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Край на порочното обжалване на обществени поръчки
Ще се носи съдебна отговорност за причинените вреди, ако се установи умишлено блокиране на процедурите
Промени в Закона за
обществените поръчки,
които да ограничат възможността за съдебно обжалване на обществените
поръчки, e внесeно в деловодството на Народното
събрание. В мотивите на
законопроекта е записано,
че чрез множеството облажвания в съда се блокират ключови проекти, за
някои от които има осигурено финансиране за ми-

лиони, а се бавят с години. Ако промените бъдат
приети, жалбоподателите
вече ще трябва да предоставят доказателства, че са
заинтересована страна, и
да носят съдебна отговорност, ако се докаже, че недобросъвестно бавят хода
на обществената поръчка
със съдебни процедури.
Авторите на промените предлагат да отпадне настоящият текст от

ЗОП, който гласи, че всяка заинтересована страна
участник има право да обжалва процедурата. Така
се въвежда персонална отговорност за причинените
вреди, ако се установи
злоупотреба с правото на
обжалване.
Управляващите предлагат и възможност за
връчване на съобщения
и призовки само по електронен път - по имейл и

факс, за да бъдат ускорени
процедурите. В жалбите
си до КЗК участниците
в обществените поръчки
вече ще трябва да прецизират интереса си, като
включат в мотивите си
обстоятелствата, на които
основават качествата си
на заинтересовани лица,
и посочат конкретно и изчерпателно всички възражения, основанията за тях
и своите искания.

Д-р Атанас Камбитов, кмет на Благоевград:

Не е въпросът да се запазят ли археологическите разкопки на АМ „Струма“, а как

Възможните варианти
за запазване на археологическите находки и продължаване на строителството на Ам „струма“
бяха обсъдени на среща

дискусия, организирана
от кмета на Благоевград
д-р Атанас Камбитов. Той
предложи свикване на
Общо събрание, в рамките на което да бъдат
поместени трите възможности, които се обсъждат в момента. Първият
вариант касае запазване
на находките на място и
спиране на строежа на

Ам „струма“. Вторият е
за оставяне на находките
на мястото, където са открити, и заобикаляне на
трасето на магистралата.
В тази връзка кметът поясни, че според анализи
на АПи това ще струва
около 43 млн. лв. мнението на министъра на
регионалното развитие и
благоустройството Нико-

лай Нанков е, че при този
вариант ще има забавяне
с около 4 години и можем
да бъдем лишени от европейско финансиране,
коментира д-р Камбитов.
Той поясни, че за ново
трасе е необходим нов
ОВОс, нова оценка за
съответствие, нови парцеларни планове, обявления, отчуждителни мероприятия, обжалване,
обезщетения. Третият
вариант предвижда преместване на находките и
социализиране на целия

археологически обект.
според специалистите
тази алтернатива би била
най-ефективна. Кметът
подчерта, че провеждането на Общо събрание
е по-добрият вариант от
референдум, тъй като решенията не са от компетенцията на местните
власти. Отново ще има
гласуване в урни. Не е
въпросът да се запазят ли
археологическите разкопки, а как. Чрез Общото
събрание ще добием найясна представа за позици-

ята на хората, заяви още
д-р Камбитов. мнението на ръководителя на
екипа по разкопките доц.
Здравко димитров е, че
най-доброто решение е
изместване на значимите
археологически находки и продължаване на
строителството на Ам
„струма“. Представители
на бизнеса се обявиха
за запазване на находките, с вариант тяхното
изместване, и продължаване строителството на
магистралата.

В СОФИЯ

Изграждат помощна шахта за метрото
при Военна академия

По изграждането на помощната шахта при “Военна
академия” се работи активно от началото на април

Катя ТОДОРОВА
Започна прокопаването
на помощна шахта, която
ще улеснява изграждането на третия метродиаметър в участъка между метростанциите на „Орлов
мост“ и при Театър „софия“. Вече се работи при
спирката на автобусите
на бул. „евлоги и Христо Георгиеви“ в участъка между ул. „мизия“ и
ул. „Шипка“, при „Военна академия“. според
експерти след време въпросният изкоп, който ще
бъде укрепен, може би ще
се използва и за отклонението на метрото, което
според идейния проект
трябва да се отделя от

най-новия метродиаметър
и да върви в посока на
Окръжна болница, в непосредствена близост до
бул. „цариградско шосе“.
Във връзка със строежа до 28 май се забранява влизането на пътни
превозни средства по две
пътни ленти от северната
страна на южното пътно
платно на бул. „евлоги
и Христо Георгиеви“ в
участъка между ул. „мизия“ и ул. „Шипка“. движението ще се извършва в една пътна лента от
южната страна на южното пътно платно на булеварда в същия участък,
съобщиха от столична
община. От 29 май до
20 октомври пък в същия участък трафикът

ще върви по временна
пътна лента от северната страна. Автобусната
спирка по маршрута на
линии 72, 75 и 213 „Военна академия“ в посока ул.
„Оборище“ се премества
след кръстовището с ул.
„Шипка“.
Третият метродиаметър на столицата трябва
да е готов до есента на
2019 г. В момента се изграждат 12 км от линия
3 на столичното метро,
разделени на два участъка. Участъкът от бул.
„Владимир Вазов“ до
ул. „Житница“, „Красно
село“ е 8 км и към април 2018 г. физическото
му изпълнение е 59%, а
до края на годината ще
е над 80%. Участъкът от
ул. „Житница“ - „Овча
купел“ - „Околовръстен
път“ е с дължина 4 км,
неговото изпълнение започна през 2017 г. и се
очаква към края на 2018 г.
да е над 50%.
„Къртицата“, която копае и едновременно изгражда подземния тунел,
в момента работи в зоната между „медицинска
академия“ и НдК.
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Столична община прави публично
достъпни още 23 комплекта от данни
София е първата администрация в България
със Стратегия за интелигентна специализация
до края на годината
столична община планира да публикува и на-

нистрация стартира с публикуването на сборния
бюджет на столична община, както и проектите
по програма „Култура“ и
обществените поръчки.

община кандидатства и по
проект WiFi4EU - схема
за финансиране и подпомагане инсталирането
на Wi-Fi на обществено
пространство. местна-

прави обществено достъпни още 23 набора от
данни. Това обяви кметът на софия Йорданка
Фандъкова в рамките на
конференцията „интелигентна специализация и
трансфер на технологии
като иновативни двигатели за регионален растеж“.
събитието бе организирано от съвместен изследователски център и
европейската комисия. В
него взеха участие еврокомисар мария Габриел,
вицепремиерът Томислав
дончев, ръководителят на
еК на регионите марку
маркула.
В момента се публикуват и поддържат в актуално състояние 27 набора от
данни, поясни Фандъкова
и добави, че столична
община е първата в страната, започнала процесите
на отваряне на данни. с
подкрепата на програма
„европа“ и Асоциация
за развитие на софия е
разработена платформа,
където отварянето на данни от общинската адми-

По думите на кмета,
столична община е първата община в България,
която разработи, прие и
изпълнява стратегия за
интелигентна специализация. В нея като приоритети за софия са информационните и комуникационните технологии и креативните и творческите
индустрии, каза кметът на
софия. със съдействието
на еврокомисаря мария
Габриел в софия ще проведем дигитална асамблея, в рамките на която
организираме Балкански
хакатон. През последните
години софия се развива
като най-голямата областна икономика и все поубедено се доказва като
привлекателно място за
инвестиции. софия произвежда 40% от БВП на
страната, каза Фандъкова.
столичният кмет припомни развитието и на
обществените зони със
свободен достъп до безплатен интернет както в
градския транспорт, така
и в метрото. столична

та власт в главния град
на страната работи и по
конкретен проект за създаване на лаборатория за
иновации и генериране
на идеи. Това е проектът „Умения за новите
поколения“. По проекта
столична община създава
лаборатория за иновации
и генериране на креативни идеи в подкрепа на
младите хора.
„софия е един от координаторите в Градския
дневен ред на ес (Urban
agenda for the EU), в която еК и редица европейски градове си партнират
директно. софия е координатор на партньорство
„цифров преход“ заедно с
естония и Оулу, Финландия. целта на партньорството е да идентифицира
и предложи нови мерки и
решения за подобряване
на европейското законодателство, финансиране
на градските политики и
обучителните програми за
улесняване на дигиталния
преход в европа“, каза
също Фандъкова.

Катя КОСТОВА

Паркът “Заимов” е една от зоните със свободен интернет достъп в столицата

Още за ремонтите в София на стр. 12-13
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Нова пространствена концепция предвижда
Идеята е с промяна в ОУП да се премине от дисперсен тип град
собствениците на земеделски земи ще имат
право да променят техния
статут, това предвижда основната промяна в общия
устройствен план на Пловдив. идеята на администрацията е с промяната да
се премине от дисперсен
тип град в хомогенен, тоест с 0 квадратни метра
земеделска земя, обясняват от общината. По този
начин ще се даде възможност на собствениците на
земеделска земя да променят нейния статут.
сега голяма част от тях

не могат да направят това.
Тези земеделски земи,
чийто статут не може да
бъде променян според сега
действащия общ устройствен план, са предимно
в районите „северен“,
„Южен“ и „Западен“.
два нови квартала с жилищно строителство ще
бъдат обособени в южните и западните части на
Пловдив. На една от последните си сесии общинските съветници гласуваха
измененията на плановете
за регулация на местностите Гуджуците и Тер-

зиите, които се намират в
районите „Южен“ и „Западен“. с промяната там
ще се обособят различни
парцели, като статутите
на земите могат да бъдат
променени за жилищно
строителство. То обаче ще
бъде до 10 метра, задължително с 40% озеленяване. Така жилищни мастодонти и кооперация няма
да могат да изникнат в
двете местности. с промяната на ПУП-овете може
да започне и прокарването
на ток и вода, а след това и
на подземна инфраструк-

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Узаконяваме обект без нужните разрешителни и документация, след като платим
Незаконен строеж да
се узаконява, след като
се плати глоба в размер
на 30% от стойността му.
Това предлагат с промени
в Закона за устройство на
територията група депутати. Те обаче настояват, че
това не е амнистия, защото промените няма да важат за всички постройки.
Каква е стойността на
имота, който ще бъде узаконен, ще се определя от
кмета на общината или
упълномощено от него
лице по методика, издадена от регионалния министър. измененията се от-

насят само за строежи от
четвърта и пета категория
и не предвиждат от тях да
се възползват големи постройки или небостъргачи. По този начин кметовете ще избегнат морални
проблеми, свързани при
събарянето на обитаеми
къщи, тъй като често това
е единствено жилище на
потърпевшите, мотивират
се вносителите на промените.
депутатите предлагат
възможност за узаконяване на жилищни и смесени сгради със средно
застрояване, сгради и съ-

оръжения за обществено
обслужване с разгъната
застроена площ до 5000
кв. м или с капацитет до
200 места за посетители.
Узаконени могат да бъдат построени без документи къщи, вили, производствени сгради с до 50
работни места. Незаконното строителство и преустройство също ще може
да бъде узаконено и за
сгради, които са културни
ценности с категория „ансамблово значение“ и „за
сведение“. според депутата младен Шишков, който
е един от вносителите на

промените, само сградите,
отговарящи на всички изисквания, ще бъдат узаконявани. За да не бъдат съборени, строежите трябва
да отговарят на подробния
устройствен план.
Той обаче може да бъде
изменен, за да се съобрази
със зданията, направени
без строителни книжа.
По стройката трябва
да е конструктивно устойчива, да може да бъде
присъединена към електрическата и ВиК мрежата. Процедурата по
узаконяване включва архитектурно и геодезиче-

ско заснемане, становище
от инженер конструктор,
съставяне на технически
паспорт и т.н. Освен това
е задължително този, който подава искане за това,
да е собственик на земята.
Така се изключвали жилища на роми, които найчесто били в чужд имот.
Ще се събарят обаче
постройки, които не отговарят на изискванията за
отстояния от границите
на имота или от съседни постройки. Няма да
се допуска узаконяване и
на строежи със съществени отклонения, както
и на такива, които попадат в защитени територии
или във вододайни зони.
искането за узаконяване
може да бъде направено
от собственика на имота, в който има незаконна постройка, както и от
лице или фирма, които
имат право за строеж в
чужд имот. Така според
депутатите ще се избегне
незаконното строителство
в общински или частни
имоти. Те са категорични,
че изобщо не става въпрос за безразборно строителство оттук нататък.

90% от къщите в ромските кварт

идеята е да се даде възможност тези, които не
са имали желанието или
възможността да изготвят
техническа документация
в момента на построяването, да го направят на
по-късен етап срещу съответната санкция.
Законопроектът предвижда още за незаконни имоти, които може да
бъдат узаконени, да се
плаща обезщетение при
евентуално отчуждаване.
Възможността за узаконяване ще важи за по-

Акции срещу незаконни обекти често стават след сигнал от еле
за строителство на жилищни сгради около техни стълбове за осв
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застрояване на земеделски земи след смяна на статута им
в хомогенен - с 0 квадратни метра селскостопански площи
тура, уточняват от администрацията.
Първите къщи там могат да се построят около
новия път, който се проектира от район „Западен“
- между Прослав и Коматево. Пътят ще минава през
Терзиите, като проектът
предвижда двулентов път,
тротоари, велоалея, LED
осветление и паркоместа.
Новата пътна отсечка ще е
дълга около 2 км, като ще
тръгва от улица „елена“
и ще се включва на Коматевско шосе до разклона
за „Остромила“. Очаква се

проектът да бъде одобрен
от градските власти и да се
пристъпи към технически
проект и търсене на финансиране.
От администрацията в
Пловдив са решили, че в
новия Общ устройствен
план ще бъде заложено
премахването на всички
земеделски земи в очертанията на града, като всеки, който иска, да може да
смени статута на имота
си. идеята е всички земеделски земи на юг и запад
да се превърнат в квартали, но категорично само с

ниско строителство до 10
метра.
На практика такива парцели има в кварталите „Остромила“ и „Беломорски“,
както и на юг от тях към
Коматево. Така в един момент - при нужното облагородяване, трите квартала
да бъдат плътно запълнени
с къщи и реално да се слеят.
друга такава зона е въпросната местност Терзиите, която е между Прослав
и Коматево. Това е и найголямата площ със земеделска земя в Пловдив.
Върху земеделски земи в Пловдив ще се строят кокетни еднофамилни къщи

глоба в размер на 30% от стойността му

али в страната са незаконни

стройки, направени след
1 април 2001 г., тъй като
имотите без строителни
книжа от преди тази дата
се смятат за търпими.
Приходите от глоби за
признаване на незаконни
постройки ще доведат до
повече приходи в общинските бюджети, смятат
вносителите. според тях
санкциите са достатъчно
високи, за да не насърчават незаконното строителство, и в същото време
по-малки като разход от
перспективата сградата

ктроразпределителни дружества
етление

да бъде съборена и построена наново, посочват
депутатите. Те смятат, че
възможността за узаконяване ще накара общините
да следят по-изкъсо за незаконни строежи, защото
в момента самите администрации нарочно бавели
процедурите от морални
съображения.
според вно сителите
предложенията дават възможност, която би разтоварила негативите, които
генерират кметовете на
общини, тъй като процедурите по премахване
на незаконни постройки
водят след себе си както
тежки административни
проблеми, така и проблеми от социално естество. Причината е, че много
често такива постройки
са единствено жилище и
процедурите влизат в противоречие с европейската
конвенция за правата на
човека. През април миналата година европейският
съд за правата на човека в страсбург излезе с
решение, в което настоя
българското правителство
да спре планираното от
община Пловдив събаряне
на къщи в Арман махала
до осигуряване на подхо-

дящи жилища за обитателите им. Акции по заличаване на незаконни къщи
в ромски махали бяха подети от различни общини,
като най-запомнящите се
бяха във варненския квартал „максуда“, Гърмен и
Асеновград.
6067 с а издадените
до момента заповеди за
премахване на незаконни постройки, става ясно
от регистъра на дНсК.
В момента законодателството не позволява незаконна постройка да бъде
узаконена. единственият
вариант е тя да бъде съборена. Разходите за това
се поемат от собственика. Първоначално му се
дава срок, в който той
доброволно да премахне
постройката. Ако не го
направи, се пристъпва към
принудително изпълнение.

