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Преговаряме с Китай за големи инфраструктурни проекти
Вече има заявен интерес към изграждането на тунела под Шипка и три магистрали

Премиерът Бойко Борисов и председателят на държавния съвет на Китай Ли Къцян обсъдиха
развитието на отношенията и икономическото сътрудничество между двете държави

България ще води преговори с потенциални китайски инвеститори, които проявяват интерес към
инвестиции в пътни инфраструктурни обекти на
територията на България.
Правителството одобри
и Рамково споразумение,
въз основа на което ще
се водят преговорите. То

ще спомогне за засилване
на икономическите връзки между двете страни и
привличането на инвестиции, насочени към развитието и модернизацията
на пътната инфраструктура. Очаква се да бъдат
създадени работещи механизми за изпълнение
на пътни проекти, които

са без осигурен национален ресурс. Наблюдава
се засилен интерес от китайски строителни компании за участието им чрез
публично-частно партньорство или концесия в
изграждането на големи
пътни инфраструктурни
проекти в България, като
са отправени официални

писма за намерения или
проекти на рамкови споразумения. Особен интерес компаниите проявяват
към АМ Велико Търново
- Русе, тунела под Шипка,
АМ Видин - Ботевград,
АМ „Черно море“, като
са отправени официални
писма за намерения или
проекти на рамкови споразумения. България пък
оказва необходимото съдействие на този процес,
предоставяйки информация за всеки един проект,
като проектна готовност,
индикативна стойност,
технически характеристики, трафик, товаропоток, анализ на разходите и
ползите и др. За осъществяването на успешни ин-

фраструктурни и бизнес
проекти основно значение
има достъпът до финансиране, заяви министърът на икономиката Емил
Караниколов по време на
първата среща на Междубанковата асоциация на
Китай и страните от Централна и Източна Европа
във формата 16+1. Той
подчерта, че от Българската банка за развитие (ББР)
са договорени кредитни
споразумения за над 100
млн. евро с китайски финансови институции за
развитие на българския
бизнес през 2017 г., а финансирането е допринесло
за развитието на важни за
икономиката ни проекти
в областта на транспорта,

възобновяемите източници, строителството и други сектори.
В тазгодишната рамка на Седмата среща на
върха „16+1“ България и
Китай определиха четири
потенциални приоритетни
области за икономическо
сътрудничество за 2018
г. Това са високи технологии, инвестиции, индустриално партньорство,
съвместни предприятия;
инфраструктура; селско
стопанство; туризъм. В
програмата на събитието
бяха включени пленарни
срещи на правителствените ръководители и секторни заседания в почти
всички области на сътрудничеството.

С 2 млн. лв. подобряват улиците на
индустриалната зона във Велико Търново
С инвестиция от
2 млн. лв. Западната
индустриална зона на
Велико Търново става
по-атрактивна за инве ститори. Про ектът
„Подобряване на бизнес средата в Западна
индустриална зона на
Велико Търново“ е част
от и н в е с т и ц и о н н ат а
програма на града по
ОП „Региони в растеж
2014-2020“. 1,7 млн. лв.
е безвъзмездната финансова помощ, а останалите 300 000 лв. е съфинансиране от общината.
Строителните дейности ще подобрят съществуващата инфраструктура, улиците и
участъците от общинската пътна мрежа, които осигуряват достъпа
до промишления район, ще бъдат основно
ремонтирани. Общата
площ на новите улични
настилки ще надхвърли 6200 кв. м. Ще бъ-

В церемонията за първа копка и старт на ремонта участваха зам.-кметът Георги Камарашев и представителите на
строителната компания Филип Маринов и Румен Игнатов

дат оформени подходите към предприятията
и базите на фирмите,
както и кътове за отдих
със зелени зони и паркова мебел. Поставени ще
бъдат 200 пътни знаци
и указателни табели в
района.
Западнат а индустриална зона на Велико Търново е сред найбързо развиващите се

в Северна и Централна
България. Тя започва
след района на автогара
„Запад“ и се намира в
близост до главен път
I-4 София - Велико Търново - Варна. Общият
брой на производствените комплекси и фирмите в нея е над 30. В
този промишлен район
на града работят над
5000 души.

ЕКО

Администрацията на най-големия жилищен район - “Тракия№
, в Пловдив вече се придвижва
с електрически скутери. Екстравагантната идея за мобилност в работно време е на кмета
Костадин Димитров. Алтернативните возила имат възможност за пробег до 40 километра с
едно зареждане на батерията, което продължава до 5 часа. Електрическите превозни средства
едновременно са и икономични, и екологични№
, мотивира закупуването на скутерите кметът.
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Центърът на Видин - строителна площадка за година

Въпреки съпротивата започва
реконструкция на площад „Бдинци“

Цвета ИВАНОВА
Започва дълго оспорваната реконструкция на
централната градска част
на Видин, съобщи кметът
на града Огнян Ценков.
В ход е изпълнението на
проект за смяна на визията, което, освен естетически ползи ще има и социални. Зоната ще стане
достъпна за повече хора,
включително и за такива
с увреждания. Официално

ще са в пространството от
реката до музей „Конака“.
Предвидена е цялостна
подмяна на подземните
комуникации - водопроводи, канализационни тръби, оптични кабели, електрификация. Сегашните
са амортизирани и наводняват съседните приземни етажи, предизвикват
пропадания по настилката. Сегашната гранитна
настилка ще бъде сменена
от плочи от термолющен
гранит, който е безопасен

Той ще създаде условия
за отдих с отделни кътове,
ще има ново осветление и
пейки в зоната. Обсъждането на реконструкцията е
започнало през 2011 година и всеки жител на града
е могъл да изкаже своето
мнение за него. Обществени дебати са организирани седем пъти. След
изпълнението на проекта
общината ще постави изисквания за вида на заведенията, които са разположени около площада.

Така ще изглежда центърът на Видин след реконструкцията

първата копка ще бъде
направена на 10 юли, а
лентата за завършване на
реконструкцията трябва
да бъде прерязана на 1
август 2019 година.
Проектът за промяната на центъра се финансира от ОП „Региони в
растеж“. Стойността му е
11,9 млн. лв., като приносът на европейското финансиране е 1,7 млн., а
на общината - само 554
000 лв. Ще се работи на
пет етапа, като ще бъде
обхванато пространството
от драматичния театър и
река дунав до сградата на
МВР на улица „Широка“.
Първоначално ремонтите

срещу хлъзгане. Запазват
се основните акценти паметникът на Бдинци
в центъра на площада,
издигнат през 1943 година, цветните партери,
фонтаните. Всичко обаче
ще бъде реновирано. Премахват се ротондата от
брега на дунава, фонтанът „Трите грации“ пред
съда, колоните в древен
стил пред музея „Конака“. Ще бъде възстановен оригиналният вход на
художествената галерия,
който е бил откъм градския парк.
Това е един много важен и нужен проект, обяви кметът Огнян Ценков.

В града има и противници на разрушаването
на стария площад, който
е с настилка от цветни
гранитни плочи. Автор
на проекта е светилото
в българското градоустройство - проф. Иван
Никифоров. Архитекти
от Видин и страната събраха над 2000 подписа
срещу промяната, но не
успяха да я спрат. Проектът е съгласуван с всички
държавни институции и
изпълнението му започна,
обяви кметът. Сключен
е договор с МРРБ за финансирането, получени
са и всички строителни
разрешения.
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ЕС притиска държавите членки
Страните ще бъдат задължени
държавите - членки на ЕС, също така
ще бъдат задължени да
инвестират поне 6% от
средствата, предоставени им от Европейския
фонд за региона лно
развитие, за подобряване на градската сре-

Европейският съюз
ще изисква от държавите членки по-голямо
съфинансиране за проектите по европейските
Структурни фондове.
Това ще стане чрез понижаване на макси малните проценти европейско финансово
участие във въпросните проекти. Това каза
директорът на Главна
дирекция „Регионална
и социална политика“
на Европейската коми-

сия Витория Алиата
ди Вилафранка по време на представянето
на целите и приоритетите, които ЕК залага
в предложението си за
европейски бюджет за
следващия програмен
период (2021-2027).
В и л а ф р а н ка о бя с ни, че за развиващите
се страни таванът на
финансирането, което
предоставя ЕС за проектите по Структурните фондове, ще се

да. От Брюксел вече
ще следят и ще търсят пряка отговорност
от страните членки за
действията им в посока
Европа да става по-зелена, с по-ниски емисии въглероден диоксид и по-развита кръ-

гова икономика. докато
до сега в рамките на
Политиката на сближаване на ЕС (Кохезионната политика) е било
следено представянето
на страните и техните
региони, то през новия програмен период

понижи от сегашните
80-85% за развиващите
се страни на 70%. В
тази група влиза и България. За държавите в
преход понижението
ще е по-малко - от 60
на 55 процента, а за
развитите страни ще
е от 50 на 40 процента. Новите тавани ще
влязат в сила, ако Европейският парламент
даде одобрението си
спрямо предложението
на ЕК.

Гюнтер Йотингер, еврокомисар по бюджет и човешки ресурси:

България заема пълноценно мястото
си в политиките на обединена Европа
След Брекзит и оттеглянето на Великобритания ЕС ще загуби

значителни приходи между 12 и 14 млрд.
евро годишно, и това

ще означава необходимо ст от известни съкращения, но намерението на Европейската
комисия е ясно - кохе-

зионната политика заема 30 на сто от общите средства. Това заяви
еврокомисарят по бюджет и човешки ресур-

си Гюнтер Йотингер
на форум, посветен на
кохезионната политика
на ЕС - „Перспективи
за конвергенция и устойчиви региони след
2020 г.“. Това е нашата
обща политика за индустрията, за икономиката и е най-ясният израз на солидарността в
ЕС, допълни той. През
изминалите години натрупахме опит, от който
извличаме поуки, затова
опростяваме правилата
за кохезионна политика,
уточни еврокомисарят.
Йотингер по сочи, че
целта е новите държави
членки да могат да постигнат средните равнища на БВП на глава от
населението. България
е сравнително нов член
на ЕС и увеличаването на БВП на глава от
населението ще се постигне чрез развитие на
инфраструктура, подобряване на образованието и професионалната
квалификация, обновлението на градските райони, каза още той.
По думите му, страни като България са на
верен път, но по този
път трябва да се продължи през следващото
десетилетие, за да се
гарантира, че България
ще заеме пълноценно
мястото си в политики-

те на ЕС. Еврокомисарят не скри, че очаква
критики, че се орязва
кохезионната политика,
но изрази надежда, че
държавните и правителствените ръководители
на ЕС 27 ще бъдат убедени, че подходът към
кохезионната политика
е правилен особено за
нетните вносители.
Ние сме прозрачни
- методиката за разпределяне на средствата
от кохезионната политика е свързана с БВП
на глава от населението, както и проценти,
свързани с географски
принципи, безработица
и други, допълни еврокомисарят. „Много
пъти сме споменавали,
че основното, което целим да постигнем чрез
кохезионната политика, е да се тръгне от
ниския брутен вътрешен продукт на глава
от нас елението и да
се стигне по-близо до
средната стойност за
Европа. Европейските
политики дават резултати и през следващите десетилетия ще има
по-малко средства от
кохезионните фондове,
които ще бъдат инвестирани в балтийските
страни и държавите от
Вишеградската четворка“, каза още Йотингер.
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да участват с повече пари по европроектите
да отделят средства за подобряване на градската среда
2021-2027 г. по-голямо
внимание ще се обръща
на отделните градове.
Въпреки по-ниските
тавани на европейско
финансиране за проектите по Структурните
фондове на Блока България е една от шестте
страни членки, които
очакват повече европари през следващия финансов период. Страната ни ще получи с
8% повече средства от
ЕС, или общо 8,9 млрд.
евро. „даваме ви повече пари, но бъдете готови, че ще е голямо
предизвикателство за

