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Възлагането на обществени 
поръчки е сериозно опорочено

С близо 3 млн. евро от МФ “ Козлодуй“  започна основен 
ремонт на околовръстното шосе на града

Как да се облекчи инвестиционният процес 
за по-ниските категории строежи?

Маринела Николова, кмет на община Козлодуй:Експерти от ИПИ:

Ударни ремонти по пътищата у нас 
в разгара на лятото

Подробности на стр. 4-5
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Европейската комисия 
предложи бюджетът на 
ЕС да продължи да оси-
гурява средства за извеж-
дането от употреба на ста-
ро ядрено оборудване. За 

България е предвидено да 
бъдат отпуснати 63 млн. 
евро до 2027 г., информи-
ра БТА.

Предложената сума 
подлежи на одобрение от 

Съвета на ЕС и от Евро-
пейския парламент като 
част от преговорите за 
бъдещия общностен бю-
джет. Има предложение 
Словакия да получи 55 

млн. евро за АЕЦ „Боху-
нице“, а Литва - 552 млн. 
евро за АЕЦ „Игналина“.

През 1999 г. България 
и ЕК подписаха споразу-
мение за закриването и 
разглобяването на блокове 
1-4 в „Козлодуй“. Отпус-
каните средства се упра-
вляват от Европейската 
банка за възстановяване 
и развитие и са насочени 
към необходимите дей-

ности, включително из-
граждането на площадка 
за ядрените отпадъци.

По данни на ЕК целият 
процес у нас трябва да 
приключи до 2030 г., а до 
2020 г. да бъдат изразход-
вани 800 млн. евро. Об-
щата цена на извеждането 
от употреба на четирите 
реактора в „Козлодуй“ се 
очаква да достигне 1.107 
млрд. евро, като по данни 

от 2016 г. се очертаваше 
недостиг от 150 млн. евро 
финансиране. 

Според същите данни 
ЕС осигурява на нашата 
страна до 2020 г. общо 
784 млн. евро, а от българ-
ския бюджет инвестиции-
те са 147 млн. евро. В бю-
джета на ЕС за 2014-2020 
г. за нашата страна бяха 
отделени 293 млн. евро по 
програмата „Козлодуй“.

ОТ СЕдмИЦАТА

Предпроектно про-
учване за газовия хъб 
„Балкан“ представи га-
зопреносният оператор 
„Булгартрансгаз“ .  В 
него са дадени няколко 
варианта на трасета за 
газова инфраструктура 
на територията на Бъл-
гария, включително и 

два, които са разработе-
ни на база очакваните 
източници на доставка 
на природен газ. Резул-
татите от анализа бяха 
представени в сградата 
на Европейската коми-
сия в Брюксел. Според 
експертите като пред-
почитан маршрут за ре-

ализацията на хъба се 
очертава „Балкан 1“. Той 
предвижда да се реали-
зира на две фази. Пър-
вата включва нов входен 
капацитет от Турция, а 
втората - входна точка 
около Варна.

Като алтернативни 
входни точки се разглеж-

дат Гърция и Турция. 
Инфраструктурата на 
газовия хъб ще свърже 
пазарите на природен 
газ на България, Гърция, 
Румъния, Унгария, Сър-
бия, Хърватия, Слове-
ния, Австрия, Германия, 
Италия, Украйна, мол-
дова и други. Като ос-
новни източници за хъба 
се разглеждат руски при-
роден газ, местен добив 
от България и Румъния, 
природен газ от Южния 
газов коридор. Същест-
вуващите и изграждащи-
те се терминали за втеч-

нен природен газ в Гър-
ция и Турция биха могли 
да осигурят количества 
природен газ от САЩ, 
Катар, Алжир, Египет и 
други. По време на пред-
ставянето на анализа ди-
ректорът на „Вътрешен 
енергиен пазар“, Глав-
на дирекция „Енергети-
ка“ на ЕК Клаус-дитер 
Борхард подчерта, че 
Европейската комисия 
продължа да подкрепя 
силно реализацията на 
проекта за изграждане 
на газоразпределителен 
център на територията 

на страната ни. По ду-
мите му, проектът е на-
пълно реализуем. Енер-
гийният зам.-министър 
Жечо Станков допълни, 
че европейският газо-
разпределителен център 
„Балкан“ ще допринесе 
за енергийната сигур-
ност в региона на Юго-
източна Европа. „Булгар-
трансгаз“ ще продължи 
да полага всички усилия 
за успешното изпълне-
ние на проекта, заяви из-
пълнителният директор 
на дружеството Влади-
мир малинов.

Новоизграденото второ платно на 
първокласния път Слънчев бряг - 
Бургас в участъка между Поморие и 
Ахелой слага край на задръстванията 
през активния туристически сезон. 
Обходът на Ахелой също е отворен 
за движение. Ремонтираното 4-лен-
тово трасе е с обща дължина над 9 
км. От тях 4,4 км са обходният път на 
Ахелой, а 4,7 км е реконструираният 

участък между Ахелой и Поморие. 
Проектите са изпълнени със средства 
от републиканския бюджет.

Пуснат за движение е и участъкът 
от Ам „Тракия“ между Пловдив и 
Стара Загора, който също бе ремон-
тиран.

Още за летните ремонти по ма-
гистралите на стр. 4-5

ЕК отпуска на България още 63 млн. евро заради спрените 
блокове в АЕЦ „Козлодуй“
От Брюксел ще продължат да финансират извеждането 
от употреба на старо ядрено оборудване

„Булгартрансгаз“ избра маршрут „Балкан 1“ за газовия хъб

БЕЗ ТАПИ ДО МОРЕТО

Зам.-министърът на енергетиката Жечо Станков по време на представянето на междинните 
резултати от предпроектното проучване на газов хъб “БалканЯ
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ОТ СЕдмИЦАТА

Пет законопроекта,  
приети на първо четене 
от Народното събрание, 
внасят промени в Закона 
за устройство на тери-
торията. Най-сериозни 
дебати предизвика зако-
нопроектът, с който се 
премахват неточностите 
около правомощията на 
общинските администра-
ции и държавата по отно-
шение на контрола върху 
преместваемите обекти. 
Предвижда се разреше-
нието за поставяне на та-
къв обект да се издава 
от главния архитект на 
общината по ред, опре-
делен с наредба на Об-
щинския съвет. Премах-

ването на преместваемите 
обекти ще се извършва от 
дирекцията за национа-
лен строителен контрол 
(дНСК). Уреждат се и 
противоречията между 
ЗУТ и Закона за камарата 
на строителите, функции-
те на дНСК, на общини-
те, професионалния ре-
гистър на строителите и 
др. Със законопроекта се 
предвижда още облекча-
ване на административ-
ната тежест при издаване 
на удостоверение за из-
вършване на дейности-
те по строителен надзор, 
служебно представяне на 
административния орган 
изходни данни и инфор-

мация, необходими при 
разработването на ус-
тройствени планове и ин-
вестиционни проекти от 
експлоатационните дру-
жества в областта на ВиК, 
електро-, топлоснабдява-
не и газификация. Опти-
мизират се и процедурите 
по обекти на техническа-
та инфраструктура на те-
риторията на повече от 
една община.

Проектозаконите за 
промяна на ЗУТ първо-
начално бяха шест, но 
един от тях бе оттеглен 
по време на заседание на 
Комисията по регионална 
политика и местно самоу-
правление.

Промени в ЗУТ уреждат контрола 
върху преместваемите обекти

Започва работата по 
проектирането на пло-
щад „Цент ра лен“  в 
Пловдив, обявиха от ад-
министрацията на града. 
Проектът за площадното 
пространство трябва да 
бъде изработен, съгласу-
ван с НИНКН и да бъде 
представен за обществе-
но обсъждане. Очаква-
нията на градската упра-
ва са документацията за 
емблематичната зона да 
е минала всички нива на 
одобрение, включител-
но публично обсъждане 
и съгласуване с КАБ и 
САБ, до края на година-
та. Ремонтът на подлеза 

под пощата, част от пло-
щадното пространство, 
може да започне още ля-
тото, ако фирмата изпъл-
нител даде гаранции, че 
ще го приключи за три 
месеца, уточниха от об-
щината.

Продължават делата 
за частния имот, който 
попада в очертанията 
на централния площад 
на Пловдив и стопира 
цялостната реконструк-
ция. Засега позицията 
на община Пловдив е, че 
чака решението на съда 
и след произнасянето ще 
прецени как да действа. 
Ще дойде момент, в кой-

то общината ще го при-
добие - ако трябва ще 
го купим, ако трябва ще 
го отчуждим, коментира 
пред журналисти кметът 
Тотев.

Собствениците обяви-
ха, че искат един милион 
лева за парче от площад 
„Централен“, което по 
документи било техен 
имот.

Предстои община 
Пловдив заедно с пред-
ставителите на КАБ и 
САБ да подготви и кон-
курсните условия за из-
бор на проектант на нов 
пешеходен мост с велоа-
лея в града.

САБ и КАБ съгласуват проекта за 
площад „Централен“ в Пловдив

Спорният имот, за който има реституционни претенции и за който собственици-
те искат един милион лева
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По традиция и това 
лято пътуванията по 
основните пътни ар-
терии в страната ще 
бъдат съпроводени от 
ограничения, отбивки, 
задръствания и тапи. 
Причина са експрес-
ните ремонти, които 
са започнати и които 
не могат да бъдат от-
лагани повече. Най-
проблемните трасета 
от черната статистика 
с най-много дупки и с 
най-много инциденти 

са с приоритет. В спи-
съка на предно мяс-
то са пътят Пловдив 
- Асеновград, учас-
тъкът между Варна и 
добрич, Габрово и Се-
влиево, както и прохо-
дът „Петрохан“. Сте-
снения в момента има 
и по двете магистрали 
- „Хемус“ и „Тракия“, 
заради извършващи се 
планови ремонти.

В района на Плов-
див се преправят две 
от  п л ат н ат а ,  като  

предварителните обе-
щания са този ремонт 
да приключи най-къс-
но в края на месец 
юни.

П о  п ъ т я  м е ж -
ду Пловдив и Асе-
новград задръствани-
ята също са ежедне-
вие, както и пътните 
инциденти. Броят им 
не намалява, въпреки 
маркировката, че се 
работи по разшире-
ние на пътя, и по тази 
причина движение-

ТЕмАТА

Над 300 км от републиканската мрежа изцяло       ще бъдат поправени с пари от Брюксел, инвестират се средства и от държавния бюджет

Ударни ремонти по пътищата у нас в разгара на лятото,    обработват спешно най-смъртоносните участъци

Около месец ще бъде 
затруднено премина-
ването през граничния 
контролнопропускателен 
пункт (ГКПП) Кулата 
- Промахон поради ре-
монтни дейности, съ-
общи пресцентърът на 
мВР. От гръцката стра-
на е затворено крайното 
дясно трасе на изхода 
от България за полагане 
на циментова настилка. 
Проверките на гранич-
ни екипи се извършват 
на 4 работни места, но 
поради изкопни работи 
в района на граничния 
мост движението е из-
ключително затруднено, 
се казва в съобщението. 
За временна организа-
ция са поставени пътни 
знаци и конуси. По дан-
ни на гръцката полиция 
ремонтът ще продължи 
около 30 дни. От Гра-

нична полиция съветват 
през този период да се 
използват и другите гра-
нични пунктове с южна-
та ни съседка, като уточ-
няват, че там трафикът е 
нормален.

Напредват дейностите 
и по друг проект с Гър-
ция - строителството на 
нова част от пътя Сред-
ногорци - Рудозем. Вече 
са отворени офертите на 
участниците в общест-
вената поръчка за стро-
ителен надзор при из-
граждането на обходния 
път Рудозем - път II-86 
Средногорци - Рудозем 
и обходен път на Рудо-
зем от км 132+920 до км 
135+530. Индикативната 
стойност на поръчката 
е 168 384 лв. без ддС. 
Проектът ще се финан-
сира по Програмата за 
трансгранично сътруд-

ничество ИНТЕРРЕГ 
V-A ГЪРЦИЯ - БЪЛГА-
РИЯ 2014-2020 г. и на-
ционалния бюджет. Об-
ществената поръчка е в 
2 обособени позиции. В 
обособена позиция №1 е 
извършването на консул-
тантски услуги във връз-
ка със строителството по 
проект Път II 86 Средно-
горци - Рудозем и обхо-
ден път на Рудозем от км 
132+920 до км 134+280 
и от км 134+480 до км 
135+530, област Смо-
лян. В обособена пози-
ция №2 е изработването 
на Комплексен доклад за 
оценка на съответствие-
то с основните изисква-
ния към строежите, из-
вършване на технически 
контрол по част „Кон-
структивна“ и упражня-
ване на консултантска 
услуга (строителен над-

зор) при изпълнението 
на проект „Изработване 
на технически проект 
и строителство (инже-
неринг) на виадукт при 
км 134+380 на път II 86 
Средногорци - Рудозем, 
област Смолян“.

Тръжната процедура 
за избор на изпълнител 
на строителните работи 
на обходния път на Ру-
дозем, който е 2,61 км, и 
за изработването на тех-
нически проект и инже-

неринг на виадукт при 
км 134+380 на път II-86 
стартира на 30 януари т. 
г. Съоръжението ще е с 
дължина 200 м. Индика-
тивната стойност на по-
ръчката за строителство 
е 6 383 020 лв. Началото 
на обходния път на Ру-
дозем е при км 132+920 
- в близост до бензи-
ностанцията. Премина-
ва по съществуващия 
мост над р. Арда при км 
133+052 и продължава 

по паважна улица до км 
134+120. След това тра-
сето продължава по нов 
терен по десния бряг 
на р. Чепинска, пресича 
реката и се включва в 
съществуващия път II-86 
при км 134+700. Отсеч-
ката завършва при км 
135+530, където започва 
участъкът от път II-86, 
реконструиран в периода 
2005-2008 г. Обходният 
път ще бъде с две ленти 
за движение и тротоари.

Изкопни работи затрудняват движението през граничен 
пункт Кулата – Промахон

Планови ремонти по трасето Пловдив - Стара Загора

Кметовете от селата 
на община Раковски се 
надпреварват кой да взе-
ме непотребната вече 
пътна настилка от авто-
магистрала „Тракия“, за 
да ремонтират разбитите 
улици в малките населе-
ни места. 

В момента се пре-
асфалтира северното 

платно на аутобана край 
Пловдив. Някои от жи-
телите дори си плащат 
директно на камиони-
те и запълват сами дуп-
ките пред домовете си. 
Още преди да започне 
ремонтът на магистрала-
та, строителните фирми 
питали кметовете дали 
може да складират ста-

рия асфалт на тяхна те-
ритория. Няколко села се 
съгласили, но в замяна 
поискали да го ползват 
за запълване на дупки.

Вместо старият ас-
фалт да се изхвърля на 
сметището, парчетата 
изтъркана настилка се 
товарят на камионите 
и се изсипват на депо в 

близкото село Белозем. 
Струпаните там хиляди 
тонове фракция трябва 
да отидат за настилка на 
разбитите участъци.

80% от улиците в се-
лата са в окаяно състо-
яние. По-голямото ко-
личество от асфалта ще 
бъде за селата Белозем 
и Чалъкови. Община 
Раковски има едно от 
първите в България съз-
дадени общински пред-
приятия, които имат съ-
ответните категории за 
строителство на улици. 
Ние ще го направим с 
наши сили, тоест няма 
да ангажираме външен 
ресурс, коментира кме-
тът на Раковски Павел 
Гуджеров. Той изрази 
надежда този асфалт да 
стигне за около 20 км 

и смята, че ще издър-
жи с години. „Винаги е 
имало разбирателство 
между кметовете. Тази 
година ще има поне две 
улици с нов асфалт. Има-
ме бюджет от около 100 
000 лева за нови шосе-
та. Засега това можем, 
това правим, което също 
е нещо“, заяви от своя 
страна кметът на село 
Белозем Иван Тачев. 
междувременно ремон-
тът на Ам „Тракия“ е 
към своя край, но пове-
че асфалт за други села 
няма да има.