МНЕНИЕ

Арх. Илко Николов, бивш председател на ОбС в
Пловдив :

Не виждам риск от презастрояване
Не смятам, че има
риск от презастрояване в Пловдив, тъй като
изискването при смяна на статут ще бъде
за нискоетажно строителство. Още повече
че плановото задание
за изменение на общия
устройствен план е
прието още през 2016
год и н а . с п о р ед м е н
малко закъсняха процедурите по обявяване на
обще ствената поръчка, коментира архитект
илко Николов, бивш
председател на Обс в
Пловдив.
с п о р е д н е го т о з и
проце с т рябва да с е
ф и н а л и з и р а с ко р о ,
тъй като изменението
на общия устройствен
план ще реши не само

проблемите със земеделските земи, но и редица други, които съществуват в настоящия.
Основните пропуски
бяха предимно в несъответствия между заложените параметри в общия устройствен план

и действащите подробни устройствени планове. Това беше много
голяма грешка. имаше
проблеми със зелените
площи, имаше и проблеми с един гробищен
парк, допълни архитект
Николов.

ЕТАЛКОМ ИНВЕСТ
ВНОСИТЕЛ НА ПЪТНИ БИТУМИ
ПРОИЗВОДСТВО НА НИС ПАНЧЕВО

ПОЛИМЕРМОДИФИЦИРАНИ
БИТУМИ:

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

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

www.metalcominvest.com;
office@metalcominvest.com; тел.: +359 73 881608
www.metalcominvest.com
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иНТеРВЮ
Паралелно с проектирането на четирилентовите
пътни лъчове по преценка на кметовете ще се
проектират също и велоалеи, както и отбивки към
различните малки населени места

Имаме опит от подготовката на документите и
процедурите за проекта Бургас - Слънчев бряг и обхода на
Поморие. Работата е трудна и отнема време, особено по
отношение на отчуждителните процедури

Димитър Николов, кмет на община Бургас:

Подготвяме регионален проект за четирилентови пътища,
които да свързват Бургас със селищата от областта
Очаквам силен туристически сезон, има резултат от нискотарифните полети, които общината подпомогна финансово
Бургас е пълен с туристи още преди активния
летен сезон. Това се дължи на нискотарифните
полети от и до 11 града от 6 държави, които бяха
подпомогнати финансово от общината. Самолетите са по дестинациите: Германия (Мюнхен,
Франкфурт и Дюселдорф), Италия (Милано), Израел (Тел Авив), Литва (Каунас), Латвия (Рига),
Словакия (Братислава), и Полша (Варшава, Краков и Жешов).
Полетите са със запълняемост 90%, хотелите
бележат ръст в нощувките от 30 до 80%.
За началото на туристическия сезон, за новата
визия на центъра на Бургас, както и за идеята за
4-лентови пътища в Бургаска област разговаряме
с кмета на Бургас Димитър Николов.
Разговаря
Ирина ГЕНОВА
- Г-н Николов, какъв е
ефектът от нискотарифните полети, които започнаха
да се извършват от края на
март т.г.?
- Проведох разговор с представител на нискотарифната
компания, която в последните дни извършва полети до
Бургас. според него средно
запълняемостта на полетите до
Бургас е около 90%, което надхвърля първоначалните прогнози. дано това да се запази и
през следващите периоди.
Надявам се, че със затоплянето на времето този интерес
ще се увеличи. Успоредно с
това попитахме кои места в
Бургас се посещават. Най-голям интерес има към остров
св. Анастасия. За съжаление,
първите дни на полетите съвпадаха с лошите метеорологични
условия - мъгли и липса на плаваемост до острова.
Тези дни обаче корабчето
работи и е почти на 100% пълно. Най-много са туристите от
Полша, израел, Литва, Латвия,
естония, Холандия. Най-високият процент е от Полша.
Увеличеният брой на туристите
се отразява положително и на
местата за настаняване в община Бургас.
Направихме сравнение със
запълняемостта на бургаски

хотели от различни категории
в последните 15 дни в сравнение със същите периоди през
последните две години. Проучихме двузвездни, тризвездни,
четиризвездни и апарт хотели,
включително и апартаменти от
приложенията за резервация.
Нарастването на нощувките е
от 30 до 80 процента, средно 50%. Това потвърждава нашите
първоначални прогнози за силен сезон.
- Самата авиокомпания
изненадана ли е от интереса?
- самата авиокомпания, както и летището в Бургас изразиха голямо удовлетворение, че
въпреки ранните полети и липсата на стартирал туристически
сезон, в Бургас запълняемостта
на седалките е 85-92 процента.
до Краков почти на 100% полетът е пълен.
Но нека да мине един поголям период и да направим
по-сериозна справка с повече
детайли.
- Мислите ли за допълнителни събития и прояви в
Бургас - например фестивали, конференции, които да
привличат туристите от нискотарифните полети?
- именно този подробен анализ ще ни даде отговор на въпроса какъв тип събития, прояви - фестове, музикални или
културни събития, ще се случат
и къде. Трябва да съберем повече информация какво се търси,
къде се посещава най-много.

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

Надявам се след няколко месеца да бъда по-изчерпателен.
- Очаквате ли другите общини от Бургаска област да
се включат във фонда за субсидиране на полетите, за да
не пада цялата тежест върху
Бургас?
- Няколко пъти съм търсил
съдействие от кметовете на
Несебър, Поморие и созопол.
Предложих им да обединим
усилията си, но още нямам
отговор. Нашата ръка е протегната.
- Преди броени дни инициирахте среща, на която
представихте идеята си за изграждането на четирилентови пътища, които да свързват
областния град с останалите
общини в областта. Какво ще
включва този проект?
- Проектът предвижда проектирането на: Бургас - Айтос;
Бургас - средец; Бургас - малко Търново; Бургас - созопол
- Приморско - царево; Бургас
- Поморие - Несебър.
целта е да бъде изработен
общ регионален проект, с който
да се кандидатства за финансиране през следващия програмен
период. идеята е общините
също да участват със собствени
средства, а проектът да бъде
представен пред областния управител, АПи и министерството на регионалното развитие,
тъй като инвестицията ще е
част от републиканската пътна
мрежа.
дотогава общинските екипи
по места, съвместно със специалистите от АПи ще определят
трасетата, ще стартират изготвянето на парцеларни планове
и свързаните с тях отчуждителни процедури. Подготовката ще
отнеме 2-3 години до изработването на цялостен проект за
пътна четирилентова мрежа в
региона.
Паралелно с проектирането

на четирилентовите лъчове по
преценка на кметовете ще се
проектират велоалеи и отбивки
към различните малки населени места.
Община Бургас ще координира цялостния проект и ще
подпомага административно
общините.
Това ще е дълъг и труден
процес, но проектът няма алтернатива. Колкото по-рано
започнем подготовката, толкова
по-голям шанс за финансиране ще има. средства се привличат с готови и качествени
проекти. Вече имаме опит от
подготовката на документацията и процедурите за проекта
Бургас - слънчев бряг и обхода
на Поморие. Работата е трудна,
тъй като отнема много време,
особено по отношение на отчуждителните процедури. Радвам се, че колегите от другите
общини подкрепиха идеята
и започват работа по места,
защото до 2-3 години можем
да финализираме проекта и да
кандидатстваме за финансирането му.
- Каква ще бъде новата визия на търговските обекти в
центъра на Бургас?
- Общинският съвет вече
прие Наредба за изменение
и допълнение на Наредбата
за преместваемите обекти за
търговски и други обслужващи
дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас.
Там бяха уточнени технически изисквания към сенниците
и чадърите. За територията на
ул. „Богориди“, ул. „Александровска“, пл. „Тройката“, пл.
„св. св. Кирил и методий“,
пл. „царица Йоана“ и ул. „Ал.
Батенберг“ се допуска поставянето само на чадъри и сенници
в цветовата гама от бяло до
светла охра.
Отначало предложението

беше те да са без рекламни надписи, но след това бе коригирано и се реши да имат фирмени
надписи по бордовете.
- Поискахте ли вече от Изпълнителната агенция по
околна среда да разположи в
ж.к. „Славейков“ една от своите мобилни лаборатории за
измерване на въздуха?
- Чух се по телефона с временно изпълняващия длъжността директор на изпълнителната агенция по околна среда и го помолих да ни помогне, като позиционира няколко
от мобилните лаборатории на
агенцията в ж.к. „славейков“.
Те разполагат с 5 или 6 на брой
такива. Аз се ангажирах като
кмет да им съдействам за осигуряване на подходящи точки,
за да има подходящ периметър на безопасност и достъп
до електричество. директорът
каза, че веднага ще реагира.
искането е направено от община Бургас и чрез РиОсВ.
Колегите от РиОсВ трябва да
вземат решение къде да бъде
разположена. целта е да получаваме от повече източници
адекватна информация, не само
от стационарните станции.
В същото време от фирма
„Кроношпан“ (която бургазлии
считат за замърсител на въздуха и срещу която протестират) отговориха положително
на предложението да закупят
станция за измерване на въздуха.
Ние подадохме информацията към РиОсВ, защото там
работят компетентни специалисти, които ще отговорят точно
с какви параметри трябва да
е станцията. Така че аз чакам
експертите на РиОсВ да уточнят какво се изисква да притежава новата станция.
Още за проектите на Бургас на стр. 17
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мЛАдиТе В БРАНША
Арх. Борис Ставрев:

Задача на архитекта е да насочва обществените нагласи и
да предлага решения за цялостното развитие на средата
Трябва да се стремим към кръгова икономика и въвеждане на възобновяеми енергийни източници
- Защо избрахте да се реализирате в България?
- Винаги съм бил очарован
от същността на архитектурата
- един майсторски синтез на артистичност с множество точни
и практични науки. Решението
да се захвана с архитектурно
образование си беше мое и бях
наясно, че това си е доста специфична ниша, в която трудно
се пробива, без да си израснал в
такава среда, да си стъпил върху браншови фундамент, така
да се каже. Аз съм завършил
езикова гимназия и повечето ми
връстници заминаха в чужбина
за висшето си образование,
но на онзи етап вярвах, че по
нашите ширини можеш да получиш адекватно обучение във
висшите училища (нещо, в което вече не съм съвсем убеден).
иначе желанието да остана
тук беше съвсем прагматично
- силно съм привързан към нашата прекрасна природа и към
близките си хора. Това са неща,
с които не исках да се разделям
на онзи етап. имам роднини
емигранти (на които съм гостувал доста пъти) и покрай
техните истории бях изградил
представа за живота в чужбина,
която не ми харесваше особено. Освен това виждах, че в
България сме доста назад като
качество на строителните практики, и това само по себе си ми
се струваше като добра предпоставка за развитие. считам за
основна задача на архитекта да

Борис Ставрев е роден в Пловдив. Средното си образование
завършва в Езикова гимназия
„Пловдив“. Архитектура започва да учи във ВСУ „Любен
Каравелов“, София. За кратко
прекъсва, но впоследствие презаписва и в момента му предстои
дипломна работа и приключване
на магистърска степен. Работил е в сферата на недвижимите имоти и инвестиционното
проектиране. Има стаж в студио „Архистил“, София. Участвал е в няколко проекта за саниране и енергийна ефективност,
изпълнявани по Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
насочва обществените нагласи
и да предлага решения в полза
на цялостно развитие на обществото и средата.
- Какви са трудностите, с
които се сблъсквате във Вашата работа?
- В строителния и проектантския бизнес трудности изникват на всяка стъпка. Като млад
архитект аз все още прохождам в бранша, но въпреки това
имам известен опит с проектирането и изпълнението на интересни проекти. На практика
всяка задача води до различни
проблеми и необходимост от
бързо и ефективно решение.
Ако направя някакъв синтез на

различните казуси, с които съм
се сблъсквал, то трудностите по
пътя за решаването им се групират в няколко насоки:
- самия труд по създаването
на качествен продукт, решаващ
конкретните проблеми на заданието и ситуацията;
- проблеми с постигане на
консенсус между проектант и
инвеститор/възложител относно самия проект, качеството на
материалите и технологиите,
които искаме да се използват.
Често е трудно да убедиш инвеститора да се води не само
от необходимостта да печели
(или пести), но и да предлага
високо качество и стандарт на

ПРОЕктИ

изпълнение;
- трудностите, които възникват по време на самото изпълнение. Те могат да бъдат свързани с най-различни казуси и
причини;
- много пречки и главоболия,
породени от комуникацията с
държавната администрация и
органите, регулиращи строителството. Там са необходими
сериозни реформи и модернизация.
- В каква обществена кауза във Вашия град бихте се
включили?
- В ежедневието си много
често се разочаровам от нещата, които виждам около себе си.

