка. За 
обновлението му влагаме 
1,2 млн. лв. Правим реха-
билитация на алеите, по-
ставяме парапети, какви-
то досега нямаше, сменя-
ме осветлението. Новото 
е енергоспестяващо, ще 
има и нови пейки, ще 
го пазим от разрушение 
чрез видеонаблюдение. 
Вече се възстановяват зе-
лените площи, оформят 
се цветни градини чрез 
засаждане на екзотични 
дървесни видове и хра-
сти. Изграждане на алеи 
и цветни пространства са 
предвидени и за другите 
паркове. Малко по-разли-
чен е парк „огоста“. Той 
се намира близо до река-
та, до ромския квартал 
„огоста“ и до градския 
стадион. В него ще бъдат 
обособени три зони за 
различни дейности - от-
дих, спорт и игра. Той 
има 6 входа към паркова-
та територия и три вто-
ростепенни от северо-
запад и югозапад. Той 
е естествен подход към 
градския стадион. Това 
ще бъде единственият ни 
парк, който нощем ще се 
заключва. Това означава, 
че ще има солидна огра-
да. За обновлението на 
неговите 32,4 дка влага-
ме 1,5 млн. лв.

- Най-интересен за 
гражданите е централ-

ният парк „Монтанези-
ум“. Той е най-оживен 
и е известен като люби-
мото място на жителите 
и гостите на града. Как-
во предвиждате за него?

- Този парк е най-кра-
сивото място в центъ-
ра на града с изкуствено 
езеро в средата. В него се 
обособяват зони за отдих, 
артинсталации, пейки, 
осветление и т.н. В него 
ще има естествени чеш-
ми и автоматична поли-
ваща система. очаквам 
паркът да остане най-по-
сещаваният от възрастни 
и деца. Площта му е 40 
дка и за него се влагат 1,4 
млн. лв. Искам да акцен-
тирам и върху промените 
в централната градска 
градина. Тя е най-старият 
парк в града, създаден 
малко след обявяване-
то на селището за град. 
Не е ремонтиран от мно-
го години. Асфалтът по 
алеите бе изронен, расти-
телността амортизирана, 
приличаща на запусната 
ливада. В него ще има-
ме нова алейна мрежа 
със специални плочки, 
които вече са поставе-
ни, беседки, артинстала-
ции, пейки, ново парково 
осветление. Корено ще 
бъде променена зелената 
растителност. Ще има и 
видеонаблюдение. Това е 
най-малкият ни парк - 21 

дка. Инвестицията в него 
е 827 000 лв.

- В момента се из-
вършват строителни 
работи и по бул. „Хад-
жи Димитър“. Какво се 
прави там?

- Да, това е булевардът, 
който е свързан с парк 
„огоста“. Той ще има 
нова улична настилка, 
тротоари, бордюри. Ще 
възстановим пешеходна-
та зона по него, зелени-
те площи. По неговото 
протежение ще изгра-
дим велоалея. Ще има и 
фонтан. Дължината на 
булеварда е 580 м, а зеле-
ните площи до него - 14 
500 кв. м. За реконструк-
цията на този булевард 
влагаме над 1 млн. лв. 
цялото това обновление 
на зелената градска сре-
да дължим на проекти, 
които се финансират от 
европейската оператив-
на програма „Региони в 
растеж“.

- Работи ли общината 
по някой туристически 
проект след възстано-
вяване на античната 
крепост „Монтанези-
ум“?

- Да, работим по много 
интересен проект. След 
като преди три години 
възстановихме основи-
те на античната крепост, 
сега дойде ред и на един 
от най-ранните христи-

янски храмове. Тъй като 
той се намира близо до 
крепостта, изграждаме 
60-метров пешеходен 
мост, който ще свърже 
базиликата с крепостта. 
от този мост посетите-
лите ще разглеждат ба-
зиликата и ще стигат до 
крепостта. Тя е трикораб-
на конструкция, постро-
ена върху стара антична 
сграда. Възстановява-
нето става с естествени 
материали, от каквито е 
бил изграден и храмът. 
Строителните работи се 
извършват с указанията 
на археолог. При разкоп-
ки бе установена архи-
тектурата на този храм. 
открити са фрагменти 
от колони, тухлени части 
от колонадата. откри-
та е мраморна статуя от 
римската епоха със за-
пазена височина от 1,43 
см. Тя е била използвана 
за подпора на стълбище. 
Нашият проект за възста-
новяване на базиликата 
- „Консервация, ревита-
лизация и експониране 
на раннохристиянска ба-
зилика и средновековна 
крепост“, се финансира 
от Трансграничната про-
грама Интеррег България 
- Сърбия. Стойността на 
този проект е 566 000 лв. 
Към 180 000 лв. е прино-
сът на общината за това 
финансиране.

Златко Живков, кмет на община Монтана:

Дойде време за реконструкция и на 
обществените пространства и парковете 
С обновлението им ще създадем безопасна и екологична жизнена среда

Златко Живков завършва висше 
образование във Великотърнов-
ския университет „Св. св. Кирил 
и Методий“ и е магистър по 
история. От 1985 до 1989 г. спе-
циализира „История на Българ-
ското възраждане“ в Софийския 
университет „Св. Климент Ох-
ридски“.

През 1985 г. става учител по 
история в СОУ „Йордан Радич-
ков“. Пет години по-късно след 
конкурс е назначен за директор 
на училището. От 1997 до 1999 г. 
е началник на Инспектората по 
образование на Министерството 
на образованието и науката в об-
ласт Монтана. За кмет на общи-
ната е избран през 1999 г. 

Заместник-председател е на 
Националното сдружение на об-
щините в Република България. 
През 2007 г. е избран и за член на 
Комитета на регионите в Евро-
пейския съюз. Кметът на Мон-
тана и в момента представлява 
страната ни в най-престижна-
та институция на местните 
власти в ЕС. Той е в групата на 
Европейската народна партия.
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Малко над 103 млн. лв. 
е одобрената сума на суб-
сидията по Програмата 
за развитие на селските 
райони (ПРСР) на тери-
торията на Благоевград-
ска област от началото 
на втория програмен пе-
риод до момента. Това 
съобщиха от областния 
информационен център 
(оИц) - Благоевград на 
пресконференция за на-
предъка в изпълнението 
на европейската програма 
в района. Темата ще бъде 

водеща и в започналата 
информационна обиколка 
на експертите от оИц във 
всички общини на облас-
тта, която ще продължи 
до 25 април. одобрените 
средства са отпуснати на 
общини, селскостопан-
ски предприятия и пред-
приятия от хранително-
вкусовата промишленост. 
Парите са за изпълне-
нието на 361инвестици-
онни проекта по седем 
подмерки на програмата. 
Най-много средства до 
момента са инвестирани 
по подмярка 4.1 „Инвес-
тиции в земеделски сто-

панства“, където одобре-
ната сума възлиза на над 
47 млн. лв. Средствата 
са предоставени на земе-
делски стопани от всички 
общини за закупуване на 
земеделска техника, нови 
насаждения, изграждане 
или модернизация на жи-
вотновъдни ферми. Близо 
38,5 млн. лв. ще бъдат 
предоставени за инвести-
ции в създаването, подо-
бряването или разширя-
ването на всички видове 
малка по мащаби инфра-
структура. Финансиране-
то по тази подмярка е за 
ремонт и реконструкция 

на пътища, улици и тро-
тоари, водоснабдителни 
системи и съоръжения, 
изграждане и обновяване 
на обществени площи, 
ремонт на детски градини 
и училища. 