Поради липса на сред-
ства и в селата на общи-
на Силистра дупките по 
улиците се запълват с 
асфалт втора употреба. 
материалът е отпадък 
от основния ремонт на 

главния път Силистра 
- Русе. Оказва се, че об-
щината няма пари и за 
полагането на асфалта 
и се налага хората в се-
лата да се справят сами. 
Години след полагането 
на канализация за от-
падни води улиците в 
село Сребърна все още 
не са асфалтирани. Ог-
ромни дупки и бурени 
пречат на нормалното 
движение. Вместо пари 
за нови улици обаче, от 
общината осигурили 
само 200 тона асфалт 
втора употреба. „Сред-
ства няма и решихме с 
общи усилия да поло-
жим този асфалт и да 
направим пътят да бъде 
проходим“, казва кметът 
на село Сребърна Георги 
Иванов.

ПАРАДОКС

В момента се извършва преасфалтиране на северното платно на аутобана край Пловдив

Села се надпреварват за стария асфалт от АМ „Тракия“
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то се извършва само в 
една лента.

Тапи се очакват през 
цялото лято по Ам 
„Хемус“ около 9-ия 

километър, както и в 
района на Коренишки 
дол и тунела „Витиня“.

Виадуктите на ма-
гистралата не са ре-

монтирани от 35 го-
дини, признават стро-
ителите. Основният 
проблем е, че магис-
тралата няма отвод-

нение и солта, която 
се хвърля през зимата 
по платното, се стича 
по виадуктите и раз-
яжда бетона. Затова 

всяко лято състоянието 
на съоръженията е все 
по-плачевно.

В ход са тръжните 
процедури за избор на 

изпълнители за проек-
тиране, строителство и 
за надзор на участъка 
от магистрала „Стру-
ма“ през Кресна. 

магистрала „Хемус“, 
която е изградена преди 
повече от 35 години, е 
може би пътят, който има 
най-голяма необходимост 
от ремонтни дейности 
предвид това, че послед-
ните 30-35 години по това 
трасе не е правено поч-
ти нищо. Това коментира 
Светослав Глосов, член 
на УС на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ (АПИ). 
Той уточни, че говори 
главно за съоръженията 
по аутобана - тунели и 
мостови съоръжения.

„Зимата е невъзмож-
но да се работи по тези 

виадукти, те са в теж-
ко състояние, някои от 
елементите на съоръже-
нията са в предаварийна 
ситуция, затова и толкова 
спешно се наложи тяхно-
то отремонтиране“, каза 
още той.

На Ам „Хемус“ се ре-
монтират два участъка 
- около тунел „Витиня“ и 
в направлението Шумен 
- Варна. Отсечката между 
София и Ботевград не е 
обновявана над 35 години 
и в момента основно се 
ремонтира съоръжението 
преди тунел „Витиня“ и 
тръбата на тунела в посо-
ка София. През минала-
та година е ремонтирана 
тръбата за Варна и сега 
трафикът преминава през 
нея двупосочно. В тръба-
та за София през м. г. е 
подменено осветлението. 
Тази година ще се над-
градят всички системи за 
безопасност, свързани с 
вентилация, пожарогасе-
не, опасни разливи и др.

На виадукта „Коре-
нишки дол“ при 36-и км 
на автомагистралата се 
работи по стълбовете на 
съоръжението, които се 
нуждаят от спешен ава-
риен ремонт, уточняват 
от АПИ. По платното в 
момента не се извършват 
ремонтни дейности, тъй 
като строителите рабо-
тят под съоръжението и 
е изключително опасно 
да се правят каквито и да 

било дейности по други 
участъци около съоръже-
нието.

Напредва и изгражда-
нето на участъка от ма-
гистрала „Хемус“ между 
Ябланица и пътен възел 
„Боаза“. досега са из-
пълнени над една пета 
от строителните работи. 
Очаква се до края на сеп-
тември 2019 г. отсечката 
да бъде завършена, каза 
Глосов. 

През август тази годи-
на започва и строител-
ството на още една отсеч-
ката от „Хемус“ - между 
пътен възел „Белокопито-
во“ и село Буховци.

Инж. Глосов от АПИ 
уточнява, че върви по 
план изграждането на 
другите две отсечки от 
магистрала „Струма“ - 
от Кресна до Сандански 
и между Благоевград и 
Крупник, и обеща учас-
тъкът от Кресна до Сан-
дански да бъде пуснат 
предсрочно през октом-
ври т.г.

Очаква се археолозите, 
които обследват трасето 
на магистрала „Струма“ в 
района около село Покро-
вник, да приключат рабо-
тата си до 20 юли. „Най-
вероятно по това, което 
в момента се коментира 
от тяхна страна, ако има 
ценни артефакти, те да 
бъдат изнесени настрани 
и магистралата да про-
дължи“, добави Глосов.

Николай АНТОНОВ

Предприемат се ава-
рийни дейности за ук-
репване на ската при 27-и 
км на път III-107 Пастра 
- Рилски манастир. Това 
съобщиха от Агенция 
„Пътна инфраструкту-
ра“. Причина за срутва-
нето на скалната маса на 
13 юни бяха дъждовете, 

които паднаха в района, 
както и започналите сру-
тищни процеси от ин-
тензивното снеготопене 
и обилните валежи през 
март и април т. г. Те дове-
доха до значително пре-
овлажняване на терени с 
голям наклон в близост 
до пътя, допълниха от 
агенцията.

Геолози са извърши-
ли оглед на участъка и 
е изготвено геотехниче-
ско становище. В него са 
препоръчани дейности за 
стабилизиране на учас-
тъците. Те предвиждат в 
краткосрочен план да бъ-
дат предприети аварийни 

работи за възстановява-
не на движението по це-
лия габарит на пътното 
платно, премахване на 
скални блокове и дървета 
от откосите, временно 
обмрежване на откосите 
и разчистване на пътното 
платно.

Пътуването по трето-
класния път е безопасно. 
Необходимо е шофьори-
те да карат внимателно, 
да спазват пътната сиг-
нализация и въведеното 
ограничение на скорост-
та - до 40 км/ч, тъй като 
в участък с дължина 250 
метра движението се из-
вършва в една лента. www.metalcominvest.comwww.metalcominvest.com; office@metalcominvest.com; тел.: +359 73 881608
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Над 300 км от републиканската мрежа изцяло       ще бъдат поправени с пари от Брюксел, инвестират се средства и от държавния бюджет

Ударни ремонти по пътищата у нас в разгара на лятото,    обработват спешно най-смъртоносните участъци

ЗАРАДИ СРуТИщЕ

Тапите по АМ “ХемусЯ късат нервите на шофьорите в летните жеги

агистрала „Хемус“, било дейности по други 

АПИ: Автомагистрала "Хемус" има 
най-голяма необходимост от кърпежи

Аварийно укрепват ската на шосето за Рилския манастир
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Разговаря  
Елвира ГЕНОВА

- Г-жо Николова, как се 
променя обликът на Козлодуй 
в последните години? Какви 
са най-големите инвестиции 
в града?

- Промените, които се случ-
ват в Козлодуй в последните 
години, са видими и реални. С 
моя екип успяхме да реализира-
ме много от идеите, които имах, 
когато станах кмет. Вече година 
децата се радват и забавляват 
на новоизградения детски парк 
(2 дка), осъществен с целеви 
средства от държавния бюджет, 
на две нови детски площадки, 
направени с дарения от фирми. 
Обновихме съществуващото 
спортно игрище, известно като 
„Заграденото игрище“. Там ре-
довно се провеждат футболни 
срещи за малки и големи. През 
2018 година ще обновим второ-
то подобно игрище, намиращо 
се в жилищен квартал, където 
живеят около 2000 жители. 

Градът е изцяло облагороден 
с нова растителност, фонтани, 
пейки, кошчета. Поставили сме 

заграждения за старите контей-
нери, а от тази година имаме и 
7 нови подземни контейнера в 
централна градска част. Вече 
разполагаме със свой информа-
ционен екран, с който по лесен 
и достъпен начин предоставяме 
информация на гражданите. 
Видеонаблюдение пък помага 
за опазване на направените но-
вости и проследяване на реда 
в града. Вследствие на видео-
записите вече имаме издадени 
наказателни постановления. 
Започнахме акция по премах-
ване на спрените от движение 
стари автомобили, които гниеха 
по паркинги и тревни площи. 
Премахнати са първите 12 авто-
мобила и ще продължим. Пре-
местихме дирекция „местни 
данъци и такси“ на по-удобно 
място за гражданите и фирмите. 
Това беше една от първостепен-
ните ми задачи и се радвам, че 
две години след избирането ми 
за кмет на общината успях да я 
осъществя. 

- Как посреща Козлодуй 
своите гости, наскоро имахте 
празник?

- Входът на града вече е с нов 
облик и приветства всички гос-

ти с цветна градина, петметров 
постамент с герба на Козлодуй 
и четири пилона със знамена. 
Поетапно ще ремонтираме дет-
ските градини, като тази година 
ще започнем с две от тях. По-
знатият в града Стар пазар ще 
придобие нов вид. Предвидили 
сме подмяна на настилката и 
цялостно разширение на прос-
транството, съобразено с интег-
рирането на съществуващите 
сгради. Ще изградим нов фон-
тан на мястото, където преди 
години съществуваше подобен, 
както и 4 нови щанда за стоките 
на земеделските производители.

- Как върви работата по 
Общия устройствен план на 
града?

- Започнахме разработване-
то на ОУП. Планът дава въз-
можност да се възстановят ув-
редените територии, свързва 
се местната инфраструктура с 
националните и европейските 
инфраструктурни коридори. 
След разработването на плана 
ще можем да разрешим пробле-
ма с жителството на тази част 
от гражданите на кв. „Янтра“, 
които в момента са си построи-
ли жилища извън регулация - в 
земеделските земи. 

Администрацията работи не-
уморно и всеотдайно за превръ-
щането на Козлодуй в модерна 
и просперираща община. 

- Инфраструктурата е бо-
лен проблем за хората от по-
вечето населени места в стра-
ната. При вас какво е състоя-
нието й?

- Улиците в общината не са 
цялостно асфалтирани от над 

двадесет години и всички стра-
даме от тази статистика. За пъл-
на реконструкция на пътната 
мрежа ни трябват над 20 млн. 
лв. Това е непосилна задача за 
бюджета и разчитаме на външ-
но и проектно финансиране. 
Всяка година в общинския бю-
джет предвиждаме средства - 
около 250 000 лв., за ремонт на 
съществуващата пътна инфра-
структура. 

много съм горда със спе-
челения проект за цялостна 
реконструкция на една от ос-
новните улици в Козлодуй - ул. 
„Христо Ботев“ и ул. „Радец-
ки“. Проектът включва ремонт 
на отсечките от медицински 
център „дарис“ до Ботев парк 
и цялостна реконструкция на 
пътя към „Аугуста“. Предвиж-
да се асфалтиране, подмяна на 
тротоари и осветление на стой-
ност 5,8 млн. лв. Обществените 
поръчки за дейностите са стар-
тирани и се очаква до края на 
годината ремонтните дейности 
да започнат. 

Една от основните улици, по 
която излиза пътникопотокът от 
градската част и се влива в око-
ловръстното шосе, е ул. „Хаджи 
димитър“. Нейната реконструк-
ция ще довършим по фонд РАО 
и собствени средства. другата 
натоварена улица е „Симеон 
Русков“. За там ще използваме 
средствата от споразумение, 
което имаме с АЕЦ „Козлодуй“. 
Така че и този участък през 
2018 г. ще бъде ремонтиран, за 
да можем да осигурим две ули-
ци, които са основни за изход 
от градската част. друг много 
проблемен участък е жилищен 
квартал ЖК 3 - юг. Там живеят 
над 2000 души, а улиците са в 
трагично състояние. Търсим це-
лево финансиране и се надявам, 
че през 2019-а ще успеем да 
подменим пътната настилка на 
основните улици. 

На 23 май започна основен 
ремонт на околовръстното шосе 
на града. Трасето е част от ре-
публикански път II-11 с дъл-
жина 11 200 метра - от КПП 
„Хърлец“ на АЕЦ „Козлодуй“ 
до изхода за Лом, като в края 
на участъка предстои изцяло да 
бъде изграден приблизително 1 
км път, който досега беше нас-
тлан само с каменна фракция. 
Проектът е на стойност около 
3 200 000 евро и изцяло се фи-
нансира от международен фонд 
„Козлодуй“ (мФК) чрез Евро-
пейската банка за възстановява-
не и развитие.

През 2017 г. бе завършена 
канализацията по ул. „Г. ди-
митров“ и ул. „дондуков“ в 

Козлодуй с дължина 850 м и бе 
асфалтирана ул. „Г. димитров“ 
- 1100 м, с което се подобри 
движението на автомобили и 
на гражданите по посочените 
участъци. 

Предстои ни реализацията на 
още проекти и идеи.

- Възползвате ли се ефек-
тивно от географското поло-
жение на града? Как си пар-
тнирате с румънски и сръбски 
общини например? Работите 
ли по проекти?

- международното сътруд-
ничество е значим елемент от 
управлението на общината и е 
средство за нейното развитие. 
От началото на мандата уси-
лено работим в тази посока. 
Вече имаме подписани спора-
зумения за сътрудничество с 
две сръбски общини - меро-
шина и медведжа. Предметът 
на споразуменията е съвместно 
кандидатстване по европейски 
проекти за развитие на инфра-
структурата, туризма, култу-
рата, спорта. Осъществяваме 
успешно партньорство и с об-
щина мерошина. миналата 
година, на първото издание на 
Фестивал на занаятите, деца 
от мерошина взеха участие в 
културната програма, а учители 
от детските градини на двете 
общини проведоха среща за 
обмяна на опит. Благодарение 
на това сътрудничество осъ-
ществихме и други познанства, 
чрез които въведохме новости 
в нашата община - подземни 
контейнери и японска градина, 
които допринасят за промяна в 
облика на централната градска 
част.

С Окръжен съвет долж, Ру-
мъния, Областна администра-
ция - Враца и Окръжна клиника 
за спешни случаи в Крайова ра-
ботим по трансграничен проект. 
Основните дейности по проекта 
за община Козлодуй включват 
реконструкция на Вътрешното 
отделение, разширение на фи-
зиотерапията, изграждане на 
външен асансьор и закупуване 
на медицинско оборудване в 
мБАЛ „Св. Иван Рилски“, Коз-
лодуй. 

На този етап врати отвори из-
цяло ново Вътрешно отделение, 
което е разположено на третия 
етаж. В тази част са изградени 
болнични стаи с отделни бани 
и санитарни възли, две сес-
трински стаи, два хирургични 
кабинета и др. спомагателни 
помещения. Скоро ще бъде за-
вършено реновирането на Отде-
лението по физиотерапия. 

Продължава на стр. 17

ИНТЕРВЮ

Бизнес решения, експертни 
консултации, правни 
и счетоводни услуги

www.dominity.bg

Маринела Николова, кмет на община Козлодуй:

Маринела Николова е ро-
дом от Козлодуй. Завърши-
ла е с отличие Стопанска-
та академия в Свищов, спе-
циалност „Счетоводство 
и контрол“. Тя има дълго-
годишен управленски опит. 
Била е началник на Район-
на пощенска станция - Коз-
лодуй, след това става ди-
ректор на Дирекция „Бюро 
по труда“ - Козлодуй. Член 
е на УС на Стопанската 
камара в Козлодуй. Осно-
вател е на местна иници-
ативна група. Избрана е за 
кмет на община Козлодуй 
на 25 октомври 2015 г. До-
броволец е към нестопан-
ски организации за работа 
с млади хора. Носител е на 
званието „Благодетел на 
българската култура“. Се-
мейна е, има една дъщеря. 

Със сръбските общини Мерошина и Медведжа 
съвместно кандидатстваме по европейски 
проекти за развитие на инфраструктурата, 
туризма, културата и спорта

Входът на града вече е с нов облик и 
приветства всички гости с цветна градина, 
петметров постамент с герба на Козлодуй, 
както и четири пилона със знамена

За пълна реконструкция на уличната мрежа обаче трябват над 20 млн. лв., което е непосилно за бюджета ни

С близо 3 млн. евро от МФ „Козлодуй“ започна основен ремонт на 
околовръстното шосе на града, част от републикански път II-11
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мЛАдИТЕ В БРАНША

- Защо избрахте да се реа-
лизирате в България?