според мен в България хората
имат проблеми с манталитета и
светогледа си, породени от множество социално-исторически
фактори. Поради разнообразни
причини толерансът на обществото към фалша, мърлявостта
и мръсотията в средата ни на
обитаване са прекалено големи.
Това води до проблеми, които е
много трудно да се решават от
малки групи хора, независимо
колко са мотивирани. Заради
това сама по себе си е важна
каузата да се трансформира
общественото мнение и да се
дава пример с алтернативни
решения. има силна нужда от
трансформиране и подобряване
на градската среда и бих участвал във всяка фаза на такива
инициативи. изключително важна за мен е и темата за екологията в множеството й аспекти.
В тази насока има всевъзможни
инициативи, в които съм се
включвал и бих се включил отново - от най-простото почистване на любимата градинка,
през залесяване на голи площи
и прочие активности. истински трудните задачи обаче са
трансформация към кръгова
икономика, енергоефективност
и въвеждане на всякакви възможни възобновяеми енергийни източници. Това е посока на
развитие, към която колективно
трябва да се стремим, и силно
се надявам държавните политики да се променят възможно
най-скоро по адекватен начин.

8

Отчитат ли се препоръчаните от ЕК цени за
Арх. Мария Хлебарова, председател на РК на КАБ
- Габрово:

Арх. Георги Савов, член на РК „Нова“ на КАБ София:

Дребни пари – некачествен обект Няма смисъл да работим

Когато става дума
за Закона за обществените поръчки, няма
препоръчителни цени,
има максимални цени.
Това важи не само за
европейските средства, но и за всички
публични средства.

В п о в еч е то с л у ч а и
се дава под реалната
цена. Ние имаме методика на КАБ, където
имаме цени по себестойност, но тя не се
спазва. Няма и механизъм, който да накара
обществените органи
да се съобразяват с
нея. Критерият си остава най-ниската цена.
сега обектът се
възлага на строителя,
а той си взима проектант и му поставя
задачата за проекта.
Погледнете масовото
строителство - то е с
ниско качество! Това
означава, че и проектът е бил некачествен.

„Ново сърце за Стария град“ е мотото на стартиралия Международен архитектурен конкурс за НОВ ГРАДСКИ ЦЕНТЪР - ВЕЛИКО
ТЪРНОВО. Организатор е община Велико Търново, която получи
финансиране по ОП „Региони в растеж“ в размер на 10 млн. лв. за
създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на
територията на Старото военно училище. Идеята е това място да се

Видите ли качествено
изпълнен обект, това
означава и добър проект с достойно заплащане. с други думи
- за малко пари резултатът е некачествен.
КАБ има тенденция за
следене на проектирането и сигнализиране
до съответните админист ративни ст руктури. Но резултатите
не са добри. след пет
века археолозите ще
се дивят на сегашното
строителство. Но фактът, че се говори за
това, обръща се внимание, е надежда, че
нещата ще се променят.

под реалната себестойност

Факт е, че много от
проектите се заплащат
под реалната им себестойност. Не са известни
препоръчителни цени на
европейски финансови
институции. дават се

превърне в новото Ларго на старопрестолния град, каквото той все
още няма.
Конкурсът е анонимен, едноетапен и е с предмет градоустройствено решение (концепция) за територията на Старото военно
училище и проект (концепция) за сграда на Експозиционен център.
Бившият казармен терен е с площ 189 000 кв. м и се намира в централната част на Велико Търново. В северната му част е определен
парцел с площ 5502 кв. м, в който ще се изгради Експозиционният
център.
Целите
Необходимо е обособяването на Нов градски център (НГЦ),
на чиято територия да се създадат условия за организиране на
различни форми на публичен живот и провеждане на обществени
мероприятия от градски, регионален, национален и международен
мащаб. Целта е получаването на идейни разработки на две различни проектни нива:
А. Градоустройствено решение (концепция) за цялата
територия на НГЦ
Концепцията за НГЦ следва да представи възможности за реализиране на многофункционално градско пространство с концентрация
на сгради и открити площи за провеждане на публични, културни,
научни, търговски и други събития. НГЦ трябва да бъде планиран

ПОД ПатРОНаЖа На юНЕСкО

максимални цени за поспециални проекти. Някои възложители плащат,
като компенсират по-високите цени от строителните дейности.
Няма смисъл да се работи под себестойността на проекта. Но тя е
различна за различните
автори. Ако човек работи
сам вкъщи, то неговата
себестойност е една, а
ако това става във фирма с технически състав
и хиляди допълнителни
разходи, е друга. Кой печели от това? Печелят
чиновниците, които са

некомпетентни в проектирането и вземат за критерий ниската цена. Често пъти строителите се
чудят как да се оправят с
такъв проект.
В немскоговорящите
страни никой не предлага проект на хартия, а
готов обект, в който проектът е етап от неговото
създаване. Неслучайно
нашата камара се опитва
да въведе такъв подход в
предлаганите промени.
Но среща съпротивата
на „експертите“, които
често питат: Защо повече
пари за проектирането?

като:
- съставна част от структурата на съвременния град - негово
органично продължение;
- ново градско ядро с адекватен мащаб и динамика, работещо
във взаимодействие с историческата и съвременната централна
зона;
- пространствена структура, осигуряваща зададената програма
от основни и обслужващи функции.
Б. Ниво Проект за сграда на Експозиционен център
Следва да се разработи фрагмент от предложеното градоустройствено решение. Сградата на Експозиционния център трябва
да има многофункционална структура, предназначена за провеждането на публични събития в различни формати, като изложби,
конгреси и асамблеи, концерти и др. масови мероприятия. Експозиционният център в рамките на НГЦ следва да изиграе ролята на
първа „акупунктурна точка“, която да активира градообразуващите
вектори, да събуди инвестиционните интереси на частния сектор и
да започне процесът на развитието на НГЦ като програма на бъдещо ПЧП (публично-частно партньорство).
Изисквания към участниците
В конкурса могат да участват дипломирани архитекти и проектантски екипи, в чийто състав има поне един дипломиран архитект.
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проектиране при усвояване на евросредства?
Арх. Виктория Ружева, член на РК на КАБ Бургас:

Получаваме далеч по–малко
от колегите в чужбина

Нашите цени са далеч от европейските.
Ние получаваме далеч
по-малко от колегите
в ес.
У нас всеки сам определя цената си. По-

търсените архитекти,
добрите специалисти
нямат нужда да свалят
цените. Те са доказани добри проектанти
и хората ги търсят. Но
има и колеги с малка

заетост, те се съгласяват и на по-ниски цени.
Като цяло това не е
добре. Аз не приемам
тази практика, защото
тя обезценява нашия
труд.

ПРИЗНаНИЕ

© Иво Орешков

Италианският архитект Данте Бенини
стана „доктор хонорис кауза“ на УАСГ

Ректорът на УАСГ проф. Иван Марков удостои арх. Данте
Бенини с почетната титла “доктор хонорис кауза”

световноизвестният
архитект данте Бенини,
който е у нас по покана
на Регионалната колегия - софия-област към
Камарата на архитектите
в България и Университета по архитектура
строителство и геодезия,
бе удостоен с почетното академично звание
„доктор хонорис кауза“.
На официалната церемония в аула „максима“ на
УАсГ се състоя и връчването на дипломите на
завършващите студенти
от випуск 2018. В рамките на посещението си
италианецът проведе
поредица от срещи със
свои колеги и студенти.
Пред архитекти и урбанисти Бенини представи задълбочен анализ
на различни интериорни проекти, говори по
актуалната тема „Защо
небостъргачите“ и разказа за практикуването на
професията „архитект“ в
италия.
данте Бенини е роден
през 1947 г. и започва
своето професионално
обучение във Венеция
под ръководството на

Карло скарпа, продължава в Англия, за да се
дипломира през 1979
г. като архитект от Федералния университет
на Бразилия като ученик на Оскар Нимайер.
През 1978 г. работи като
гост-архитект в офиса на Франк О. Гери в
санта моника, Калифорния. създава Dante
Benini Ingex Архитектура с офиси в сао Пауло
и милано. През 1997 г.
основава студио Dante
O. Benini & Partners
Architects, което ръководи и в момента с общо
60 професионалисти. Работи съвместно с Франк
О. Гери, Ричард майер,
даниел Либескинд, бюра
като Аруп и много други. В момента изпълнява
различни проекти в милано, Лондон, истанбул
и цял свят в сферите на
архитектурата, градоустройството, интериорния и яхтения дизайн.
Прави цялостни проекти
за градски райони, за големи компании, промишлени лаборатории и търговски центрове, частни
клубове, къщи и яхти.

Всеки проект е изпълнен въз основа на техническа, икономическа и
екологична устойчивост
с качествен архитектурен контекст, основан на
грижите за детайлите.
Личната му библиотека
разполага с над 8000 архитектурни издания.
има издадени 7 книги, а за неговата работа са написани статии
и критики от значими
професионалисти и архитектурни критици в
едни от най-престижните световни издания.

Арх. Сияна Янчева, член на РК на КАБ - Стара
Загора:

Искаме заплащане,
адекватно на труда ни
Всеки проектант би
предпочел заплащане,
адекватно на труда му.
има смисъл да се работи
за хубави обекти, но на
пазарни цени.
има и хубави примери, когато се получава
достойно заплащане при
работа по европейски
проекти. и в стара Загора ги имаме. Но това

са малко случаи. В масовите случаи заплащането е на нереални цени.
между колегите се говори за ориентировъчни
стойности, за процент за
проектирането от общата стойност на обекта.
Но аз не съм виждала
тези цени, препоръчани
от еК. Не са популяризирани.
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Отчитат ли се препоръчаните от ЕК цени за проектиране при
усвояване на евросредства?
Инж. Стефчо Вълов, заместник-председател на
РК на КИИП - Видин:

Инж. Донка Милкова, член на РК на КИИП Благоевград:

Плащанията обикновено са
занижени и често закъсняват
Заплащането на проектите е един проблемен въпрос. Колегите,
които кандидатстват по
европейски проекти, искат нормални цени, но
плащането става, след
като фирмите изпълнители си получат парите.
Понякога това се случва с последния транш.
В по-малките общини
има проекти, които не
са платени. и се получава така, че проектантът дава проекта си на
определената дата, но
след това трябва да напомня, да си иска па-

рите за труда. цените
обикновено се намаляват, но пък и някои колеги ги завишават, за
да компенсират това намаление. Не си струва
да се работи на цени
под себестойността. Например за проектирането на църква с площ от
100 кв. м се получават
870 000 лв. Проектантът
получава 20 000. Останалите са за строителите, които често изпълняват много некачествено
строителните работи.
Въвеждането на инженеринга също създава

проблеми. Печелещият
поръчката е бизнесмен,
той не е инженер, но
оценява труда на многото изпълнители. Примерно - при договорени
за саниране на сграда
1,5 млн. лв. проектантът получава 2-3 хиляди
лева. А и процедурата е
много усложнена, движи се от некомпетентни
хора.
Проектантите са професионалистите, много
от останалите лица не.
Затова едно конструкт и в н о ст ан о в и щ е с е
оценява дори на 500 лв.

Работим по–евтино
дори от македонците

Трудът ни не е оценен по до стойнство.
цените на проектирането в европа са повисоки. имам предвид
Германия, Франция,
дори македония.
Ние определяме цените по методиката на
КииП, които са съобразени с европейски-

те норми. Публикувани
са в „държавен вестник“. Но на практика с въвеждането на
инженеринга всичко е
въпрос на договорки.
Понякога получаваме
малко, което не е нормално.
Проектите, финансирани от европейски-

те фондове, се печелят от големи софийски фирми. Те си имат
свои проектанти. За
нас остават обекти по
кварталите на Видин,
сградни преустройства,
жилища. Аз предпочитам отделното проектиране, а не работа в
комплексен проект.

Инж. Любомир Захариев, член на РК на КИИП Кюстендил:

Големите обекти не стигат до нас

В проектирането на
големи обекти, финансирани от ес, почти не
участват местни проектанти. Те обикновено
се печелят от фирми от
софия, които си имат
свои екипи. или т.нар.

консултантски фирми
работят по тези проекти.
Ние на място проектираме дребни неща преустройства, къщи.
Го л е м и т е о б щ и н с к и
проекти не стигат до

нас. и това е масово
явление в градове като
Кюстендил. инженерингът също е неблагоприятен за нас. Всичко
минава през строителя.
А той каквото отдели за
нас, това е.