вас, тъй като отговорността се увеличава коментира Вилафранка.
- Мисля, че комисията
много храбро и честно постъпи. Знаете, че
финансирането за кохезионната политика бе
орязано с 10%. Можехме да сме по-скромни, да кажем за всички държави членки се
отнася това, но не го
сторихме. Направихме
различни изчисления и
стигнахме до извода, че
най-добрият начин да се
разпределят средства е
да се види какво е било
развитието на регио-

ните в продължение на
няколко години и какви
са нуждите на базата на
критерии безработица,
миграция, криза, допълни Вилафранка.
другите държави,
които ще получат повече евросредства, са
Румъния (8%), Гърция
(8%), Италия (6%), Испания (5%) и Кипър
(2%). Парите не са само
за министерствата, от
ЕС настояват за високо
равнище на партньорство между правителствата, министерствата и гражданското общество, отбеляза още

представителят на ЕК.
И добави, че понякога
се създава усещането,
че това финансиране не
помага на гражданите
и не е от полза за тях.
„От една страна, мисля,
че сте прави, като казвате, че използването
на европейски пари е
много трудно нещо и за
самите бенефициенти е
тежко бреме, затова по-

ставяме акцента върху
опро стяването, тое ст
да орежем бюрокрацията. И България също
трябва да допринесе,
да помисли как да улесни гражданите да имат
достъп до фондовете,
да опро сти правилата. Финансирането не
трябва да се управлява
само от министерствата, а имаме партньорски

принцип, според който
финансирането трябва
да се разпределя чрез
п а рт н ь о р с т ва м е ж д у
правителството и гражд а н с ко т о о б щ е с т в о ,
предприемачите. Има
н я ко и з а д ъ л ж и т е л н и
елементи, но на всички
заинтересовани трябва
да им се чуе гласът във
вземането на решения“,
подчерта Вилафранка.

Иван Иванов, директор на Дирекция „Централно
координационно звено“ на Министерския съвет:

Имаме консенсус да
продължим подпомагането
Не може да се игнорират проблеми като
Брекзит, миграция, необходимо стт а от по вишена сигурност, не
може да се правим, че
те не съществуват! Но

Европа трябва да продължи да инве стира,
ние отделно сме малки
страни и ако не останем
обединени, гласът ни ще
се чува много по-малко,
смята Иванов. Въпре-

ки че има страни, които
са по-консервативни по
отношение на бюджета
и вноските, има консенсус, че тази политика
работи, допълни Иванов.

Андриана Сукова, зам. генерален директор в Дирекция
„Заетост, социални въпроси и приобщаване“:
Иван Иванов, директор на Дирекция “Централно координационно звено№на Министерския съвет, Андриана Сукова, зам. генерален директор в Генерална дирекция “Заетост, социални въпроси и приобщаване№
, Витория Алиата ди Вилафранка, директор на
Главна дирекция “Регионална и социална политика№на ЕК

Владислав Горанов, министър на финансите:

Налагането на общи ценности да става чрез
убеждение, а не поставяйки под риск справедливото
разпределение на ресурсите в рамките на Алианса

Еврокомисията регулярно изпраща
у нас свои одитори на проверки

държавата има много голяма отговорност в
изпълнението на програмите, но е контролирана
за спазване на финансовите правила. Всяка
година одитният орган
в България прави регулярни проверки. Евроко-

мисията също изпраща
свои одитори. Не може
да провери всички проекти, но прави заключения доколко системата
за управление и контрол
е надеждна, и ако има
нарушения, прекратява
плащанията и прави ко-

рекции, обясни Сукова,
добавяйки, че „европейските средства не се харчат просто както някой
си е решил“. Контрол
съществува и понякога в
някои държави са били
спирани програми по за
няколко години.

ЕТАЛКОМ ИНВЕСТ
Опитът на ЕС да развие кохезионната политика в нещо повече от инструмент за инвестиции,
но и за налагане на политики, е добър, но трябва
да е внимателно обмислен, коментира министърът на финансите Владислав Горанов. Според
него кохезионната политика е полезна за пазара,
защото без нея в условията на иначе единен пазар ще има неравномерно
икономическо развитие в
отделните страни. докато
икономическата полза от
тази политика е неоспо-

рима, то политическата
цел, която й се възлага,
обаче трябва да бъде внимателно използвана.
Налагането на общи
ценности трябва да става по пътя на убеждението, а не поставяйки
под риск справедливото
разпределение на ресурсите в рамките на ЕС.
В противен случай популизмът ще бъде допълнително захранен с
аргументи“, заяви Владислав Горанов на форума „Перспективи за конвергенция и устойчиви
региони след 2020 г.“.

ВНОСИТЕЛ НА ПЪТНИ БИТУМИ
ПРОИЗВОДСТВО НА НИС ПАНЧЕВО

ПОЛИМЕРМОДИФИЦИРАНИ
БИТУМИ:

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

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

www.metalcominvest.com;
office@metalcominvest.com; тел.: +359 73 881608
www.metalcominvest.com
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ИНТЕРВЮ
Предизвикателство е да се осигури
ефективна мобилност в градските зони, в
които задръстванията струват повече от 100
милиарда евро на година в ЕС

Градската авиационна мобилност ще
използва безпилотни превозни средства тип
такси, които ще са по-евтини и ще бъдат на
разположение 24 часа в денонощието

Проф. д-р Димо Зафиров, Институт за космически изследвания и технологии към БАН:

Въздушната мобилност ще пребори трафика и ще
подобри свързаността между хората в градските зони
При този вид транспорт ще се развие и процес на субурбанизация, който ще позволи да се живее близо до природата
Проф. д-р Димо Зафиров е роден през
1950 г. в Сливен. Завършва Техническия
университет в София през 1974 г. Специалист е по безпилотни авиационни
системи и управление на проекти. Разработва продукти за отбранителната
индустрия и притежава патенти за
летателни апарати и индустриални
разработки. Работил е в Научноизследователския технологичен институт
в Казанлък, както и в „Авиотехника“ Пловдив (предприятие за производство
на въздухоплавателни и космически превозни средства и техните двигатели).
Бил е републикански шампион по
авиомоделизъм и безмоторно летене.
Преподавател е в Техническия университет - филиал Пловдив, и професор в
Института за космически изследвания
и технологии към БАН. Той е част от
екипа, който разработва правилата и
регулациите за използване на дроновете
в България. Участва и в демонстрационния проект на EIP-SCC-UAM (Инициатива за градска авиационна мобилност
на Европейските партньорства за иновации за интелигентни градове и общности). Автор е на голям брой статии и
патенти, ръководи множество проекти
за нови продукти.

Разговаря
Виолета ВЛАСТАНОВА
- Проф. Зафиров, с манифест преди дни Пловдив се
присъедини към Инициативата за градска авиационна
мобилност. Бихте ли ни разказали малко повече за този интересен проект „Интелигентна
мобилност в интелигентни
градове: Пешком. Бягайки.
Шофирайки. Летейки“?
- В момента в Европейския
съюз повече от 60% от населението живее в градовете. Очаква
се в следващите години този
процент да нарасне над 80. Концентрирането на населението
в градовете създава сериозни
проблеми. Това е причина да се
стартира инициатива за интелигентни градове, които да осигуряват отлично качество на живота на гражданите си. Част от
тази инициатива е и ключовото
предизвикателство в момента да
се осигури ефикасна и ефективна мобилност в градските зони,
в които задръстванията струват
повече от 100 милиарда евро
на година в ЕС и се очаква да
достигнат до 300 милиарда евро
годишно до 2030 г. Очакванията
от гражданите са при градския
транспорт да се осигурява неговата екологичност, устойчивост, надеждност, достъпност
и ефективност. Използването
на традиционните средства за
предвижване в градовете - пешком, с колела, с мотопеди, както и автомобилите и публичния
транспорт не успяват да решат
съществуващите проблеми. Нови
възможности ще предостави използването на летящи превозни
средства и това е причина да се
стартира инициативата „Градска
авиационна мобилност“ (ГАМ)
като елемент от интелигентната
мобилност в интелигентните
градове на Европейския съюз.
Тя предвижда в дългосрочен
план да се използват безпилотни
въздушни аеротаксита за превози
на товари и хора в градските региони. Реализирането й изисква
решаването на сериозни органи-

зационни, финансови и технически проблеми, затова се създава
общност на градовете, които желаят да се включат в нея. Пловдив е петият град в Европа след
Женева, Хамбург, Инголщат и
Гент, който подписа манифест за
намерение да реализира ГАМ.
- Като отправна точка обръщате внимание на въвеждането на иновативна транспортна
система за стоки в Пловдив и
региона, включително и пространството на „Тракия икономическа зона“. Защо точно
това място?
- Кандидатурата на Пловдив
беше високо оценена като особено подходяща. Бурното развитие
на „Тракия икономическа зона“
(ТИЗ) изисква все по-голям брой
специалисти за фирмите в нея,
като в същото време за техния
транспорт се използват изключително лични автомобили. Това
създава задръствания и екологични проблеми. В момента ТИЗ
е един от най-големите икономически проекти в България. Тя

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

включва шест големи индустриални зони в района на Пловдив.
Повече от 140 български и мултинационални компании работят
в ТИЗ, които наемат на работа
над 30 000 души. От 1995 г. до
сега ТИЗ е привлякла над 1,5
милиарда евро инвестиции в основен капитал. Реализирането на
ГАМ ще позволи интегрирането
на ресурсите в градските и селските райони на региона, като се
осигури 45-минутна транспортна достъпност в радиус от 75
километра.
- Ако въздушната мобилност стане реалност, какви ще
са ползите за градовете?
- Най-общо ще се повиши
качеството на живот в региона.
ГАМ ще позволи и повишаването на безопасността на пътуванията, сигурността в региона,
осигуряването на минимално
време за спешна медицинска
помощ. При този транспорт ще
се избегнат задръстванията и
времето за транспортиране на
стоки и хора, както и ще се развие процес на субурбанизация,
който ще позволи да се живее
близо до природата и работата в
развити индустриални зони.
- Как ще се обслужва този
вид транспорт и не се ли налага разработването на напълно
нова транспортна стратегия
с изграждане на нова инфраструктура, сгради и т.н.?
- ГАМ ще използва безпилотни превозни средства тип такси,

които ще са на разположение 24
часа в денонощието. Използването им ще бъде по-евтино от
сегашните собствени автомобили. Сега например не навсякъде
в Пловдив са възможни големи
разширения на съществуващите
пътища. Градската въздушна
мобилност ще осигури устойчиво решение чрез въвеждане на
персонални летателни апарати
за вертикално излитане и кацане
и замяна на необходимостта от
автомобили - за регионалния
транспорт на гражданите, в това
число и на служителите. да, при
разработване на плановете за
устойчива градска мобилност
ще трябва да се включи и ГАМ,
като се планира изграждането
на подходяща инфраструктура
и изисквания към сградите. Те
трябва да бъдат адаптирани за
излитане и кацане.
- Всичко звучи прекрасно,
но как ще се намерят средства
за реализация на системата и
не е ли това прекалено скъпо
удоволствие?
- Разработените бизнес модели доказват, че необходимите
средства ще са малка част от
средствата, които ще бъдат необходими за изграждането на нови
и поддържането на съществуващите пътища, паркинги, гаражи
и светофари. Тези средства ще
се осигурят чрез публично-частно партньорство, като преобладаващата част ще бъдат от частни източници.