Първенец сред 14-те 
общини в областта по 
одобрени средства по 
ПРСР за периода 2014-
2020 г. е Гоце Делчев, къ-
дето вече се изпълняват 
43 проекта на стойност 

малко над 16 млн. лв. Из-
ключително активна е и 
малката община Белица, 
получила над 11,5 млн. 
лв. европейски средства 
за изпълнението на 41 
проекта.

103 млн. лв. за проекти на общините 
в Благоевградско
Една трета от тях са за подобряване 
на малка по мащаби инфраструктура

РеГИоНИ

Лилия ЛОЗАНОВА

За първи път община 
Свищов има одобрени 
екопроекти от Предпри-
ятието за управление на 
дейностите по опазване 
на околната среда (ПУ-
ДооС), съобщиха от 
местната администра-

ция. Близо 45 хил. лв. 
ще бъдат вложени в пет 
проекта. Те са насоче-
ни към повишаване на 
екологичната култура 
в сферата на опазва-
не на околната среда 
и включват почиства-
не и облагородяване на 
паркове и исторически 
местности в Свищов 

и селата Драгомирово, 
овча могила и царевец. 
Два проекта са одо-
брени на село царевец 
- „Чиста околна среда 
- моите първи зелени 
стъпки“ и „царевец - 
свят на красота и чис-
та природа“. общата 
им стойност е 15 763 
лв. Проектът „европей-

ски облик на парка в 
с. Драгомирово“ е на 
стойност 9880 лв. и е 
с продължителност 3 
месеца. За почиства-
не и облагородяване на 
парк „Могилата“ в с. 
овча могила са предос-
тавени 11 045 лв., а за 
обновяване на парка за 
отдих и детски игри в 
местността Паметници, 
Свищов, са осигурени 
9999 лв. В изпълнени-

ето на проектите с до-
броволен труд ще се 
включат и жителите по 
места. 

Това ще допринесе за 
повишаване активност-
та на населението и от-
говорността за опазване 
на околната среда, кое-
то ще е предпоставка за 
екологично възпитание 
на подрастващите. 

Районите ще бъдат 
почистени от битови 

отпадъци и озеленени, 
ще се оформят алеи и 
ще се изградят кътове 
за отдих с пейки, та-
белки, кошчета за отпа-
дъци и др. В детската 
градина ще се създа-
де подходяща образо-
вателно-възпитателна 
среда за формиране на 
позитивна нагласа към 
природата, съобразена 
с действащото законо-
дателство. 

Поли ВАСИЛЕВА

Жители на Чипровци 
и на съседното село 
Мартиново се разбун-
туваха срещу разра-
ботването на кариера 
за инертни материали, 
съобщи кметът Пламен 
Петков. Находището се 
намира в местността 
езерото, в близост до 
новия квартал на гра-
да. Кариерата ще се из-
ползва чрез концесия. 
Инвестиционното на-
мерение за разработва-
нето и добиването на 
строителни материали 
е одобрено от РИоСВ - 
Монтана.

В историческия град 
има хотел и няколко 
къщи за гости. Собстве-
ниците им са притес-
нени, че взривовете и 
запрашеността ще про-
гонят туристите.  До 
кариерата се намира и 
квартал със свлачище, 

което може да се акти-
визира от взривовете. 
Районът е и вододай-
на зона. Това е другото 
опасение на жителите, 
че ще има замърсяване 
на питейната вода.

Тези хора са ни из-
брали и ние сме длъж-
ни да се съобразим с 
техните интереси, заяви 
народният представител 
Дилян Димитров, който 
се срещна с протестира-
щите. Срещу кариерата 
е и кметът Пламен Пе-
тков, който смята, че тя 
може да попречи на раз-

витието на туризма, кое-
то е цел на общината.

В Административния 
съд на Монтана е вне-
сена жалба срещу кон-
цесията на кариерата в 
езерото. Решение още 
не е постановено.

В края на миналата 
година и жителите на 
Белоградчик се обявиха 
срещу разкриването на 
кариера за строителни 
материали с мотива, че 
тя ще спира развитието 
на туризма. Тогава кон-
цесионерът сам се отка-
за от нея. 

С 11 хил. лв. ще бъде облагороден паркът в село Овча могила, Свищовско

Жители на Чипровци и с. Мартиново поискаха съдей-
ствие от народните представители Дилян Димитров и 
Ирена Димова, областния управител Росен Белчев и 
кмета на Чипровци Пламен Петков да не се отваря кари-
ера за добив на инертни материали

Цвета ИВАНОВА

Брегово се превръща 
това лято в строителна 
площадка, съобщи кме-
тът Милчо Лалов. Ще 
бъдат ремонтирани 12 

улици, които се намират 
в различни части на гра-
да. Финансирането на 
строителните работи е 
осигурено от Програмата 
за развитие на селските 
райони. Кметът е подпи-
сал договор за финанси-

ране на проекта, чиято 
стойност е 1,6 млн. лв. 
През април общината 
ще избере изпълнител 
на строителните работи. 
очаквам през юни ра-
ботата по обновлението 
на улиците да започне. 
Срокът за ремонта е 2 
години, допълни Лалов. 

В  Брегово  до с ега 
са обновявани отдел-
ни улици, но цялостен 
ремонт на 12 улици се 
прави за първи път. Това 
стана възможно благода-
рение на средствата от 
европейската програма. 
общината не може да 
си позволи да отдели 
такива пари за улично-
то обновление, призна 
кметът.

Започва ремонт на 12 улици в Брегово

За първи път Свищов получава средства по ПУДООС за екоинициативи

Чипровци на бунт срещу разкриването на 
строителна кариера
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Николай АНТОНОВ

екип с ръководител 
проф. Васил Марков, 
зам.-декан на Факултета 
по изкуства в Югозапад-
ния университет „Нео-
фит Рилски“, разработва 
виртуален пътеводител 
за културен туризъм в 
трансграничния регион 
България - Гърция. 

„Всъщност става дума 
за участието ни в изпъл-

нението на един глоба-
лен проект по програма-
та „Интеррег“ България 
- Гърция с водещ парт-
ньор Министерството на 
културата на Република 
Гърция“, уточни проф. 
Марков. от гръцка стра-
на партньорите са още 
няколко, а особено ва-
жни, по думите му, са 
централен регион Ма-
кедония и община Ам-
фиполи. от българска 
страна партньор, освен 

Факултета по изкуствата 
към Югозападния уни-
верситет, е и община 
Благоевград. 