БАЛкАНСкИ ИНжЕНЕРЕН ФОРУМ
„Регионално сътрудничество за устойчива и консолидирана eвропейска
перспектива на инженерните организации от Западните Балкани“
21 май 2018, София,
НДК, зала 8, начало 10 часа

под патронажа на
Министъра за Българското председателство на Съвета на ЕС за 2018 г.
Събитие в рамките на честване на „2018 - Година на строителните инженери“
Събитие в рамките на честване на 15 години КИИП
Балканският Инженерен Форум (BEF) ще събере
заедно лидери на европейски инженерни съвети
и лидери на инженерни камари и асоциации от
Балканските страни за обмен на добри практики и
проблеми на техните организации за дебатиране на
инженерния принос към т. нар. Connectivity Agenda
и търсене на общи интереси в много области, като
укрепване на регионалното сътрудничество, образование и обучение, признаване на професионални
квалификации и транспорт, инфраструктурна и цифрова свързаност на Балканите.
ПРОГРАМА
Основни теми
Строителните инженери. Професията, която изгради съвременния свят. Кратък исторически преглед и актуални проблеми
Арис Хадзидакис, Президент на ЕССЕ
актуални европейски политики
Клаус Тюридл, Главен секретар на ЕСЕС
Мобилност на инженерите в ЕС. Взаимно признаване на квалификациите
Регулация на професиите в ЕС и текущо състояние
на прилагане на чл. 59 от Директива 2005/36/EC
Облекчаване на регулаторната рамка в подкрепа на
бизнеса - законодателни предложения от „Пакета за
услугите“

Бъдеще за регулираните професии - необходимост
от ефективна регулаторна рамка в ЕС
Регулация на инженерните услуги на национално ниво - Проблеми в монтенегро и Сърбия
Борис Остоич, Президент на Камарата на инженерите на Монтенегро
Предизвикателства пред проектантите в процеса на инвестиционното проектиране и строителство
Иван Каралеев, Председател на КИИП
Инженерно образование и продължаващо професионално обучение (CPD)
Драгослав Шумарац, Камара на инженерите на
Сърбия
Значението на образованието, развитието на умения и компетентности, за да се гарантира, че инженерите в ЕС ще бъдат конкурентоспособни и в състояние
да се справят с трансформационните промени, които
изискват прилагане на високотехнологични инженерни
решения.
E-Разрешение за строеж и електронни подписи
Миле Димитровски, Президент на Камарата на
оправомощени архитекти и инженери на Македония
Иновации и цифровизация в професионалните
инженерни услуги - нови възможности за професио-

налисти, но и предизвикателства за пазара на труда и
качеството на услугите;
Облекчаване на административните процедури в
инвестиционния процес;
Online подаване на проектна документация - нови
ИТ предизвикателства - от гледна точка на защита на
авторските права върху оригиналния проект, поверителността и сигурността на данните.
Цифровизация на строителната индустрия:
Строително Информационно моделиране
Владимир Бенко, Президент на Камарата на
строителните инженери на Словакия
Строително-инженерни услуги и устойчиво развитие
Кемал Гьокче, Президент на Камарата на строителните инженери на Турция
албанска асоциация на инженерите консултанти
- Представяне
Фарук Каба, Президент на Албанската Асоциация
на инженерите консултанти
Инженерните услуги в Босна и Херцеговина
Мирсад Ясарпахич, Икономическа Камара на федерация на Босна и Херцеговина
* Възможни са промени в окончателната програма
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еКОЛОГия

АПИ и МОСВ предприемат общи мерки срещу
свлачищата по републиканските пътища
ОП „Околна среда 2014-2020“ осигурява 3,3 млн. лв.
безвъзмездно финансиране за превенция
министърът на околната среда и водите Нено
димов и председателят
на Управителния съвет на
Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПи) инж.
дончо Атанасов подписаха договор за превенция и противодействие
на свлачищните процеси по републиканската
пътна мрежа. Проектът
предвижда изпълнение
на строително-монтажни работи за геозащитни
дейности на два от опре-

деляните като най-неотложни обекти, вписани
в регистъра по Закона за
устройство на територията (ЗУТ) на свлачищни
райони съгласно методиката за приоритизиране
на свлачищата в Република България.
Първият свлачищен
обект е по пътя Видин
- Кула - Връшка чука до
границата на Република
България. Вторият обект
е на републикански път
III-1306 по маршрут Га-

баре - Върбица - Вировско - Тишевица - Горно
Пещене - Враца - Борован. с изпълнението на
превантивни действия на
двата обекта ще се предотврати рискът от свлачища за десетки хиляди
жители и пътуващи.
Оперативна програма „Околна среда 20142020“ осигурява безвъзмездна финансова помощ
в размер на над 3,3 млн.
лв. срокът за изпълнение
на проекта е 23 месеца.

Министър Нено Димов и шефът на АПИ инж. Дончо Атанасов подписаха договор за превантивни дейности срещу свлачищата у нас

Графиците за разделно събиране на отпадъци в София с достъпна визия

столична община
визуализира графиците за сметосъбиране

и сметоизвозване на
различните видове отпадъци за всеки един

от районите си. достъпните визии събират
и обобщават информа-

цията за всички потоци отпадъци по лесен
и удобен начин. Акцент е поставен върху
графиците за извозване на едрогабаритни отпадъци за всеки
район и подрайон, а за
максимално улеснение
за столичани е предложено и обозначение
върху карта. Призивът
към гражданите е да
планират изхвърлянето на едрогабаритните
си отпадъци в деня на
извозването им, така
че да се намали престоят на изхвърлените
стари мебели, дограми
или чували от домашен ремонт на улицата. „с помощта на
столичния инспекто-

рат и Зелена софия
изготвихме обобщени модерни визуализации, които предоставяме на районните
администрации, и ще
разчитаме на тях за
п о - н ат ат ъ ш н ото и м
разпространение.
целта е, така поднесена, информацията
да стигне до жителите на всеки блок и до
обитателите на всяка общинска сграда.
само чрез популяризиране на информацията за това кога и как
да събираме и изхвърляме отпадъците си,
включително едрогабаритните, опасните
отпадъци, електрическите и електронните,

можем да разчитаме,
че несъобразеното изхвърляне ще се сведе
до минимум, както и
ще намалее възможността старите ни мебели да бъдат събирани нерегламентирано
и евентуално да бъдат
изгорени във въздуха“,
коментира зам.-кметът
по „Околна среда“ в
сО Йоана Христова.
инициативат а за
изготвяне на единни
обобщени визуализации стартира наскоро
с разпространение на
графиците под формата на стикери върху
контейнерите за смесен битов отпадък в
пилотен район „Красно село“.

закупуването на земя,
когато е пряко свързана с изпълнението на
проектното предложение, уточниха още от
Оиц. Освен това ще се
подпомага закупуването на нови машини и
оборудване за първична
преработка на дървесината, както и на щадящи почвата и ресурсите

специализирана горска
техника и оборудване
за сеч, извозване, товарене и транспорт на
дървесина за едно или
повече стопанства. Ще
с е финансират и отгледни сечи във високостъблени и семенно
възобновени издънкови
гори до 40-годишна възраст. Крайният срок за

подаване на проектни
предложения от страна
на допустимите кандидати е 31 юли 2018 г.,
като кандидатстването
се о съще ствява само
по елект ронен път с
квалифициран електронен подпис чрез исУН
2020 на адрес: https://
eumis2020.government.
bg, допълниха от Оиц.

Брюксел дава до 500 000 евро за проекти
на собственици на горски територии
Николай АНТОНОВ
собственици на горски територии могат да
кандидатстват за финансиране на проекти
по подмярка 8.6 „инве стиции в технологии за лесовъдство и в
преработката, мобилизирането и търговията
с горски продукти“ на
Програмата за развитие на селските райони
(ПРсР), съобщиха от
Областния информационен център (Оиц) Благоевград. Общият
бюджет на процедурата
е 35 204 400 лв., а всеки
отделен проект може
да бъде на стойност от
9779 лв. до 977 900 лв.
За одобрени проектни

предложения, които се
изпълняват на тери торията на общини от
селските райони, безвъзмездната финансова
помощ ще бъде в размер до 50% от общия
размер на допустимите
за финансово подпомагане разходи и до 40%
извън тези райони.
За финансиране могат да кандидатстват
физически лица, еднолични търговци, юридически лица и местни
поделения на вероизповеданията, собственици на минимум 0,5
ха горски територии,
поясниха от Оиц. Освен тях допустими кандидати по процедурата
са общини, собственици
на минимум 10 ха гор-

ски територии, микро,
малки и средни предприятия и горски стопани, доставчици на услуги. две са основните
цели на подмярка 8.6 на
ПРсР за периода 20142020 г. - подобряване на
конкурентоспособностт а и с ъ зд а ва н е то н а
нови работни места и
подобряване състоянието на горите, тяхното
опазване и устойчиво
стопанисване.
дейностите по тази
подмярка, които ще получат еврофинансиране
от ПРсР, включват изграждане, придобиване
или подобрение на сгради и други недвижими
активи, необходими за
първичната преработка
на дървесина, както и
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39 милиона лев

Обновяват улици и булеварди, Книжн
сорциум, в който влизат „Геострой“ и „Пътстрой-92“.
За големите инфрас т ру кту р н и п р о е кт и
столична община ще
вложи над 160 млн. лв.
Голяма част от тях са
осигурени от европрограмата „Региони в растеж“.
Заради мащабния реДо края на годината трябва да завърши ремонтът на бул. “Монтевидео”

Катя ТОДОРОВА
39 млн. лв. от тазгодишния бюджет са
отпуснати от столична община за текущи
р е м о н т и н а п ъ т н ат а
инфраструктура в софия, като основният акцент ще са улиците с
обще ствено значение
и тези в кварталите.
Общо 35 екипа вече работят на територията на
столична община, а над
40 са местата, където
ще се правят ремонти.
Във вътрешнокварталната и второстепенната градска мрежа се
работи на база на инф о рма ц и я , п од а д е н а
от районните кметове.
Вече са подписани договорите за ремонтите
на няколко малки улици - „Хемус“ и „Трудолюбие“ (в кв. „Гео милев“), ул. „Орех" (в кв.
„суходол“), „Феникс"
(в кв. „Овча купел-2“)
и някои други. според
зам.-кмета по „Транспорт и транспортни комуникации“ на софия
евгени Крусев това са

улици, които ще бъдат
изцяло ремонтирани
или изграждани в съответните райони, а паралелно с това се работи
и по текущите ремонти на малките улички
и големите булеварди.
Той предупреди, че до
края на лятото заради
ремонтите на места са
възможни задръствания.
до края на 2018 г.
т рябва да приключи
реконструкцията на 2
булеварда, недовършени от миналата година,
планират от столична
община. Първата е за
разширяването на бул.
„Тодор Каблешков“. Работата по него ще започне на 1 юни на кръстовището с бул. „цар
Борис III“. Поръчката за
изграждане на още едно
платно по този натоварен столичен булевард
бе спечелена от „Трейс
Груп Холд“, а цената е
общо 8,48 млн. лв. срокът на договора е до
март 2019 г.
месец по-късно, от
първите дни на юли, се
възобновява и работата
по бул. „монтевидео“ в

кв. „Овча купел“, който ще се разширява в
отсечката от ул. „Боряна“ до бул. „Н. Петков“.
За догодина ще остане
участъкът откъм северния край на булеварда
при изграждащата се
метростанция от третия
лъч.
В края на юли ще се
преасфалтира част от
бул. „В. Левски“ - от
Ректората до бул. „П.
евтимий“. до последните дни на май трябва
да започне ремонт и на
бул. „Арсеналски“, намиращ се от северната
страна на кв. „Лозенец“.
От общинат а имат
намерение след края на
Българското председателство на ес да ремонтират транспортния
тунел при НдК, както и
този в „Люлин“. Поръчката за първия обаче бе
прекратена заради липса на кандидати. За подземното съоръжение,
свързващо кв. „Западен
парк“ с ж. к. „Люлин“,
има 3 подадени оферти
- от „ГБс-инфраструктурно строителство“,
от „станилов“ и от кон-

монт на ул. „Граф игнатиев“ и част от преките
й - „Шишман“, „солунска“ и „Шести септември“, най-изве стният
книжен пазар у нас този на столичния площад „славейков“, вече
се премести временно
в градинката пред хотел
„Рила“. Продавачите
на книги ще се върнат

отново на традиционното си място след година. Павилионите обаче ще са по-модерни,
обещават от общината.
сергиите при църквата
„св. седмочисленици“
също ще изчезнат по
време на ремонта. след
приключването му там
трябва да има пазар, но
от страната на сградите,

а не откъм
при храма. В
той да е сам
лени дни от
Работ ат а
игнатиев“ и
щите й улиц
ди ще прод
календарни
разчистване
на екипи на
нера „софи

ОБЩЕСтВЕНа ПОРЪЧка

8 фирми с оферти за релси по бул. „Цар Бори

Единствената подменена част от линията между Съдебната палата и “Княжево” е
на кръговото при Руски паметник

8 оферти са подадени
досега за подмяната на
трамвайните релси по
бул. „цар Борис ІІІ“ от
кв. „Княжево“ до съдебната палата в центъра. Те са от: „Трейс
Груп Холд“, консорциум
между „РВП илиенци“
и „джи Пи Груп“, обединение между „марко

Обра Публика“ и „интегрирани строителни
системи“, „Щрабаг“,
ко н с о р ц и у м м е ж д у
„Хидрострой“ и „Водстрой 98“, обединение
„Колас Рай - исАФ“,
както и между „Геострой“, „Трансремонтстрой“, „Пътстрой-92“ и
между Х.с.с. и „моно-

лит софия“.
Открити са пропуски в документацията на
пет от участниците и са
поискани допълнителни
документи. Предстои
оценка на техническите
предложения и отваряне на ценовите оферти.
За проекта се говори от
няколко години, а инди-

кативната му
без ддс се
на 40,44 мл
срок на изпъл
години.
Все още н
изпълнител и
струкцията н
ното трасе п
меноделска“.
е за 6,87 мл
ддс. Оферт
емат до края
изпълнителя
не известен в
края на лято
та проекта з
на релсите тр
финансират с
единствено
стартът на по
релсите на кр
то на булевар
гария“ и „Ге
ще започне н
още в края на
ва обновяване
леза там. Тр
релси ще се
фирмите „РВ
ци“ и „джи
срещу 1,85 м
ддс. срокът
нение е 36 дн

кОНтРаПУНкт

Без багери по морето от 15 ма

Кметът на Варна Иван Портних е категоричен, че това лято строителна техника няма
да смущава почивката на курортистите

От 15 май до 1 октомври се забранява
извършването на всички видове строителни
и монтажни работи по
Черноморието. със заповед на кмета на община Варна иван Портних багерите излизат
от обектите на територията на комплексите

„Златни пясъци“, „св.
св. Константин и елена“, курортен комплекс
„Чайка“, курортна зона
„Прибой“ и курортна
зона местност манастирски рид, информират от общината. За
същия период се спира достъпът на тежка
строителна механизация
и на всякакви превозни средства, доставящи строителни материали в комплексите.
изключение се допуска
за неотложни аварийно-ремонтни дейности.
В периода от 1 май до
14 май изнасянето на
строителни отпадъци
от строежите в комплексите ставаше само
в часовете от 8.00 до

10.00 часа и от 16.00
до 18.00 часа, като извозването се осъществяваше по разрешения
маршрут след издадено
от общината удостоверение за насочване на
строителни отпадъци
и изкопни земни маси
от съответния обект. до
14 май възложителите
и изпълнителите на незавършени строежи на
територията на комплексите бяха задължени
да предприемат необходимите мерки за ограждане и обезопасяване на
строителните обекти, да
демонтират временно
поставените обслужващи обекти, които са извън границата на строителната площадка, както

и да почистят
новят наруше
зултат на ст
монтажните р
тоари и пътни
около строежи
Засегнатите
телството зел
трябваше да
чистени от с
отпадъци, обр
засадени със с
вид декорати
телност. От
припомнят, ч
шаване на з
физическите
наказват с гло
до 10 000 лв.,
личните търг
юридическит
се налага им
на санкция в
10 000 до 50 0
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ва за летни ремонти в София

ният пазар се мести за година от пл. „Славейков“ пред хотел „Рила“

градинката
Възможно е
мо в опредеседмицата.
а по „Граф
и прилежаци и площадължи 300
и дни. след
ето на тереа концесиоийска вода“

ис ІІІ“

у стойност
изчислява
н. лв. при
лнение от 2

не е избран
и за реконна трамвайпо ул. „КаПоръчката
лн. лв. без
ти се прия на май, а
ят ще ставероятно в
ото. и дваза подмяна
рябва да се
с европари.
о сигурен е
одмяната на
ръстовищердите „Бълешов“. Той
на 1 юли, а
а май тръгето на подрамвайните
сменят от
ВП илиенПи Груп“
млн. лв. без
т за изпълни.