- Това беше осъзнат избор, 
който дойде с личен опит. Като 

повечето млади хора, и аз мно-
го исках да пътувам и да видя 
от първа ръка какво е да ра-
ботиш в чужбина. Заминах на 

студентска бригада през лятото 
на втори курс в университета 
в САЩ и честно казано, не ми 
допадна. Като че ли се усетих 
като дърво без корен. Когато се 
върнах, успях да оценя много 
повече това, което имам тук - 
семейство, приятели, дом. Има-
ме прекрасна страна, благосло-
вена с чудесна природа, умерен 
климат и топли хора. Успехът 
може да се постигне и тук - той 
е въпрос на трудолюбие, според 
мен.

- С какви проблеми се 
сблъсквате по време на Ваша-
та работа?

- Винаги съм обичала да ри-
сувам и съм имала изострено 
усещане за цветовете, но ми 
отне известно време да разбе-
ра с какво точно искам да се 
занимавам. Първото ми обра-
зование е икономическо, което 
много ми помогна да се науча 
да работя с клиенти. За мен 
например беше трудно да запо-

чна като дизайнер в интериорно 
студио. Трябваше ми време да 
събера кураж и да стартирам 
сама, сама да сбъдна мечтата 
си. Раждането на дъщеричката 
ми катализира процеса. до-
брата новина е, че в ерата на 
интернет това е възможно. В 
момента имам собствен сайт и 
блог, както и facebook страница 
и месечен дизайн бюлетин. Уча 
се непрекъснато, в момента 
сменям програмите си за ди-
зайн и подобрявам визуализа-
циите си. моето разбиране е, 
че професията на интериорния 
дизайнер е по-скоро маратон, а 
не спринт - важното е да си ко-
ректен, талантлив и да обичаш 
това, което правиш.

Сега развивам две иноватив-
ни услуги за България - е-ди-
зайн, или интериорен дизайн по 
интернет, и холистичен дизайн. 
И двете са прекрасни и съм 
убедена, че има пазар за тях.

- В каква обществена ка-

уза във Вашия град бихте се 
включили?

- Аз съм доста активна и 
подкрепям различни каузи - от 
организации, които помагат на 
бездомни животни, до популя-
ризиране на йога сред широка-
та аудитория. В момента съм 
доста загрижена за бъдещето 
на квартала, в който живея - 
„дружба 2“ в София. Тези дни 
тече обсъждане на нов проект, 
който, доколкото разбрах от 
съграждани, предвижда застро-
яване на голяма част от зеле-
ните площи посредством нов 
План за регулация и режим на 
застрояване за преструктурира-
не на жилищен комплекс (ПР-
РЗПЖК) за местност „друж-
ба-2 - ІІ част“ (ПУП). Аз лично 
не съм против строителството в 
квартала като цяло, просто апе-
лирам то да се прави с грижа 
за всички жители и най-вече за 
децата ни! Ако всичко се за-
строи, те къде ще играят? 

ПРОЕКТИ

Мина Цонева, интериорен дизайнер:

Мина Иванова Цо-
нева е родена на 20 
юли 1983 г. Средно-
то си образование за-
вършва в ПМГ „Акад. 
Никола Обрешков“, 
Бургас. Има магис-
тратура „Междуна-
родни икономически 
отношения“  към 
УНСС и магистрату-
ра „Пространствен 
дизайн“ към НБУ. 
Омъжена е, с дъще-
ричка Дара на 2 г. Ра-
ботила е в търговски 
отдел на водещ кол 
център. От септем-
ври 2017 г. стартира 
като интериорен ди-
зайнер на свободна 
практика. 

Професията на дизайнера е по-скоро маратон, а не спринт - важното 
е да си коректен, талантлив и да обичаш това, което правиш
Успехът може да се постигне и тук - той е въпрос на трудолюбие

Бамбукова кухня

Дневна в съвременен стил Спалня за тийн принцеса

Цветна експлозия
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Има ли връзка между презастрояването и щетите по   сгради и инфраструктура при обилни дъждове?

Връзка с презастро-
яването и щетите при 
п р и р од н и  б е д с т в и я 
няма.  При правилно 
планиране изградената 

инфраструктура може 
да поеме по-големите 
нужди от улици, вода, 
канализации и т.н. Перс-
пективата е хората да 
живеят все по-близо, т.е. 
не можем да избегнем 
плътното строителство. 
За такава среда има и 
технически решения. 
Сградите могат да бъдат 
защитени от климатич-
ни ексцесии. Това става 
още при проектиране-
то, като се прогнозират 
евентуални природни 
бедствия и се прием-
ат съответни техниче-

ски решения срещу тях. 
Самата инфраструкту-
ра трябва да бъде съо-
бразена с по-високите 
натоварвания. Но това 
вече не се прави, гледа 
се дали е икономически 
обосновано. Планира 
се на парче, макар тези 
проблеми да са решими.

Проблемът за щетите 
при дъждове и бури се 
поражда и от недобрата 
поддръжка на вече из-
градената инфраструк-
тура. За мен това е ос-
новното, а не презастро-
яването. 

Нужно е да се търсят технически 
решения на проблема

Презастрояването за-
тормозява инфраструк-
турата, нейният капа-
цитет се оказва недос-
татъчен, показателите 

й се пренатоварват. В 
такива случаи или се 
разширява съществува-
щата инфраструктура, 
или се мисли за нова, 
съобразена със засиле-
ното строителство.

Но има и други при-
чини за щетите. Не се 
поддържа инфраструк-
турата, често пъти при 
обилни дъждове шах-
тите се оказват запу-
шени и водата потича 
като река по улиците. 
Това аз отдавам не на 
дъждовете, а на човеш-
ка безотговорност и 
безхаберие. И преди 

е имало дъждове, но 
реки по улиците не е 
имало. Отговорност за 
това положение носят 
изпълнителите и общи-
ните. Проектите ни ми-
нават през много фил-
три, в тях всичко това 
е предвидено и заложе-
но. Но при изпълнени-
ето някои показатели 
се съкращават, влагат 
се нискокачествени ма-
териали. Строи се от 
днес за утре, без мисъл 
за бъдещето. Затова се 
получават щетите по 
сградите и инфраструк-
турата.

Арх. Георги Чернев, член на РК на КАБ - Стара 
Загора:

Корелацията е факт, но 
и поддръжката е лоша

Арх. Костадин Христов, член на РК на КАБ - 
Бургас:

Цвета ИВАНОВА

С изложба, посвете-
на на един от първите 
архитекти на Видин - 
майер Аладжемов, бе 
отбелязан международ-
ният ден на архивите 
в крайдунавския град. 
Историците от местния 
архив подредиха екс-
позиция,  включваща 
негови кореспонденции 
със съпругата му София 
Аладжемова, роднини и 
колеги. Изложени са и 
планове на здания, по-
строени от него. Една 
от тях е и сградата, в 
която сега се помещава 
архивът. Архитект Ала-
джемов я е проектирал 
за основно училище и 
дълги години сградата е 
изпълнявала предназна-
чението си.

Част от документи-
те, писмата, снимките и 
проектите в изложбата 
са дарени на архива от 
Камарата на архитекти-

те в България и се по-
казват за първи път.

майер Аладжемов е 
изявен архитект на Ви-
дин и страната през пър-
вата половина на мина-
лия век. Той завършва 
Баварското кралско ви-
сше техническо учили-
ще в мюнхен, Герма-

ния. През 1911-1912 г. е 
стажант архитект в ок-
ръжната организация на 
инженерите в Пловдив. 
Участва в Балканската и 
Първата световна война. 
Награден е с орден за 
храброст.

От 1918 до 1933 г. той 
живее и работи във Ви-

дин. Проектира и ръко-
води строителството на 
много жилищни и об-
ществени сгради. Сред 
тях са ресторант, мага-
зини и жилища по улица 
„Широка“, кинотеатър, 
хлебарници, металоле-
ярна. Ръководи строежа 
на Видинската митро-
полия, на гимназията 
„Цар Симеон Велики“, 
реконструкцията на кре-

постта „Баба Вида“ и 
синагогата. Умира през 
1972 г. в София.

Творчеството му е 
проучено и популяри-
зирано от доц. Станчо 
Веков от Варна - бивш 
главен архитект на об-
щината във Видин.

държавният архив на 
Видин има 1800 фон-
да, съобщи директорът 
Светлана Кръстева. дъл-

жината им е 1500 ли-
нейни метра. Той при-
тежава 7 уникални до-
кумента, между които 
застроителен план на 
Видин от 1730 г., дарен 
на архива от историка 
Румен манов. 

Светлана Кръстева 
награди изявени дари-
тели, както и най-актив-
ните читатели в архива 
през 2017 г.

С изложба почетоха един от първите архитекти на Видин
ПРИЗНАНИЕ

Арх. Майер Аладжемов
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Катя ТОДОРОВА

до 30 юли приемат 
проекти за мемориала на 
Първи и Шести пехотен 
полк. За целта Столична 
община обяви конкурс за 
идеен проект за възста-
новяването на монумен-
та на мястото на съборе-
ния паметник „1300 го-
дини България“. Общият 
награден фонд е 15 хил. 
лв., като класиралият се 
на първо място ще по-
лучи 7 хиляди, вторият 
- 5 хиляди, и 3 хил. лв. за 
спечелилия трето място. 
Условията за конкурса са 
публикувани на сайта на 
Агенцията за обществе-

ни поръчки.
През 1977 г. войниш-

кият паметник е бил раз-
рушен заради строител-
ството на Националния 
дворец на културата, а 
на мястото на плочите с 
имената на загиналите 
във войните е вдигна-
та композицията „1300 
години България“, ко-
ято така и не получава 
разрешение за ползва-
не и десетилетия наред 
на практика е незаконен 
обект.

Войнишкият мемори-
ал е бил изграден през 
1934 г. в памет на войни-
ците от Първи и Шести 
пехотен полк, участвали 
в сраженията в Сръбско-

българската война (1885 
г.), Балканските войни 
(1912-1913 г.) и Първата 
световна война (1915-
1918 г.). Той е бил и в 
центъра на мястото за 

отбелязване на празника 
на Българската армия на 
6 май. Пространството 
се е състояло от 3 сте-
ни в П-образна форма, а 
по средата се е намирал 

бронзов лъв с щит. На 
него е била изобразена 
картата на България, оч-
ертана от Санстефанския 
мирен договор. Лъвът 
беше върнат на мястото 

си през есента. Част от 
плочите с имената на 
загиналите по чудо са 
спасени и се пазят в На-
ционалния военноисто-
рически музей.

Има ли връзка между презастрояването и щетите по   сгради и инфраструктура при обилни дъждове?

Щетите по сградите, 
които бурите нанасят, 
не се дължат на преза-
строяването. Няколко 

сгради близо една до 
друга са по-защитени 
от ветрове и снегове, 
отколкото отдалечена 
къща. Тя може да бъде 
затрупана от навявания. 
Всичко се дължи на не-
доброкачественото и 
нестандартно строител-
ство. На реалните тър-
гове се обявяват едни 
цени, но в процеса на 
строителството те ста-
ват други. Подменят се 
материали, допуска се 
лошо изпълнение. Във 
Враца неотдавна буря 
отнесе покриви, разру-
ши конструкции, отнесе 

стиропора от топлоизо-
лации. Оказва се, че по-
кривите не са закотвени 
здраво на горните по-
яси, конструкциите ня-
мат стабилна основа, а 
облицовъчните панели, 
румънско производство, 
не са така качествени, 
както ни ги предста-
вят. Попадал съм и на 
абсурд - ромска къща, 
построена около елек-
трически стълб. Провер-
ките за качество трябва 
да бъдат по-чести. да се 
правят от съответните 
контролни органи и от 
общините.

Пораженията са заради некачествени 
материали и зле изпълнени обекти

До 30 юли приемат проекти за 
войнишкия паметник пред НДК

В СОФИЯ

И ма  в р ъ з ка  м е ж -
ду презастрояването и 
щетите при дъждове, 
защото се намалява ко-
личеството на зелените 
площи, които попиват 

водата. При презастро-
яването има повече ули-
ци, тротоари, покрити с 
плочи. Има и покриви, 
които не усвояват водата, 
и тя тръгва по улиците. 
Като настилка се избяг-
ват паважите, а те могат 
да поемат вода.

В нашия курорт „Ал-
бена“ презастрояване 
не беше допуснато. Но 
там има друг проблем 
- липсва дъждовна кана-
лизация. Затова на по-
големите улични прос-
транства са направени 
дренажи, съоръжения за 
оттичане на водата.

Не бих казала, че ще-
тите са резултат от лошо 
строително изпълнение. 
През последните години 
се строи качествено, а 
още с проектите се зала-
гат по-здрави конструк-
ции. Отчитат се натовар-
вания от дъждове и сне-
гове. За торнадо обаче не 
сме предвидили норми, 
тъй като това явление не 
е характерно за нашите 
условия. А напоследък 
и това се случва. Тога-
ва отнася покриви, но 
причината е в силата на 
ветровете, а не в нека-
чествено строителство. 

Арх. Светослава Коларова, член на РК на КАБ - 
Добрич:

Грешка е, че силно се намаляват 
зелените площи, а те поемат влагата

Арх. Йордан Лютибродски, член на РК на КАБ - 
Враца:

Плочите ще бъдат поставени около лъва, който през 
миналата година бе върнат на мястото си
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моята специалност 
са предварителните ин-
женерно-геоложки про-
учвания за обектите, 
които сега не са част от 
инвестиционния про-
ект. Нужни са, но това 
не е регламентирано с 
наредбата. Регламен-

тацията е оставена на 
нашата гилдия. Някои 
колеги ги искат, други 
искат минимални дан-
ни. Смята се, че за ни-
ската категория сгради 
- едноетажни къщи или 
складове, те не са нуж-
ни. Това не е така - те 

дават основания за оп-
тимизиране на данните 
за проектирането. Това 
трябва да се регулира 
официално, да не оста-
ва извън инвестицион-
ния процес. Промените 
в наредбата могат да 
решат този въпрос.

Промени в наредбата 
могат да решат въпроса

Трябва да се облекчи 
проектирането на обек-
тите от по-ниска кате-
гория. Сега има много 
излишни неща. Затруд-
нени сме от количест-
вените сметки, имаме 
нужда от конкретизация 
как да се оцени стой-
ността на един обект. 
Този проблем сега е във 

вакуум.
Обще ствените  по -

ръчки залагат на ниски 
цени. Виждаме, че те не 
са реални, но не можем 
да кажем нищо. Когато 
започне изпълнението, 
следват анекси, лошо 
изпълнение на обекта, 
спад на качеството. Ис-
кам на мястото на ста-

рата наредба да дойде 
нещо ново, работещо. 
Нещо конкретно, като 
това върху каква став-
ка да се правят изчис-
ленията. да следваме 
някаква икономическа 
логика. Това се отнася 
до обектите от по-ниска 
категория, но и за оста-
налите.

Нужни са ставки за 
количествените сметки

Инж. Божин Ангелов, член на РК на КИИП - 
Русе:

Инж. Антонио Лаков, член на РК на КИИП - 
София-град:

Има нужда от съ -
кращаване на обема и 
обхвата на проектира-
нето на обектите от ни-
ските категории. Преди 
години за строително 
разрешение за къща се 
изискваше само архите-

ктурна и конструктивна 
част. Сега - поне 10 час-
ти за един проект - ВиК, 
пожарна безопасност и 
т.н. За обекти от 200 кв. 
м например проектът 
може да бъде облекчен 
откъм тези изисквания. 

Но смятам, че трябва 
да се подхожда селек-
тивно към всеки проект. 
Има и значими обекти 
от IV категория, към 
които трябва да бъдат 
предявени по-високи из-
исквания. 

Да се съкратят обемът и обхватът 
на проектирането на тези обекти

Инж. Елена Марангозова, член на РК на 
КИИП - Враца:

Как да се облекчи инвестиционният процес 
за по-ниските категории строежи?