Проектът предвижда 
създаване на два мащаб-
ни центъра с високотех-
нологично оборудване. 
единият е аудио-визуа-
лен център за изследване 
и документиране на не-
материалното културно 
наследство с акцент вър-
ху трансграничния реги-
он на Югозападна Бъл-

гария и Северна Гърция. 
Другият е лаборатория 
за развитие на културния 
туризъм в трансгранич-
ния регион на базата на 
изключително богатото 
културно наследство в 
тези съседни части на 
двете държави.

П от р е б и т е л и т е  н а 
виртуалния пътеводи-
тел ще могат да полу-
чават информация за 
културните маршрути в 
трансграничния регион, 
публикувани на сайта 
на проекта. Пътеводи-
телят ще представя че-
тири маршрута. „Сега 
е много актуално и мо-
дерно в областта на ту-

ризма и в частност на 
културния туризъм да 
се правят оферти според 
интересите на туристите 
- отбеляза проф. Марков. 
- Затова са предложени 
четири маршрута в по 
два варианта. Сред тях е 
маршрут за археологи-
чески паметници, като за 
България акцент са ме-
галитните паметници. За 
Гърция това е античният 
град Амфиполи на усти-
ето на р. Струма с неве-
роятната гробница, която 
беше открита от Катери-
на Перистери и която бе 
археологическо откритие 
№ 1 за 2015 г. за евро-
па. Има маршрут, който 
е за социализиране на 
християнски паметници 
- църкви и манастири, от 
двете страни на грани-
цата. Акцентът е върху 
възрожденските църкви 
и манастири, архитек-
тура и живопис. очер-
тан е също маршрут за 
традиционната народна 
архитектура, а не на по-
следно място е и марш-
рутът за нематериалното 
културно наследство - 
празници, обичаи, обре-
ди, традиционна храна и 

т. н., от двете страни на 
границата“, информира 
проф. Марков. Предлага 
се специализиран вари-
ант на всеки тип марш-
рут, както и комбиниран, 
който включва и други 
културни паметници.

освен електронен ва-
риант пътеводителят ще 
има и книжно издание и 
ще бъде полезен за ту-
роператорите от двете 
държави при създаване 
на оферти за пътувания в 
трансграничния регион. 
А той е много благопри-
ятен, защото има добре 
развит морски туризъм в 
района на Северна Гър-
ция, както и планински 
и ски туризъм в Юго-
западна България. Към 
това се прибавя и още 
една даденост -  през 
него преминава европей-
ският транспортен кори-
дор № 4, а това означава 
голямо движение и по-
ток на туристи. Затова 
платформата на вирту-
алния пътеводител по 
българо-гръцкия проект 
ще е от полза не само за 
туроператорите, но и за 
всеки, решил да посети 
трансграничния регион.

Над 50 български и 
чуждестранни изложи-
тели се представиха на 
ХV издание на Между-
народното туристическо 
изложение „Културен ту-
ризъм“ от 19 до 21 ап-
рил 2018 г. във Велико 
Търново. Борсата е в нов 
формат и на ново мяс-

то - в Двореца на кул-
турата и спорта „Васил 
Левски“, където 35 общи-
ни, посолствата на ЮАР, 
Бразилия, Унгария, Че-
хия, Словакия, Полша, 
Азербайджан, Палести-
на, Китайският културен 
център, туроператори и 
турагенти презентираха 

на свои щандове нови 
продукти, атракции и 
дестинации за културен 
туризъм.

Международното изло-
жение е съвместен про-
ект на община Велико 
Търново, общинската 
агенция по туризъм „ца-
ревград Търнов“, Българ-

ската хотелиерска и рес-
торантьорска асоциация 
(БХРА) и Асоциацията на 
българските туроперато-
ри и туристически аген-
ции (АБТТА) с подкре-
пата на Министерството 
на туризма на Република 
България. 

В рамките на форума 
се проведе международна 
кръгла маса за културния 
туризъм, организирана от 
Министерството на тури-
зма, национална среща на 
туристическите информа-
ционни центрове и науч-

на конференция на БАН 
за опазване, дигитали-
зиране и представяне на 
нематериалното културно 
наследство. На специална 
церемония бяха връче-
ни наградите от Нацио-
налния конкурс READ & 
TRAVEL („ЧеТИ И ПЪ-
ТУВАЙ“) за най-профе-
сионални туристически 
сайтове и мобилни при-
ложения, най-интересни 
туристически издания и 
публикации и най-ориги-
нални плакати за събития 
в областта на културния 

туризъм.
В дните на изложени-

ето 40 издателства бяха 
разположили в Двореца 
на културата свои щан-
дове с нови заглавия, а 
посетителите имаха въз-
можност да се срещнат 
с  популярни автори.  
Инициативата „Фоайе на 
книгата с автограф“ е на 
Регионална библиотека 
„Петко Р. Славейков“ и 
се организира за трета 
поредна година в рамките 
на изложението „Култу-
рен туризъм“. 

МАРШРУТИ

Виртуалният пътеводител 
предлага няколко различни 
по тип маршрути, които 
туристите могат да изберат в 
зависимост от интересите си

Освен електронен ще има и книжен вариант на приложението

Виртуален пътеводител за интересни дестинации насочва 
гостите в трансграничния регион България - Гърция

Велико Търново домакинства на Международното изложение 
„Културен туризъм 2018“
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След завършването 
на тяговите подстанции 
(ТПС) Ямбол, Карнобат и 
Бургас увеличаваме двой-
но електрозахранването 
и капацитета на жп ли-

нията между Пловдив и 
Бургас. Това заяви ръко-
водителят на Управлява-
щия орган на оП „Транс-
порт и транспортна ин-
фраструктура“ (оПТТИ)  

Галина Василева по вре-
ме на официална церемо-
ния за откриване на трите 
обекта, която се състоя в  
Ямбол.

Модернизацията на тя-

говите подстанции е част 
от проект, финансиран от 
оПТТИ 2014-2020. об-
щата му стойност е при-
близително 21 млн. лева, 
а обновените съоръжения 
осигуряват електроза-
хранването на 145-кило-
метровия участък между 
гр. Кермен и Бургас.

„Тези съоръжения са 
само част от по-маща-
бен проект за модерни-
зация на жп линията от 
Пловдив до Бургас, който 
включва още обновяване 
на няколко жп отсечки и 
нови системи за сигна-
лизация и телекомуни-
кации“, посочи Галина 

Василева. Тя допълни, че 
в момента се изпълнява 
вторият етап на проек-
та на индикативна стой-
ност над 700 млн. лева от  
оПТТИ и включва над 30 
договора за изпълнение 
на различни дейности. 
„Първата фаза на про-
екта беше стартирана от 
министър Ивайло Мос-
ковски като ръководител 
на оП „Транспорт“. За 
този десетгодишен пери-
од той оказва голяма под-
крепа за изпълнението на 
всички инфраструктурни 
проекти по програмата“, 
заяви още Василева.