ще подменят ВиК инфраструктурата, която е
много стара. след това
работа ще започне избраната за изпълнител
фирма „джи Пи Груп“,
която спечели наддаването за проекта с цена
от 24,14 млн. лв.
Ремонтът на емблематичната улица в софия предвижда нивата на тротоарите и на
уличното платно да бъдат изравнени, за да се
получи т. нар. споделено пространство. Трамвайните релси трябва
да станат по-безшумни.
По ул. „солунска“ ще
се отделя място за велосипедисти, но без да се
оформя специална алея
за тях. след ремонта
местата за паркиране
по тази улица ще са помалко.
дългият ремонт в

центъра доведе и до
промени в транспортната схема на столицата. спрян е трамвай 18.
Трамваите 10 и 12 се
обединяват в една линия под номер 10, която
се движи от ж.к. „Западен парк“ по маршрута
на трамвай 10 до бул.
„Витоша“. От там вместо по „Граф. игнатиев“
към кв. „Лозенец“ завива към централни хали
и продължава по трасето на трамвай 12 към
кв. „илиянци“. Заради
спирането на трамваите
по „Графа“ се пускат
повече коли по линията
на трамвай 4. Временен
автобус Тм10 се движи
от Зоопарка в кв. „Хладилника“ до бул. „Христо Ботев“.
има известен шанс
през тази година да започне и работ ат а по

друг мащабен проект
за преобразяване на
центъра на града - ремонта на зоните около Народното събрание
и храма „Александър
Невски“, паметника на
Васил Левски, градинката „Кристал“, пространството зад Националната художествена
галерия. През 2018 г.
обаче най-вероятно ще
е в ход само подготовката, а основите работи
ще се извършват догодина. изпълнител може
би ще е фирма „ПсТ
Груп“ с цена 21,47 млн.
лв. с ддс. Заради европредседателството в
бюджета на софия за
2018 г. бяха заложени сравнително малко
средства за този проект.
Така основната работа
там вероятно ще е през
2019 г.

ВаС РЕШИ:

Спира се строителството в парка на Сандански
Николай АНТОНОВ
дългогодишната съдебна битка за забрана на строителството
в парк „свети Врач“
в сандански завърши
с успех. Това съобщи
кметът на общината Кирил Котев след
окончателното решение
на Върховния административен съд в полза
на общината.
От ме стната управа припомниха по този
п о вод , ч е о щ е п р е з
2016 г. бе издаден а
заповед за строителна забрана в парка от
кмета Котев, но тя се

www.ardex.bg

ай

т и възстаените в ретроителноработи трои настилки
ите.
е от строилени площи
бъдат построителни
работени и
съответния
ивна растиобщината
че за нарузаповедта
лица ще се
оби от 1000
, а на едноговци и на
те лица ще
муществев размер от
000 лв.

Малки и големи ремонти на инфраструктурата ще се правят на десетки места в столицата

обжалваше от собственик на поземлен имот.
след множество дела,
които бяха спечелени
от община сандански,
идва и решението на
най-висша инстанция,
след което строителната забрана е в сила
за цялата територия на
парк „свети Врач“.
В момента тече процедура за изработване
на ПУП на зоната, а
всичко това ще даде
възможност за балансираното развитие на
един от най-големите
паркове в България,
коментира кметът на
общината. Радвам се,
че успяхме да защитим

Най-сигурното решение, когато търсите първокласно качество!

Лепила за плочки

Хидроизолации

Фугиращи маси и
силикони

Грундове

Строителни материали и
замазки

това наше решение не
само защото забраната за строителството
в парка бе поето като
ангажимент от мен, но
и защото това е един
от символите на сандански“, допълни той.
По думите му, паркът
е еднакво важен за развитието на сандански
като туристиче ски и
спортен център и за
местните хора, които
да имат приятно място
за разходка и за игра
на своите деца. „Затова
трябва да опазим парка
и да не позволим неговото застрояване“,
категоричен е градоначалникът.
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Доц. д-р Николай Каканаков, ръководител Катедра „Компютърни системи и технологии“ в Техническия университет - филиал Пловдив:

За 25 години катедрата е подготвила
2000 инженерни кадри за индустрията
Радвам се, че много завършили колеги идват отново да слушат лекции, за да са в крак със съвременните тенденции
Николай Каканаков завършва ОМГ
„Акад. Кирил Попов“ в Пловдив. Висшето си образование продължава
в Техническия университет София,
Пловдив, където се дипломира като
магистър инженер по „Компютърни
системи и технологии“. През 2009
година защитава докторантура
„Компютърни системи, комплекси
и мрежи“. От 2008 г. до сега работи
като преподавател в Техническия
университет, като от 2015 г. е ръководител Катедра „Компютърни
системи и технологии“.
За 25 години сме обучили над 2000 инженери
по специалността „Компютърни системи и технологии“ в Техническия
университет - филиал
Пловдив. В първите 9
години новата Катедра
„Компютърни системи
и технологии“ създава
500 инженери магистри.
В следващите години са
създадени още 1500 специалисти, от които 1150
бакалаври и 350 магистри.
Катедрата е обучила и
100 докторанти, от които
30 са защитили висшето научно звание. Това
разказа ръководителят на
катедрата доцент д-р Николай Каканаков в деня
на специалността, в който кандидат-студенти от
випуск 2018 се запознаха
с възможностите, които
предлага учебното заведение. Как се правят 3D
макети на най-значимите
пловдивски културни паметници, къде се намира
„облакът“ на Техническия
университет - филиал
Пловдив, как се симулират биопроцеси, как се
работи в петте лаборатории и петте компютърни
класа на Катедра „Компютърни системи и технологии“ в Техническия университет - филиал Пловдив, бяха част от темите,
които бяха представени
пред бъдещите студенти.
За академичния екип
на вуза, за завършилите
специалността и за настоящите 100 студенти това
е празник, защото точно
преди 25 години доц. Красимир Крачанов създава
и поема ръководството
на катедрата, разказа още
доц. д-р Николай Каканаков.
По думите му, още с
основаването на филиала
на Техническия университет в Пловдив започва
обучение на студенти по

специалността „изчислителна техника“. Научната
логика да се обособи нова
катедра в Техническия
университет - филиал
Пловдив, е стремителното
навлизане на компютърната техника в България.
Вече има нужда от инженери, които да специализират в тази нова област. Освен това така се
повишава ефективността
от управлението на учебния процес и по-лесното
създаване на нови учебни планове, съобразени с
най-новите тенденции в
компютърното развитие.
Това дава възможност за
участие по международните проекти TEMPO за
уеднаквяване на учебната
документация с университетите от Западна европа,
така че днес дипломите
на пловдивските инженери от специалността
„Компютърни системи
и технологии“ важат в
цяла европа и в още много други страни по света, каза доц. Каканаков.
Той допълни, че и след
завършването си понякога студентите отново
се обръщат за съвет към
своите преподаватели.
„Понякога колегите ни
искат да акцентират върху конкретни аспекти на
научните знания, които
в момента им трябват в
работата, и идват отново
да слушат някои лекции,
за да са в крак със съвременните тенденции. Това
ни радва, защото младите
инженери сами са стигнали до извода, че това,
което преподаваме, е полезно за кариерата им. и
все по-често инженерите бакалаври идват след
2-3 години работа, за да
продължат образованието
си в магистърска степен.
Това е осъзнатата ценност
от повече научни знания,
а не „не знам какво ще
правя и затова ще уча“. Те

са най-ценните студенти.
Понякога наши студенти с
добро кариерно развитие

ни предлагат заедно да
участваме в разработката
на фирмени проекти. При
изграждането на болница
в Пловдив инвеститорът
беше наел наша студентка
да проектира комуникационната мрежа. и тя се
обърна към нас да разработим заедно проекта,
който наистина е голям за
силите на един инженер.
студенти, които започнаха работа в чужбина, се
обръщат към нас за консултации и даване на насоки в работа с научната
литература, за да наваксат
със специални знания и
успеят в кариерата си“,

разказа доц. д-р Николай
Каканаков. Той поясни, че
всяка година Посолството
на Кралство Швеция и
шведският посланик дават мини Нобелови награди в няколко области на
точните науки на изявени
български студенти. През
2008 г. Велислава спасова
и през 2009 г. Тодор спасов - и двамата студенти
от специалност „Компютърни системи и технологии“, станаха мини Нобелови лауреати. Велислава
спасова завърши докторантура в България и сега
работи в Гугъл (Google)
като мениджър на екип за

Как се правят 3D макети на културни паметници и къде се намира “облакът” на Техническия университет, показаха студенти по време на честването на 25-годишнината на
катедрата по компютърни системи

изследване чрез невронни мрежи на входящите
данни на потребителите.
Тодор спасов продължи
научната си кариера в Англия. една от причините да бъде номиниран за
тази награда е, че освен
отличните резултати от
учението и участие в разработки в направление
„Компютърни системи и
технологии“ той стана и
медалист на международна олимпиада по електротехника, заяви с гордост
доц. Каканаков. Той припомни, че преди 25 години научната дейност на
катедрата „Компютърни
системи и технологии“ е
била повече ориентирана
към бизнеса. и много от
преподавателите са правели разработки за управление на процеси в
цифрово-програмни машини, на поточни линии,
механизми за защита на
информация. В следващите години науката се
обръща повече към субсидирани от държавата проекти. „В последно време
отново се връщаме към
нуждите на бизнеса, тъй
като той отново израсна,
а и има всякакви ресурси,
за да ни стимулира да работим заедно. с помощта
на нашите фирми партньори ние обзаведохме
някои от лабораториите
и компютърните класове,
за да учат студентите ни
при най-добри условия“,
заключи доцент д-р Николай Каканаков.

ПОСтИЖЕНИЯ
доцент д-р Николай
Каканаков е член на
екипа научни работници от филиала на Техническия университет в
Пловдив, който създава
първия български модел
на „умен град“. системата може да автоматизира живота и да повиши стандарта не само
на градове с размера на
Пловдив, но също така
на по-големи и по-малки населени места. Разработването на идеята
„Умен град“ започва от
четирима доктори в областта на техническите
науки - доц. Каканаков,
доайена проф. Гриша
спасов, гл.ас. митко
Шопов и гл. ас. Борис
Рилов. дотук групата е
защитила и разработила
3 проекта, финансирани
от националния фонд

„Наука“. „Умният град“
е събирателно понятие от автоматизирани
транспортни системи,
управляващи всякакъв
тип придвижване на
хората, „умни сгради“,
„умни мрежи“ - има се
предвид енергийната

инфраструктура, проветряване, отопление и
охлаждане. и тъй като
се преплитат много системи, без информационни технологии „умният град“ е невъзможен,
затова той е и благодатен за специалистите по

софтуер. Те са готови да
подпомогнат и разработката на проекти за „умен
транспорт“, който може
не само да оптимизира
трафика на града, но и
да служи като основа за
развитието на градската
пътна мрежа.
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Два проекта на Ловеч одобрени от МОСВ
Те са за изграждане на класна стая под дърветата
и създаване на екологичен кът с билки
Лилия ЛОЗАНОВА
два проекта на община Ловеч са одобрени от Предприятието
за управление на дейностите по опазване
на околната среда (ПУдООс) в рамките на
кампанията „За чиста
околна среда 2018 г.“
Първият проект ще
бъ д е р е а л и з и р а н в
дГ „мария сиркова“
и е на стойност 4990
лв.Тук ще се изгражда екологичен кът с
билки и площадка за
отдих и спорт. „За нас
е важно и в тази дет-

ска градина да има обновяване, защото към
момента в нея, за разлика от много други
в града, няма никаква
допълнителна интервенция. Търсим възможности, за да подпомогнем и тук подобряването на средата
за децата“, каза кметът
Корнелия маринова.
Тя посочи, че вторият
проект е продължаване на модернизацията
и подобряване на визията на Профилираната природоматематическа гимназия - Ловеч. В училището вече
са предприети мерки

по енергийна е фект и в н о с т, в м ом е н т а
се извършва цялостна промяна на дворното пространство на
училището. Проектът
включва и осъществяването на една нестандартна идея - „Класна
стая под дърветата“.
след като се реализира този образователен
проект в двора, той ще
може да се ползва от
всички ученици, допълни кметът.
За и з п ъ лн ен и е н а
дейностите на ловешката гимназия се осигурява финансиране в
размер на 4994,80 лв.

Видинско училище става като ново Общинска сграда в Дунавци
се превърна в културен дом
Първолета ИВАНОВА

Във видинското основно училище „Отец
Паисий“ се извършва голям ремонт. Той е пър-

вият след построяването му преди 40 години.
Започната е цялостна
подмяна на дограмата,
боядисване, поставяне
на прозоречни щори на
сградата.

Финансирането на ремонта е осигурено от
Образователното министерство след сливането
на основното училище
със средното „Христо
Ботев“ в града. средствата - 225 000 лв., са
от Програмата за оптимизация на училищната
мрежа. Надяваме се с
прилагането на мерки за
енергийна ефективност
да се привлекат повече
ученици, обясниха от
общината. Кметът Огнян ценков инспектира ремонта и оцени положително работата на
строителите. Те пък се
ангажираха да приключат обекта в срок.