Осъвременяване на 
изискванията за обхвата 
и съдържанието на ин-
вестиционните проекти 
и облекчаване на ин-
вестиционния процес за 
строежите от четвърта 
и пета категория, които 
са най-масово изпълня-
вани, предвиждат пред-
ложените от министер-
ството на регионално-
то развитие и благоу-
стройството промени в 
Наредба №4 от 2001 г. 
Тя е публикувана пов-
торно за обществено 
обсъждане след напра-
вените съществени про-
мени в първоначалния 
текст в резултат на вече 
проведено обсъждане 
и допълнителни кон-
султации с браншовите 
камари. В проекта на 
нормативния документ 
се определя формат на 

записа на цифрово ко-
пие на инвестиционни 
проекти. Обхватът и съ-
държанието на инвес-
тиционните проекти за 
линейни обекти на тех-
ническата инфраструк-
тура, като републикан-
ски и местни пътища, 
мостове, виадукти, ме-
трополитен, ВиК мре-
жи и др., се предвижда 
да бъдат определяни в 
съответствие с техни-
ческите норми и пра-
вилата за проектиране 
в съответствие със спе-
циализираните закони 
и подзаконови норма-
тивни актове, като се 
спазват и общите из-
исквания на наредба-
та. С промените ще се 
прецизират обхватът и 
съдържанието на част 
„архитектурна“  във 
фази идеен, технически 

и работен проект. Раз-
поредбите на наредбата 
ще бъдат синхронизи-
рани с изискванията на 
Наредбата за проекти-
ране, изпълнение и под-
държане на строежите 
в съответствие с изис-
кванията за достъпна 
среда за населението, 
включително за хората 
с увреждания.

За облекчаване на ин-
вестиционния процес за 
по-ниските категории 
строежи към наредба-
та се предлага да бъде 
създадено приложение, 
в което се определя за-
дължителният минима-
лен обхват на частите 
на инвестиционните 
проекти, необходими за 
издаване на разрешение 
за строежите от четвър-
та и пета категория.

Проектът на Наредба 

за изменение и допъл-
нение на Наредба № 4 
от 2001 г. за обхвата и 
съдържанието на ин-
вестиционните проек-
ти, мотивите и инфор-

мация за получените 
коментари и становища 
от вече проведеното об-
ществено обсъждане 
могат да бъдат наме-
рени на интернет стра-

ницата на мРРБ и на 
Портала за обществени 
консултации.

датата на приключва-
не на общественото об-
съждане е 06.07.2018 г.

С промени в Наредба №4 осъвременяват изискванията към 
най–масово изпълняваните строежи

НОРМАТИВИ
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Лилия ЦВЕТАНОВА

Кметът на Свищов 
Генчо Генчев подписа 
партньорско споразуме-
ние с румънската община 
Зимнич по програмата 
„Interreg V-A Румъния-
България“. 

двата града ще реали-
зират съвместно проек-
та „Единни стандарти, 
повишена координация 

- обща сигурност“. Той е 
насочен към закупуване 
на оборудване за спра-
вяне с бедствени ситуа-
ции, посочиха от адми-
нистрацията в Свищов. 
Проектът представя ус-
тойчив модел на кризи-
сен център, разработен за 
първи път в България от 
крайдунавската община. 
През последните години 
кризисният център става 
не само място за спешни 

ситуации, но и място, от-
където жителите могат да 
намерят решения за оказ-
ване на първа помощ и 
непрекъснато съдействие. 

Предвидените сред-
ства за община Свищов 
по проекта са в размер 
на 494 721 евро. С па-
рите ще бъде закупено 
модерно оборудване, съ-
образено с нуждите на 
населението и критериите 
за неговата безопасност.

Свищов и румънският град Зимнич с общ 
проект за сигурност
Той предвижда изграждането на кризисен 
център за справяне с бедствени ситуации

Катя КОСТОВА

Започна разработване-
то на Плана за зелен град 
на София, финансиран 
от Европейската банка за 
възстановяване и разви-
тие (ЕБВР), съобщиха от 
Столична община. 

документът се подгот-
вя от екип консултанти на 
„Прайсуотърхаус купърс“ 
и Arup и се предвижда 
да бъде готов през лятото 
на 2019 г. В него ще бъде 
предложен интегриран 
подход за устойчиво еко-
логично развитие и ще 
се приоритизират пред-

стоящи проекти за реа-
лизация в следващите 5 
години.

Столична община е 
първата община в Бълга-
рия, която се включва в 
програмата на ЕБВР „Зе-
лени градове“. „Вече има-
ме проект, който разра-
ботваме заедно - по заку-

пуването на електробуси 
за столичния автотранс-
порт“, отбеляза директо-
рът на ЕБВР за България 
Лариса манастърли.

В процеса по разрабо-
тване на плана предстои 
да бъдат провеждани 
широки консултации със 
заинтересовани страни, 
както и с водещите поли-
тически сили в Столич-
ния общински съвет.

За по-малко от седми-
ца се приемаха и проек-
ти по Програмата „Зе-
лена София“ за 2018 г., 
даваща възможности за 
обновяване, озеленява-
не и изграждане на при-
лежащи към блоковете 
зелени площи, подмяна 
или ремонт на елементи-
те на парковото обзавеж-
дане, създаване на зони 
за отдих в междублокови 
пространства и локални 
градинки. Проектите са 
само за терени общинска 
собственост. На одобре-

ните Столична община 
предоставя безвъзмездно 
дървесна и храстова рас-
тителност, цветя и тревна 
смеска, паркова мебел 
и материали за ремонт 
- талпи, боя, пясък и ин-
струменти, като мотики и 
лопати. Бенефициенти по 
програмата могат да бъ-
дат етажни собствености, 
регистрирани в районни-
те администрации, и не-
правителствени органи-
зации, регистрирани по 
Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел и 
Закона за читалищата.

От 2011 г. до момента 
на територията на Сто-
лична община по Програ-
ма „Зелена София“ граж-
даните и администраци-
ята съвместно обновиха 
над 700 междублокови 
пространства.

В момента са в ход 
проектите за обновяване 
на два от големите пар-
кове в София. Единият 

е Западният парк, кой-
то е вторият по площ в 
столицата и се простира 
на 1,17 кв. км. За него 
общината има план за 
отдаване на 50-55 дка на 
инвеститор за изгражда-
не на детски атракциони. 
Планът предвижда мяс-
то за ресторант, кафене, 
сладкарници и бар на от-
крито.

За Северния парк, кой-
то се простира на едва 
18,5 дка, се изпълнява 
проект за реконструкция-
та на парка на обща стой-
ност от 3 886 763.14 лв. 
с ддС. Според Общия 
градоустройствен план 
на София до него е пред-
видено строителството 
на спортна зала, което се 
предлага на вниманието 
на инвеститори. В райо-
на се намира термалното 
находище „Свобода-На-
дежда“, което позволява 
изграждането и на СПА 
център.

Николай АНТОНОВ

Спазвайки традицията 
си да бъде образец за зе-
лена община, Банско от-
ново е на прага на лятото 
с красиви и поддържани 
зелени площи. Лятно-
то зацветяване е в своя 
разгар, а по стълбовете 
на улиците в центъра на 
града и на сградата на 
общинската администра-
ция вече са поставени 
пъстри саксии с мушкато 
и сакъзче, съобщиха от 
кметството. Пролетните 
видове в цветните фи-
гури на различни места 
в Банско се подменят с 
тагетис, ациния и невен, 
собствено производство. 
допълват ги и други ви-

дове - салвия, бегония, 
колеос. Цветните площи 
са оформени ефектно с 
керемидки и бели речни 
камъчета, а храстови-
те зони в централната 
градска част се подно-
вяват поетапно с млади 
екземпляри. За да бъдат 
свежи и зелени цветните 
композиции и тревните 
площи през топлите ме-
сеци на годината, общи-
на Банско продължава 
да увеличава терените 
с монтирани поливни 
системи. Тази година се 
предвижда автоматизи-
рано да бъдат поливани 
тревните площи по ново-
изграждащите се участъ-
ци на улиците „Пирин“ и 
„Гоце делчев“. дръвче-
тата, които бяха засадени 

през пролетта от местна-
та администрация, също 
ще бъдат редовно поли-
вани.

междувременно бяха 
обявени и резултатите 
от организирания от об-
щина Банско конкурс за 
цветно оформление на 
обществена площ. На 
първо място се класира-
ха учениците от Профе-
сионалната лесотехни-
ческа гимназия в града. 
В надпреварата „Цветна 
инициатива“ се включи-
ха още ученици от СУ 
„Неофит Рилски“, които 
също представиха атрак-
тивно решение за цвет-
на фигура. Печелившият 
проект на бъдещите ле-
сотехници бе одобрен от 
общинските експерти по 

озеленяване и ландшафт 
след внимателна оценка 
за спазените критерии. 
Освен теоретично те се 
включиха и в засаждане-
то и оформянето на зе-

лената площ. За иници-
ативността и естетиче-
ското си отношение към 
градската среда гимнази-
стите получиха грамота 
от кмета на община Бан-

ско Георги Икономов. А 
оформената в центъра на 
Банско цветна фигура ще 
радва гражданите и гос-
тите на курортния град 
през летните месеци.

Тръгна разработката на Плана за зелен град на София

Лятното зацветяване на Банско е в разгара си

Над 400 са парковете и по-големите градини в София

Десетки ученици от Банско се включиха в конкурса на общината “Цветна инициативаЯ
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За поредна година 
дейността по възлага-
не и изпълнение на об-
ществените поръчки е 
определена като висо-
корискова в отчета за 
2017 г. на Агенцията 
за държавна финансо-
ва инспекция (АдФИ). 

Проверени са 1138 
обществени поръчки 
(8,9% от средногодиш-
ния брой на открити-
те търгове) на обща 
стойност 1,26 млрд. 
лв. и при 39% от тях 
(на стойност 475 млн. 
лв.) са открити нару-
шения, сочи в свой 
анализ  Институтът 
за пазарна икономи-

ка. Точно толкова е и 
делът на поръчките с 
нарушения през 2016 
г. при 41% през 2015 
и 38% през 2014 годи-
на. Което означава, че 
въпреки намеренията 
на последните прави-
телства да се справят 
с корупцията и злоу-
потребите в публич-
ното възлагане, както 
и цялостното прена-
писване на Закона на 
обществените поръчки 
поръчките си остават 
канал за сериозна зло-
употреба и неефектив-
но харчене в огромни 
размери.

От 445 поръчки с 

нарушения около по-
ловинат а ,  или  229 
(20% от проверените), 
са със съществени на-
рушения, а другата по-
ловина - 216 (19% от 
проверените) - с про-

цедурни. Именно пър-
вата група ясно показ-
ва дълбоко вкоренения 
порок на системата за 
обществени поръчки 
- неспазване на сво-
бодната конкуренция, 

По света се прила-
гат различни практики 
за борба с корупцията 
при обществените по-
ръчки, сочи изследва-
не на ИПИ. В Норве-
гия, САЩ и Германия 
се правят консултации 
и обучения по пре-
венция на корупцията 
на всички заинтере-
совани страни - дър-
жавни органи, фирми, 
граждани, НПО. Тези 
консултации могат 
да бъдат съпроводе-
ни с широка медийна 
кампания на публич-
но достъпни места за 
ефекта от корупцион-
ното възлагане и из-
пълнение на общест-
вените поръчки.

друга добра прак-
тика е периодична ро-
тация на персонала на 
различни позиции. Тя 
се прилага успешно в 
Германия. държавните 
структури следва да 
публикуват информа-
цията, свързана с об-
ществените поръчки, 
навременно и пълно. 
В мексико е създаден 
пък специализиран ин-
тернет портал за впис-
ване на всички напра-
вени разходи за сто-
ки и услуги и инфра-
структурни проекти по 
всяка една обществена 

поръчка.
В Бразилия гражда-

ните имат достъп до 
тази информация в ре-
ално време, а данните 
се набират автоматич-
но от информационни-
те системи на инсти-
туциите. Изпълнени-
ето на това задание в 
България е възможно 
в контекста на комен-
тираното използване 
на централизираната 
автоматизирана ин-
формационна система 
„Електронни общест-
вени поръчки“.

друга добра практи-
ка с участие на граж-

НА ФОКУС

Възлагането на обществени поръчки е сериозно опорочено

С нов законопроект 
за изменение и допъл-
нение (ЗИд) на Закона 
за обществените по-
ръчки (ЗОП) група де-
путати от ГЕРБ пред-
ложиха ограничаване 
на обжалванията на об-
ществените поръчки, 
а Народното събрание 
прие законопроекта на 
първо четене. мотиви-
те за измененията са, 
че някои поръчки биват 
спирани тенденциозно 
и неоснователно и това 
създава съмнения за 
злоупотреба с право-
то на обжалване. По 
тази причина основно-
то, което се предлага в 
законопроекта, е огра-
ничаването и затрудня-
ването на лицата, които 
могат да обжалват до 
заинтересованите лица. 
С други думи, един-
ствено тези, които де-
тайлно докажат качест-
вото си на заинтересо-

вано лице, ще могат да 
обжалват, като това е 
условие за разглеждане 
на жалбата.

Защо това е не-
логично в услови-
ята на средата в 
България?

Първо, в ЗОП така 
или иначе са посоче-
ни случаите, при които 
обжалването не спи-
ра процедурата по об-
ществената поръчка. 
Ключови проекти от 
национално значение 
не могат да бъдат спре-
ни заради обжалване.

Второ, дори в моти-
вите към ЗИд е посо-
чено, че по данни на 
Агенцията за общест-
вени поръчки (АОП) 
делът на обжалване на 
всички обявени проце-
дури от 2010 г. насам 
остава стабилен - около 
9%. В същото време 

от всички обжалвания 
около 1/3 неосновател-
но спират процедурите. 
Следователно ограни-
чаването на възмож-
ността за обжалване е 
насочено към лошите 
практики в 3% от об-
ществените поръчки.

Трето, в ежегодните 
си проверки Агенцията 
за държавна финансо-
ва инспекция (АдФИ) 
открива, че в 40% от 
обществените поръчки 
през последните годи-
ни има нарушения. При 
обществените поръчки 
в общините делът на 
нарушенията достига 
и до 50%. до подоб-
ни заключения стига 
и Сметната палата, а 
работата на ИПИ по ре-
дица анализи потвърди 
проблемите на проце-
дурите за обществени 
поръчки, свързани с 
липсата на прозрачност 
и наличието на сери-

озна концентрация на 
изпълнители.

К а к в о  п о к а з в а 
статистиката за 
обществените по-
ръчки, откритите 
нарушения и обжал-
ването?

Всичко това идва да 
каже, че обжалванията, 
включително несъсто-
ятелните такива, не са 
основният проблем на 

изпълнението на об-
ществените поръчки 
в страната. Напротив, 
при широко ширеща се 
корупция, включител-
но и в съдебна систе-
ма и нефункционални 
институции, граждан-
ският контрол е из-
ключително важен за 
пресичане на лошите 
практики. В тази връз-
ка по-логична би била 
стъпка в противопо-
ложна посока, а имен-
но към разширяване на 
кръга от лицата, които 
могат да обжалват, от-
въд участващите в про-
цедурата по конкретна-
та обществена проце-
дура. Към тези, които 
могат да жалят, биха 
могли да се добавят 
граждани, граждански 
и други организации. 
В допълнение - едни 
по-добри промени на 
закона би следвало да 
целят повече прозрач-
ност, адекватно поведе-
ние на възложителите 
и по-бързи процедури 
на обжалване.

За или против обжалването?

Злоупотребите могат да се пресекат с повече контрол, публичност и прозрачност от страна на иституциите и държавата

Позиция на Зорница Славова 
от Института за пазарна икономика

Експерти от Института за пазарна икономика алармират:

ДОБРИТЕ МЕЖДуНАРОДНИ ПРАКТИКИ
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цедурни. Именно пър-
вата група ясно показ-
ва дълбоко вкоренения 
порок на системата за 
обществени поръчки 
- неспазване на сво-
бодната конкуренция, 

равнопоставеността, 
публичността и про-
зрачността на процеса. 
Те са на стойност от 
164 млн. лв. и включ-
ват:

•  договаряне  бе з 

обявление; 
• поставяне на усло-

вия, които дават пре-
димство или необос-
новано ограничават 
участието на кандида-
тите в процедурите; 

• сключване на анек-
си, с които са изменя-
ни цени, срокове и др.