- Къде сте представяли досега този проект и как се възприема той?
- Инициативата ГАН е представяна на големи форуми в
Западна Европа и за първи път
в Източна Европа на форума на
организацията за интелигентните градове, наскоро в София,
в рамките на Българското европредседателство. В Пловдив
манифестът за ГАМ беше представен и одобрен от Общинския
съвет преди десетина дни.
- Какво предвижда по-нататъшното развитие на проекта?
- По-нататъшното развитие на
проекта ще обедини усилията
на заинтересовани организации
и фирми за реализиране на концепцията за ГАМ - Пловдив и
ще предложи нови възможности
за устойчиво развитие на мобилността в града и региона в полза
на неговите граждани и регионално базираните компании. Реализирането на ГАМ е с висока
степен на интердисциплинарност и сложност, поради което
се предвижда, че това може да
стане възможно след 2030 година. Но в този момент ще трябва
да се започне с градското планиране, демонстрационни проекти
и приложни изследвания.
- През 2010 година изобретихте летящ робот за наблюдение и засичане на чуждо
присъствие, за разбиване на
градоносни облаци, за засичане на промишлени или ядрени
замърсявания. 8 години покъсно каква е съдбата на този
безпилотен самолет?
- Надграждаме нещата - тази
година беше издаден патент и
за вертикално излитащ и кацащ
самолет, който може да бъде
използван в градския въздушен
транспорт.
- Смятате ли, че наистина
бъдещето принадлежи на безпилотните машини и роботи
и колко време ни дели от тази
нова ера?
- да, считам, че бъдещето
принадлежи на симбиозата между хората и роботите и ако възникнат проблеми, причината за
тях ще бъдат хората. Използването на машини и компютри
създаде нови по-интелигентни
професии и работни места и
ликвидира опасни и неприятни
дейности, изпълнявани от хора.
И сега използваме огромен брой
роботи, но новата ера ще настъпи, когато роботите започнат да
се самопроизвеждат и повечето
от сегашното поколение ще бъдат свидетели на нея.
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МлАдИТЕ В БРАНША
Силвия Събева, интериорен дизайнер:

Приемам препятствията като ценни уроци и натрупан опит
Бих била безкрайно щастлива, ако мога да допринеса за развитието на сферата, в която работя
Силвия Събева
е родена във Варна.
Завършва Професионалната гимназия по
горско стопанство
и дървообработване
„Николай Хайтов“,
специалност „Вътрешна архитектура и дизайн“. Продължава образованието
си във Варненския
свободен университет „Ч е р н о р и з е ц
Храбър“, където завършва специалност
„Пространствен
дизайн“. През 2007
година започва работа в частна фирма,
чийто съсобственик
става малко по-късно. В момента си
има свое студио за
дизайн и изработка
на мебели. Интересува се и следи всички
новости в областта
на обзавеждането и
редовно обменя опит
и информация на
най-голямото изложение на мебели в
света - Международния мебелен салон в
Милано.
В свободното си
време обича да спортува.

- Защо избрахте да се реализирате в България?
- Откакто се помня, много
обичам да рисувам. Като дете
фантазията ми нямаше граници.
Творях и майсторях всякакви
чудати неща, непривични за
дете на тази възраст, на която
бях тогава. Винаги съм знаела,
че искам да правя това, а именно - да предизвиквам въображението си, да излизам извън
реалните граници и да творя
красота. След няколко кръжока по рисуване дойде време
и за средното ми образование
- специалност „Вътрешна архитектура и дизайн“. По онова
време, когато аз бях ученичка,
тази професия не беше толкова
позната в България. Но за мен
това беше естественото продължение на заниманията и мечтите
ми дотогава. Още не бях завършила, когато една компания,
която разширяваше дейността
си - от изработка на мебели към
цялостни интериорни решения,
се свърза с мен. Там прекарах 10
години от професионалния си
живот, придобих практически
опит, развих и надградих уменията си. След което реших, че е
дошъл моментът за индивидуално кариерно развитие. И ето ме
тук! Стигнахме до същината на
въпроса. Изборът България или
чужбина никога не е стоял пред
мен. Сега, като направя ретроспекция на събитията, отново

прОЕКти

бих избрала България. Защото
желанието ми е плодът на моя
труд да остане в нашата страна. И ако мога да помогна и да
допринеса за развитието на нишата, в която работя, бих била
безкрайно горда и щастлива. И
не на последно място, базирайки се на мъдростта на старите
хора, ще кажа: Камъкът си тежи
на мястото! А моето място е
точно тук!
- Какви са трудностите, с
които се сблъсквате във Вашата работа?
- Прекрасно е, когато хобито ти е това, което работиш и
с което си вадиш прехраната.
Трудностите са част от нашето
ежедневие - в обществото, на
работа, в училище, у дома…
Опитвам се да приемам препятствията и трудностите като
ценни уроци и натрупан опит.
Всички знаем колко е трудно да
работиш с хора. В началото се
натъжавах от реакциите и разнопосочните емоции, които изразяваха клиентите ми при всяка наша среща. Единия ден са
мили, усмихнати и приветливи,
а на следващия - дистанцирани,
отричат всичко или слагат граници. С времето се научих, че
отношението им не е лично към
мен и моята работа. Осъзнах, че
може да си имат личен проблем,
трудности в работата, тежък ден
и т.н. С две думи, в нашата работа е нужно да усещаме хората,

да ги предразполагаме, да умеем
бързо да скъсим дистанцията и
да им покажем, че ние знаем кое
е най-доброто за тях. Трудно е
да намериш колеги в строителната и мебелната сфера, с които
да работиш, които да могат да
изпълнят качествено „налудничавите“ ти идеи, без да чуваш
отговора: Няма начин! Но найтрудно за мен на този етап е да
намеря колега, когото да обуча.
да вложа време и ресурс в развитието на някой млад и талантлив дизайнер. Защото идва момент, в който човек не може сам
физически да се справи с обема
от работа. А и е хубаво да протегнеш ръка и да дадеш шанс и
старт в живота на някого.
- В каква обществена кауза във Вашия град бихте се
включили?
- Определено в някаква инициатива, свързана с деца. дарявала съм дрехи и играчки,
останали от моето дете. Сега
се сещам, че бих се включила
и в някакъв тип благотворителна акция - организиране на
изложба на абстрактни картини
и събиране на средства от продажбата им на търг например.
Бих участвала и в създаването
на детски център за развитие на
логопедично и пространствено възприятие на по-малките
деца - един по-лесен начин за
възприемането и разбирането на
околната среда.
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Постига ли своите цели Националната
Арх. Емил Бурулянов, член на РК на КАБ Бургас:

Смениха дограмата, поправиха покривите,
но оставиха старите инсталации

Арх. Антоанета Тонева, главен архитект на
община Монтана:

Първият етап на санирането
премина безпроблемно

В Монтана първият
етап на програмата премина сравнително добре.
Интересът към обновлението на сградите не се
появи веднага, едва след
като първите жилищни
блокове смениха визията
си, хората се активизираха. Всички сгради, за които имахме финансиране,
вече сме ги приключили.
Изпълнителите работиха
качествено, с малки из-

ключения, като доставка
на румънски панели за
изолация, които не отговаряха на изискванията.
В момента не работим
по сгради за саниране, но
ако получим финансиране, ще продължим.
Мисля, че справедливо би било и хората да
участват с малко средства
в процеса. За някои това
сигурно би било трудно,
но е по-ангажиращо.

Националната програма постигна първоначалните си цели - да
се смени дограмата на
жилищата, да се направи
външна изолация, да се
поправи покривът. Ако
това са всичките й цели -

да, има ги налице.
Според мен тя трябваше да включва и подмяна на водопроводните връзки, и на другите
инсталации, ако се налага, и конструктивни
промени, които да удължат живота на сградата.
Имаше и конструктивни становища - подмяна на външни панели,
балкони, но това не беше
всичко. Трябваше да се
прави обследване на всяко жилище, а не само
на общата част. Но влизането вътре във всяко
жилище се оказа нелесна
работа. Финансовият ресурс също трябваше да е
по-голям.
Смятам, че в обновле-

нието финансово трябва
да участва и собственикът. Сега той няма задължения, държавата е
поела всичко. Ако участваше и той, процесът
щеше да се контролира
по-строго. Той може да
бъде нещо като инвеститорски надзор.
Качеството на голяма
част от обновените 220
блока в Бургас е добро.
В града ни се санираха
най-много сгради. Има
и още 400 заявления, които чакат саниране. Но
това зависи и от общината. В Бургас тя има
добър екип, който разяснява ползите, разпределя
ефективно средствата и
наблюдава работата.

личното ми мнение
като архитект е, че трябваше да с е направят
проучвания за очаквания ефект. Сега се появи
мухъл между стените и
изолацията. Трябваше да
се планира и укрепване
на конструкцията, както
и подмяна на водопроводните инсталации. Не
е ясно и какъв е срокът
на годност на изолацията.

ФОрУМ

Цикълът „Архитектурни
срещи“ е проект на Камарата на архитектите в България - Регионална колегия Варна. Съорганизатор е група
Ре-Аниматори #reanimatorite
с подкрепата на Съюза на архитектите в България - дружество Варна. Проектът е
съфинансиран от фнд „Култура“ - община Варна.