Друг обект, който беше 

открит, е модернизира-
ната железопътна отсеч-
ка Стралджа - церков-
ски, която също е част 
от направлението Плов-
див - Бургас. осигурено-
то финансиране за този 
жп участък по линия на  
оПТТИ е 4,2 млн. лева, а 
средната скорост на тра-
сето е 145 км/ч. По думи-
те на Галина Василева, 
това е първата рехабили-
тирана отсечка, която от-
криваме в този програмен 
период, а през следва-
щата година се очаква да 
бъде завършен и участъ-
кът Скутаре - оризово с 
дължина 26 км.

Николай АНТОНОВ

Започна вторият етап 
от реконструкцията на 
главната търговска улица 
в Банско - „Пирин“. Пър-
вият етап от нея, в учас-
тъка между пл. „Никола 
Вапцаров“ и пл. „Възраж-
дане“, бе изграден през 
2016 г., като бе спазен ар-
хитектурно-художестве-
ният стил, по който е оф-
ормена централната град-
ска част, припомниха от 
общината. Вторият етап 
обхваща отсечката между 
пл. „Възраждане“ и ул. 
„отец Паисий“. основна 
цел, заложена в проект-
ната документация, е да 
се реконструира подзем-
ната водоснабдителна и 

канализационна мрежа, 
настилките на улицата 
и уличното осветление, 
за да се създаде един ус-
пешен модел на транс-
портно успокоена зона 
в този участък от улица 
„Пирин“, обясниха от 
общинската управа. Съ-
ществуващата асфалтова 
настилка с каменни тро-
тоари ще бъде подменена 
с гранитни и мраморни 
плочи в съответствие с 
историческата структура 
и градски елементи. Чрез 
реконструкция на същест-
вуващите настилки ще се 
създаде функционално зо-
ниране на пространствата 
по продължение на ули-
цата, като ще се отдели 
едно централно трасе с 
грапава повърхност, кое-

то да се използва за дви-
жение на пешеходци и 
за почасовото движение 
на автомобили. основно 
внимание се отделя на 
пространството в източ-
ната част, при входа към 
църквата „Света Троица“ 
и къщата музей „Неофит 
Рилски“. Проектът пред-
вижда обособяването на 
по-голямо пространство 
около входовете. Изграж-
дането на улицата дава 
иновативно решение за 
отвеждане на повърхност-
ните води чрез използва-
нето на шлицов канал по 
нейното продължение, а 
основното осветление е 
решено със съвременни 
енергоефективни улични 
лампи и ниски градински 
осветителни тела. Работи 

се също и по изграждане-
то на третия, най-малък 
етап от ул. „Гоце Делчев“. 
Участъкът, който се из-
гражда, се намира между 
улиците „отец Паисий“ 
и „Хаджи Вълчо“, като 
пространството ще бъде 
оформено в същия ар-
хитектурен стил, както 
останалата част от реха-

билитираната улица. На 
практика тя се превърна в 
любимо място за разход-
ка и игри на жителите и 
гостите на нашия курорт, 
заявиха от общината. По 
искане на местните хора 
тя бе оформена като пе-
шеходна зона с детски 
площадки, зелени площи, 
водни ефекти, алеи и зони 

за отдих.
„Изграждането и на 

двете улици ще приключи 
до началото на активния 
летен сезон в Банско, ко-
гато градът ще посрещне 
своите гости с още по-
атрактивна визия на цен-
тралната градска част“, 
заяви кметът на общината 
Георги Икономов.

ИНФРАСТРУКТУРА

Повишават двойно капацитета на жп линията 
от Пловдив до Бургас

Модернизацията на тяговите подстанции ще осигури 
електрозахранването на 145– километровия участък

Ръководителят на УО на ОП “Транспорт и транспортна инфраструктура” и нж. Галина 
Василева и ръководителят на проекта инж. Иван Бакалски прерязаха лентата на новия 
жп участък Стралджа - Церковски

Реконструкция на главната търговска улица

Поли ВАСИЛЕВА

В Берковица бе от-
крит а  ст роителнат а 
площадка за изграждане 

на водопровод от ми-
нералния извор - сон-
даж 1, в село Бързия до 
града, съобщи замест-
ник-кметът Радослав 
Найденов. Изграждане-

то ще стане по проект 
на общината за 180 дни.

Преди 20-ина години 
между Берковица и ми-
нералния извор в село 
Бързия е имало водо-

провод, който е доста-
вял лечебната вода за 
минералната баня в гра-
да. Били са извършвани 
балнеопроцедури. Но 
през последните години 
той е изоставен и раз-
рушен, а минералната 
баня продадена. от из-
вора се използва само 
вода за пиене. Тя се бу-
тилира от компания с 
многогодишен договор 
и се предлага на пазара.

През 2017 г. община-
та отчужди имотите, по 
които минава трасето 
на водопровода, и за-
почва повторното му 
изграждане. Той ще е с 
дължина 7786 м. цел-
та на изграждането е 
снабдяване с минерал-

на вода на заведения, 
които предлагат меди-
цински, СПА и балнео-
услуги. По тръбите ще 
тече вода с нужния на-
пор и качество. общи-
ната планира да изгради 
и минерална чешма за 
безвъзмездно ползване 
на водата от гражданите 
в парка „Свети Георги“.

Стойността на новия 
водопровод е 1 028 000 
лв. Половината от сред-
ствата са осигурени от 
националния доверите-
лен екофонд чрез фонда 
за минералните води, а 
520 000 лв. - от Минис-
терския съвет със спе-
циално постановление. 
целта е да се повиши 
икономическото състоя-

ние на района чрез ра-
ционално използване на 
минералните ресурси и 
развитие на туристиче-
ската инфраструктура. 
общината ще се пре-
върне в доставчик на 
услугата по водопрено-
са. Лечебната вода ще 
стига до крайните по-
требители - хотели, ле-
чебни заведения, СПА 
центрове и граждани.

Това е най-важният 
проект на общината ни, 
който ще издигне ней-
ната конкурентоспосо-
бност, обясни Радослав 
Найденов.  очакваме 
минералната вода да 
повиши и инвеститор-
ския интерес към Бер-
ковица. 

Започва изграждането на водопровода Бързия – Берковица

в БаНскО
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европейският фонд за 
стратегически инвестиции 
(еФСИ), така нареченият 
План „Юнкер“, досега е 
помогнал за отключването 
на инвестиции на стой-
ност 274 млрд. евро. А 
България е сред десетте 
страни с най-добро усвоя-
ване на средствата по фон-
да. Това обяви председате-
лят на еФСИ Герасимос 
Томас, който взе участие 
във форума „Инфраструк-
тура за растеж“, част от 
програмата на Българско-
то председателство на Съ-
вета на еС.