Харченето в общи-
ните остава големият 
проблем. През 2017 
г. поръчките с нару-
шения в общините са 
42% и са на стойност 
337 млн. лв. Нещо по-
вече, от стойността 
на всички поръчки с 
нарушения огромни-
ят процент е именно 
в общините - около 
три четвърти от стой-
ността на поръчките с 
нарушения (337 млн. 
лв. в общините при 
475 млн. лв. общо). 
Подобни констатации 
показват и проверките 
на Сметната палата. 

Интересен е и фа-
ктът, че освен конста-
тирането на поръчки 
с нарушения на стой-

ност 475 млн. лв., по 
време на финансовите 
инспекции АдФИ е 
успяла на предотврати 
вреди в размер на 4,5 
млн. лв., което показва 
ползата от навремен-
ния контрол.

Освен това от про-
верките  с е  вижда , 
че 70% от сигналите 
за нарушения (общо 
440), подадени от дър-

жавни органи (общо 
88, или 20%) и от фи-
зически и юридиче-
ски лица (общо 352, 
или 80%), са потвър-
дени при финансова-
та инспекция, което 
още веднъж показва 
надеждността на по-
лучената по този ред 
информация.

На базата на фи-
нансовите проверки 

АдФИ е съставила 23 
акта срещу 39 длъж-
ностни лица за вреди 
на стойност 1 093 418 
лв. Би било добре, ако 
отчетът на агенцията 
включваше и инфор-
мация за наложените 
в предходни периоди 
глоби и санкции, както 
и развитията по по-
ръчките, изпратени до 
прокуратурата. От из-

водите в самия доклад 
излизат и необходими-
те първи стъпки към 
пресичане на злоупо-
требите при обществе-
ните поръчки - повече 
контрол, повече пуб-
личност и прозрачност 
и повече възможности 
за обжалване и пода-
ване на сигнали за на-
рушения, обобщават 
анализаторите.

поръчка.
В Бразилия гражда-

ните имат достъп до 
тази информация в ре-
ално време, а данните 
се набират автоматич-
но от информационни-
те системи на инсти-
туциите. Изпълнени-
ето на това задание в 
България е възможно 
в контекста на комен-
тираното използване 
на централизираната 
автоматизирана ин-
формационна система 
„Електронни общест-
вени поръчки“.

друга добра практи-
ка с участие на граж-

данския сектор е чрез 
програма за т. нар. 
„Социални свидете-
ли в ЗОП“. Социал-
ните свидетели могат 
да са неправителстве-
ните организации или 
граждани, които сле-
дят целия процес по 
изпълнение на отдел-
ните обществени по-
ръчки, а участието им 
е задължително при 
големи поръчки и та-
кива с особен общест-
вен интерес. Подобна 
практика е въведена в 
мексико. ИПИ пред-
лага още създаване 
на черен регистър за 

осветяване на лоши-
те практики.Той да е 
към Агенцията за об-
ществени поръчки и в 
него да се качват зло-
употребилите изпъл-
нители, публичните 
търгове с възможност 
гражданите да качват 
снимки от некачест-
веното изпълнение 
на услугата. Подобна 
практика има в ЮАР. 
Преди  години при 
първото спиране на 
еврофондовете у нас 
беше създаден черен 
и сив списък, но след 
това беше премахнат. 
друга препоръка на 

ИПИ е по-качествено 
нормотворчество и по-
малко законодателни 
промени.

К ат о  е ф е к т и в н о  
средство за справяне с 
корупцията експертите 
от ИПИ препоръчват 
да се ускори и проце-
сът по възлагане на 
обществени поръчки 
чрез електронни тър-
гове. мярката е зало-
жена като приоритет 
в националната стра-
тегия за развитие на 
сектора.

ПРЕПОРЪКИТЕ

Непротиворечиво 
устойчиво законода-
телство, борба с ко-
рупцията чрез обо-
сновка на всяка об-
ще ствена поръчка ,  
задълбочена проверка 
за конфликт на инте-
реси, гражданско на-
блюдение на проце-
дурите и използване 
на електронни плат-
форми са основните 
препоръки, които Ин-
ститутът за пазарни 
изследвания (ИПИ) 
дава за по-добро упра-
вление на публичния 
ресурс. Според техни 
изчисления в периода 
2007-2015 г. например 
българските държав-

ни структури са по-
харчили над 62 млрд. 
лв. в над 170 хил. об-
ществени поръчки.  
Това сочи анализът на 
данните от изследва-
не на ИПИ по проект 
„Отворени обществе-
ни поръчки“. Според 
тях държавата прави 
по близо 60 общест-
вени поръчки на ден 

и харчи по 20 млн. лв. 
публичен ресурс. Раз-
ходите за обществени 
поръчки възлизат на 
8-9 процента от БВП и 
над 20% от държавни-
те разходи. Няма зна-
чима разлика в харче-
нето чрез обществени 
поръчки на отделните 
правителства, които 
управляват в периода 

2007-2015 г., показва 
изследването. Броят на 
обществените поръчки 
за доставки е най-го-
лям, а по размер най-
големи са обществе-
ните поръчки за стро-
ителство, като над по-
ловината от средствата 
за тях са с европейско 
съфинансиране, показ-
ва още проучването. 

Резултати от проверката на 1138 обществени поръчки на обща стойност 1,26 млрд. лв., 2017 г., отчет на АДФИ

Възлагането на обществени поръчки е сериозно опорочено
Злоупотребите могат да се пресекат с повече контрол, публичност и прозрачност от страна на иституциите и държавата

ДОБРИТЕ МЕЖДуНАРОДНИ ПРАКТИКИ
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Най-успешните и до-
бре управлявани общи-
ни в страната за 2018 г. 
бяха отличени на офи-
циална церемония в 
Разлог. Събитието се 
проведе в рамките на 
годишната национал-
на среща, организира-
на от Асоциацията на 
българските градове 
и региони (АБГР), на 
която бяха разисквани 
предизвикателствата и 
възможностите за оп-
тимизация на полити-
ката за икономическо, 
социално и територи-
ално сближаване. Го-
дишните национални 
награди на Асоциа-
цията на българските 
градове и региони се 
раздават в 31 катего-
рии. Освен за успешно 
управление общините 
се отличават за напра-
вените инвестиции в 
природата и хората; за 
развитие на спорта и 
младежките дейности; 

за запазване и популя-
ризиране на културно-
историческото наслед-
ство, за въвеждане на 
иновативни подходи 
в управлението на об-
щината и много дру-
ги. Основен критерий 
за определяне на при-

зьорите са реализира-
ните общински проек-
ти с ясни и устойчиви 
резултати. На цере-
монията присъстваха 
председателят на АБГР 
Найден Зеленогорски, 
заместник-министърът 
на регионалното разви-
тие и благоустройство-
то деница Николова, 
евродепутати, кметове, 
общински представи-
тели и други гости. 

ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Призът „Областен 
управител за 2018 го-
дина“ бе връчен на Га-

лин Григоров, управи-
тел на област Русе, а за 
„Заместник областен 
управител на 2018 го-
дина“ бе отличен ди-
митър драчев, замест-
ник областен управи-
тел на област Стара 
Загора. 

Признание за свои-
те постижения по-
лучиха кметовете на 
редица успешни об-
щини: 

За успешно управле-
ние на голяма, средно 
голяма и малка община 

награди поучиха съот-
ветно: Таня Христова - 
кмет на община Габро-
во, Илийчо Лачовки 
- кмет на община Кне-
жа, и Янка Господи-
нова - кмет на община 
Алфатар.

За успешно управле-
ние на дунавска об-
щина награда получи 
кметът на община Лом 
Пенка Пенкова, а сред 
черноморските общи-
ни беше отличен Иван 
Портних - кмет на об-
щина Варна. 

Наградата „Инвес-
тиции в природата и 
хората“ отиде при ди-

митър Сотиров - кмет 
на община Земен.

Призът „младежки 
дейности и спорт“ бе 
връчен на Ивайло Ка-
маджиев - кмет на об-
щина Нови пазар, а от-
личието „Културно-ис-
торическо наследство“ 
получи Емил Караива-
нов - кмет на община 
Асеновград. 

Като  „Община за 
пример“ бе посочена 
община дряново, а за 
„Най-иновативна об-
щина“ бе определена 
община Пловдив. „ди-
намична община“ за 
2018-а е община Бла-
гоевград, а „дигитална 
община 2018“ стана 
община Ловеч. „Инова-
тивна община“ с най-
много развити WiFi 
зони е община Банско. 

В останалите ка-
тегории награди взе-
ха: 

За „Градска среда“ - 
Румен Гунински, кмет 
на община Правец; за 
„Високотехнологична 
община“ -  марине -
ла Николова, кмет на 
община Козлодуй; за 
„Цялостен принос към 
сигурността и развити-
ето на града“ - Калин 
Каменов, кмет на об-

щина Враца; за „Ця-
лостен принос за елек-
тронно образование“ 
- Георг Спартански, 
кмет на община Пле-
вен; за „Цялостен при-
нос за устойчиво раз-
витие на града“ - ди-
митър Николов, кмет 
на община Бургас. 

В разделите, отли-
чаващи личностите 
в местните парла-
менти и администра-
тивна власт, първен-
ците за 2018 година 
са: 

„Председател на об-
щински съвет 2018“ - 
Савина Петкова, пред-
седател на Общински 
съвет - Пловдив; 

„Районен кмет 2018“ 
- Наталия Стоянова, 
кмет на район „Слати-
на“, София; „Замест-
ник-кмет 2018 (голяма 
община)“ - Тодор Чо-
банов, заместник-кмет 
на Столична община; 
„Заместник-кмет 2018 
( ма л ка  о б щ и н а ) “  - 
Петя Василева, замест-
ник-кмет на община 
Тутракан; „Заместник-
кмет на район 2018“ 
- Любомир Ковачев, 
заместник-кмет на ра-
йон „Средец“, София; 
„Общински съветник 
2018 (голяма община)“ 
-  Прошко Прошков 
от Столичния общин-
ски съвет; „Общински 
съветник 2018 (мал-
ка община)“ - Айхан 
Османов от Общин-
ския съвет на Никопол; 
„Секретар на община 
2018“ - Цвета Попо-
ва, секретар на община 
мирково.

А с о ц и а ц и я т а  н а 
българските градове 
и региони връчи спе-
циална награда на г-н 
Владимир Кисьов от 
Европейския институт 
„Успешно партньор-
ство 2018“ за цялостен 
принос за развитие на 
АБГР. 

ОТ СТРАНАТА

Отличиха най-успешните администрации за 2018 г.
На официална церемония Асоциацията на българските градове 
и общини връчи годишните си награди в 31 категории

Кметът на община Враца Калин Каменов взе наградата за 
“Цялостен принос към сигурността и развитието на градаЯ 

Областният управител на Русе Галин Григоров получи почетна грамота и плакет лично от 
председателя на УС на АБГР Найден Зеленогорски

За успешно управление на малка община за 2018 година бяха наградени Янка Господи-
нова, кмет на община Алфатар, и заместник-кметът на Тутракан Петя Князова-Василева
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Започна обновяване на 
материалната база в две 
училища в Петрич, съ-
общиха от общинската 
управа. дейностите ще 
се извършат по проект 
„Обновяване на образо-
вателната инфраструкту-
ра и прилежащо дворно 
пространство в училища 
и детски градини в град 
Петрич“. Той се финанси-
ра по ОП „Региони в рас-
теж“, съфинансиран от ЕС 
чрез Европейски социален 
фонд. Общата стойност е 
5 642 961,43 лв. Проектът 
е част от инвестиционната 
програма за изпълнение 

на Интегрирания план за 
градско възстановяване и 
развитие на община Пе-
трич и включва четири 
основни обекта. Това са 
Профилирана гимназия 
„Пейо Яворов“, Трето 
основно училище „Гоце 
делчев“, Средно учили-
ще „Никола Вапцаров“ и 
филиал „Калина малина“ 
на ЦдГ № 2 „Звънче“. В 
тях се обучават над 2100 
деца. Заложените мерки 
в дейност „Образовател-
на инфраструктура“ са 
свързани основно с енер-
гийната ефективност и 
подобряване като цяло на 

материалната база, в това 
число са сграден фонд 
и дворно пространство, 
както и осигуряването на 
достъпна среда за деца 
и ученици с двигателни 
проблеми. В четирите об-
разователни звена се обу-
чават общо 37 ученици 
със специални образова-
телни потребности. 

Към момента има по-
дписани договори за стро-
ителните дейности в два 
от обектите - СУ „Нико-
ла Вапцаров“, където из-
пълнител ще бъде фирма 
„монолит-21-Андонов и 
Захов“ ООд и за Трето 
основно училище „Гоце 
делчев“, където избра-
ният изпълнител е фир-
ма „ЕКОдИН“ ЕООд. За 
Трето основно училище 
„Гоце делчев“ инвести-
цията ще бъде в размер на  
1 070 000 лв. 

междувременно пред-
вид наличие на непри-
ключила процедура по 
изработване на Общ ус-
тройствен план за община 
Петрич, със заповед об-

щинският кмет димитър 
Бръчков забрани строи-
телството в местността 
Рупите. Заповедта е в сила 
както за имоти в мест-
ността, така и за терени в 
близост до Националния 
парк-музей „Самуилова 
крепост“ и се базира на 
издадено становище от 
главния архитект на об-
щина Петрич Владимир 
митрев. По проекта за 
Общ устройствен план 
предстои съгласно проце-

дурата първа екологична 
оценка на Регионалната 
инспекция по околната 
среда и водите (РИОСВ) - 
Благоевград и насрочване 
на обществено обсъжда-
не. Следват втора еколо-
гична оценка, гласуване 
от Общинския съвет и 
одобрение от държавните 
институции, имащи пря-
ко отношение към плана. 
Гражданите на община 
Петрич ще могат да се 
произнесат, давайки мне-

ния, оценки и предложе-
ния, които ще се вземат 
предвид. Становищата на 
държавните институции 
също ще бъдат решаващи.

Заповедта е в сила до 
приключване на проце-
дурата по одобряване и 
влизане в сила на ОУП 
за община Петрич, но не 
по-късно от една година 
и спира дотогава прила-
гането на влезлите в сила 
подробни устройствени 
планове.

Цвета ИВАНОВА

В жилищния комплекс 
„Строител“ на Видин 
бяха открити нова дет-
ска площадка и футболно 
игрище. Те са изградени 
със средства на общи-
ната и с подкрепата на 
малка строителна гру-
па и безвъзмездния труд 
на живеещите в кварта-
ла. На терена е имало 

стара постройка, която е 
съборена, и мястото й е 
превърнато в простран-
ство за игра на открито 
и спортуване на децата 
и живеещите в квартала. 
Площадката е с нови, мо-
дерни и безопасни съоръ-
жения. За откриването й 
се събраха много гражда-
ни от „Строител“, които 
искрено се радват на но-
вата придобивка. Имаме 
още един хубав кът за 

общуване, игра и спорт, 
изтъкна кметът Огнян 
Ценков, който бе гост 
на откриването на двете 
съоръжения. Площад-
ката се изпълни веднага 
с деца, които изпробва-
ха новите съоръжения. 
На игрището се състоя 
и първата среща между 
състезатели на детската 
футболна школа „Бдин 
- 1923“. Имаше и много 
ученици от близкото ОУ 
„Любен Каравелов“. 

Площадката и игрище-
то са реализирани чрез 
програмата на общината 
„малки инициативи“. С 
нея тя финансира квар-
тални и селски малки 
обекти на стойност до 
2000 лв. За някои от 
обектите доплащат да-
рители, а за други пари 
събират и самите жители 
на кварталите и селата.

Започна модернизация на образователната 
инфраструктура в община Петрич

По проект за над 5 640 000 лева ще бъдат ремонтирани четири учебни заведения в града

РЕГИОНИ

Веднага след откриването на площадката малчуганите 
изпробваха новите съоръжения

Лилия ЦВЕТАНОВА 

дирекция „Вероизповедания“ към 
министерския съвет отпусна 5 хил. 