Инициативата включва три
архитектурни срещи на тема
градоустройство - „Визия за
София - Принципи на работа
при споделено създаване на
градска визия“, „Адаптиране
на архитектурните културни
наследства към нуждите на
съвременния град“, „Регенериране на един квартал“ и
една творческа работилница
по „Споделено създаване в
градската среда“.
Първата среща ще се
проведе на 13 юли 2018
г. от 10.30 ч. в пленарната
зала на община Варна. Тя е
с архитект Любо Георгиев,

ръководител на проекта „Визия за София“.
По време на срещата ще
бъдат представени принципите на работа във „Визия
за София“ и как тази добра
практика може да се приложи и в други градове на страната.
Щ е бъ д а т за с е г н а т и и
следните въпроси:
• Защо един град се нуждае от дългосрочна визия?
• Защо е важно визията на
един град да бъде изработена от широк екип от поливалентни специалисти?
• Споделеното създаване,

защо е нужно?
• Как екипът работи с областната и общинската администрация? Механизми за
взаимодействие.
• Ролята на бизнеса, организациите, гражданските
организации и гражданите в
споделеното създаване на
градска визия.
• К ау з ата н а г р а д с к ото
пространство през професионалния поглед на архитекта
След представянето ще
има възможност за дискусия
и задаване на въпроси от
всички присъстващи в залата.
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програма за енергийна ефективност?
Арх. Димитрина Коева, член на РК на КАБ Добрич:

Добре ще е да се включат
повече етажни собствености

Имаме санирани панелки в кварталите на
добрич, но те не са много. Изглеждат добре. Но
обхватът на програмата
е малък. В града обаче
се работи повече на парче - всеки сам си санира
своето жилище. Таки-

ва сгради изглеждат на
кръпки. В други градове
съм виждала цели квартали, които с цветовете
си на обновените жилищни сгради изглеждат
много красиви.
В бъдеще трябва да
се помисли как да бъдат

включени повече етажни
собствености в програмата. Трябва финансово
да участват и собствениците на жилищата. Сега
е малко несправедливо едни получават безплатно саниране, други си
плащат за него.

трАДиЦиЯ

Раздадоха наградите в конкурса за рисунка
на името на архитект Георги Савов

Арх. Георги Савов и отличената на първо място Пламена Примова

В Националната художе ствена гимназия „Цанко лавренов“
- Пловдив за четвърти
пореден път раздадоха
наградите в конкурса
за рисунка на името на
архитект Георги Савов.
Жури в състав: проф.
д-р Галина лардева и
проф. д-р Мъгърдич Касапян от АМТИИ, оцениха десетки рисунки,
като условието бе работите на учениците от
Художествената гимназия да са изготвени извън учебната програма
и без намесата на преподавателите.
Жу р и т о о п р е д е л и
първо място и парична награда от 500 лв.
за Пламена Примова, а
второто място и сумата
от 300 лв. получи Мария
Ангелова. Тази година
бяха раздадени две трети награди по 200 лв. на
Елена Маринска и Иван
Аризанов, както и три
поощрителни награди
по 100 лв. на Виктория
Илиева, лъчезар Бобеков и Светослав Караджов.
директорът на Ху-

дожественото училище
Светлозар Чавдаров определи конкурса като
още един благороден
стимул за развитие на
художествените умения
на учениците.
Наградите връчи
лично арх. Георги Савов, който е възпитаник на Художествената
гимназия и от 2015 г.
подкрепя със собствени средства талантливи
ученици от любимото си
училище.
Идеята е в бъдеще наградите да се трансформират в целогодишни
стипендии за даровити
художници.
Арх. Георги Савов е
пловдивчанин, завършил през 1982 г. втория
випуск на Художе ствената гимназия. Той
е главен проектант на
базата на футболния
клуб „Ботев“ в Коматево
и главен проектант на
така дълго мечтания от
привържениците на клуба стадион „Христо Ботев“. По негови проекти са изградени редица
сгради в промишлените
райони около Пловдив.

Арх. Владислав Коларов, член на РК на КИИП Кюстендил:

Ние се задоволяваме с
най–бързото и най–евтиното

Националната програма за енергийна ефективност дава голяма възможност на градовете да
сменят визията си. Но
дали се справяме с това?
Всеки град отговаря за
качеството на санирането, а то е едно огледало
за работата на главните
архитекти. Те могат да
наложат такива норми
за саниране, които да
гарантират естетиката на
ремонтираните блокове.
В момента ние нямаме
орган, който да оценява
естетическите качества на проектите. Защо?

Защото всеки вход или
секция на жилищен блок
се проектира от различни колективи. Единият
не знае какво проектира
другият. Затова в градовете сега има контрастни цветове на сградите. Съгласуваността
би трябвало да се прави
от общината и главния
архитект.
У нас срокът за проектирането е по-малък
от срока на изпълнението. В развитите страни
той е един-два пъти поголям. От много варианти се избира най-добри-

ят. Тогава се получава
хубава, естетична среда.
А ние сега се задоволяваме с най-бързото и
най-евтиното.
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Постига ли своите цели Националната програма
за енергийна ефективност?
Инж. Гинка Димова, член на РК на КИИП София-град:

Инж. Ангел Агаларов, член на РК на КИИП Русе:

Щеше да е по–ефективно,
ако имаше други критерии

Програмата би била
ефективна, ако имаше
други критерии. Сега
ед и н в ход бъ р зо с е
сдружава, съседният
- не. Това създава неравнопоставеност на
участниците. И докъ-

дето стигнат парите.
Би трябвало да се приеме, че всички жилищни сгради ще се санират поетапно, а не по
реда на организацията
в тях.
В Русе доста блоко-

Не се прави цялостна подмяна
на водопроводните инсталации

П р о г р а мат а и ма и
добри, и лоши страни.
Оценката ми за нея е
някъде по средата. Тя
започна добре - в проектите с е включваха
повече елементи, сега
остана само външната
фасада. липсва цялостна подмяна на водопро-

водните инсталации.
Процедурите са много тегави. Изисква се
създаването на сдружения, които да кандидатстват по един дълъг
път. Може би затова в
София няма толкова
много кандидати.
Материалите не са

к ач е с т в е н и , т р уд ъ т
също. При първия посилен вятър панели отлитат. Ние сме санирали блока, в който живея, преди 7-8 години.
И нищо още не е отлетяло. Т.е. опорочихме
програмата като всичко
останало.

ве се обновиха, а и сега
вървят строителни работи. Но един-два блока не променят вида
на квартала. две добре
изглеждащи сгради до
7-8 грозни не променят
вида на града.

Инж. Росица Стоилова, член на РК на КИИП Сливен:

Санирането е напразно
хвърляне на пари

За мен санирането
е напразно хвърляне
н а п а р и . Тр я б ва ш е
по-малко сгради да се
санират, но с високо
качество. Сега, като

няма вентилация, и се
появява мухъл. Ние,
проектантите, нямаме
мнение, т.е. не ни го
искат. Проектираме
за малко пари, но и

думата ни не се чува.
Всичко диктува строителят - цвета, боята
(каквато има). Инженерингът уби програмата.

трАНСФОрМАЦии

Издадоха виза за промяна предназначението на
Телефонната палата в София

Главният архитект
на Столична община
Здравко Здравков е из-

дал виза за промяна на
предназначението (от
УПИ „за телефонна па-

лата“ в УПИ „за многофункционална обществено обслужваща сгра-

да“) за инвестиционно
проектиране и реконструкция, преустройство и надстрояване на
Телефонната палата на
ул. „Ген. Й. В. Гурко“ 4
в София, съобщиха от
район „Средец".
Инвестиционният
проект и визата подлежат на съгласуване
от НИНКН, тъй като
сградата попада в защитената историческа зона
на централната градска
част. документът може
да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд - София-

град, чрез Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столична
община.
Проектът за работен
уст ройствен план на
УПИ за Телефонната
палата бе одобрен от
главния архитект през
февруари тази година.
Разрешението за промяната на устройствения
план обаче предизвика
недоволството на граждани и организацията
„Спаси София“. Тогава новият собственик
заяви, че Телефонната палата няма да бъде
надстроявана, а силу-

етът на съществуващите тавански помещения
ще бъде променен с 20
градуса. Той се ангажира да превърне сградата в дом на уникални
експонати и колекции в
областта на изкуството
и световното културно-историческо наследство.
Палатата е сред знаковите сгради в центъра
на София. Завършена е
през 1949 г. по проект
на арх. Станчо Белковски и арх. Борис Йолов. Към момента е със
статут на паметник на
архитектурата.
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ЕКОлОГИя

25- метрова риба от найлони се появи
пред морското казино в Бургас
Инициативата е част от кампанията „Свободни от пластмаса“

За направата на 25-метровата риба са изразходвани 800 найлонови торбички

25-метрова риба, изработена от 800 найлонови торбички, се появи
пред морското казино в
Бургас. Така градът отбеляза Международния
ден за свят без пластмаса. Инициативата е
свързана с кампанията „Свободни от пластмаса“ на екологичните
сдружения „За Земята“
и „Грийнпийс“ - България.
Пластмасовите кутии

и полиетиленовите торбички са сред най-често
срещаните отпадъци по
плажовете и във водите
на Черно море и са причина за замърсявания из
цялата страна. Тяхното
разделно събиране и рециклиране е технически
т рудно о съще ствимо
и не решава растящия
проблем с еднократната
пластмаса. Посланието ни в Бургас е хората да спрат да ползват

пластмасови торбички
за еднократна употреба, да помислят за алтернативите и да носят
торби за многократна
употреба, заявиха организаторите. Призивът
е и към Министерството на околната среда и
водите да има реални
мерки за намаляване на
пластмасовото замърсяване. Изпратили сме
пет писма от миналата
година до сега на тази
тема - да има работеща
наредба за торбичките,
те да бъдат таксувани,
всяка торбичка да има
цена. Няма отговор от

министерството и конкретни действия, всичко
е само на хартия. Искаме пълна забрана и поради това трябва да се
започне наистина една
силна кампания за намаляване на торбичките“,
заявиха от екосдружение „За Земята“.

ден. Исканията на активистите от кампания
„Свободни от пластмаса“ са за пълната забрана на пластмасовите торбички до 2025 г.,
като алтернатива ще
служат чанти от биоразградими и дълготрайни материали.

Подобна артинсталация е правена и във Виена

Пластмасовите кутии и полиетиленовите торбички са сред
най-често срещаните отпадъци по плажовете и във водите
на Черно море

д о като в д а н и я и
Финландия един човек използва средно
по 4 торбички годишно, според данните на
НСИ средностатистическият българин използва по 2-3 пластма с о в и то р б и вс е к и

По време на сензационното събитие доброволците раздаваха на
минувачите послания
под формата на пощенски картички с пояснение как да намалят
еднократната пластмаса
в ежедневието си.
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НА ФОКУС

40 млрд. евро трябват за саниран

44 000 кооперации у нас ч

Във форума участие взеха над 100 експерти от техническия и финансовия сектор, публични власти и консултанти
от Централна и Югоизточна Европа

Катя КОСТОВА
40 млрд. евро са нужни за саниране на всички жилища в България.
Това стана ясно по време на проведения наскоро форум на тема „Инициатива за финансиране
на околната среда“. Събитието бе организирано от Европейската
комисия в партньорство
с Министерството на
енергетиката на Репу-

блика България и ООН
в рамките на Българското председателство на
Съвета на Европейския
съюз, приключило наскоро.
С тази огромна сума
на практика в България
жилищният фонд трябва
да бъде построен наново или основно обновен, пресметна Юлиян
Попов, председател на
Института за енергийна
ефективно ст на сградите в Европа (BPIE),

развивайки идеята си за
използване и на финансови инструменти при
санирането. „Сумата е
непосилна, ако използваме мерките, прилагани досега. Публичните
средства обаче не работят като финансов инструмент, сочи практиката на международни
програми за енергийна
ефективност за Югоизточна Европа. Въпросът за привличането на
други инвестиции освен

публичните е труден.
Трябва да се намерят
р а д и ка л н и р е ш е н и я .
Например средствата,
спестени за енергия
след санирането, трябва да бъдат насочени
за обновяване на други
сгради. Така публичните средства могат да се
превърнат във финансов
инструмент, който да
привлече частни инвестиции под най-различни
форми“, добави експертът.