целта на фонда е до 
2020 г. да бъдат реализи-
рани 300 млрд. евро, обя-
ви Марсел Рой, генерален 
секретар на европейската 
асоциация на публичните 
банки и агенции за разви-
тие. Той допълни, че 23% 
от тях са били за проекти 
за инфраструктура: 28% 
- за малки и средни пред-
приятия, 21% - за енерге-
тика, и 20% - за дигитални 
проекти.

Томас припомни ре-
шението на еК от края 
на миналата година, че 
до 2020 г. приоритетно 
ще бъдат финансирани 
проекти, които увелича-
ват инвестициите в секто-
ри, допринасящи за ръст 
на БВП. Той допълни, че 
трябва максимално да се 
търсят частни инвестиции.

„очакваме още по-ак-
тивно участие от мрежата 
от национални банки за 
развитие в прилагането 
на инвестициите. В парт-
ньорство с Българската 
банка за развитие частни-
те производители могат да 
бъдат подпомогнати и да 
постигнат много“, заяви 
Томас.

До момента  между 
еФСИ и националните 
банки за развитие са по-
дписани 161 документа. 
Механизмът на финанси-
ране е подобрен и вече се 
базира на БВП на глава от 
населението, за да не бъ-
дат ощетявани по-малките 
държави.

„целта на Българската 
банка за развитие (ББР) е 
да инвестира в обществе-
но-икономическото разви-
тие на страната, без да се 
стреми към максимална 
печалба, но въпреки това 
имаме добри финансови 
резултати, най-висок рей-
тинг за българска банка и 
привличане на сериозен 
ресурс от водещи чужди 
институции“, заяви Сто-
ян Мавродиев, главен из-
пълнителен директор на 
ББР. Той допълни, че ББР 
ще бъде инициатор на ин-
тензивно сътрудничество 
между банките за разви-
тие и международните фи-
нансови институции.

Според министъра на 
икономиката емил Кара-
николов, който също взе 
участие във форума, това, 
което пречи на балкански-
те държави, е липсата на 
свързаност помежду им. 
„По-добри пътища, же-
лезопътна инфраструкту-
ра, газова и електрическа 
връзка - това ще сближи 

хората и ще доведе бизне-
са“, заяви министърът. По 
думите му, няма друга до-
бра алтернатива за нашия 
регион освен свързанос-
тта, инфраструктурното 
развитие и европейска-
та перспектива на дър-
жавите. На политическо 
ниво е направено много, 
но са нужни конкретни 
действия за намиране на 
източници на финанси-
ране на приоритетите. На 
Балканите е нужен стра-

тегически инвестиционен 
план, който да обедини 
ресурсите за реализира-
не на важните проекти. 
Време е за хибридно фи-
нансиране, като поставим 
фокус върху европейския 
фонд за стратегически 
инвестиции, европейски-
те средства и ресурса на 
националните банки за 
развитие“, каза още Кара-
николов.

Събитието събра в Со-
фия ръководителите на 

европейския фонд за 
стратегически инвести-
ции, европейската асоци-
ация на публичните бан-
ки, Инвестиционния план 
за европа, европейската 
асоциация на дългосроч-
ните инвеститори и други 
финансови институции, 
директори на банките за 
развитие от Балканите и 
централна и Източна ев-
ропа, представители на 
правителствата и послани-
ци от съседни държави.

ИКоНоМИКА

Средствата ще се насочат основно за развитие на инфраструктурни проекти на Балканите

Планът „Юнкер“ подкрепя още 300 млрд. евро инвестиции

Производителността 
на труда в България на-
расна с 1,7 на сто за из-
миналата година, а разхо-
дите за труд - с 11 на сто, 
съобщава Българската 
стопанска камара (БСК), 
по данни на евростат. 
Така страната ни се кла-
сира на девето място по 
увеличение на произ-
водителността на труда 
сред държавите - членки 
на европейския съюз. 
Средно за еС ръстът на 
производителността на 
труда е 0,8 на сто. Преди 
нас с по-висока произ-
водителност са страни 
от централна и Източна 

европа - естония, Литва, 
Румъния, Латвия, Полша, 
Чехия, Словения, Унга-
рия. Страната ни обаче 
e сред лидерите по ръст 
на заплати. За последната 
година данните показват, 
че разходите на работо-
дателите за труд само в 
частния сектор нарастват 
с 11 на сто спрямо 2016 
година, информират от 
работодателската орга-
низация. единствено Ру-
мъния има по-голям ръст 
по отношение разходите 
за труд в еС през 2017 
г. - 12,9 на сто. В основ-
ната част на разходите 
за труд са разходи за за-

плати, които формират 
около 81 на сто, а ос-
таналите са разходи за 
социални и здравни оси-
гуровки и данъци (око-
ло 19 на сто). Българска 
търговско-промишлена 
палата(БТПП) припом-
ня, че средната работна 
заплата в края на 2017 г. 
достигна 1095 лв., а за 
София надвишава 1476 
лв. Най-висок ръст в за-
плащането през изми-
налата година се отчита 
в секторите търговия с 
недвижими имоти, адми-
нистративни дейности и 
образование, отчитат от 
БТПП.

Производителността на труда в България нарасна с 1,7%

Черноморската бан-
ка за търговия и разви-
тие (ЧБТР) и Пощенска 
банка предоставят съв-
местно 58,3 млн. евро 
кредит за изграждането 
на първия хотел Marriott 
в София. Договорът за 
заем между двете бан-
ки, дружеството I Tower 
Development и Marriott 
беше подписан на офи-
циално събитие преди 
дни.

ЧБТР, която дейст-
ва като посредник по 
сделката, предоставя 32 

млн. евро, а делът на 
Пощенска банка възлиза 
на 26,3 млн. евро. об-
щата стойност на про-
екта е 100 млн. евро. 
Срокът на заема, който 
ЧБТР отпуска на I Tower 
Development, е 12 годи-
ни. Дружеството, чийто 
едноличен собственик е 
италианската компания 
Finviz, е учредено спе-
циално за реализацията 
на проекта в България. 
очакванията са той да 
отговори на нарастващо-
то търсене на високока-

чествени бизнес, турис-
тически и конферентни 
пространства. 

Изпълнител на проек-
та е австрийската стро-
ителна компания „Щра-
баг“, а проектант е „Ар-
хитектурно студио Пан-
телеев“ еооД. Хотелът 
ще разполага с 232 стаи 
и ще се помещава в 
107-метрова сграда на 
мястото на някогашния 
„Солни пазар“, до сгра-
дата на КНСБ и новата 
офис кула City Tower на 
площад „Македония“. 

Теренът с площ от 5 
хил. кв.м е купен още 
през 2003 г. от друже-
ството „Ай Ти Риъл ес-
тейт“ АД, а през 2012-
а компанията получава 
разрешение за строеж 
на мултифункционална 
сграда с офиси, жилища 
и търговска част и на 
по-малка мултифункци-
онална сграда с подзе-
мен гараж. През март 
2017 г. главният архи-
тект на София допуска 
изменение в инвестици-
онния проект и в края на 

същата година започва 
строителството. очаква 
се то да бъде завършено 
за 30 месеца и хотелът 
да отвори врати през 
2020 г. Веригата има хо-
тели в 122 страни в све-
та и развива бизнеса си 

под 30 различни бранда, 
включително Sheraton 
и Ritz. Нетната печалба 
на компанията през чет-
въртото тримесечие на 
2017 г. достига 201 млн. 
долара, сочи справка във 
финансовия й отчет.