лв. за ремонт на църквата „Света 
Параскева“ в село Червена. Това е 
вторият транш за община Свищов 
през 2018 г. В началото на годината 
бяха отпуснати 60 хил. лв. за ремонт 
на седем църкви и един манастир в 
крайдунавската община.

През 2016 г. бяха изпратени пис-
ма от кметовете от крайдунавската 
община и църковните настоятелства 
на храмовете с молба за финансова 
помощ до дирекция „Вероизпо-
ведания“. Резултатът не закъсня и 
храмовете получиха одобрение за 
държавна помощ. 

За три години средствата за целе-
ви ремонти на църковните храмове 
в Свищовска община възлизат на 
201 хил. лв. През 2016 г. за обно-
вяване на храмове в общината бяха 
отпуснати 39 хил. лв., а през 2017 
г. - още 97 хиляди. 

Отпуснаха средства за реконструкция 
на храма в с. Червена

Видинският кв. „Строител“ с нови 
спортни съоръжения

Николай АНТОНОВ

Възрожденската кул-
тура и стари занаяти ще 
оживеят отново в мел-
ник. Фестивалът „мел-
нишки дни на възрож-
денската култура“ ще се 
проведе за втора поред-
на година в най-малкия 
град на България. Ор-
ганизатори и домакини 
са община Сандански, 
Историческият музей и 
народно читалище „Ема-
нуил Васкидович - 1885“ 
в града. 

мелник векове на-
ред пази съкровища от 
разцвета на българската 
култура сред пясъчни-
те мелове и каменните 
зидове, припомнят ор-
ганизаторите. На 23 и 
24 юни местни майсто-
ри занаятчии и гости от 
страната ще представят 
техники за изработване 
на мелнишка керами-

ка, дърворезба, стъкло-
пис, иконопис и други 
традиционни занаяти, 
а формации за автенти-
чен фолклор ще дадат 
нов живот на забравени 
български обичаи и ще 
открехнат тайните на ба-
бината ракла с обредни 
песни и цветна излож-
ба от тъкани и пъстри 
носии. Поводът за ор-
ганизиране на събити-
ето е денят на занаята. 
Идеята е да се покажат 
битът и традициите на 
българите от мелнишка 
и Свети Врачка околия 
в далечното и не толкова 
далечно минало, както 
и да се разкаже на гос-
тите малко познатата, 
но изключително инте-
ресна история на града. 
Някогашната столица на 
деспот Алексий Слав, 
известна още като „Бо-
гозидания град“, векове 
наред пази съкровища от 
разцвета на българската 

култура сред пясъчните 
мелове и каменните зи-
дове. мелник не е само 
хубаво вино и възрож-
денски къщи, мелник 
е жива история и със-
тояние на духа, катего-
рични са организатори-
те. да популяризира и 
съхрани традициите на 
народното творчество, в 
частност традиционните 
занаятчийски производ-
ства, домашни занятия 
и обредни практики, да 
представя разнообразие-
то на традиционните за-
наяти и стимулира инте-
реса и любовта на поко-
ленията, като провокира 
към издирване, съхраня-
ване и разпространение, 
да утвърждава ролята на 
културното наследство 
като източник на вдъх-
новение за съвременно-
то творчество и инова-
ции - това са основните 
цели на фестивала. Сред 
условията към участни-
ците - производители и 
занаятчии, е да израбо-
тят минимум три броя 
от тематичен сувенир с 
елемент от Сандански 
и мелник, който ще ос-
тане за организаторите. 
Любопитно изискване 
също е облеклото на 
майсторите, участващи в 
изложението, да съдър-
жа традиционни мотиви.

Възрожденската култура оживява в Мелник
ЗА ВТОРИ ПЪТ
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Катя КОСТОВА

София  планира  да 
сключи договор за дълго-
срочен заем, чиято сума 
няма да надвишава 22 
млн. евро със срок на из-
плащане от 25 години, 
като първите 7 са грати-
сен период. Очаква се 
кредитът да бъде отпуснат 
от Европейската инвес-
тиционна банка. По него 
няма да има специално 
обезпечение и ще се из-
плаща от бъдещи приходи 
на Столична община.

Парите ще бъдат из-
ползвани за съфинанси-
ране на довършването на 
отсечката на третия лъч 
на метрото в неговия за-
паден край - от ул. „Жит-
ница“ (откъдето къртица-
та тръгна преди 2 години 
да копае към центъра) до 
околовръстния път при 
ж.к. „Овча купел“. Трета-
та линия трябва да бъде 

завършена в началото на 
2020 г.

Само преди дни ста-
на ясно, че изграждането 
на третия лъч на метрото 
върви с добри темпове. 
Тунелопробивната маши-
на, прокопаваща тунели-
те, вече е достигнала под 
кръстовището на булевар-
дите „Витоша“ и „Патри-
арх Евтимий“ северно от 
НдК, съобщиха от ръко-
водството на „метрополи-
тен“ ЕАд.

Първият етап от трета-
та метролиния е с дължи-
на от 8 км и ще свързва 
бул. „Владимир Вазов“ и 
„Красно село“ (кръсто-
вището на булевардите 
„Гоце делчев“ и „Цар Бо-
рис ІІ“ и ул. Житница“). 
От там метрото ще про-
дължи до „Овча купел“.

Очаква се още през ля-
тото да бъдат доставени 
и първите от общо 20-
те нови влакчета за тре-
тата линия, поръчани на 

Siemens. машините са с 
климатични инсталации 
и харчат много по-малко 
ток от старите, по-без-
шумни са и са лесни за 
поддръжка. При тях има 
опция да вървят и без ма-
шинист, но за сигурност 
в кабината на водача ще 
има човек. 

Очаква си през есента 
на 2019 г. да бъдат въве-
дени в експлоатация пър-
вите няколко станции (в 
центъра от Театър „Со-
фия“ до „Красно село“) по 
строящата се линия между 
кварталите „Хаджи дими-
тър“ и „Горна баня“. 

О т  о б щ и н ат а  п р и -
помнят, че с пускането 
на цялата трета линия на 
метрото подземната же-
лезница ще бъде полз-
вана от половин милион 
пътници дневно. С метро 
ще се придвижват 40% от 
пътниците, обслужвани 
от градския транспорт на 
София.

до края на месец юни 
се очаква да бъдат пуснати 
за обществено обсъждане 
плановете на дирекция 

„Архитектура и градоу-
стройство“ на Столична 
община за изграждане на 
15 допълнителни спирки 
по различни нови разкло-
нения на сега съществува-
щата мрежа на метрото.

Заложено е отклонение 
на трасето на първия ме-
тродиаметър по бул. „Ца-
рица Йоанна“, за да се 

осигури връзка с Индус-
триална зона „Божурище“. 
Трасето ще бъде с дължи-
на 1.5 км и ще включва 
две нови станции - между 
втори и трети микрорайон 
на „Люлин“ и при Около-
връстния път. Очаква се с 
подобно разширение път-
никопотокът да нарасне с 
още 30 хил. души.

Има идея линията, коя-
то в момента върви по бул. 
„Александър малинов“, 
да бъде продължена до 
„младост 4“ и Симеонов-
ския лифт на Витоша. В 
проекта са предвидени 2 
станции по трасето, а ос-
новна цел на линията е да 
ограничи трафика на ав-
томобили към планината. 
дължината на трасето е 
1,7 км.

Плановете на Столич-
на община включват още 
и свързването на южния 
край на втория метроди-
аметър със Студентски 
град. Трасето ще е с по-
голяма дължина - 4,9 км, 
а станциите по него ще 
бъдат четири - при кв. 
„Витоша“ на ул. „Стефан 
Савов“; бул. „Симеонов-
ско шосе“ и ул. „Проф. 
д-р Иван Странски“; при 
Спортен комплекс НСА, 
между ул. „Акад. Стефан 
младенов“ и ул. „Проф. 
Атанас Иширков“; при 
„Студентска поликлини-
ка.“

Най-дългото планирано 
разклонение ще включва 

7 спирки. В проекта е за-
ложено свързване между 
„Цариградско шосе“ и кв. 
„Слатина“ и кв. „Гео ми-
лев“. Трасето ще бъде с 
дължима 6,1 км. Спирките 
ще са: бyл. „Цapигpaдcĸo 
шoce“ пpи ĸpъcтoвищeтo 
c „Йepycaлим“; ИΠK „Po-
динa“, ул. „Генерал Йор-
дан Венедиктов“, „Арена 

Армеец“, ул. „Асен Йор-
данов“, „Слатинска река“, 
ул. „Гео милев“, ул. „Иван 
димитров-Куклата“, ул. 
„Николай Коперник“ и 
„Военна академия“. При 
„Военна академия“ вече 
се работи по подземна-
та шахта, която на пър-
во време ще обслужва и 
изграждането на третия 
метродиаметър в участъ-
ка му между Орлов мост 
и Театър „София“. След 
това от там подземният 
влак ще завива на изток.

В началото на годината 
станаха известни имената 
по бъдещата линия, коя-
то ще свърже квартали-
те „Хаджи димитър“ и 
„Горна баня“. Те са: „Ген. 
Вл. Вазов“, „Тракия“, 
„Стадион Георги Аспару-
хов“, „Театрална“, „Ор-
лов мост“, „Бул. Патриарх 
Евтимий“, „Бул. Христо 
Ботев“, „медицинска ака-
демия“, „Бул. България“, 
„Бул. Цар Борис Трети“, 
„мизия“, „Овча купел“, 
„Овча купел II“, „Горна 
баня“.

От неправителствени 
организации обърнаха 
внимание, че е добре стан-
ция „Орлов мост“, където 
новата линия ще се кръс-
тосва с първия метродиа-
метър, също да носи име-
то „СУ „Св. Климент Ох-
ридски“, за да няма обър-
кване сред пътниците. 
Същото важи и за спирка 
„Патриарх Евтимий“, къ-

дето е връзката с втория 
метродиаметър и сега е 
станция НдК. Предлага 
се още спирка „мизия“ 
да бъде не в кв. „Овча ку-
пел“, а в североизточния 
край на лъча, защото така 
ще е на практика по-близо 
до географската област 
мизия (Северна Бълга-
рия).

Къртицата вече стигна до станцията при НДК

Новите влакчета на метрото ще могат да вървят и без 
машинист в тях

Западният край на третия метродиаметър трябва да стига до гара Горна баня и да има 
връзка с линията за Перник, Кулата и Солун

ИНВЕСТИЦИИ

В края на юни пускат за обсъждане плановете за нови 15 спирки на подземната железница

София взема 25-годишен заем от 
22 млн. евро за довършване на метрото

Освен транспортно съоръжение метрото вече се превърна и в артпространство. 
През май приключи третото издание на проекта „Поезия в метрото 2018“, създа-
ден по идея на Полския институт в София и българския културен седмичник „Ли-
тературен вестник“. В него бяха включени 13 стихотворения от държави - членки 
на EUNIC Cluster Bulgaria, и свързани институции. Творбите бяха изложени във 
вагоните на софийското метро и на метростанция „СУ „Св. Климент Охридски“.
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Цвета ИВАНОВА

Навършиха се 5 го-
дини от откриването на 
втория мост над дунав 
между България и Румъ-
ния. Лентата му тогава 
прерязаха двама работни-
ци - българин и румънец, 
които участваха в стро-
ителството. Румъния бе 
представена от премиера 
си Виктор Понта, а Бъл-
гария - от поелия същия 
пост Пламен Орешарски.

Нарекоха моста „Нова 
Европа“, но за измина-

лото време това название 
не се наложи. Той си ос-
тана с работното наиме-
нование дунав мост 2.

Съоръжението над-
хвърли предварителни-
те прогнози за трафи-
ка и срока за изплащане 
на инвестицията. През 
първата година през мо-
ста трябваше да преми-
нат 416 000 автомоби-
ла в двете посоки, а те 
достигнаха 600 000. В 
началото на денонощие 
преминаваха по 800-900 
тира, след това броят им 
нарасна на 1500-2000. 

Преди дни отчетоха тра-
фик от 21 000 тира. За-
почнаха често да се об-
разуват и опашки от 5 до 
8 км.

Това означава, че ин-
вестицията ще се изпла-
ти за 12 до 14 години, 
съобщи във Видин евро-
депутатът Петър Курум-
башев, който е замест-
ник-председател на Ко-
мисията по транспорт и 
туризъм в Европарламен-
та. Вместо за очакваните 
25 години, това ще стане 
в наполовината от този 
срок. Всичко се дължи 

на по-високия трафик. 
Въпреки желанието на 
видинчани за намаление 
на таксите или за безта-
ксово преминаване на 
автомобили от Видин и 
Калафат, цените остана-
ха неизменни за всички 
превозни средства. Те са 
6 евро в една посока за 
леките коли, 18 евро - за 
автобусите, и 37 евро - 
за товарните камиони. 
България прибира 75% 
от приходите, тъй като тя 
е инвестирала повече в 
строежа на съоръжение-
то. Румъния е изградила 
само инфраструктурата 
на своя бряг. За нея ос-

тават 25% от събраните 
такси.

България инвестира в 
моста 226 млн. евро - 
за самото съоръжение 
и за инфраструктурата 
на българския бряг. 70 
млн. евро са безвъзмезд-
на помощ от ЕС чрез не-
говата програма ИСПА, 
70 млн. евро са заем от 
Европейската инвестици-
онна банка, 60 млн. евро 
са вложени от бюджета 
на страната. Има и един 
малък кредит от 18 млн. 
евро от германската кре-
дитна институция КФм. 
Румъния похарчи само 48 
млн. евро - безвъзмездно 

кредитиране от ЕС и от 
националния си бюджет.

между България и 
Румъния трябва да има 
поне 4-5 моста, обяви 
Петър Курумбашев. Пра-
вителствата на двете 
страни се договориха за 
изграждане на още мо-
стове по 500-километро-
вата си водна граница. 
Третият мост може да 
бъде при Русе, до се-
гашния първи мост. Въз-
можно е обаче да има 
и четвърти при Силист-
ра - Кълъраш, за който 
настояват общинските 
администрации на градо-
вете от двете страни. 

ИНФРАСТРУКТУРА

Дунав мост 2 стана на пет години
Инвестицията в съоръжението се изплаща в много по– кратък срок от прогнозирания

Официалното откриване на новия мост преди 5 години. Лентата тогава прерязаха двама 
строители - българин и румънец

Трафикът по Дунав мост 2 е нараснал почти тройно, все по-честа гледка са и киломе-
тричните опашки от тирове

Продължение от стр. 6

-  Г-жо Николова,  
много кметове на по-
малки населени места 
се оплакват, че евро-
пейското финансиране 
не достига до тях. Ва-
шият екип как се спра-
вя с европроектите?

- В моя екип има про-
фесионалисти в различ-
ни сфери. Постоянно 
следим и не пропускаме 
възможност да се включ-
ваме в програми, полез-
ни за жителите на общи-
ната.

В социалната сфера 
работихме по проект 
„Център за почасово 
предоставяне на услуги 
за социално включване 
в домашна среда“, Коз-
лодуй. Благодарение на 
подобен социален про-
ект оборудвахме също 
обществена трапезария, 
където подготвяме всеки 
ден топла храна на 54 
наши съграждани.

В образователната 
сфера работим по проект 
за подкрепа на предучи-
лищното възпитание и 
подготовка на деца в не-
равностойно положение 

- „Цветни и вълшебни 
светове за пълноценна 
образователна интегра-
ция на децата от община 
Козлодуй“. Той се фи-
нансира от ОП „Наука 
и образование за инте-
лигентен растеж 2014-
2020“. Работи се в 4 дет-
ски градини и са ангажи-
рани 22 учители.