Само 15–16% от отоплението и
охлаждането в ЕС са от ВЕИ
Засега възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в ЕС
имат дял 15-16 процента при отоплението
и охлаждането, подчерта в приветствието
си към форума Тудор
Константинеску, съветник на генералния
директор по енергетика на Европейската
комисия. Той подчерта
факта, че по време на
председателството ни

София се е превърнала в центъра на енергийната ефективност в
Европа.
„Няколко са основните тенденции в момента, като основната
е декарбонизацията. И
много страни, включително и Китай, също
започват да работят
за нея. друг фактор е
потребителското поведение, което може
да допринесе с около

20% в общия дял на
енергийните спестявания. Вече дори газовата индустрия на глобално ниво предприема мерки за намаляване на емисиите и се
разработват по-евтини
технологии за производство на био или
синтетичен газ. Втората тенденция е намаляването на цената (6070% само за 5 години)
на технологиите за до-

бив на възобновяема
енергия, а също и подобряване на технологиите за съхранението
й. Все по-голяма роля
ще играе и производството на енергия от
домакинствата и така
индивидуалната генерация ще се комбинира с централизираната. Ключов фактор за
енергийната ефективност е дигитализацията, която е предпоставка и за по-голяма
сигурност на системите за производство
и разпределение. Третата тенденция е системният подход, а не
да се мисли на парче.
В заключение Константинеску подчерта
факта, че около половината от системите
за отопление и охлаждане в ЕС се смятат за
остарели. Три четвърти от тези дейности
са на база фо силни
горива. „Затова са необходими радикални
промени“, добави той.

Зам.-министърът на
регионалното развитие
Малина Крумова припомни, че след изпълнение на мерките за енергийна ефективност по
държавната програма
за саниране на многофамилните жилищни
сгради разходите на домакинствата за отопление и електроенергия
намаляват с 40 до 60
процента. „При обновяването на жилищните
сгради ще се търсят механизми за капитализация на тези положителни ефекти“, подчерта
Крумова. По думите й,
най-вероятно от новия
програмен период със
100% субсидия ще се
ползват само социално
слабите домакинства, а
останалите ще участват
със свой дял в проекта
за обновяване на кооперацията. „Необходимо е
изработването на икономически по-ефективни
и по-иновативни начини
за финансиране на енергийната ефективно ст,
които да включват активното участие и партньорско отношение както на собствениците на
сградите и жилищата,
така и на бизнеса“, каза
още Крумова и допълни, че 44 000 жилищни сгради в страната се
нуждаят от обновяване.
до момента само около 2000 от тях вече са

санирани по Националната програма и усилията са насочени към
създаването на механизми, чрез които да бъдат
обновени повече сгради. Според нея пречка
пред обновяването на
жилищата в Централна и Източна Европа
е обстоятелството, че
голяма част от тях са
частни. Тя се изказа за
по-интензивна обмяна
на опит между страните
от тази част на Стария
континент в сферата на
енергийната ефективност и санирането на
жилищния фонд.
Във форума участие
взеха над 100 експерти
от техническия и финансовия сектор, публични власти и консултанти от Централна и
Югоизточна Европа. В
паралелни сесии бяха
дискутирани политики
и мерки за подобряване
на енергийната ефективно ст на жилищни
и публични сгради и
ролята на компаниите,
предоставящи услуги за
енергийна ефективност,
значението на публичния диалог с всички заинтересовани страни за
финансирането на проекти, пътят, по който
тези инвестиции могат
да станат привлекателни
и осъществими. Внимание беше отделено и на
енергийната ефектив-

ност в пром
и сектора н
средни предп

МНЕНИ
ЕКСП

Жечо Ста
министър н
ката, подче
татите от
то председа
Съвета на Е
тварянето на
важни досие
тивите за въ
те енергийни
и енергийна
но ст и регл
управление.
има амбицио
лансирани
още той и п
необвързва
пейска цел д
делът на ВЕИ
не 32,5% от

Жечо Станков

Страната ни е най–голям износите
ток на глава от населението в Евр

България е най-голям
износител на електрическа енергия в ЕС на
глава от населението,
каза на форума Ивайло
Алексиев, изп. директор
на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Основните
производители са АЕЦ
„Козлодуй“ и няколко

мощни теца. В България се намира и комплексът „Марица - изток“,
който е най-голямата
в Югоизточна Европа
топлинно-енергийна
мощност.
За последните 4 години България е изпълнила 60,4% от заложените
цели за енергийна ефек-

тивност. Стр
става, но им
потенциал и
организация
но да се изпъ
виденото къ
намаление с
т нефтен екв
първично ене
требление и д
то до 16,87 мл
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не на всички жилища в България

чакат обновяване, за да се удължи животът им

мишлеността
на малки и
приятия.

ИЯТА НА
ПЕРТИ

анков, зам.на енергетиерта резулт Българскоателство на
ЕС, като заа три много
ета - дирекзобновяемии източници
ата ефективламента за
. „Пред нас
озни, но бацели“, каза
рипомни, че
щата евродо 2030 г. е
И да достигцялото про-

изводство на енергия.
Страните от ЕС сами
ще могат да определят
мерките за увеличаване
на енергийната ефективност и методиката на годишните спестявания на
парникови газове и по
този начин изчисленията ще бъдат максимално
опростени“, смята Станков. Зам.-министърът
добави, че по време на
председателството ни
бе стартирана и Обсерваторията за енергийна
бедност към ЕК. „Над
50 млн. души в Европа са засегнати от този
проблем“, поясни той.
Според него енергийната ефективност е един
от начините за справяне
с енергийната бедност,
защото в обновените
жилища разходите за
енергия са много помалки.

в, зам.-министър на енергетиката

тел на
ропа

раната изома огромен
при добра
е възможълни предъм 2020 г.
1,590 млн.
вивалент в
ергийно пода се сведе
лн. т.

Клаудия Каневари
от Генерална дирекция „Енергетика“ на
ЕК смята, че енергийната ефективност трябва да дава прино с за
икономическия растеж
в страните членки. Тя
припомни за публикуваната на 19 юни евродиректива за енергийните

характеристики на сградите. „Сега предстои тя
да бъде транспонирана
в законодателството на
всяка отделна държава, като срокът за това
е 20 месеца“, поясни
тя. Каневари се спря и
на проблема отно сно
трудното отпускане на
кредити за енергийна
ефективност от банките, защото те смятат подобни проекти за много
рискови. „В плана за
финансиране на устойчивото развитие в Европа, приет през март,
има три о сновни направления - насочване
на капитала към „зелени инвестиции“, засилване на прозрачността
и инвестициите в икономическите сектори,
свързани с енергийната
ефективност“, каза още
еврочиновникът.
Танка Матич от Генерална дирекция за
регионална политика
на ЕК каза, че 12% от
кохезионните фондове за малко развитите
райони на ЕС трябва
да бъдат инвестирани
в мерки за пестене на
енергия. „В този програмен период се отчита
голям скок на средствата за тази цел. до 2020
г. 885 хил. домакинства
в Общно стт а т рябва
да живеят в енергийно обновени жилища.
В някои страни обаче
се дават повече пари за
публичните сгради. В
Словения за нисковъглеродна икономика се
отделят 316 млн. евро,
като 202 млн. от тях са
за обществените имоти.
31 млн. евро за периода
са отделени за ВЕИ. За
Хърватия парите от еврофондовете са повече.

И тук обаче публичният
сектор е с предимство
и за него отпускат 239
млн. евро, а за жилищния - 118 милиона“, каза
още тя. По думите й,
след 2020 г. най-голямата разлика е, че мерките
за енергийна ефективност ще бъдат част от
политиките за намаляване на използването на
въглеродни горива.
Според Мартин
Шьонберг, координатор на проект в Инициативата на ООН за
финансиране на околната среда (UNEP-FI),
особено важна е стандартизацията на процедурите, свързани с
проектите за енергийна
ефективност. „За да се
постигнат целите на Парижкото споразумение
за климата, първоначално ще са нужни поне 1,1
трлн. долара“, каза той
и добави, че все повече финансови институции проявяват известен
интерес към екопроектите. „Пазарът в тази
сфера е огромен, има

необходимост от много
инвестиции, но броят
на участниците в него
(финансиращи институции и бенефициенти)
е много голям и затова
има нужда от много добра координация между
тях. Важен е и въпросът
за гаранциите за намаляване на риска. При
стандартизиране на операциите за финансирането на такива проекти
ще паднат и разходите
за транзакциите и помалко ще са бариерите
за разрастване на пазара
в тази сфера“, допълни
Шьонберг.
Идеята за стандартизация на процедурите в
сектора бе подкрепена и
от други експерти.
Николас Станчиов
от Балтийския механизъм за енергийна
ефективност в Латвия представи проект
за саниране само на панелни блокове, останали в страната още от
съветско време. „След
обновяването цената на
апартаментите там ска-

Малина Крумова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството

чат с 15-20%, но въпреки това търсенето им
е доста голямо и често
във входовете на такива
блокове се виждат залепени обяви от потенциални купувачи“, каза
той.
Теодор Харасим от
Съвета за зелени сгради в Румъния говори за
новата инициатива да
се дават сертификати
за „зелени домове“ и
за тях да се отпускат

Много домакинства в страната вече се радват на обновени жилища

„зелени ипотеки“. Той
акцентира на необходимостта мерките за енергийна ефективност на
сградите да се прилагат
още при строителството им. „В САЩ лошите ипотеки са средно с
32% по-малко при „зелените сгради“. Причината е, че използването
и поддръжката им излизат по-евтино на техните собственици“, добави
румънският експерт.
Галена Колева от
„Финансови институции“ на ЕБВР поясни,
че банката има отделен
екип, занимаващ се с
проектите за енергийна ефективност. Борис
Петков, консултант по
кредитната линия на
банката REECL, съобщи, че в последния етап
на програмата се акцентира на финансиране
на проекти за сгради,
които да постигнат клас
на енергоефективност
по-висок от минимално
изискуемия за страната.
„Вече облекчени кредити се отпускат и за новостроящи се сгради“,
поясни той.
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РЕГИОНИ
Мария Юрганчева, кмет на с. Баня, община Разлог:

Баня е много добро място за живеене - имаме училище
с 240 ученици, ясли със 120 деца и нулева безработица
Крайно време е населени места с над 2000 жители да имат собствен бюджет
Разговаря
Елвира ГЕНОВА
- Г-жо Юрганчева,
остава ли с. Баня като
курорт в сянката на Банско? Посрещате ли гости
в летния период и какъв
сезон очаквате тази година?
- Банско е световен
курорт и ще бъде твърде
нескромно да кажем, че
ние стоим на равна нога
с него. Но аз съм казвала
хиляди пъти - Баня заема
едно достойно място до
утвърдения курортен център Банско. Банско е ски
курорт със сезон максимум 4 месеца, докато при
нас в Баня целогодишно е
пълно с гости. Скиорите
зимата през деня карат
ски, но вечер обожават
да се потапят в топлите
басейни на Баня, да използват СПА процедурите. лятото в Баня дори има
повече туристи от зимата.
Откритите басейни, които вече са около 30, близостта до Рила, Пирин и
Родопите, спокойствието
на селото го правят все попредпочитана дестинация.
- Богати сте на природа и минерални извори.
Имате ли амбиции да
станете национален курорт и какво е нужно за
това?
- Баня има 72 минерални извора, които са хванати в сондажи и каптажи.