Започва строежът на 
първия хотел Маrrіоtt в Coфия

със ЗаЕм 

Планът „Юнкер“ подкрепя още 300 млрд. евро инвестицииПланът „Юнкер“ подкрепя още 300 млрд. евро инвестицииПланът „Юнкер“ подкрепя още 300 млрд. евро инвестиции
ДО 2020 гОДИНа

Известната верига има хотели в 122 страни в цял свят
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15 идейни проекта са 
подадени за изграждането 
на нов градски парк до 
ДНА в Хасково, съобщи-
ха от общината.

Комисия с председател 
доцент д-р елена Дра-
гозова започна оценка 
на подадените проекти 
в закрито заседание. В 

състава на комисията са 
още архитект Иван Ба-
калов, Стефан Стайков 
- урбанист, главен експерт 
в МРРБ, Благой Петков - 

урбанист, главен експерт 
в община Пловдив, Банко 
Банев - юрисконсулт сек-
тор „обществени поръч-
ки“ в община Хасково.

Проектите се оценя-
ват анонимно, те са но-
мерирани, като имената 
на авторите са в запеча-
тан плик, който ще бъде 
отворен след решението 
за класиране. Тогава ще 
бъде насрочено открито 
заседание на комисията, 
на която ще бъдат пред-
ставени класираните про-
екти. Срокът за вземане 

на решение е два месеца.
Според изискванията 

на конкурса всеки участ-
ник трябва да има в екипа 
си архитект, ландшаф-
тен архитект и геодезист, 
всички с магистърска 
степен. оценява се гра-
доустройствена схема, 

алейна мрежа, осветле-
ние, висока растителност, 
художествени елементи. 
Класираният на първо 
място кандидат получава 
награда от 5000 лв., вто-
рият - 3000 лв., а третият 
- 1000 лв.

Победителят трябва да 
разработи и техническия 
проект за изграждането 
на парка.

Парцелът, върху който 
ще се изгражда паркът, е 
предоставен безвъзмезд-
но на общината от Ми-
нистерството на отбра-

ната. Съществуващите 
асфалтови, бетонови и 
тротоарни настилки са 
частично разрушени.  
Почти напълно е рухнала 
и оградата на бившето по-
деление. На територията 
на имота има останки от 
казармени сгради, които 

трябва да бъдат премах-
нати. Там се намира и мо-
нументът на Х Родопски 
полк, включен в списъка 
на военните паметници. 
През 2013 г. той е рес-
тавриран и сега трябва 
да бъде включен като ак-
цент в бъдещата паркова 
композиция. централна-
та част от терена е обез-
лесена и неподдържана. 
Съществуващите дървета 
нямат декоративна стой-
ност, но след преценка за 
санитарното им състоя-
ние тези от тях, които мо-

гат да се запазят, трябва 
да бъдат включени в пос-
ледващото функционално 
развитие на територията. 
Към момента теренът е 
без развита инфраструк-
тура и не предлага ни-
какви условия за отдих и 
спорт. 

Поли ВАСИЛЕВА

Враца преобразява 
централната си пеше-
ходна зона, съобщиха 
от общината. Само след 
няколко месеца тя ще 
придобие модерен евро-
пейски облик.

Това ще стане по про-
ект за обновление и мо-
дернизиране на зоната. 
Кметът Калин Каменов 
подписа договор за фи-
нансирането му, чиято 
стойност е 6 млн. лв. 
Парите се осигуряват 
безвъзмездно чрез опе-
ративната програма „Ре-

гиони в растеж“.
В края на март общи-

ната стартира процедура 
за избор на изпълнител 
на строително-монтаж-
ните работи. очаква се 
те да започнат в средата 
на юни.

Проектът предвиж-
да да бъдат обновени 

централният площад 
„Христо Ботев“ и бу-
левард „Никола Войво-
дов“. В зоната попада 
и паркът до храм „Све-
ти Николай Мирликий-
ски“. Ще бъдат сменени 
тротоарните настилки, 
пешеходните пътеки, ще 
се изградят велоалеи, 
цветни площи и худо-
жествено осветление. 
Широко застъпено е и 
озеленяването. Изсъх-

налите дървесни видове 
ще бъдат премахнати и 
на тяхно място ще бъдат 
засадени нови с голя-
ма цветна корона. Ще 
се увеличат сегашните 
зелени площи с изоли-
ращи ивици, които ще 
изпълняват ролята на 
ветро, шумо и прахова 
бариера. обновлението 
е съобразено със специ-
фичната архитектура на 
града.

Проектът е обсъден с 
обществеността. Мно-
зинството граждани го 
одобряват и желаят той 
да бъде реализиран.

Строителните дей-
ности ще се изпълняват 
поетапно по изготвена 
схема. Предстои поста-
вянето на информацион-
ни табла за визуализа-
ция на обновлението и 
модернизацията на цен-
търа на Враца. 

ПРоеКТИ

До два месеца комисията трябва да представи класираните проекти

Сред изискванията на конкурса са градоустройствена схема, алейна мрежа, осветление и художествени елементи

Петнадесет идейни концепции се 
състезават за нов парк в Хасково

Враца преобразява централната си зона
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Стара снимачна техника, 
шевни машини, микроскопи, 
кранове за чешми, матрици... 
За мнозина това са само куп 

непотребни уреди. За Иво То-
доров обаче те са вдъхновение, 
което носи светлина. Буквал-
но! Защото ги превръща в лам-

пи уникати. След близо пет 
години хобито му да вдъхва 
нов живот на вече неизползва-
еми предмети ражда и първата 
му изложба. В квартала на 
творческите индустрии „Капа-
на“ в Пловдив артистът сре-
ща своите светещи уникати с 
публиката. Близки приятели 
и художникът галерист Ангел 
Гешев са виновниците тази 
среща да се случи. „Аз не съм 
професионалист скулптор, ди-
зайнер или художник. За мен 
това е хоби и удоволствие, с 
въображението си да превръ-
щам ненужни предмети в лам-
пи“, признава специалистът по 
електроника и микроикономи-
ка Иво Тодоров. Занимава се 
с частен бизнес повече от 20 
години, спец е по изграждане-
то на слаботокови инсталации 
и е член на Камарата на строи-
телите в България. Влечението 
към старинни вещи и предме-
ти с история, макар и ненужни, 
го съпътства във времето. С 
удоволствие обикаля антиква-
риати, панаири, пазари и бита-
ци у нас и в чужбина в търсене 
на интересни уреди. „Нямам 

материал с приоритет. За мен 
е важно да носи атмосфера“, 
казва Тодоров. „Прогледнал“ 
първата си дизайнерска лам-
па, когато край него се озовал 
прашасал голям буркан от де-
бело стъкло, пълен с изгорели 
крушки. Измежду тях поста-
вил няколко светещи и огле-
далният ефект бил впечатля-
ващ. Така започнал да комби-
нира светлината с всевъзмож-
ни стари уреди или елементи 
от тях, да ги гарнира с обков 
от дърво... Лампите му наис-
тина са само за ценители, за 
хора, които гледат света през 
призмата на нестандартното и 
намират красотата там. Затова 
и авторът не си представя своя 
лампа в апартамент с конфек-
ция. Широко скроен и шарен в 
интересите и колекционерски-
те си хобита, Тодоров ще има 
среща и със софийска публика. 
Изложбата му с живописеца 
Геракси Гераксиев ще гостува 
през май в столицата.