Оходен най–после със свой храм

Лентата на обновената сграда в Дунавци преряза заместник-кметът на общината Венци Пасков

Цвета ИВАНОВА
Град дунавци, община Видин, се сдоби с
Културен дом, съобщи
кметът димо скорчев.
Това е голяма придобивка за жителите в ре-

гиона, тъй като ще имат
място да се събират и
общуват, да упражняват
своите хобита и да развиват културна дейност.
Лентата на Културния дом преряза заместник-кметът на общината Венци Пасков. Той

пожела домът да сплотява хората, а събитията, които ще стават в
него, да ги правят подобри и полезни за родния град.
Културният дом се
намира в квартал „Гурково“ в стара сграда,
общинска собственост.
местната власт във Видин е вложила 16 000
лв. за ремонта. строителните дейности са
извършени от строителната бригада на общината. Отец максим отслужи водосвет за здраве и благоденствие на
жителите на дунавци и
освети Културния дом.
икона на света Богородица подари заместниккметът на Видин, дарове имаше и от депутата
Владимир Тошев.

Машина за прочистване на
пътища заработи в Мездра
Поли ВАСИЛЕВА

Поли ИВАНОВА
село Оходен, община Враца, най-после има
храм. Той бе открит и осветен наскоро от Врачанския митрополит Григорий и кмета на общината
Калин Каменов.
Храмът, наречен на
свети дух, е малък - 40
кв. м, с един купол и
двускатен покрив. из-

граден е по проект на
арх. Пламен стоилов.
селото, в което археолози откриха следи от
най-старото неолитно селище в европа, никога
не е имало своя духовна
обител. Основен камък
за изграждане на църква бил поставен и осветен през 1943 година, но
строителството му така и
не започнало.
Първата копка на се-

гашния храм е направена
през 2015 г. средствата
за построяването, изографисването и другите
дейности са осигурени
от бюджета на община
Враца. стойността им
е 100 000 лв. Кметът на
града Калин Каменов
дари на новия храм икона на свети мина. За жителите на селото бе осветен курбан и раздаден за
здраве и благоденствие.

Общината в мездра
се снабди с уникална
машина за прочистване
на пътища от надвиснали клони и храсти,
съобщиха от администрацията. машината
„Унимаг“ е оборудвана
с храсторез и косачка,
които действат едновременно. с нея се подобрява видимостта по
общинските пътища и
се предотвратява опасността от катастрофи.
след „Унимаг“ върви и

дробилна машина, която натрошава клоните и
другите отпадъци.
с н о в ат а т е х н и к а
вече работи ОП „Чистота“. Освен с нея то
разполага и с две нови
сметоизвозващи маши-

ни, вишка, багер, самосвал и контейнеровоз. Професионалният
парк позволява в града
да се поддържа добра
чистота по всяко време,
допълват от общината.
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Църквата „Св. Димитър“ в Благоевград
грейва с нови стенописи
Със средства от дарения през последните години
храмът е разширен и напълно ремонтиран
вел. Заедно с останалите
светии и сцени е изографисан и най-българският
светец - свети иван Рилски Чудотворец.

Николай АНТОНОВ
Благоевградският квартал „струмско“ е един от
най-големите жилищни
комплекси на днешния
областен град, израснал
край едноименно село,
познато на по-ст ари те местни жители и като
струмски чифлик. една
от неговите забележителности е православният
храм „св. Великомъченик
димитър“, чиято история
е неделима част от миналото на населеното място.
Архиерейският наместник в Благоевградската
духовна околия отец Павел Крушалийски, който
е служител и предстоятел
на храма в „струмско“,
разказа, че неговата летописна книга, започната в първите десетилетия
на миналия век от негов
предшественик, съдържа
малко сведения за миналото на този православен
божи дом. според тези
данни изграждането на
храма е започнало първоначално през 1832 г., което го прави един от найстарите в епархията. днес
той изглежда като нов,
впечатлява посетителите
с достолепния си вид, а
обновлението и украсяването му продължава с
нови стенописи отвън и
отвътре.
Всичко по градежа в
миналото е правено на
стопански начала, с доброволен труд и волни
пожертвувания, разказа
отец Павел. Във времето черквата е обновявана
няколко пъти. В последните десетилетия се видя,
че има нужда от основен ремонт, стените бяха

напукани, поддали бяха
на места, даже северната
стена се беше отцепила
и се наложи да я подпираме с греди, а после се
изля допълнително бетон.
след 2000 година решихме да направим основен
ремонт и разширение. с
благословението на Негово високопреосвещенство
Натанаил - тогавашния
Неврокопски митрополит, това бе сторено. Той
също бе на мнение, че ако
се възстановява старата
черква, така или иначе ще
отидат много средства, затова с настоятелството решихме да се разшири храмът. Започнахме с източната част, откъм светия
олтар, след това продължихме с южната и северната и храмът стана много
по-голям и уютен. После
се положиха мазилките, а
сега решихме да оправим
и стенописите. От миналата година започна изографисването на южния
притвор. Това е вторият
вход на храма, централният е откъм западната
страна, където над вратата
е изографисана голямата
храмова икона на свети
димитър върху кон. сега
се изографисва светият
олтар - от там по канон
се започва стенописването, след това се влиза
в централния корпус на
храма, където рисуването
започва от купола, обясни
отец Павел. Проектирането и изпълнението е на
двамата благоевградски
зографи Васил Василев и
иван Вълканов. Проектът
предварително се одобрява от Неврокопския митрополит и епархийския
съвет. Поетапно ще се
проектират и изографисат

и другите части на черквата. Върху нейната фасада
край южния притвор е
изобразен също патронът
на храма. изографисан
е и Архангелски събор това са т. нар. пазители
на храма, чието обичайно място е край притвора. От едната му страна
е изобразена сцената със
света Богородица, от западната е исус Христос
с апостолите. Край тази
врата е изобразен и свети

Работата по изографисването на храма в „струмско“ реално започнахме
през 2009 г., когато с колегата Васил Василев изписахме най-напред параклиса „свето Благовещение“, или т. нар. кръщелня, разказа художникът
иван Вълканов. Продължихме миналата година
с изписването на храмовата икона на фасадата
над официалния вход от
западната страна. На нея

симеон стълпник, който
по традиция се почита
на 1 септември - дата, за
която се знае, че е бил
осветен някога старият
храм в „струмско“. От лявата страна е изрисувана
и сцената на Благовещение. Това също не е случайно, защото в черквата
има и параклис „свето
Благовещение“, където
се извършва кръщаването, отбеляза още отец Па-

сме изобразили в естествени размери свети димитър върху кон. след това
през 2017 г. изписахме
южния притвор с другата
патронна икона - на свети
Великомъченик димитър,
и останалите сцени и икони. В момента работим по
стенописите в светия олтар, който смятаме да бъде
готов до 1 септември, за
деня на църковното новолетие, и той да бъде осве-

тен на този празник в чест
на св. преподобни симеон
стълпник от Неврокопския митрополит серафим, допълни другият зограф - Васил Василев. В
момента изпълняваме т.
нар. литургични редове на
олтара, със светите отци
литургисти, както е по канон, като започнахме от
стария завет и минаваме
към Новия. За всяка отделна част правим предварително проект, който
се одобрява, изпълняваме
го и след това идва ред на
следващия. Всичко, както
каза и отец Павел, се изпълнява поетапно и засега
не можем да прогнозираме точно кога ще приключи цялостното изографисване на храма, защото
площта на вътрешните
стени е много голяма.
Тази година приключваме
олтара, а догодина с божията помощ ще продължим
от купола изписването на
самия кораб“, каза Василев. Тук не е имало стенописи, храмът в сегашния
си вид е като нов и не се
е налагало зографите да
се съобразяват с някогашния стил на изписване,
обясни той. стенописите
се рисуват в т. нар. нововизантийски стил, който
е приет като каноничен, и
според неговите изисквания работят почти всички
съвременни зографи. На
практика от някогашния
храм „свети димитър“ е
запазен само иконостасът
с иконите. според някои
сведения те са правени
от бански майстори, отбеляза отец Павел. Те ще
бъдат част и от новия иконостас, който черковното
настоятелство планува да
се направи. Обновлението на храма струва доста
средства и според добрата
традиция от миналото то
се извършва благодарение на волни пожертвувания, каквито и днешните
миряни продължават да
правят. „Разчитаме много
на дарения, каза по този

повод отец Павел. Помага ни и дирекцията по
вероизповеданията, и от
там получаваме средства
- не са чак толкова много,
но сме доволни на предоставените във времето
суми, каза предстоятелят
на храма в струмско. В
момента това е един от
най-добре поддържаните
православни храмове в
района, а дворът е винаги
зелен и цветен. Впрочем
всички храмове в Благоевградската духовна околия
са така, коментира отец
Павел Крушалийски в качеството си на архиерейски наместник. В с. Хърсово се прави ремонт на
покрива на църквата „св.
Възнесение“, в Падеш
също се обновява покривът на черквата, а в Лешко
предстои да се ремонтира
старият храм „св. Архангел михаил“. изградиха
се в последните години и
нови параклиси в града - в
многопрофилната болница за активно лечение и
в Югозападния университет „Неофит Рилски“ в
Благоевград. Ремонтира
се параклисът в крайградския парк „Бачиново“, изгради се и нов на името
на свети дух край 33-метровия кръст над Благоевград, който е част от
православния комплекс
„Памет и вяра“. Нови са
и храмовете в две от големите благоевградски села
- Бело поле и Рилци. сега
с усилията на миряни, духовенството и с подкрепата на кметската управа
се строи нов храм - „св.
иван Рилски Чудотворец“,
в с. изгрев. Напредва градежът на черквата и край
с. церово“, допълни отец
Павел. до етап проектиране е стигнала и идеята
за изграждане на голям
православен храм на територията на новия парк
„македония“, който се оформя върху терените на
бившата казарма в областния град, предоставени на
общината.
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Държавата отпуска 100 млн. лв.
за пътища в Бургас и региона
До месец отварят за движение трасето от Поморие до Равда
Близо 100 млн. лв. са
осигурени от държавата през последните две
години и половина за ремонт и строителство на
нови пътища, както и за
повишаване на пътната
безопасност в Бургас и
региона. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай
Нанков, който инспектира изпълнението на инфраструктурни обекти
в морския град заедно
с кмета на община Бургас димитър Николов и
народни представители
от региона. до 5 юни ще
приключи започналият
ремонт на участъка Бур-

гас - кв. Ветрен. Пътната
артерия с дължина 8 км
е входът на града от Ам
„Тракия“, затова до началото на активния летен
туристически сезон ще
бъде напълно обновена,
тъй като бе в лошо състояние, посочи Нанков
и добави, че ремонтните
дейности се финансират
със средства от държавата. Регионалният министър заяви, че за нормалното осигуряване на
трафика по Южното Черноморие е нужно да се
изведе транзитният трафик за курортите северно
от Бургас. За тази цел
държавата ще финансира изграждането на се-

верната дъга на Бургас.
Той уточни, че в момента
се довършва изготвянето
на подробен устройствен
план за обекта. до края
на месец юни, най-късно началото на юли, ще
стартира процедурата
по избор на изпълнител
и ако няма обжалване,
строителството може да
стартира до 3-4 месеца.
до 18 юни ще е готов обходът на Ахелой и строителството на скоростната
отсечка с четири ленти
между Ахелой и Поморие, стана ясно още при
инспекцията на министър
Нанков. Той напомни, че
за реализацията на важния пътен проект пра-

вителството е осигурило
45 млн. лв. „до 18 юни
ще сме готови с асфалтирането на пътя, обезопасяването с мантинели,
маркировката и вертикалната сигнализация.
За летния сезон ще пуснем движението, както
обещахме при старта на

ИНВЕСтИЦИЯ

Готов е спортният комплекс „Парк Арена“
Ирина ГЕНОВА
„Парк Арена ОЗК“
ще е името на уникалния спортен комплекс
със закрит плувен басейн в бургаския ж.к.
„славейков“. супермодерното съоръжение
е готово и вече отвори
врати за посетители.
Плувният басейн е
направен в съответствие с всички олимпийски изисквания и
ще може да се използва както за регионални, така и за международни състезания. Той
е с размери 25х50х3

метра, има десет коридора. Капацитетът
на залата е за над 1500

души.
спортният комплекс
включва още футболно

Спортният комплекс “Парк Арена” включва закрит плувен
басейн, футболно игрище и площадка за тенис на корт

игрище и тенис корт,
който през зимата ще
се превръща в ледена
пързалка за бургазлии.
Футболният терен е
напълно завършен. По
предварителни планове на мястото трябваше да се изгради малък стадион с 1200 седящи места, с опция
да бъдат увеличени до
2000.
Вместо това бе изградено помощно игрище с размери 68 на
44 мет ра, а община
Бургас даде уверение,
че ще направи градски
стадион край „меден
рудник“.

обекта“, категоричен бе
строителният министър.
На 18 юни ще се пусне
трафикът и в отсечката
Поморие - Ахелой, гарантираха от фирмата изпълнител при проверката.
Над 1,4 млн. лв. са вложени само в екологични
мерки по трасето. изградени са 24 подлеза и 4 км
защитна мрежа за земноводни, за да не излизат
костенурки, змии и др.
представители на вида
на пътя. Предвидена е
3500 м защитна мрежа за
птици, както и 850 м шумоизолационна преграда
за почиващите на къмпинг „Ахелой“, информира инж. иван иванов
от фирма „Пътстрой“. По
отношение на обходния
път на Поморие част от
проекта за скоростен път
Бургас - слънчев бряг регионалният министър коментира, че има 22 жалби
срещу отчуждаването на
имоти за изграждане на
трасето. „Чакаме съдебно
решение или споразумение със собственици на
имоти по казуса. Колкото
по-бързо приключим с
отчужденията, толкова
по-бързо ще започнем

строителството, защото
имаме избран изпълнител от 2016 г.“, коментира Николай Нанков.
Той обърна внимание, че
95% от трасето е извън
главния път, така че строителството може да се
извършва и през летния
сезон, без да се утежнява
трафикът и да се създават предпоставки за задръствания. сред другите приоритетни проекти
за региона са рехабилитацията на пътя малко
Търново - царево. Тази
година в него ще бъдат
инвестирани 3 млн. лв., с
които ще се ремонтират
най-тежките участъци.
междувременно започва
техническото проектиране за пълна рехабилитация на всички 54 км от
републиканското трасе.
Приключва и обществената поръчка за избор на
изпълнител за изграждане на пътния възел, който
да свърже град Камено
с Ам „Тракия“. Започва
и проектиране на пътя
Бургас - Варна през дюленския проход, за да се
осигури алтернатива за
основната пътна връзка
между двата града.