Мария Юрганчева е
родом от село Баня,
Разложко. Разказва, че
родът й е много смесен - по майчина линия
коренът й от Егейска
Македония, а по бащина е банскалийка.
През годините не е изневерила на родното
си място. По образование е икономист, с
25-годишен стаж по
специалността. Преди да стане кмет на
Баня, се е занимавала
с частния бизнес на
семейството - хотелиерство, ресторантьорство и търговия.
Щастлива е, че в него
са се включили синът
и дъщеря й заедно със
семействата си.
Ние сме втори в България по дебит на минерална вода, така че съвсем
нормална е амбицията ни
да станем курорт от национално значение. Още
повече че последните 10
години Баня се развива
бурно. Имаме четиризвезден хотел, наскоро един
петзвезден хотел от Банско откри СПА център,
тризвездни хотели, къщи
за гости. легловата база в
Баня е около 2500 легла.
Това е един огромен потенциал, който трябва да
се използва.

Преди известно време
направих запитване до
МОСВ за критериите, на
които трябва да отговаря
едно курортно селище, за
да бъде обявено за курорт
от национално значение.
Отговорът беше, че в момента се допълва наредбата, касаеща националните
курорти, но само общините могат да заявяват промяна на статута на даден
курорт.
- Какви са инвестициите, които се правят в
Баня? Само в сферата на
туризма ли са - хотели,

къщи за гости, басейни?
- Баня е много добро
място за живеене. Фактът,
че сме 3000 жители, че
имаме училище с 240 ученици и ясли със 120 деца,
го доказва. Смея да твърдя, че в Баня няма безработица. да, в Баня и в
целия регион е застъпен
туризмът, но селото се
развива и в други насоки. Преди месец отвори
врати Завод за аеростати,
атракционни и спасителни
средства. Имаме два металообработващи цеха, два
цеха за алуминиева догра-

САНДАНСКи

Централният площад „България“
с ново озеленяване
Николай АНТОНОВ
Централният площад
„България“ в Сандански придоби съвс ем
различен, пъстроцветен и обновен облик с
реализираната от общината озеленителна
система около дома на
културата, информираха от администрацията. Цялата почва, върху която са посадени
различни видове растения, е подменена, за
да се гарантира пълноценната хранителност
за насажденията. Пъстроцветната градина
се поддържа напълно

автоматизирано. Съвременна поливна система
напоява ефективно и
икономично зелените
площи, без намесата на
работна ръка, с което се

оптимизира работата на
местното звено „Озеленяване“. Красивата озеленителна система разкрива пространството
около дома на култура-

та, където вече цъфтят,
подредени и прилежно
поддържани, различни
видове сезонни цветни
композиции и вечно зелени растения.

ма, два дърводелски цеха.
- Малките населени
места обикновено страдат, че до тях не достигат европейски средства,
местните бюджети са
малки. Вие как се справяте?
- Относно средствата
за с. Баня - те са доста
по-малко от това, което
ни се иска. дори с. Баня
не разполага със собствен бюджет. Имаме 275
лв. на месец средства за
оперативни разходи - корда, бензин, почистващи
препарати. За всичко останало се обръщаме към
община Разлог. В момента
по проект „Красива България“ започва ремонт на
сградата на кметството
на с. Баня. Също така по
европейски проект ще
се изгради резервоар за
минерална вода с обем
400 м³.
- По какви проекти
работите с община Разлог? Какво се прави за
инфраструктурата на
Баня?
- Инфраструктурата
е болната ни тема. Разбирам, че средствата не
достигат, разбирам, че е
трудно, но би трябвало
на населени места, които
внасят големи суми в бюджета, да се обръща повече внимание. Мисля, че
е крайно време населени
места с над 2000 жители
да имат собствен бюджет.
Разбирам, че община Разлог иска навсякъде да се
изгради по нещо, но когато имаш собствен бюджет,
вярвам, че нещата, особено за инфраструктурата,

ще се случват по-лесно.
Тази година в Баня е
предвидено да се асфалтира улица „5-а“ - тя е една
от най-дългите улици в
селото, както и да се закърпят дупките.
- Кои са атракциите, с които с. Баня е известно? Как съхранявате местните традиции,
празници, обичаи кухня?
- Гостите на Баня има с
какво да запълнят свободното си време. Имаме реставрирани турска и римска баня, воден атракцион
за децата, етнографска
сбирка, информационен
център. Имаме място за
почивка - „Благата вода“,
там гостите на селото могат да си налеят от найлековитата вода на Баня.
Вече няколко години Нов
български университет
прави разкопки в местността Бресто на тракийско селище от II в. пр. Хр.,
където бе намерен микенски съд.
Баня привлича гостите си с богатия празничен календар - Нова година, Бабинден, Великден,
Празника на селото (който
е всяка първа събота от
месец юли), фолклорния
фестивал „Свири ми се,
пее ми се, оро ми се игра“
през месец септември.
Това са празници, на които
се стича цялото село.
Особено горди сме с баненската кухня - баници,
мекици, тиганици, капами
- все неща, които се предлагат и в къщите за гости,
и в механите, и в ресторантчетата на селото.
За опознаването на
бита, кухнята и традициите на Баня много допринася и фолклорният фестивал. Всяка година там
местни жени показват как
да си направим юфка, трахана, кус-кус, как да бием
масло. И освен с показването имаме и кулинарна изложба с дегустация
на традиционни баненски
гозби. Или иначе казано,
стараем се гостите да усетят не само духа, но и вкуса на Баня.
За моето село няма да
стигне месец да разказвам,
затова казвам: Заповядайте в Баня! Елате, вижте ни,
усетете топлината и човечността на хората, насладете се на чистия въздух и
природата ни, изкъпете се
в топлите ни води, вкусете
от гозбите ни и съм сигурна, че ще се влюбите в
Баня и ще се връщате още
и още!
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РЕГИОНИ

Ремонтират улици в Берковица и с. Бързия
Близо 2 млн. лв. ще бъдат инвестирани в пътната инфраструктура
Поли ВАСИЛЕВА
Ключови улици в Берковица ще бъдат обновени, съобщиха от общината. Администрацията е спечелила още
един проект за модернизация на градската инфраструктура. Той предвижда пълна промяна
на осем улици в града и
на две в село Бързия. В
Берковица ще бъде направен основен ремонт
- нов асфалт, тротоари
и маркировка по улиците „Тузлата“ „Здравец“,

„Райко даскалов“ „Кестенярска“, „даме Груев“,
„ З а р я н и ц а “ , „Ти м о к “
и „Мусала“. Основно
ще бъдат ремонтирани
и улиците „Артец“ и
„Ком“ в село Бързия.
Средствата за обновяване на пътната инфраструктура са спечелени
от Програмата за развитие на селските райони
по Мярка „Инвестиции в
създаването, подобряването и разширяването на
всички видове по мащаб
инфраструктура“.
С изпълнението на
проекта нов вид ще при-

добият 3400 м от уличните артерии с обща
площ от 21 855 кв. м,
пре смятат от община
Берковица. Нови плочи
ще бъдат положени и
върху 3085 кв. м тротоари. За обновлението на
улиците ще бъдат инвестирани 1,8 млн. лв.
С този проект общината в Берковица отчита
спечелени 31 млн. лв.
европейски средства за
модернизиране на инфраструктурата само в
този мандат - от 2015 година до сега, допълниха
от администрацията.

ли обединение „Мездра
Енерджисейф“ - София с
партньори „Арете строй“
ЕООд, „ПМ Архитекти“
Е О Од и „ В а с ком е р с
груп“ ЕООд. Строителният надзор е бил поверен на „Кимтекс лС“
ООд - Плевен. В строителните работи са вло-

жени 636 000 лв. Всички
са убедени, че работата е
качествена и е извършена в договорения срок.
Отец Георги отслужи водосвет за здравето на
живеещите в сградата,
а певци и танцьори се
погрижиха за доброто
настроение на всички.

Блок „Леденика“ разкраси Мездра
Поли ВАСИЛЕВА
Санираният блок „леденика“ разкраси Мездра, съобщиха от общ и н ат а . Ж и л и щ н ат а
сграда бе обновена със
средства от Националната програма за енергийна ефективност. За

откриването й се събраха
всички живеещи в нея
53 семейства, граждани,
общински служители,
представители на фирмите, изпълнили строителните работи.
„Благодаря на строителите, на държавата
за финансирането. Получихме едно бижу на

входа на нашия град“,
каза в поздравлението си
към гражданите кметът
на града Генади Събков.
Ние сме пример на града
за съседско обединение
в името на доброто на
всички ни, отговориха
му съкооператорите.
Кметът обеща, че обновлението на простран-

рАЗЛОГ

Историческият музей с
обогатена основна експозиция

ството около блока ще
продължи. Ще бъде направена нова вертикална
планировка, ще се смени
визията на близката улица „Индустриална“, ще
се облагороди междублоковото пространство.
За обновлението на
„леденика“ са работи-

приМЕр

Доброволци опресниха туристическа
маркировка в Национален парк „Пирин“

Николай АНТОНОВ
Историче ският музей в Разлог ще обнови
една от основните си
експозиции и ще отрази
по нов начин миналото на града от самото
му създаване, съобщиха
от общината. Основна
идея на експозицията
е да се проследи стопанският, културният и
общественият живот на
населението през тези
периоди. Изложбата ще
бъде открита за празника на град Разлог през
месец октомври.

Предвижда се да бъдат експонирани малко
известни снимки, писмени и веществени материали за израстването
на града през годините
на Възраждането. През
епохата градът се оформя като околийски
център и e единственото населено място в
района до 1925 г., което
сменя старото си име от
Мехомия на Разлог.
Проектът „Нова визия на изложбат а за
Разлог“ е одобрен от
експертна комисия на
Министерството на културата през месец май,

уточниха от общината.
договорът, подписан
между министъра на
културата Боил Банов
и директора на Исторически музей - Разлог
Христина Манова, е на
стойност 4100 лв. Със
средствата ще се изработят и табла с информация на български и
английски език. Това е
трети проект, спечелен
в последните две години от Историческия
музей в Разлог, финансиран от Министерството на културата и съфинансиран от община
Разлог.

Николай АНТОНОВ
Учители от Националното средно училище „София“ в столицата
организираха доброволческа акция за почистване на територията на
Национален парк (НП)
„Пирин“, съобщиха от
парковата дирекция в
Банско. Преподавателите

са опреснили и почистили от отпадъци част от
туристическата маркировка на парка в Пирин
планина.
С помощта на паркови
служители доброволците
са подновили лентовата
маркировка от междинна станция на лифта за
хижа „Безбог“ до Попово езеро по планинския
маршрут добринище -

хижа „Пирин“. Целта на
акцията е подобряване
на безопасността и състоянието на няколко често обхождани и много
популярни туристически
пътеки в Пирин: добринище - х. „Гоце делчев“
(2:30 часа преход), х.
„Гоце делчев“ - х. „Безбог“ (2:30 часа преход),
х. „Безбог“ - Попово езеро (2 часа преход).