ИНТеРИоР

Изложба в Пловдив показва творческите фантазии на бизнесмена Иво Тодоров

Бутикови лампи от стара техника - 
изкушение само за ценители
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Климатичните промени и 
природните бедствия, които 
заемат доминиращо място в 
класацията на най-вероятните 
опасности, застрашаващи чове-
чеството, стават все по-голямо 

предизвикателство и за архите-
ктите и инженерите по света. 
Интересно решение за защита 
на мегаполиси от стихии пред-
лага американската архитектур-
на компания DFA. Тя представи 
свой проект за 19 цилиндрични 
жилищни кули, които могат да 
издържат на 2 метра покачване 
на морското равнище. Те са 
предназначени за парцел в Ман-
хатън, където в момента има 
парк с площ от над 60 хил. кв. 
м, с плаж и футболно игрище. 
Кулите са базирани на решетъч-

ни фасади с много растителност 
и са проектирани да отговорят 
на липсата на достъпни жилища 
в града, които да са устойчиви 
на наводнения.

Сградите ще включват жи-

лищни части, развлекателни и 
търговски площи, предвиде-
ни са и зони за отдих, както и 
пространства за провеждане на 
културно-обществени събития. 
очаква се кулите да функцио-
нират като плаващи острови в 
случай на наводнение. Най-ни-
ските апартаменти ще са раз-
положени на 1,50 метра над 
очакваните нива на водата при 
силна буря. Издигната пътека 
ще преминава по протежението 
на основата и ще свързва поре-
дица от обществени павилиони.

Според прогнозите на уче-
ните след 2050 г. нивото на 
океаните ще се покачи със 76 
см. отчитайки тази заплаха, 
архитектите от DFA са разрабо-
тили алгоритъм за изчисление 

на теглото на зданията, така че 
носещият винтов фундамент 
да остава винаги устойчив без 
риск от разрушения. Кулите ще 
бъдат достъпни за хората по 
всяко време - без значение дали 

се е повишило, или не нивото 
на водата в океана, а специал-
ните асансьори ще могат да се 
използват дори и след наводне-
ние. За тази цел ще служат об-
ширни тераси, повдигнати над 

земята, които ще бъдат оборуд-
вани по периметъра на целия 
квартал. Архитектите са проек-
тирали комплекса като отговор 
на строителните тенденции в 
Ню Йорк. Те го описват като 
дългосрочно решение, което 
ще „предпази града от бързите 
промени в околната среда и ще 
защити бъдещите поколения 
хора. Проектът все още не е 
одобрен от градските власти, но 
авторите разчитат, че ще имат 
възможността да го реализират 
съвсем скоро. 

еКСТеРИоР

Уникални кули спасяват Манхатън от наводнения
Цилиндричните съоръжения могат да издържат на 2 метра покачване на морското равнище
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Пловдив, ул. “11 август”  № 5 
рекламен офис: 032/634 655, www.katrafm.com

Седмичен хороскоп за периода 23 - 29 април

Запазете сегашния 
си ритъм на работа 
и режим на живот! 
Тази седмица те ще 
са гаранция за ста-
билност. Ще успее-
те да свършите набе-
лязаните задачи и да 
реализирате делови 
успех. Това ще е сти-
мул да се насочите 
към нови начинания. 

Чувствате сили да 
се справите и с тях. 
Нужна е обаче добра 
организация, в която 
трябва да включите и 
околните. очертават 
се добри дивиденти, 
които най-вероятно 
ще ги мотивират да 
заработят с вашето 
темпо. Предстоящо 
пътуване.

Предстоящо 
пътуване

Мобилизирайте си-
лите си, за да запазите 
извоюваното и да ук-
репите позициите си 
в бизнеса! Работихте 
упорито и дълго, за да 
стигнете дотук, но сега 
трябва да задържите 
спечеленото. Конку-
ренцията ви диша във 
врата.  Подхождайте 
далновидно, планирай-

те ходовете си, но не 
ги споделяйте засега! 
Възможно е някой да 
иска да ви попречи 
и да ви върне назад. 
Имате качествата да 
се преборите. Търсете 
съмишленици и парт-
ньори, но ги проучете 
внимателно, преди да 
ги включите в проек-
тите си!

Укрепете 
позициите си

Уверени и в конди-
ция щурмувате цел 
след цел. Справяте 
се успешно с всич-
ки предизвикателства, 
което буди респект 
в околните. Все по-
често ви търсят за 
съвет, идва и пред-
ложение за съдружие 
и партньорство. от 
вас зависи дали да се 

включите. Каквото и 
да решите, трябва да 
запазите сегашния си 
ритъм на работа. Раз-
давайте се максимал-
но, за да се радвате 
на успешни сделки 
и добри приходи! Те 
ще ви дадат нужното 
спокойствие и само-
чувствие за дълъг пе-
риод.

Справяте се с 
предизвикателствата

Следвайте  неот-
клонно целите, които 
сами сте си поста-
вили. Имате сили и 
енергия да ги реали-
зирате, но крайният 
резултат е въпрос на 
малко повече време. 
Въоръжете се с тър-
пение, защото дребни 
препятствия забавят 
хода на събитията! 

Бъдете готови и за 
подмолни действия 
от страна на ваши 
конкуренти! Ако сте 
внимателни и вземете 
мерки навреме, имате 
шанс да заобиколите 
някои от трудности-
те. очаква ви финан-
сова сполука. Инвес-
тирайте средствата 
разумно.

П р е ка л е н ат а  а м -
биция ви крои лоша 
шега. Започнали сте 
толкова много неща, 
че сами се обърквате 
кога и какво правите. 
Ако не сложите рабо-
тата си в график и под 
контрол, сте застраше-
ни от грешки. Бъдете 
внимателни с докумен-
ти и в преговори с фи-

нансови институции! 
Не е изключено ня-
кой да ви подведе или 
сами да се вкарате в 
неприятности. В мо-
мента е по-добре да 
се откажете от един 
проект, за да довър-
шите останалите, от-
колкото да опитвате да 
се справите с всички. 
Няма да успеете.