Факт са и първите се-
дем санирани блока в 
града по Национална-
та програма за енер-
г и й н а  е ф е кт и в н о с т.  
П р о д ъ л ж а в а м е  п о  
процедура за предос-
тавяне на безвъзмезд-
на финансова помощ 
BG16RFOP001-2 .001  
„Енергийна ефективност 
в периферните райо-
ни“, Приоритетна ос 2 
„Подкрепа за енергийна 
ефективност в опорни 
центрове в периферните 
райони“ на ОПРР 2014-
2020 със санирането на 
една многофамилна и 
осем еднофамилни жи-
лищни сгради. допъл-
нително санираме и 8 
административни сгради 
по ОП „Региони в рас-
теж“.

Община Козлодуй ра-

боти и по редица дру-
ги европейски проекти, 
като всички са в посока 
подобряване условия-
та на живот. Несъмнено 
най-голямото признание 
за работата ни е отличи-
ето „Кмет на годината“ 
в категория „Ефективно 
управление на проекти“, 
спечелено в престижния 
конкурс на Портала на 
българските общини.

- Имате проект за 
преустройство на зна-
ковия за града Ботев 
парк. Как ще изглежда 
след реализацията?

- Ботев парк е любимо 
място на много жители 
на Козлодуй и съм много 
щастлива, че сега със за-
топляне на времето в по-
чивните дни паркът е пъ-
лен със семейства. Със 
средства от бюджета на 
община Козлодуй и със 
съдействието на АЕЦ 
„Козлодуй“ осъществи-
хме реновирането му. 
На централната поляна 
вече са монтирани бесед-
ки с десет барбекюта и 
дървена къщичка, която 
привлича децата. Специ-
ално за малчуганите има 
и ново дървено влакче и 

дървен приказен трон. 
Нова осветителна систе-
ма спомага за облагоро-
дяване на пространство-
то, а във всяка беседка 
е поставен контакт за 
удобство на почиващите 
там. Подменихме стари-
те дървени маси и пейки 
с нови. Тази поляна е 
мястото, където атом-
ната електроцентрала 
провежда деня на енер-
гетика и общината орга-
низира редица събития. 
мястото събира много 
хора и сме се постарали 
жителите и гостите на 
града да се чувстват уют-
но в парка.

Срещу паметника на 
Ботев сме оформили пар-
ково пространство с пей-
ки и осветление. Обосо-
бен кът от арки, покрити 
с каскадни рози, ще дава 
възможност на млади-
те двойки да сключват 
граждански брак на от-
крито. Трите пилона със 
знамена, които издигнах-
ме през ноември 2017 г. 
по повод 140 г. от осво-
бождението на Козло-
дуй, бяха допълнител-
но осветени и озвучени. 
Така всеки, който посети 

мястото, където Ботев се 
е клел с неговата чета, 
може да чуе подробнос-
ти за великото дело на 
революционера. Смея да 
твърдя, че сме от малко-
то градове в България, 
които разполагаме с оз-
вучен външен монумент. 
Тази идея е на граждани 
и е осъществена от ини-
циативен комитет с по-
мощта на общината. 

Наред с новостите ре-
довно се поддържат зе-
лените площи, цветните 
алеи и растенията, които 
са част от колорита на 
Ботев парк. Поставено-
то парково оборудване 
ще се опазва с помощта 
на видеокамери. Спом-
ням си в какво състояние 
беше паркът през 2015 г. 
През месец май 2016-а, 
когато вече бях кмет и 
посрещахме президента 
на републиката, пове-
че от два месеца се бя-
хме концентрирали само 
върху това пространство 
- да окосим, да изчис-
тим, да облагородим, да 
почистим паметници-
те. Беше много трудно. 
Сега паркът е приветлив, 
поддържан и не е така 

трудно, като преди две 
години. И това се дължи 
на постоянната работа 
от наша страна. Сега на 
27 май, когато чествахме 
142 години от слизане-
то на Ботевата чета на 
козлодуйски бряг, по-
срещнахме председате-
ля на Народното събра-
ние г-жа Караянчева. Тя 
беше впечатлена от ви-
зията и чистотата на Бо-
тев парк. На първи юни 
също там организирахме 
голям детски празник, в 
който се включиха над 
2000 деца от нашата об-
щина. 

- Кой е най-големият 
проблем за жителите 
на Козлодуй и как виж-
дате решението му?

- С моя екип правим 
всичко възможно да се 
справим с натрупани-
те проблеми в годините 
назад, а пътната инфра-
структура е най-големи-
ят, пред който сме изпра-
вени. Работим активно в 
тази област. моето же-
лание е община Козло-
дуй скоро да бъде с нови 
пътища, улици и трото-
ари и ще положа всички 
усилия това да се случи.

С близо 3 млн. евро от МФ „Козлодуй“ започна основен ремонт на...
Маринела Николова, кмет на община Козлодуй:
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Катя КОСТОВА

дигитална карта за 
бизнеса и образование-
то подготвят Столична 
община и Общинската 
агенция за инвестиции. 
В нея ще има информа-
ция за висшите училища, 
професионалните направ-
ления и броя на студенти-
те в тях. Това стана ясно 
след участието на кмета 
на София Йорданка Фан-
дъкова на националната 
конференция „Образо-
вание и труд - локални 
проблеми, глобални ре-
шения“.

дигиталната карта ще 
дава актуална информа-
ция в кое училище колко 
ученици и по какви спе-
циалности се подготвят. 
В момента картата е в 
процес на подготовка и 
се очаква през есента да 
бъде завършена. 

По думите на Фандъ-
кова, над половината от 
работоспособното насе-
ление в столицата е с ви-
сше образование, в града 
е съсредоточена 20% от 
работната сила в страна-
та, като заетостта е най-
висока - 72%, а безрабо-
тицата е около 3 на сто.

Фандъкова подчерта, 

че бизнесът има водеща 
роля в процеса на дуал-
ното обучение и подго-
товката на програмите. 
Общинската администра-
ция има и сътрудничест-
во с висшите училища. 
Столичният „метрополи-
тен“ работи в тясно съ-
трудничество с Висшето 
транспортно училище, 
Техническия универси-
тет, минно-геоложкия и 
Университета по архи-
тектура строителство и 
геодезия.

В момента по заявка на 
„метрополитен“ се под-
готвят машинисти за тре-
тата линия на метрото.

Николай АНТОНОВ

Предст авители  на 
малки и средни пред-
приятия участваха в ин-

формационна среща на 
Областния информацио-
нен център (ОИЦ) - Бла-
гоевград на тема „Фи-
нансиране на стартиращ 
бизнес със средства от 

европейските фондове“. 
Бяха представени вари-
антите за получаване на 
средства чрез микрокре-
дитиране със споделен 
риск по ОП „Развитие 
на човешките ресурси“ 
и инструменти за дяло-
во финансиране по ОП 
„Иновации и конкурен-
тоспособност“. Среща-
та беше открита от Зо-
рница Кралева - замест-
ник-кмет по европейски 
програми и проекти на 
община Благоевград. Фи-
нансовите инструменти, 
които бяха представени 

пред бизнеса, са друг вид 
финансова подкрепа на 
крайните получатели на 
европейски средства в 
допълнение на по-ши-
роко използваната досе-
га и по-позната форма с 
т. нар. „грантове“, или 
безвъзмездна финансова 
помощ. На практика чрез 
финансовите инструмен-
ти за отпускане на евро-
пейските средства пред-
ставителите на бизнеса 
получават нисколихвени 
заеми, гаранции, капита-
лови инвестиции и други. 

Условията за канди-

датстване, допустимите 
кандидати и дейностите, 
които ще получат финан-
сиране, бяха разяснени 
от Камен Славов - ръко-
водител-звено „Финан-
сови инструменти“ във 
Фонд мениджър на фи-
нансови инструменти в 
България. Предимство 
ще се дава на безработни 
лица и младежи, млади 
майки извън пазара на 
труда, предприемачи от 
уязвими групи, социални 
предприятия и предпри-
ятия в начален етап на 
развитието си. 

Бяха представени и 
програмите за подкрепа 
на начинаещи предпри-
емачи на Европейската 
комисия - „Еразъм за 
млади предприемачи“ и 
A.L.E.C.O. Чрез „Еразъм 
за млади предприемачи“ 
представители на орга-
низации с история до три 
години назад могат да 

посетят на място мал-
ки предприятия в дру-
ги държави и да трупат 
опит, умения и знания 
за развитие на собстве-
ния си бизнес. Обменът 
може да продължи от 1 
до 6 месеца, а престоят 
в чуждата държава се 
финансира от ЕК. Пред-
приемачите с успешен 
бизнес могат да се въз-
ползват от „Еразъм за 
млади предприемачи“ 
като предприемач-дома-
кин.

A.L.E.C.O. e първата 
българска програма на 
ЕС, припомниха от ОИЦ 
- Благоевград. С общо 1 
млн. евро програмата ще 
осигури мобилност на 
120 млади предприема-
чи, като финансира пъ-
туването и престоя им от 
1 до 3 месеца в приемни 
малки и средни компа-
нии в САЩ, Сингапур и 
Израел.

Бизнесът в Благоевград с интерес към възможностите за 
еврофинансиране

На конференция в София експерти разискваха темата за образованието и качеството на 
работната ръка

ИКОНОмИКА

Тя ще дава информация за специалностите и подготовката на кадрите

Столицата с дигитална карта на бизнеса и образованието

Механизмите за финансиране на малки и средни предприятия 
с евросредства представиха в Благоевград

В началото на мeсец 
юли американската ком-
пания AES ще обяви на 
българското правител-
ство каква компенсация 
иска да й бъде платена 
за предсрочното прекра-
тяване на 15-годишния 
договор за изкупуване 
на произведената елек-
троенергия в ТЕЦ „AES 
Гълъбово“, който изтича 
през 2026 г., и за изли-
зането й на свободния 
пазар на ток у нас. Това 
съобщиха президентът и 
изпълнителният дирек-
тор на „AES България“ 

Оливие маркет и Иван 
Цанков.

Не може да се прогно-
зира размерът на искано-
то обезщетение, тъй като 
в момента то все още 
се изчислява по сложни 
модели. Ясно е обаче, 
че крайната сума ще е 
въпрос на преговори с 
кабинета и одобрение от 
банките кредиторки на 
въведената в експлоата-
ция през 2011 г. изцяло 
нова и модерна въглищна 
електроцентрала. 70% от 
инвестицията за нея бяха 
осигурени със заеми.

AES обявява през юли каква 
компенсация иска от България

ЗАРАДИ ПРЕДСРОчНО ПРЕКРАТЕН ДОгОВОР
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Туристите, гостите и жите-
лите на Созопол за първи път 
това лято ще могат по ино-
вативен начин да разгледат 
древен Созопол и околности-
те му чрез общинската диги-
тална система Benet (beacon 
network). Тя ще ги води и 
запознава с най-значимите 

местни забележителности. 
Benet е част от системата за 
улично осветление и включва 
индикативни табели по стъл-
бовете, чрез които се прави 
„Обиколка на Созопол“ (Тоur 
de Sozopol) из архитектурното 
и културното наследство на 
града и района.

министърът на туризма 
Николина Ангелкова похвали 
регионалните инициативи за 
разработването и надгражда-
нето на туристическите ус-
луги. Тя и кметът Панайот 
Рейзи откриха летния турис-
тически сезон.

Паралелно с началото му 
се проведе и VIII междунаро-
ден франкофонски фестивал 
„Солей“, станал традиция за 
Южното Черноморие. В праз-
ниците се включиха също по-
солствата на Франция, Грузия, 
Румъния, Белгия и за пръв 
път Азербайджан.

министър Ангелкова ак-
центира, че общините са ва-
жен партньор в постигането 
на амбициозните цели в ту-
ризма. За първото тримесечие 
област Бургас вече отчете 
близо 7% ръст на пренощу-
валите лица в местата за нас-
таняване с поне 10 легла, а 
нощувките са с ръст 24%. 
Приходите от тях са близо 
3,64 млн. лв., увеличавайки 
се с близо 21 на сто спрямо 
същия период на миналата 
година.

Ангелкова приветства уси-

лията на местната власт за 
създаването на регионален 
фонд към Летище Бургас и 
Варна, който да стимулира 
нискотарифните авиокомпа-
нии, и той вече дава своя ре-
зултат. Созопол е включен в 

платформата „Аз обичам Бъл-
гария“ и присъства в разра-
ботваните дестинации за бал-
нео- и СПА и за винено-ку-
линарен туризъм. Той е част 
и от дестинациите за кул-
турно-исторически туризъм, 
създадени от министерството, 
припомни министърът.

Кметът Панайот Рейзи уве-
ри, че Созопол е подготвен за 
летния сезон и очаква той да 
бъде по-добър от последни-
те две години. Ще приемем 
туристи от цял свят и много 
българи. Созопол е българска 

дестинация, винаги е много 
силна притегателна сила за 
нашия турист. Надявам се 
времето да е с нас това лято 
и през октомври да се поз-
дравим с отлични резултати, 
обобщи кметът.

ЛЯТО 2018

Цифровата система Benet разкрива забележителностите 
на древен Созопол за туристите и гостите на морския град

Туристите, гостите и жите-
лите на Созопол за първи път 

местни забележителности. 
Benet е част от системата за 

Министър Николина Ангелкова и кметът на Созопол Панайот Рейзи с 
пожелания за успешен летен сезон
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до края на тази година 
трябва да завърши строител-
ството на най-новия турис-
тически комплекс в Тайланд. 
Той се намира на остров Ко 
Самуи, във втория по големи-
на град в страната. Екзотична-
та концепция е разработена от 
местното архитектурно студио 
Оnіоn. Проектантите са тво-
рили в продължение на 5 го-
дини, за да изпипат до съвър-
шенство всеки един детайл от 
екстериора и интериора.

Основният цвят, който е 
използван както за фасадата, 
така и за вътрешните прос-
транства, е белият. На места 
се появяват нюанси на сивото 
и бежовото, но те са вплетени 
така, че да подчертаят све-
жестта на бялото. дизайнът е 
подчинен изцяло на луната и 
на начина, по който хората я 
възприемат. Неслучайно ко-
ридорите са в овална форма, 
а вътрешните помещения са 
свързани с арки, наподобя-
ващи полумесеци. Идеята е 
гостите да имат възможността 
да се наслаждават максимално 
на природата, без визуално да 
се обременяват от сградите 
наоколо. Затова и помещени-
ята са почти напълно открити, 
а обзавеждането е във въз-
можно най-светлите тонове. 
Всички предмети и аксесоари 
в стаите са изработени от ес-

тествени материали и в цве-
това гама, която се доближава 
най-близо до натуралната сре-
да и се асоциира с природата. 
Бамбукови закачалки, ратано-
ви лампи, сламени кръгли въз-
главнички и кашпи от черуп-
ките на кокосови орехи. Това 
са само част от декоративните 
елементи, които са разположе-
ни на точните места, без да се 
натрапват.

Комплексът ще разполага 
с общо 138 луксозни стаи, 52 
от които вече са готови и от-
крити за гости преди няколко 
месеца. Те представляват мал-
ки къщички, всяка с отделен 

плувен басейн и невероятна 
гледка към морето. Туристите 
могат да се наслаждават и на 
две вили с по две спални, ко-
ито са на самия лазурен бряг. 
Комплексът включва още 4 
вили с басейни и зони за ре-
лакс. По-малките стаи пък се 
намират в триетажната сграда 
на комплекса, като всички са 
с гледка към централния ба-
сейн.

Очаква се до края на де-
кември да бъдат завършени и 
останалите 86 стаи. Те също 
ще бъдат съчетание от тай-
ландски интериор и модерни 
удобства.

ИНТЕРИОР

Лукс в бяло предлага на туристите 
най-новият комплекс в Тайланд
Дизайнът на помещенията е подчинен изцяло на 
луната и на начина, по който хората я възприемат
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Парк „Зарядие“ в сърцето на 
москва е една от най-новите 
и впечатляващи атракции на 
милионния град. мегапроектът 
струва на московчани 13 млрд. 
рубли ($223,9 млн.) според офи-
циалните данни, а според не-
официалните цената му е два 
пъти по-голяма. Затова пък пар-
кът предлага на посетителите и 
гостите наистина чудеса.