16

бр. 24 (1232), 9 - 15 юли 2018 г.

ляТО 2018
От НАчАЛОтО НА юЛи

Получаваме компенсация, ако строеж
загрозява панорамата от хотелската ни стая
Нова европейска директива защитава правата на туристите
Ако от хотелската си
ст ая виждате ст ро еж
вместо прекрасен плувен басейн или пък автобус, или влак е закъснял и поради този факт
сте пропуснали полета
си, вече ще бъдете компенсирани. От началото
на юли 2018 г. влезе в
сила напълно хармонизирана европейска директива за пакетните туристически пътувания,
информират от Мрежата на Европейските потребителски центрове
(ECC-Net). Експертите
са категорични, че новият документ ще защити в по-добра степен
правата и интересите на
пътуващите в страните от ЕС. Залегналите
директиви в него дават
възможност за реално
възмездяване в случаите, когато някой или
нещо е провалило ваканцията на европейски
гражданин.

НОВОСТИТЕ
Туроператорът може
да увеличи цената до 20

дни преди началото на
пакетната почивка, но
само в случай, че това
е изрично предвидено в
договора. Увеличението
на цената е възможно,
когато промяна в цените
на горивото, данъците
или валутните курсове
изисква това. От друга
страна, ако посочените разходи се понижат,
то туристите могат да
поискат съответно намаляване на цената. Ако
увеличението на цената
е над 8% от общата за
туристическия пакет, то
клиентът може да се откаже от услугата, без да
дължи такса за прекратяване.
директиват а за туристическите пакетни
п оч и в к и н е в к л юч ва
обаче ползването на ваканционни жилища или
апартаменти, които се
резервират директно от
туроператора, без да се
включва друга услуга.
Свързаните пътувания
чрез споразумения също
са обект на директивата.
Например резервирате
полет на сайт за резер-

вации и сте препратени
на друг сайт. На втория
сайт резервирате хотел
или наемате автомобил
в рамките на 24 часа.
При това вашите лични данни се прехвърлят също в рамките на
24 часа. След като сте
сключили такъв договор, вие сте защитени
срещу неплатежо способността на резервационния сайт, който става туроператор, както и
срещу неплатежо способността на авиокомпанията и на хотела.

ОТКАЗ ОТ
ПЪТУВАНЕ
Вече имате право да
се откажете от пътуване
и да се оттеглите без
неустойка от договора,
когато са налице извънредни обстоятелства в
мястото на пристигане
- например избухва епидемия, изригва вулкан
или заплаха от тероризъм. В този случай организаторът е задължен да
ви върне парите в рамките на 14 работни дни.

Може да претендираме за обезщетение, ако строеж закрива гледката ни от хотела

НЕПОПЪЛНЕНА
ГРУПА
Туроператорът, както
и досега, може да предвиди в договора, че пакетната почивка може и
да не се състои, ако има
твърде малко участници. В новата директива обаче са определени
срокове, в които фирмата организатор трябва
да уведоми клиентите
си:
• 20 дни преди започване на изпълнението
на туристическия пакет,
ако пътуването продъл-

жава над 6 дни
• 7 дни преди началото на туристическия пакет, ако той продължава
2-6 дни
• 48 часа преди старта
на пакетната почивка,
когато тя трае по-малко
от 2 дни.

СРОКОВЕТЕ
Възражения срещу
качеството на услугите трябва да бъдат докладвани от туристите
възможно най-скоро (за
предпочитане още по
време на пътуването), за

да може туроператорът
да реагира и да премахне проблема. Въпреки
това вече ще можете да
се оплачете в рамките
на 2 години, ако не сте
успели да се свържете
с туроператора или пък
проблемът не е бил отстранен.
Ако туроператорът е
търговец, регистриран
в друга държава от ЕС,
Исландия или Норвегия,
може да се обърнете за
съдействие и към Европейски потребителски център България на
www.ecc.bg.

Инфотурове до археологическите
Пускат автобусна линия до
хижа „Вихрен“
забележителности в района на Банско
Николай АНТОНОВ
За туристите и гостите на Банско това лято
пиринската община организира еднодневни
инфотурове до различни археологически забележителности в околностите на града, както
и в музейните обекти.
Образователните инте-

рактивни игри „деца
в музея“ подаряват на
децата спомени за едно
н е з а б р а в и м о л я то в
Банско. За любителите
на киното пък всеки
четвъртък през летните
месеци в Посетителския информационен
център на града ще се
прожектират филми за
Банско и видни личности от града и района,

книжовници, дейци на
културата и литературата. През този летен
сезон ще бъдат представени и 14 изложби
на различни поколения
бански творци. Атракциите в курортния планински град ще продължат до 8 септември,
а домакин на събитията
е Посетителският информационен център.

Николай АНТОНОВ
От този месец стартира автобусната линия
Банско - ме стно стт а
Шилигарника - хижа
„Вихрен“, съобщиха
от общинската управа. линията ще работи
през активния летен сезон, когато Пирин става притегателно място
за любителите на планинските активности.
Тя ще бъде обслужвана
три пъти дневно, като
часовете на тръгване
от района на автогарата

в Банско са 8.30, 13.20
и 17.00 ч., а от хижа
„Вихрен“ - 9.20, 14.10 и
17.50 ч.
„ М и с л е й к и въ р ху
транспортната схема за
тази маршрутната линия, се съобразихме с
ритъма на движение на
туристите в планината през летния сезон
- коментира кметът на
община Банско Георги
Икономов. - Предвидили сме достатъчно
спирки в рамките на
града, откъдето желаещите могат да се качат.
Отделно от това на път

за хижа „Вихрен“ линията преминава през
местността Шилигарника и къмпинг „Бъндерица“. Освен да улесним придвижването на
туристи в планината,
се стремим да намалим и достъпа на коли
към Националния парк
„Пирин“. лятото привлича много хора, което
води до задръствания
по тесния планински
път, до рискове за водачите и останалите участници в движението, а
оттам и до замърсяване
на средата с въглеводородни емисии. И този
сезон предвиждаме
да издадем заповед за
ограничаване движението на автомобили
във високопланинската
част. Затова автобусната линия е една добра
алтернатива за придвижване в планината,
като при необходимост
ще пуснем и допълнително автобуси“, каза
още кметът.
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До края на годината рехабилитират 1000 км
републикански пътища
Започна работа по участъка Чирпан – Симеоновград

Предстоят добри дни
за България в пътния
сектор. Хубавата новина е, че Европа ще
запази финансирането
за обновяване на пътища и през следващия

програмен период. Това
заяви министърът на
регионалното развитие
и благоуст ройството
Николай Нанков, който заедно с инж. дончо Атанасов - член на

Управителния съвет на
Агенция „Пътна ин фраструктура“ направи
първа копка за рехабилитацията на 50 км от
третокласния републикански път IIІ-663 Чир-

пан - Симеоновград.
Пътният участък е алтернативен маршрут на
АМ „Марица“ и на път
I-8 Поповица - Хасково, като се явява и сред
основните връзки между областите Хасково
и Стара Загора, както и
главна пътна артерия за
десетки населени места по трасето. Пътят
не е ремонтиран повече от 30 години и по
думите на министъра
е сред третокласните
републикански пътища
в страната в най-тежко състояние. Именно
поради тази причина
преди повече от две
години трасето е залегнало като основен

Над 21 млн. лв. ще струва обновяването на трасето
Момчилград – Крумовград – Ивайловград
Стартира рехабилит ацият а на 32 км
от второкласния път
I I - 5 9 Мом ч и л г р а д Крумовград - Ивайловград. Инве стицията
е за над 21 млн. лв. с
ддС. Проектът се съфинансира със средства от Програмата за
трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ
V-A Гърция - България
2014-2020 г. и националния бюджет.
Началото на строителните работи беше
дадено със символична
първа копка, на която
присъстваха председателят на Народното

събрание Цвета Караянчева, министърът на
регионалното развитие
и благоустройството
Николай Нанков, инж.
дончо Атанасов, член
на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“,
депутати и кметове от
региона. Ремонтът на
път II-59 е разделен на
два участъка. Първият
е около 6 км, а вторият
е близо 26 км. Рехабилитацията на 6-километровата отсечка в
близост до село Карамфил ще бъде изпълнена
от д ЗЗд „ИЗТОЧНИ
РОдОПИ 3“, в което

ОФЕртА

Strabag с най–ниска цена за
15–те километра до Калотина
Обединение между
български дружества на
германските компании
Strabag AG и Bitumina
GmbH е подало най-ниска оферта за проектиране и строителство на
14,5 км от пътя между
ГКПП „Калотина“ и пътен възел драгоман. Посочената от тях цена е за
137,5 млн. лв. без ддС,
или 9,5 млн. лв. на километър.
Проектът предвижда
оширение на съществуващия път, а в отделни
участъци ще бъдат по-

добрени и геометричните му елементи. Отсечката ще бъде с по
две ленти за движение
в посока и лента за аварийно спиране. При
12-и километър ще бъде
изграден вход-изход от
първокласния път към
интермодален терминал
драгоман. Ще бъдат построени 10 големи съоръжения, две от които са
при пътните възли „Калотина“ и „драгоман“.
Срокът за изпълнение
на поръчката е 2 години
и 4 месеца.

участват: „Пътстройинженеринг“ Ад, „ПСК
Виастрой“ ЕООд, „Пътища“ Ад, „БСК-Горна Оряховица“ Ад и
„Атлас Балкан“ ООд.
Стойно стта на договора е 3 398 995,72
лв. с ддС, а срокът за
изпълнение 8 месеца.
Строителният надзор
ще бъде осъществен от
„Строл 1000“ Ад. до-

говорът им е за 51 000
лв. с ддС. Участъкът
преминава през село
Горна кула. Предвидена е рехабилитация на
асфалтовата настилка,
изграждане на две бетонови подпорни стени с обща дължина 25
метра и ремонт на две
мостови съоръжения над река Крумовица и
над дере при 29-и км.