Откажете се 
от даден проект

Н е  п р и бъ р з ва й т е 
нито в оценките, нито в 
действията си! Застра-
шени сте от грешки. За 
да ги избегнете, е до-
бре да забавите темпото. 
Така ще имате повече 
време за проверка на до-
кументи и контрол над 
паричните потоци. Ра-
ботата ви върви по план. 
Дори и някои трудности 

няма да объркат това, 
което сте започнали. 
Когато усетите, че сте 
на финалната права, 
помислете за участие 
в нов проект! Скоро 
ще получите предло-
жение, което трябва да 
анализирате добре - зад 
примамливите условия 
може да се крият под-
водни камъни.

Обмислете добре 
новото предложение

Напредвате успешно 
по важен проект, но не 
бързайте да планирате 
нови задачи! Нужно е 
финансово обезпече-
ние, за да сте сигурни 
в добрия изход на на-
чинанието. очертава 
се проблем с банков 
кредит. 

Налага се да проме-
ните плановете си или 

поне да ги отложите 
временно до изяснява-
не на ситуацията.

Чувствате се под-
ведени от щедри обе-
щания на ваши парт-
ньори. Не показвайте, 
че сте огорчени! На-
правете си изводите 
и преценете на кого 
може да разчитате в 
бъдеще!

Преценете на кого 
може да разчитате

Чувствате се умо-
рени и изнервени, без 
тонус за работа. Веро-
ятно вече сте в плен 
на пролетната умора. 
Задават се финансо-
ви проблеми,  които 
допълнително ще ви 
натоварят. Вместо да 
се ядосвате, се моби-
лизирайте,  направе-
те консултации с ваш 

доверен човек и взе-
мете решение как да 
действате. Сега всяко 
забавяне ще ви струва 
скъпо. Погрижете се 
да укрепите и здраве-
то си! Нови знания и 
контакти ще ви бъдат 
от полза. Колкото и да 
не сте в настроение, не 
отказвайте покана от 
партньори!

Застигат ви 
парични проблеми

Започвате седмица-
та с мрачни мисли. 
Нямате чак такова ос-
нование за песими-
зъм, но трудно някой 
ще ви убеди в това. 
Разколебани сте  в 
собствените си въз-
можности, което ви 
прави нервни и избух-
ливи. Не се чудете, 
че мнозина ви избяг-

ват или комуникират 
с вас само по делови 
въпроси. Налага се 
да положите усилия 
и да промените това. 
Вътрешно се чувства-
те несигурни и имате 
нужда от опора. Пре-
глътнете егото си и я 
потърсете! екипната 
работа сега е препо-
ръчителна.

Имате нужда 
от опора

Ще ви се налага да 
започвате наново всич-
ко. Тази седмица рабо-
тата ви върви наопаки. 
Има такива моменти. 
Излишно е да се оп-
лаквате или нервира-
те! Най-разумно е да 
изчакате неблагопри-
ятния период да отми-
не. отложете срещи, 
преговори и пътува-

ния! Нищо позитивно 
няма да излезе от тях. 
Използвайте освобо-
деното време да ана-
лизирате, да планира-
те и дори да помеч-
таете! Не забравяйте, 
че всичко около нас 
е енергия, вярвайте 
в силата на мисълта! 
Скоро ще жънете ре-
зултати.

Отложете преговори 
и срещи

Струва ви се, че не 
сте в най-изгодна по-
зиция на работното си 
място, но това съвсем 
не е така. Скоро ще 
получите предложе-
ние и шанс за кари-
ерно развитие. Натру-
пали сте достатъчно 
опит и знания и имате 
сили да се справите 
с лекота. Неизчерпа-

емата ви енергия и 
хъс за работа са други 
ваши качества, които 
околните оценяват ви-
соко. Спечелили сте 
доверието на съдруж-
ници и партньори и 
със своята лоялност. 
Всичко това гаранти-
ра успех и блестяща 
професионална реа-
лизация.

Получавате шанс за 
кариерно развитие

Навлизате в силен 
период. Сякаш неща-
та се подреждат сами, 
бе з  о собено  ваше 
усилие. Възползвай-
те се от шансовете, 
които ви се откриват! 
Те са както в полето 
на професионална-
та реализация, така 
и в личен план. Ва-
жно е обаче да ук-

ротите своята емо-
ционалност и прека-
лена амбиция. Доза 
умереност винаги е 
препоръчителна. Не 
пропускайте срещи и 
разговори с клиенти 
и бизнес партньори! 
На прага сте на нов 
проект, който ще ра-
ботите с вдъхнове-
ние.

Работите с 
вдъхновениеБЛИЗНАЦИТЕЛЕЦ

Временни 
затрудненияОВЕН

РАК ЛЪВ ДЕВА

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ

КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ

АСТРоЛоГ
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В интериорния дизайн у нас все по-голямо приложение намират широкоформатните гранито-
гресни плочи. Те създават както естетика, така и комфорт в помещението, в което се полагат. 
Тъй като притежават голяма площ и малка дебелина, голямоформатните плочи трябва да бъдат 
полагани със специални продукти и инструменти. За да може плочите да залепнат перфектно с 
DekoFix C2TE - флекс технология за лепене на голямоформатни плочи, и да останат така в про-
дължение на години, без да се появят деформации, гарантирайки максимална надеждност, неза-
висимо от това къде се лепят, е препоръчително да се използват флексови лепила за плочки.

„Флексово лепило“ е си-
ноним на качество, както 
и на продукт с високи тех-
нически показатели. Флек-
совото лепило, под бранда 
Deko Professional, DekoFix 
C2TЕ е произведено по 
специална технология, със 
специфичен химичен със-
тав и допълнителни до-
бавки, което го отличава 
от стандартните конвенци-
онални циментови лепила 
за плочки. DekoFix C2TЕ 
има свойството да пое-
ма различни деформации, 
без да се компрометира 
от ниско сцепление или 
напукване. Подходящо е 
да се използва за по-тежки 
и широкоформатни плочи 
или облицовки, като почти 
няма ограничения за мес-
тата и условията на упо-
треба на продукта.

DekoFix C2TЕ флексово лепило 
съчетава в себе си отлични качест-
вени показатели и дава гаранция 
за сигурност на отлична цена. 
Успешно може да се използва за 
лепене на плочка върху плочка, 
за открити тераси и балкони, за 
полагане на плочки в молове, ве-
риги магазини, хотели, обществени 
сгради, тротоари, подложени на за-
мърсяване или високи температур-
ни амплитуди. Подходящо е също 
за лепене на изолационен матери-
ал на открито и закрито, като EPS, 
XPS, каменна вата, звукопоглъща-
щи панели и други. Продуктът се 
препоръчва и за полагане върху 
стари настилки, с което се спес-
тява време и се създава удобство 
както за потребителя, така и за 
апликатора или майстора. С този 
продукт е лесно полагането и на 
плочки върху подово отопление и 
стоманобетон, като основното из-
искване е той да е отлежал. 