Ул. „Богориди“ в морския град с модерна визия от 1 юни
Ирина ГЕНОВА
О т 1 ю н и 2 0 1 8 г.
ресторантьорите, които имат обекти по ул.
„Богориди“ в Бургас, ще
трябва да унифицират
чадърите си в цвят бяло
до светла охра. Върху
тях ще е забранено да се
поставят големи реклами, а единствено малки фирмени надписи по
бордовете.
О б щ и н с к и я т с ъ ве т
реши това, след като
прие Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи
дейности и елементите
на градско обзавеждане
на територията на община Бургас.

На този режим ще са
използваните тенти и
чадъри не само по ул.
„Богориди“, която се
очаква преди началото
на туристическия сезон
да грейне с нова визия.
Така ще изглеждат те
и по ул. „Александровска“, както и по площадите „Тройката“, „св.
св. Кирил и методий“
и „царица Йоана“. В
същото време пълната
реконструкция на ул.
„Богориди“ тече с бързи темпове. Поставени
са стълбовете с осветителните тела, както
и по-голямата част от
настилките. имената на
пресечките на култовата улица са обозначени с надписи с метални
букви, вградени в настилката. Реконструк-

цията обхваща участъка
от пресечката с улица
„Лермонтов“ до кръстовището с булевард „демокрация“.
стойността на обекта
е 2 813 000 лв. без ддс.
средствата са осигурени
от ОП „Региони в растеж“.
Преди основния ремонт и подмяната на настилката бе обновена
ВиК мрежата. Пълната
промяна на улица „Алеко Богориди“ е част от
проекта за реконструкция на ларгото на Бургас - „Благоустрояване
на обществено значими
пространства в подкрепа
на социалната интеграция и устойчивото развитие на градската среда
в община Бургас“. Проектът за обновяване на

Новата улица “Богориди” в Бургас ще бъде с артелементи, цветя и сянка за отдих

централните пешеходни
улици в морския град е
на архитектурно студио

„Атика 5“. Тъй като проектът бе изготвен преди
няколко години, сега се

наложи да бъдат нанесени корекции за неговото
осъвременяване.
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акЦЕНтИ От ДОкЛаДа На ИНДЪСтРИ УОЧ За ПЪРВОтО тРИМЕСЕЧИЕ На 2018-а:

Личните активи в България, финансовото богатство
и пазарът на жилища са във възходящ тренд

Нагласите сред българските пот ребители са преобладаващо
оптимистични и това
намира израз в реализираните разходи както
за краткотрайни, така и
за дълготрайни стоки.
Българите изглеждат и
по-склонни да търсят
заемно финансиране за
своите покупки. Около

една четвърт (24,3%)
от допълнителното потребление през изминалата година е финансирано чрез потребителски заем. Все още
обаче кредитната експанзия изглежда умерена в исторически контекст. За сравнение през 2008 г. половината
увеличение на потреблението на гражданите
беше финансирано с
новополучен потребителски кредит.
Жилищното богатство се увеличава с 8,1
млрд. евро през 2017 г.
основно заради отчетеното повишение на цените на апартаментите
в страната. цените на
жилищата в страната
се увеличават общо с
8,2% през 2017 г., или

ръст вече четвърта поредна година. според
темпа на увеличение
на цените през 2017
г. България изостава в
ес единствено от ирландия, Португалия,
словения, Холандия и
Чехия, но е значително
пред Румъния.
Жилищните цени се
покачват в 24 от 28 об-

ласти през 2017 г., според данните на Нси и
Industry Watch. столицата вече концентрира
36,5% от жилищното
богатство на българските граждани, докато
малко над една десета
се формира от жилищата в област Варна.
В областите Пловдив и
Бургас е разположено
около 9% от „реалното“
богатство на населението. между 2 и 3% от
жилищното богатство
на българските граждани се намира в областите Русе, Благоевград, Велико Търново,
Хасково и Плевен. В
18-те области с найниска стойност на имотите е концентрирано
18,2% от жилищното
богатство, или два пъти

март 2018 г. суровият
петрол и природният
газ са около 30% поскъпи спрямо година
по-рано, докато цената
на медта и алуминия
се е вдигнала съответно с 16,7% и 8,8% за
12 месеца. Определени
хранителни суровини
също поскъпват. цената на захарта в ес
се е повишила с 14,3%
спрямо март 2017 г.

Въпреки че инвестициите в България нарастват - с 3,8% през
2017 г., в периода след
2009 г. инвестиционната активност е слаба.
През 2017 г. инвестициите, измерени в постоянни цени, са все
още с една трета под
върховите нива, отче-

тта, достигащо 76,8%
през януари 2018 г. Намаляването на свободния производствен капацитет води до изпреварващо увеличение
на цените заради ограничените възможности
на фирмите да реагират на увеличените поръчки чрез разширяване на производството
в краткосрочен план.
ето защо устойчивият

макар че глобалните
фактори са в основата на ускоряващата се
инфлация в България,
няколко „вът решни“
п р о ц е с и с ъ щ о и мат
принос за по-бързото
повишение на цените в
страната.

тени преди кризат а.
Вследствие на ограничените вложения в
дългот райни активи
повишеното производство е за сметка на повисоко натоварване на
съществуващите мощности в промишленос-

растеж на инвестициите в реалния сектор е
от ключово значение за
повишаване гъвкавостта на предприятията и
поддържането на умерена инфлация и през
следващите няколко
години.

Инвестициите

по-малко от столицата
софия.

Цените на
суровините
Тенденцията на покачване на цените на
суровините продължи и през 2018 г. През

19

бр. 16 (1224), 14 - 20 май 2018 г.

десТиНАция

Пловдив и Одрин с проекти в областта на бизнеса и културата
Българите са първи в списъка на туристите, които посещават турския граничен град

Елвира ГЕНОВА
Пътна карта за развитие на бизнес и икономическите отношения
между Пловдив и Одрин ще бъде подписана до седмица, съобщи
пред български медии
областният управител на
турския граничен град
Гюнай Йоздемир. Такава
вече има парафирана с
администрацията на Разград. Градът под тепетата е атрактивен за турски инвеститори заради
централното си местоположение, както и заради
добрите бизнес условия,
които районът предоставя. Активно се работи
по изграждане на трасето за скоростен влак
истанбул - Одрин, като
проектът може да се развие и до софия, обявиха
от областната управа на
Одрин. Огромна е пла-

нираната инвестиция за
гарата на най-големия
граничен пункт между
двете държави - Капъкуле, която ще се превърне
в сериозен комуникационен център. Ще се
изградят две скоростни
линии за пътници и една
за товарни превози, с
което се очаква да се
облекчи трафикът на тировете, който създава
големи проблеми на граничния район. „Това е
прекрасна възможност
хората от 20-милионен
истанбул и Одрин да
стигат бързо до Пловдив и софия“, заяви още
областният управител
на Одрин пред българските журналисти. Те
посетиха турския град
със съдействието на Генералното консулство
на Република Турция в
Пловдив по повод празника Хедерлез и фестивала Какава. специално

за празничния уикенд
60 000 чужде странни
гости пристигнаха в Одрин, а цялата леглова
база е била на 100% заета още отреди четири
месеца, съобщиха домакините. „изключително сме щастливи да посрещнем толкова много
гости. една от причините за огромния интерес вероятно се дължи
на факта, че през 2017
година двата празника
влязоха в индикативния
списък на световно на-

следство на ЮНесКО.
Традицията за Какава
датира от преди 1400
години, но е възстановена през последните
15 години. молитвите
и ритуалността на двата празника обединяват
хора с различни вярвания“, обясни областният управител на Одрин
Гюнай Йоздемир. Той
заяви, че е изключително щастлив от домакинството на Пловдив като
европейска културна
столица през 2019-а и е
готов за съвместни инициативи. една от идеите
е да бъдат организирани
дни на Пловдив в Одрин и дни на Одрин в
града под тепетата, на
които да бъдат представени характерни обичаи
и занаяти за двете места
- майстори на сапуни,
ебру и керамика. Така
туристите, които посещават крайграничния
град, ще станат съпричастни към събитията,
включени в календара
на „Пловдив 2019“. истанбул и Одрин са найпредпочитани от чуж-

от водния цикъл. От 58
километра са доведени
над 20 млн. куб. м вода
за нуждите на Одрин.
изградена е система за
пречистване на водата,
а сега предстои да се
реализира и проект за
отпадните води. Заложена е подмяна на цялата водопроводна мрежа.
Общината отделя сериозни средства и за пътната инфраструктура на
града. изградени са две
околовръстни дъги край
Одрин, като се очаква
така да се разтовари все
по-нарастващият трафик от центъра на града.
един от големите обекти, приключен миналата
година, е на нов мол,
продължава активното
строителство на жилищни сгради, съобщи кметът Реджеп Гюркан.
Българите са на първо
място в списъка с туристите, които посещават
най-близкия до границата турски град, сочи
пък статистиката от последните три ме сеца.
Отливът на гърците към
момента се компенсирал

Областният управител Гюнай Йоздемир изрази готовност
да организира Дни на Пловдив в Одрин по повод домакинството на Европейска столица на културата 2019

Васил Вълчев, генерален консул на България в Одрин:

Около 55 хиляди евро са инвестирани в укрепването и
реставрацията на православния храм „Свети Георги“
В пълния си блясък посрещна вярващите този
Гергьовден българският
храм „свети Георги“ в
Одрин. Около 55 хиляди евро са инвестирани
в укрепването и реставрацията му, съобщи генералният ни консул в
Одрин Васил Вълчев. Укрепени са основите на
храма, строен през 1880
г. с разрешение на султан
Хамид II, подобрена е
дренажната система и са
реставрирани иконите.
Тази година се навършват
10 лета от създаването на
читалището към църквата. имаме идея да направим прилежаща сграда
в двора на храма, която
да служи за читалня и
книгохранилище. Това е
начин и да насърчаваме
изучаването на българския език, каза генералният консул на България

Генералният консул Васил Вълчев присъства на
тържествената литургия за
Гергьовден в храма

в Одрин Васил Вълчев.
За пристройката са нужни около 8000 евро, които са осигурени, така
че строителните работи
започват до две седмици.
Крайният срок е 15 септември, защото на тази
дата ще бъде чествана и
годишнината.

Турция работи по проекта за изграждане на високоскоростна влакова линия, която да свърже мегаполиса Истанбул с
Капъкуле на турско-българската граница и град Одрин

денците дестинации в
Турция, извън морските
курорти. По данни на
турското министерство
на културата и туризма
за 2017 година Одрин е
бил посетен от близо 3
млн. души главно от съседните България, Гърция и други балкански
държави. Одрин заема
68-о място измежду стоте града, които привличат най-много туристи в
света, уточни кметът на
Голяма община Реджеп
Гюркан. Амбицията на
администрацията е да
отчете 5 милиона гостуващи през следващите
пет години. Затова се
работи не само по реставриране и реклама на
архитектурно-исторически забележителности и
върху културния афиш,
но и по модернизация
на инфраструктурата,
сподели кметът. През
декември м.г. е приключил големият про ект

от българските туристи,
които масово пътуват за
еднодневна разходка и
шопинг, анализират от
турска страна.
„Ако досега българите идваха о сновно на
пазар през уикенда, вече
се наблюдава тенденция
да остават и да нощуват
за една вечер. Левът е
обвързан с еврото, което прави изключително
изгодно пазаруването
в Турция. Освен това
сме прочути с гостоприемството си и добрата
кухня, а това е още една
причина за ръста на гостуващите при нас“, коментира Ахмед Хаджъоглу - директор на дирекция „Култура и туризъм“
към министерството на
културата на южната ни
съседка. Турските хотелиери вече са започнали
да разработват пакети
с нощувки и програми
специално за български
туристи.
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И замириса на море!

Ефектни трикове за плажна
атмосфера вкъщи
картини. Леки паравани, балдахин
край леглата, тенти над прозорците и ефирни завеси пресъздават
плажната атмосфера. При избора
на материи заложете на лен, памук,
конопени настилки, рогозки. За мебелите и пода естественото дърво е
за предпочитане. Камъкът също би
могъл да намери място в морския
интериор.
изборът на аксесоари е важен,
за да допълним пъзела на „морското“ жилище. Чадъри, сламени шапки, плажни чанти за декорация,
огнеопорни свещи и всичко, което
свързваме с хубави спомени от
летни приключения, ще ни свърши
работа. Какъвто и нюанс на синьото да изберем, каквито и аксесоари
да аранжираме, декорирането на
дома в морски стил ще освежи атмосферата и ще ни приближи поне
с една стъпка до плажа.

месец май е времето от календара, когато сякаш ставаме найнетърпеливи за среща с морето.
Вече жадуваме синьо безбрежие,
бели яхти, златни пясъци... докато
чакаме ваканцията, можем всичко
това да пренесем с малко въображение като атмосфера и у дома.
Въпрос на избор е дали да преобразим с морска стилистика само
едно помещение, или цялото жилище. Каквото и да решим, бялото
и синьото са задължителни като
цветове за стени и мебели. Освен
че са типично морски и летни, те
прекрасно се комбинират с други
цветове.
Ваканционната тема в интериора става лесно изпълнима с
качествен фототапет или ако ползваме подходящи пана, постери и

21

бр. 16 (1224), 14 - 20 май 2018 г.