мост без нито една подпора 
е един от фантастичните еле-
менти на релакс зоната. Проек-
тантите от американското архи-
тектурно студио Diller Scofidio 
+ Renft, които са проектирали 
„най-дългия зелен покрив в све-
та“ - High Line Park в Ню Йорк, 
са създали уникален мост за 
московския парк. Той се прос-
тира над пътя, по крайбрежната 
улица и р. москва, и е построен 
без нито една подпора. Заради 
това е наречен „плаващия мост“. 
Седемдесетметровата конзол-
на структура на съоръжението 
позволява на посетителите да се 
насладят на най-хубавите гледки 
към Кремъл - Кримския мост 
и катедралата „Христос Спаси-
тел“. Въпреки че изглежда кре-
хък, мостът е проектиран да из-
държа тежки натоварвания. На 
наблюдателната му платформа 
могат да се поберат между 3000 
и 4000 души едновременно.

Тундра под стените на Кре-
мъл е другият феномен на „За-
рядие“. Проектантите очевид-
но не са се задоволили само с 
една климатична зона и затова 
са пресъздали атмосферата на 
четири различни зони в рамки-

те на един-единствен парк. На 
разнообразни места в „Зарядие“ 
можете да намерите смесени 
гори, северен пейзаж, степи и 
мочурища. Всички те са в ми-
ниатюрна форма, разбира се, 
но са изпълнени възможно най-
реалистично и с характерните 
за всяка зона микроклиматични 
условия. В северния пейзаж има 
хвойна и еленов мъх, в степта 
са посадени ароматни билки, а в 
гората растат брези. Системата 
дори имитира вятър и естест-
вена светлина. Така че, ако сте 
тръгнали на „север“, най-добре 
си облечете топли дрехи - тем-
пературите там наистина са под 
нулата.

Ако посетите парк „Зарядие“, 
ще се натъкнете на глетчер, 
който не се топи. В парка има и 
истинска арктическа подземна 
пещера. На място са докарани 
около 70 т вода, от които са 

направени 60 куб. м лед на пла-
стове. Водата е разпръсната на 
различни слоеве, така че, когато 
замръзне първият слой, започва 
естествено охлаждане на след-
ващия. Под „глетчера“ работи 
охлаждаща система, която не му 
позволява да се топи. През деня 
температурата е не по-високо от 
-2°С, а вечер пада до под -5°С. 

Концертна зала, „вградена“ 
в хълм, е следващата атракция 
на парка. Над земята се намира 
входната зона и объл покрив от 
стъкло и метални конструкции, 
а самата зала с орган и две по-
мещения за филхармонични 
концерти е под земята. Ясухиса 

Тойота, чиито проекти включват 
Центъра за театрални изкуства 
„Ричард Б. Фишър“ в Ню Йорк 
и концертната зала на мариин-
ския театър в Санкт Петербург, 
е проектирал акустиката. Освен 
симфонична музика в залата се 
провеждат джаз и поп концерти.

друга специфична особеност 
на „Зарядие“ е, че над земята 
в парка има предимно стъкле-
ни конструкции и ландшафтни 
инсталации, а самите съоръже-
ния са разположени под земята. 
Сред тях има интерактивен ме-
диен център с площ 7800 кв. м, 
4D кино с извит екран и места, 
висящи във въздуха, различни 
ресторанти, хотел и паркинг.

ЕКСТЕРИОР

Фантастичен парк посреща гости 
от цял свят в сърцето на Москва
Тундра под стените на Кремъл, концертна зала, вградена в хълм, и плаващ мост са част от атракциите на „Зарядие“
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Пловдив, ул. “11 августЯ № 5 
рекламен офис: 032/634 655, www.katrafm.com

Седмичен хороскоп за периода 18 - 24 юни

Работата ви ще бъде 
ефективна, тъй като са ви 
обхванали делови пори-
ви. Ще намерите решени-
ето на сложен казус за вас. 
Ще ви занимават въпроси 
от всякакво естество - от 
бизнеса и финансите до 
вярата и приятелството. 
Избягвайте излишната 
критичност в отношени-
ята с другите! Възможни 

са нови предложения от 
колеги, както и интерес-
ни идеи, които не бива да 
пренебрегвате. може да 
получите възнаграждение 
за работата, извършена в 
предишни седмици. Не е 
изключено и делово пъ-
туване. Важните решения 
приемайте спокойно и без 
да бързате! Претегляйте 
всички плюсове и минуси!

Намирате решението 
на сложен казус

Устойчивостта в про-
фесионалната сфера в го-
ляма степен ще зависи от 
това доколко вашите же-
лания съвпадат с интере-
сите на партньорите ви и 
какви усилия ще вложите 
за разрешаването на съ-
ществуващите проблеми. 
Ще ви вълнуват теми и 
въпроси от най-различно 
естество - работа, дом, 

финанси, партньорство. 
Често ще се налага да се 
примирявате с възникна-
ли ситуации и ще оста-
вяте своите интереси на 
по-заден план. А не тряб-
ва, тъй като не е изключе-
но пред вас да се отвори 
нова врата, която ще ви 
бъде от полза в бъдеще. 
Гледайте да не я отмине-
те, без да я забележите! 

Изправени сте пред 
нови възможности

Основният акцент през 
периода ще бъде пряко 
свързан с партньорските 
ви отношения. Възможно 
е нещата да придобият 
неочакван развой. Затова 
за всеки случай се подгот-
вете за евентуална борба и 
активно противодействие. 
Наложително е да очер-
таете и ясни граници на 
допустимост в изказа и 

поведението си, така че да 
съумеете да запазите вза-
имното уважение. По този 
начин ще ви бъде мно-
го по-лесно да разчупите 
леда между вас и околни-
те. В края на седмицата се 
очертават проблеми от би-
тов характер. Решавайте 
ги в движение, за да имате 
време да обърнете внима-
ние и на близките си хора!

Концентрирайте се 
върху най–важното

През тази седмица се 
придържайте към страте-
гическия курс в бизнеса! 
Обмисляйте добре всяка 
стъпка, внимателно про-
верявайте документите, 
тъй като кръгът на вашите 
отговорности ще се раз-
ширява! По тази причина 
на работното ви място е 
възможно да възникнат 
задръжки и препятствия. 

Опитайте се да намерите 
отговорите на нерешени-
те въпроси, които стоят 
пред вас от доста време! 
Излишната бъбривост 
може да стане причина за 
разкол в отношенията ви 
с партньорите, затова бъ-
дете умерени в приказки-
те си. Самолюбието ви ще 
бъде скала за измерване 
на нанесените обиди. 

Предстои ви една дос-
та натоварена с ангажи-
менти седмица. В поне-
делник и вторник можете 
да разчитате изцяло на 
подкрепата от колеги и 
по-висшестоящи от вас 
лица. Заредете се с пози-
тивизъм и се възползвай-
те от всеки съвет или по-
дадена ви за помощ ръка!

Ще трябва да се спра-

вите със ситуация, която 
ще ви постави в конку-
рентни условия. Трябва 
да имате много сила и 
вътрешна сигурност, да 
не се поддавате на изку-
шението да се взирате 
в „чуждото канче“. Раз-
читайте на себе си и на 
това, което умеете! В не-
деля ще може спокойно 
да разпуснете.

Възползвайте се от 
оказаната ви помощ

Седмицата ще бъде 
трудна, но ползотворна и 
успешна. Необходимо е 
старателно да обмислите 
линията си на поведение. 
Не се стремете към раз-
риви, това ще бъде стъпка 
в неправилната посока! 
Има вероятност да увели-
чите ръста на доходите си. 
Лошото ви настроение и 
скептицизмът ще ви на-

правят непоносими за дру-
гите. Често ще изпадате 
в състояние на вътрешен 
конфликт и неустойчивост 
на емоциите. Самата ат-
мосфера около вас ще бъде 
изнервяща и нехармонич-
на. В края на седмицата 
ще се появят благоприятни 
възможности в сферата на 
заработките и имуществе-
ните инвестиции.

Разкъсват ви 
конфликти

В работата проявя-
вайте активност, но не 
участвайте във финан-
сови авантюри. доверя-
вайте се на интуицията 
си повече, отколкото 
на информацията! При 
разумно водене на дела-
та ви ще се увеличават 
и придобивките ви. Не 
е изключено в средата 
на седмицата да ви се 

прииска да промените 
нещо в живота си. В 
добавка към желанията 
ви ще има наличие и на 
възможности, така че 
гледайте да не пропус-
нете шансовете. доста 
от вашите замисли биха 
могли да се осъщест-
вят, ако подходите на-
истина правилно в този 
момент.

Имате шансове, 
не ги пропускайте

деловата сфера ще из-
исква вашата прилеж-
ност и отговорно отно-
шение повече от всякога. 
Анализирайте внима-
телно новите проекти, 
подхождайте критично 
към отправените ви биз-
нес предложения, защото 
може да има уловки! За-
трупани сте от много ра-
бота и не е изключено от 

полезрението ви да убяг-
нат съществени детайли. 
Не бъдете самонадеяни 
и не разчитайте на стара 
слава и предишни заслу-
ги! Новите условия изис-
кват поемане на повече 
ангажименти и отговор-
ности. Ако се наложи, 
предоговаряйте клаузите, 
така че и двете страни да 
бъдат удовлетворени!

Не разчитайте на 
стара слава

Контролът над емоции-
те е най-доброто средство 
за защита! Тази максима 
ще ви се налага често да 
си я припомняте през ид-
ната седмица. Проявете 
повече заинтересованост 
към работата и подхождай-
те към нея по-сериозно, 
дори и да се сблъсквате с 
разочарования! Избягвайте 
голословните обещания! 

Социалните ви контакти 
са обременени от нездра-
вото любопитство на окол-
ните. Това, което казвате 
и правите, става предмет 
на подробен анализ и кри-
тично обсъждане. Ще се 
наложи да давате обясне-
ния, да изяснявате детайли 
и да направите преоценка 
на взаимоотношенията ви 
с останалите. 

Не давайте празни 
обещания

В професионалния ви 
живот е добре да си дадете 
сметка какво точно искате, 
тъй като силата на при-
вичките ще ви накара да 
действате шаблонно, както 
досега. Всичко, което пре-
ди ви е изглеждало устой-
чиво, неочаквано ще внесе 
нотки на съмнителност. 
Съдбата ще ви накара да 
погледнете в бъдещето, без 

да ви позволи да се рови-
те в миналото. В личните 
отношения може да срещ-
нете неразбиране. Финан-
совите въпроси няма да 
ви оставят на мира. Те ще 
са и камъчето, което ще 
преобърне колата. Бъдете 
изключително внимател-
ни, когато оперирате със 
средства, особено ако ста-
ва въпрос за големи суми!

Бъдете нащрек 
с финансите

Бъдете упорити и рано 
или късно ще постигнете 
това, което сте си набе-
лязали! Не преживявайте 
толкова дълбоко факта, 
че нещата се движат бав-
но! По-добре обмислете 
плановете си и проверете 
няма ли грешка в разсъж-
денията ви! Прекалената 
ви заетост може да стане 
причина за прекомерна 

умора, която ще ви на-
кара да откажете важна 
среща. Краят на седми-
цата обещава силни емо-
ции. Възможно е да се 
сблъскате с противопос-
тавяне на мнения и по-
зиции, вземане и даване 
на пари, съобразяване с 
чужди претенции и вза-
имно недоверие с близ-
ките ви хора.

Проявете упоритост 
и търпение

Предстои ви доста ак-
тивна и динамична седми-
ца. Очакват ви положител-
ни промени, които ще се 
развиват във ваша полза. 
Ще се отличите като ярки 
личности, ще греете със 
собствената си неотразима 
светлина. Не пропускайте 
възможността да докажете 
себе си! За да не услож-
нявате живота си обаче, 

избягвайте нравоучител-
ния тон! Понякога вашата 
неотстъпчивост действа 
върху нервите на остана-
лите.

Избягвайте споровете 
в партньорските отноше-
ния! Запазете спокойствие 
и чувството си за хумор! 
Така ще се превърнете в 
източник на енергийни 
сили и за останалите.

Избягвайте 
нравоучителния тонБЛИЗНАЦИТЕЛЕЦ

Отговорностите ви 
нарастватОВЕН

РАК ЛЪВ ДЕВА

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ

КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ

АСТРОЛОГ
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В  С а н к т  П е т е р бу р г  с е  с л у -
чи един от най-скъпите и най-дъл-
гите строежи в света. Никой не е 
предполагал,че „Зенит Арена“ ще се 
строи цели девет години, обаче десет-
ки проблеми, усложнения, грешки и 
корекции удължиха драматично сро-
ка. За „арената“ обаче беше приложен 

девизът „Никога не се предавай!“.
Стадионът бе завършен половин 

година преди старта на мондиала, а 
стойността му се увеличи 6 пъти - от 
6,7 млрд. рубли ($117 млн.) до 43 
млрд. рубли ($750 млн.), и днес тя е 
почти равна на стойността на митич-
ния „Уембли“. 

Атмосферата в гра-
довете домакини на 
световното се допълва 
и от фрапантните ре-
клами и графити, които 
са позиционирани в зо-
ните около стадиони-
те. Кристиано Ронал-
до намигва от пано на 
сграда в Казан, където 
ще се играе срещата 
Португалия - Русия. А 
феновете от цял свят 
могат да си направят 
снимки на впечатлява-
щи рекламни постери.

СВЕТОВНО

Строителните ходове на Русия заради Мондиал 2018
Русия за първи път в историята си е домакин на световно пър-

венство по футбол. Битката за спечелването на това право бе 
драматична, а последвалите осем години на подготовка направо 
епични. Държавата впрегна цялата си мощ, за да изгради инфра-
структурата и базите, които форум от такъв мащаб изисква. 
Може да се напише роман какво се крие зад красивата фасада и 
комфортните стадиони. Ето само няколко примера.

Строителните ходове на Русия заради Мондиал 2018Строителните ходове на Русия заради Мондиал 2018
Отчаяни, но резултатни

Строителните работи и подготовката 
за домакинството на шампионата на 
планетата засегнаха 119 улици, съборени 

бяха 5 хиляди стари сгради, в града беше 
пуснато надземното метро, а до стените 
на Кремъл се появиха полета и тундри. 

© Руслан Шамуков/Sputnik

В един от градовете домакини - 
Калининград, беше решено, че най-
доброто място за новия стадион с 
капацитет над 45 хиляди души е ос-
тров между две реки в самия център 
на града. Още от времето на Втората 
световна война се знае, че в зоната има 
блата с дълбочина до 50 метра и всич-
ки опити за тяхното пресушаване и за 
изграждането на нещо монументално 

приключват с неуспех, тъй като вода-
та избива. Избраната локация обаче 
остава и стадионът е изграден върху 
стълбове. 25 хиляди колони са забити 
в земята, а върху тях са излети плочи. 
Това обаче наложи компромис с броя 
на местата за зрителите, който беше 
намален на 35 хиляди. През лятото на 
стадиона ще се изиграят 5 от групови-
те турнири. 

© Ирина Белова/Sputnik

Заради клипа на световното футбол-
но първенство и желанието за луксозна 
гледка от птичи поглед във всички гра-
дове домакини ударно са премахнати 
сергии, търговски павилиони и грозни 

спирки, които разваляли кадрите. По 
тази причина в Саранск например са 
съборени 50 градски вили, а в москва 
за една нощ са разчистени всички сер-
гии покрай станциите на метрото.

© Андрей Любимов/Moskva Agency 

Един стадион бЕдин стадион бЕдин стадион бЕдин стадион бЕдин стадион бЕдин стадион бЕЕЕшшшЕЕЕ издигнат върху блато издигнат върху блато издигнат върху блато издигнат върху блато издигнат върху блато издигнат върху блато

Ремонтите диРемонтите диРемонтите диРРРижиижиижиРРРаха живота в аха живота в аха живота в мммоскваоскваосква
почти десетилетие почти десетилетие почти десетилетие почти десетилетие почти десетилетие почти десетилетие 

Събориха хиляди Събориха хиляди Събориха хиляди СССергии и павилиони ергии и павилиони ергии и павилиони 
заради рекламен клипзаради рекламен клипзаради рекламен клип

нашествието на Графитите нашествието на Графитите нашествието на Графитите 

9-годишна сага и космическа цена 9-годишна сага и космическа цена 9-годишна сага и космическа цена 
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