еКсТеРиОР

Саудитска Арабия строи свой Дисниленд

В „Града на развлеченията“ ще има тeмaтични пapкoвe oт виcoк клac, зoни зa caфapи и мoтopни cпopтни cъopъжeния
Cayдитcĸa Apaбия започна
строителството на „Гpaд нa paзвлeчeниятa“ с идеята да подобри международния си имидж
и да привлича повече туристи.
Oгpoмният обект, ĸoйтo щe ce
пpocтиpa нa площ от 536 ĸв.
ĸм, щe бъдe изгpaдeн в Kидия,
югoзaпaднo oт cтoлицaтa Pияд.
Toй e чacт oт мащабната
инициaтивa зa peфopмиpaнe
нa иĸoнoмиĸaтa нa cтpaнaтa
„Bизия 2030“, чиятo цeл
e дa нaмaли зaвиcимocттa oт
пeтpoлa, дa пpивлeчe инвecтиции и дa cъздaдe нoви paбoтни
мecтa.
Oбшиpният „Гpaд нa paзвлeчeниятa“ щe бъдe
финaнcиpaн глaвнo oт Фoндa зa пyблични инвecтиции нa
Cayдитcĸa Apaбия. Cъc cвoитe
тeмaтични пapĸoвe oт виcoĸ
ĸлac, зoни зa caфapи и мoтopни
cпopтни cъopъжeния тoй щe
cъпepничи нa cвeтoвния лидep
„диcнилeнд“. изгpaждaнeтo
мy вeчe e в xoд, a cтpoитeлнитe
дeйнocти по първата фаза на
проекта тpябвa дa пpиĸлючaт
пpeз 2022 година.

peфopми пo инициaтивa нa
пpинцa. Heгoвaтa „Bизия
2030“ пocтaви зa цeл гoдишнитe paзxoди зa ĸyлтypa и paзвлeчeния дa ce yвeличaт oт
ceгaшнитe 2,9% oт oбщитe
paзxoди нa дoмaĸинcтвaтa дo
6% дo 2030 г. Meждyнapoднитe инвecтитopи cъщo пpoя-

Moxaмeд бин Caлмaн
дeйcтвa с размах в тази посока и отмени няколко зaбpaни
в ĸoнcepвaтивнaтa дъpжaвa,
cтpeмeйĸи ce дa я oтвopи ĸъм
cвeтa. B cтpaнaтa например нa
жeнитe вeчe e paзpeшeнo дa
шoфиpaт. миналия месец пък
кралството стана домакин на

първото публично филмово
прожектиране за повече от 35
години, след като през 2017 г.
вдигна десетгодишната забрана
върху кината.
През февруари общият развлекателен орган на саудитска
Арабия заяви, че ще организира повече от 5000 фестивали
и концерти през 2018 г. и ще
налее 64 милиарда долара (53
милиарда евро) в сектора през
следващото десетилетие. саудитците понастоящем харчат
милиарди долари годишно, за
да гледат филми и да посещават увеселителни паркове в съседни туристически центрове
като дубай и Бахрейн.
Кралството разкри плановете си и за друг важен проект
- НеОм. Това ще бъде нoв
гpaд, ĸoйтo щe cлyжи ĸaтo
иĸoнoмичecĸи и тexнoлo гичeн цeнтъp мeждy Eгипeт,
Cayдитcĸa Арабия и Йopдaния. инвecтициятa в нeгo e
500 млpд. дoлapa, a пъpвaтa мy
фaзa тpябвa дa бъдe зaвъpшeнa
пpeз 2025 г. Hoвoпocтpoeният
гpaд и индycтpиaлнaтa зoнa

вявaт cepиoзeн интepec ĸъм
paзвлeĸaтeлнитe пpoeĸти
н a ĸ p a л c т в o т o . Н а с ко р о
пpecтoлoнacлeдниĸът пoceти
CAЩ и проведе редица срещи
именно с цел да популяризира
пpoeĸтитe нa Pияд, зa дa пpивлeчe чyжди инвecтиции.
Очакванията на властите
са паркът да привлече чужди инвестиции и повече от
17 милиона по сетители до
2030 година. Oбщaтa цeнa нa
пpoeĸтa зaceгa ce пaзи в тaйнa. „Toзи гpaд щe cтaнe виднa
ĸyлтypнa зaбeлeжитeлнocт и
вaжeн цeнтъp, oтгoвapящ нa
paзвлeĸaтeлнитe, ĸyлтypните и
coциaлните нyжди нa бъдeщитe пoĸoлeния в ĸpaлcтвoтo“,
зaяви 32-гoдишният
пpecтoлoнacлeдниĸ пpинц
Moxaмeд бин Caлмaн. Πpeз
пocлeднитe мeceци влacтитe в Pияд пpeдпpиexa peдицa coциaлни и иĸoнoмичecĸи

oĸoлo нeгo щe ce paзпpocтиpaт
нa 26 500 ĸв. м нa бpeгa нa
Чepвeнo мope. Πлaниpa ce и
мocт пpeз мopeтo, ĸoйтo дa
cвъpзвa Cayдитcĸa Apaбия
и Eгипeт. Зoнaтa, ĸoятo щe
бъдe зaxpaнвaнa изцялo cъc
„зeлeнa“ eнepгия oт вятъpa
и cлънцeтo, щe ce фoĸycиpa
въpxy индycтpии, ĸaтo
eнepгeтиĸa, биoтexнoлoгии,
xpaнa, виcoĸoтexнoлoгичнo
пpoизвoдcтвo и зaбaвлeния.
Πpoeĸтът щe бъдe пoдĸpeпeн
финансово oт пpaвитeлcтвoтo
в Pияд, cyвepeнния фoнд нa
дъpжaвaтa, ĸaĸтo и oт мecтни и
чyжди инвecтитopи.
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АсТРОЛОГ

Седмичен хороскоп за периода 14 - 20 май
ОВЕН

Балансът е
гаранция за успех

Търсете баланс във
всичко, с което се захванете тази седмица! Не
надценявайте физическите и емоционалните си
сили! Не сте в състояние
да постигнете всичко, което искате, но пък с лекота можете да преодолеете
колебанията и смело да
градите планове за бъдещето. Привлекателни

РАК

Справяте се
с лекота

Лежерното настроение, което ви е обзело,
ще бъде добър съюзник в работата ви тази
седмица. Всичко ще се
случва сякаш от само
себе си - без усилия и
напрежение. Възползвайте се от благоприятния момент и действайте
по колкото се може повече проекти! Резултатът

ВЕЗНИ

ще е позитивен. информационният поток ще е
интензивен и ясен. до
вас ще достигат полезни
и нови факти. Нужно е
само да ги осмислите и
да ги заложите в бъдещите си планове. Погрижете се за финансов
ресурс, с който да обезпечите новите проекти!
Ще бъдат печеливши.

Игнорирайте
зложелателите

деловите ви контакти
ще са резултатни тези
дни. Затова използвайте
периода, за да придвижите проекти, които се
нуждаят от одобрението
на околните. дори някъде да има засечка, реагирайте гъвкаво! Бързо
ще излезете от ситуация
и с лекота ще се справите с не един сложен

КОЗИРОГ

сте и много хора търсят
близост с вас. Възползвайте се от срещите и
запознанствата, които
никак няма да са малко!
Не скъсявайте обаче прекалено бързо дистанцията по време на делови
разговори! Преценявайте
точно плюсовете и минусите на всяко предложение, за да не сгрешите!

казус. Ще ви хрумват
оригинални подходи и
ще успеете да обедините различни позиции и
мнения, което е от полза
за общата работа. Въпреки това ще има колеги, които ще критикуват
и ще злословят за вас.
Не губете време да
им опонирате, а просто
ги игнорирайте!

Намалете темпото,
за да не сгрешите

Започвате седмицата с
усещането, че не разполагате с достатъчно време. иска ви се да свършите прекалено много
неща и това ви обърква
и стресира. Хаосът край
вас ще е пълен. Непрекъснато нещо ще започвате или довършвате. и
все ще ви се струва, че
закъснявате с графика. За

да избегнете грешки, намалете темпото! Разпределете силите си и не се
опитвайте да изпреварвате събитията. Те ще се
случват и без пряката ви
намеса. добре е да привлечете съмишленици и
партньори в дейността
си. Научете се да разпределяте задачи и да имате
повече доверие в екипа!

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

ТЕЛЕЦ

Разчитайте на
знанията и опита си

Ангажиментите ще
ви затрупват тази седмица и времето няма
да ви стига. Не губете вяра в силите си!
В с ъ с тоя н и е с т е д а
се справите с всичко,
нужно е само да създадете строен план. съобразявайте се с актуалната обстановка и бъдете точни! Разчитайте

ЛЪВ

В плен сте на
съмнения и тревоги

следвайте интуицията си и няма да
сгрешите! Неочаквани събития могат да
предизвикват известни
съмнения и тревоги у
вас, но не им се поддавайте! Наблюдавайте
всичко внимателно, без
да обсъждате проблемите или страховете си
с околните! старайте

СКОРПИОН

се да действате спокойно, обмислено и
предпазливо! Временно трябва да се откажете от амбициите и
големите си планове.
По-добре застой в бизнеса, отколкото провал
и финансови загуби.
Ко н ц е н т р и р а й т е с е
само върху текущата
си работа!

Нямате причина
да се критикувате

Навлизате в период
на анализи и равносметки. Почти в средата на
годината ще искате да
сложите на кантар свършеното и това, което ви
предстои. Ще калкулирате успехи и провали,
печалби и загуби. едва
ли резултатът ще ви задоволи, но не изпадайте
в крайности. Нямате ос-

ВОДОЛЕЙ

на знанията и опита
си, а там, където те са
недостатъчни, може да
потърсите подкрепа от
партньори и съдружници! с общи усилия
ще движите няколко
проекта едновременно.
Заредете се с търпение
и бъдете мотивирани!
Резултатът от усилията
ви ще бъде видим.

нование да се критикувате прекалено или да
бъдете недоволни. истината е, че проекти, в
които сте вложили повече усилия, и постигнатото е повече. Там, където пък сте се пестили,
и дивидентите са малки.
Вие решавате как да организирате работата си
оттук нататък.

Преминете бързо
на работен режим

Разсеяни и хаотични
сте. Обзело ви е ваканционно настроение, но
летният отпуск е твърде
далеч. Не ви се работи и
всяка възложена задача
ще приемате с досада.
Това няма да остане незабелязано от околните.
Някой от конкурентите ви ще се опита да се
възползва от ситуация-

та. мобилизирайте се и
бързо влезте в работен
режим, защото рискувате
позициите си!
Колкото и да ви е трудно, ще трябва да задействате делови контакти,
да прегледате купища документи и да насрочите
срещи с контрагенти. Не
се очертават затруднения
от практически характер.

БЛИЗНАЦИ

Печеливши
контакти и сделки

През цялата седмица
контактите ви ще са
интензивни и полезни.
Ще успеете да договорите благоприятни
условия по финансова
сделка и да отсрочите
проект, за който сега
нямате достатъчно време и енергия. действайте прагматично, отхвърляйте неотложните

ДЕВА

Мислете
позитивно

Навлизате в период
на несигурност и провокации. изправени
сте пред избор. Постарайте се да бъдете максимално спокойни, за
да не сгрешите! Отстоявайте позициите си
по възможност от разстояние и без да влизате в остри спорове!
Участието в каквито

СТРЕЛЕЦ

и да било конфликти
сега ще се отрази негативно както на работата, така и на здравето
ви. Преценете дали си
струва заради чужди
интере си да страдате вие! Предстоят ви
доста противоречиви
преживявания. Позитивното мислене е
препоръчително.

Доверете се на
сигурен човек

Време е за ревизия
на финансовото ви състояние. Прегледайте
обстойно приходите и
разходите си, защото ще
получите оферти, които
си заслужава да обмислите! Новите начинания
обаче ще изискват и паричен ресурс. Преценете колко сте готови и искате да инвестирате! Ня-

РИБИ

задачи и търсете партньорство за бъдещи ангажименти! Клиентите ви се увеличават и
имате нужда от екип,
с който да отговорите на очакванията им.
създайте си оптимален
режим на работа и почивка, отделете време
и за спорт, който ви
зарежда!

мате право на грешка,
защото провалът ще ви
струва прекалено скъпо. Ако не сте сигурни
кое е вярното решение и
правилният избор, не се
колебайте да потърсите
второ мнение! доверете се на човек, с когото вече сте работили и
вярвате в точността на
преценката му!

В творчески подем
сте, действайте!

В творчески подем
сте. Връхлитат ви много
и различни идеи, имате
желание за разнородни проекти, обмисляте няколко паралелни
концепции. Трябва да
решите кое от всичко
можете да реализирате.
Важно е да се фокусирате в това, с което ще
се захванете, и да го до-

ведете до успешен финал. Така, движейки се
в шеметна скорост и на
високи обороти, няма
да усетите как работната седмица ще излети.
Каквото и да стартирате
в този момент, ще бъде
успешно. Просто трябва
да степенувате проектите по важност и да
действате.
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АРТ

Проект създава уникални кътове за четене в София
знаците - Б, д, Ж, З, и,
Й, ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ь, Ю и
я, защото нямат аналог в
латиницата и в гръцката
азбука.
Буквите няма да са самотни - всяка пейка ще
бъде придружена със стихотворение на български
поет, вдъхновено, посветено или свързано по друг

Нестандартни пейки с
формата на буквите от
кирилицата ще бъдат разположени през месец май
в различни кътчета в централната част на софия.
Проектът се нарича
„скритите букви“ и е на
фондация „Прочети софия“. Той се реализира с финансовата подкрепа на „Културна
програма за Бълг а р с ко т о п р е д седателство на
съвета на европейския
съ юз 2018
година“ на

начин със съответнат а
буква. Поетите са мирела
и
иванова,
Георги Господинов, силвия Чолева, цочо
Бояджиев, Надежда Раду
Радулова, иван Ланджев, марин Бодаков, Красимира
д
джисова, стефан иванов,
м
мария Калинова, Петър
Чухов, Галина Николова,
Никола Петров и Анна
Лазарова. Така пейките
ще обособят нови места
за четене, извън шума и
обичайните туристически
обиколки. „„скритите букви“ е съвременен прочит
на българската кирилица
- идея, която тръгва от
пресечната точка между
типография, литература
и градска среда, за да оч
оч-

на Тодора Радева и архитекта от WhATA Анета
Василева.
Организаторите планират и няколко литературни
разходки, както и дискусии, свързани с литературното картографиране и
намесите в градска среда.
В рамките на проекта са
предвидени и две дискусии. Първата е „да пишеш
софия“, на която Александър Шпатов и славистът и преводач от български ян Паул Хинрихс
говориха за литературния
образ на градовете и как
творбите могат да създадат траен ореол на конкретни места. На втората
„скритите букви“ ще по-

ертае нови културни траектории в софия, да провокира среща със съвременната българска поезия,
да създаде различно преживяване за жителите и
гостите на града. идеята и
дизайнът на оригиналните пейки е на художника
Кирил Златков, а проектът
добива завършения си вид
благодарение на усилията

търсят връзка с други аналогични намеси в градската среда и ще очертаят
пътя и ефекта, които имат
подобни проекти.
„скритите букви“ ще се
появят на 22 май, а всеки,
който иска да разгледа
пейките и да се усамоти
на тях, ще може да ги намери воден от специална
онлайн карта.

Национален фонд „Култура“.
според проекта буквите ще са 12 и ще бъдат
по ставени в по-тихите
зони на градини, паркове и дворове в центъра
на столицата. избрани са