приоритет. Нанков подчерта, че първата копка
и самите строителноремонтни дейности са
най-лесната част от всеки проект. „Започнем
ли реалното строителство, проблеми няма.
Забавянето винаги е
свързано със сложните
предходни процедури
- о сигуряване на финансиране, парцеларни
планове, отчуждаване
на имоти, процедурите
по Закона за обществените поръчки, породени
често от безкрайни обжалвания“, коментира
регионалният министър. Той прогнозира,
че рехабилитацията на
шосето ще приключи
по-рано от предвидения
по договор 15-месечен
срок, и призова фирмите изпълнителки за
максимална мобилизация. Нанков подчерта,
че пътят е изключително важен, и изрази надежда след обновяването му да допринесе в
максимална степен за
по-доброто икономиче ско и демографско
развитие на региона.
„Смятам, че догодина
ще се поздравим с ремонтирания път, който
ще е с необходимото качество, затова апелирам
към изпълнителя и надзора - бъдете все така

осторожни, бързи, но
не за сметка на качеството“, призова министърът. Той отбеляза, че
освен от структурните
фондове по оперативните програми на ЕС за
ремонт на пътища след
2020 г. три пъти повече
средства се очакват и от
тол системата, с които
ще се строят магистрали, скоростни пътища
и ще се рехабилитират
второкласни и третокласни пътни отсечки.
Министърът отчете, че
през тази година ще бъдат ремонтирани 1000
км републикански пътища. догодина с приходите от тол системата
заедно с европейските
средства се очаква да
бъдат обновени 2000
км.
Рехабилитацията на
път IIІ-663 Чирпан Симеоновград се финансира със средства
от Оперативна програма „Региони в растеж
2 0 1 4 - 2 0 2 0 “ . Те с а в
размер на 36 млн. лв.
Отсечката е с дължина
50 км и е разделена на
три лота. Строителните
дейности на лот 19 са
възложени на „Пътища
Пловдив“ Ад. Изпълнител на лот 20 е „АБ“
Ад. лот 21 ще бъде изпълнен от дЗЗд „АПП
Пътища“.

В СОФиЯ

Ремонт на бул. „Васил Левски“ между СУ и Попа
до средата на август
Катя КОСТОВА
до 15 август ще
продължи започналият ремонт на бул. „Васил левски“ - между
Попа и СУ „Свети Климент Охридски“ в София. Ще се работи, без
да се спира трафикът,
като движението ще се
извършва двупосочно
в едната половина на
пътното платно. Предвижда се да бъдат използвани близо 4000
тона асфалт, като 1300
тона от цялото количество ще са за износващия слой.
Затруднения за трафика заради ремонт ще
има и на ключовия бул.
„България“ в столица-

та. Там започна реконструкция на неремонтирания участък от трамвайното трасе. Вместо
трамвай номер 7 по булевард „България“ общината пусна автобуси,
които ще минават по
обходен маршрут.
На ул. „Граф Игнатиев“ вече се пристъпва
към изграждане на релсовия път и настилките,
а ремонтните дейности
вървят в срок. Забавяне
може да има само единствено при влошаване
на метеорологичните
условия и продължителни валежи, каквито
имаше в края на юни,
смятат от общината.
Още за ремонтите в
столицата на стр. 24

На бул. “В. Левски№ арботата започна от източната част
на платното
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България е получила досега едва 1,3 млрд. лв.
по оперативните европрограми
Проектите напредват полека, а търговете често се бавят с години заради обжалвания
Страната ни е получила малко над 1,3 млрд. лв.
(или под 15%) от Брюксел по оперативните програми на Европейската
комисия за програмния
период 2014-2020 г. Отпуснатите средства от ЕК
на основание изпратени
заявления за плащане към
31 май са в размер на 884
млн. евро, а общата сума
на получените средства
от ЕК като предварително
финансиране към същата дата е 468 млн. евро.
Общият бюджет на всички оперативни програми
възлиза на 8,8 млрд. евро.
Това стана ясно от отчет,
публикуван на сайта на

Министерството на финансите (МФ). Общо платените средства по програмите (национално и
европейско финансиране)
са в размер на 1,84 млрд.
евро, като 1,56 млрд. евро
са от ЕК, а 271 млн. евро
от България.
Проектите по повечето програми напредват
бавно, а търговете често
се бавят с години заради
обжалвания.
Близо 419 млн. евро
са платените средства
по една от най-големите
оперативни програми „Транспорт и транспортна инфраструктура“. 356
млн. евро са дошли от

Брюксел, а 63 млн. лв. са
от национално финансиране. Срокът на програмата е до 2020 г., а
общият бюджет е над
1,89 млрд. евро. Според
данни на Транспортното
министерство вече са договорени 86,8% от средствата, или 1,540 млрд.
евро, но сроковете за реализирането на програмата
остават притеснителни.
Платените от ЕК заявени
публични разходи до момента са 285 млн. евро.
Тепърва предстои в началото на 2019 г. ЕК да
направи оценка на междинните резултати, постигнати по оперативните

Плащания по европейските програми към 31 май 2018 година

програми, които касаят
напредъка на проектите
и сертифицираните средства към края на 2018 г.
В транспортния сектор е
идентифициран риск за
неизпълнение на сертифицираните средства по
Приоритетна ос I, която
финансира жп проектите.
Най-рисков е проектът за
линията София - Волуяк и Костенец - Септември на стойност 227 млн.
евро, като по второто направление тече процедура по обжалване.
В същото време системните обжалвания на
обществените поръчки
за големите жп проекти

Системните обжалвания на обществените поръчки за големите жп проекти поставят под риск програма “Транспорт№

също поставят под риск
програма „Транспорт“,
обяви наскоро ръководителят на Управляващия
орган на програмата Галина Василева по време
на деветото заседание на
Комитета за наблюдение
на ОПТТИ 2014-2020. до
момента няма сключен
договор за строителство
в участъка Елин Пелин Костенец, а проектът е в

ни проучвания (РПИП),
преди да бъдат обявени
търговете за самото строителство. По процедура Министерството на
околната среда и водите (МОСВ) трябва да се
произнесе дали е необходимо да се извърши
оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС) на изготвените
РПИП за всяка една от

процес на обжалване вече
11 месеца. Галина Василева призова за спешни
промени в Закона за обществените поръчки, тъй
като времето до края на
програмния период не е
достатъчно за приключване на мащабните строителни дейности по някои
от линиите.
Плащанията по програма „Околна среда“ изостават още повече. От
отчета на МФ става ясно,
че платените до края на
май средства са в размер на 127 млн. евро. 19
млн. евро са национално
финансиране, а 108 млн.
евро са платени от ЕК.
Общият бюджет на програмата обаче надхвърля
1,77 млрд. евро, а срокът
също изтича през 2020
г. Проблемът с тази програма е, че проектите по
нея са огромни, а процедурите по стартиране
на обществени поръчки
за изграждане на водни
цикли и пречиствателни
станции са изключително
тромави.
В 14 области в страната, за да тръгнат водните проекти, трябваше да
бъдат направени Регионални прединвестицион-

14-те обособени територии. Очаква се строителството на някои от обектите да започне още в
края на 2018 г., а за други
- през 2019 г.
Всъщно ст 14 водни
проекта по Оперативна
програма „Околна среда“ са в процес на изпълнение, а едва три са
приключили. Това с а
пречиствателните станции на Шумен, Раднево
и Банско. Информацията
бе съобщена преди около месец от министъра
на околната среда Нено
димов. В сектор „Води“
е насочен най-големият
ресурс на оперативната
програма. Към момента
по водното направление
са подписани 24 договора
за 946 млн. лв. 17 проекта
са инфраструктурни на
стойност 836 млн. лв., а
безвъзмездната помощ по
тях е 620 млн. лв.
По програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“ към края
на май са изплатени 94
млн. евро. От тях 14 млн.
евро са по линия на национално финансиране, а 79
млн. евро - от ЕК. Общият бюджет на програмата
е 701 млн. евро.
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СЛЕД рЕМОНтА

„Богориди“ в Бургас стана Smart улица
Сред технологичните новости са зарядни „масички“ за мобилни устройства и електрически велосипеди
Ирина ГЕНОВА
Пешеходнат а улица
„Алеко Богориди“ в Бургас посрещна още първите туристи с напълно
нова визия.
Реконструкцията обаче
няма само инфраструктурно измерение. Подмяната на настилките,
внасянето на удобна паркова мебел, зеленина,
подземни контейнери за
отпадъци, артпластики и
мозайки - това е видимият резултат след ремонта.
Има обаче и някои помалко видими, но твърде
полезни подобрения в

зоната на „Богориди“.
В духа на концепцията
за Smart развитие на Бургас са внедрени няколко
технологични новости.
На първо място това
е системата за безжично WiFi разпръскване и
предоставяне на безплатен достъп до интернет,
управлявана от локален
сървър и с обхват, покриващ цялата улица.
В с в о б од н ат а Wi F i
зона всеки може да свали и да използва новото
мобилно приложение VR
- Бургас - една впечатляваща виртуална разходка по знакови обекти в
историческия център на

града, която ще бъде обогатявана с времето.
Н я ко и о с ве т и т е л н и
стълбове по улицата са
със специален архитектурен дизайн. В средната
им част има хоризонтална плоскост, която прилича на масичка. През
нея може безплатно да
се зареждат с USB кабел преносими мобилни
устройства (телефони,
таблети, фотоапарати и
др.), както и индивидуални електрически превозни средства от типа
електрически велосипед
или инвалидни колички
с електрическо задвижване.

Зарядните „масички"
позволяват едновременното бързо зареждане с
ток на до 6 преносими
м о б и л н и у с т р о й с т ва .
Те са оборудвани и с по
един извод за зареждане
на индивидуални електрически превозни средства (инвалидни колички), работещи на 24V.
Вграденото зарядно устройство е интелигентно,
с 3-степенен алгоритъм,
за максимален заряден
ток от 8А. Изводът за
зареждане на 24V e тип
SWITCHCRAFT S1017
и позволява зареждане с
ток до 11А. Поради липсата на стандарт за зарядните устройства за
електрически инвалидни
колички свързващият кабел се изработва индивидуално в зависимост от
превозното средство.
Има и интегрирана
система за адаптивно управление на осветлението, подаваща данни в
съществуващата централизирана система за мониторинг и управление
на градското осветление.
На ул. „Богориди“ е
създадена и интегрирана
система за видеонаблюдение, управлявана от
Центъра за видеонаблю-

дение и контрол на трафика в Бургас.
Последната интегрирана система е за мониторинг на замърсяването
на въздуха, шума и други
параметри на околната
среда, като температура,

влажност, атмосферно
налягане, вятър, предоставяща данните към локална платформа за мониторинг в реално време
и възможност за интеграция с други интелигентни системи.

решение за строеж, но
се изисква изготвяне на
архитектурен проект с
обяснителна записка и
количествено-стойностна
сметка, които подлежат
на съгласуване с Министерството на културата.
Проектите ще посочат
необходимите за извършване ремонтни работи и
времето, за което те да
бъдат изпълнени. Въз основа на предварителните
проучвания изготвената
от община Бургас документация ще бъде съгласувана с Министерството

на културата и предоставена на собствениците
с конкретни указания и
срокове за изпълнение.
Ако и това не помогне,
администрацията ще ремонтира сградите поетапно, а вложените средства ще бъдат претендирани за възстановяване
от собствениците на реконструираните сгради.
В краен случай ще се
търси начин изразходените суми принудително
да бъдат събрани от собствениците по съдебен
ред.

ГЛАСУВАНО

Връщат автентичния архитектурен
облик на фасадите в района
След ремонта на емблематичния булевард
„Богориди“ в Бургас общината продължава работа в посока запазване
на автентичната архитектурна визия на стария
град. Местният парламент одобри идеята да
бъде върнат предишният
облик на занемарените
фасади по емблематичната улица.
Общинските съветници одобриха предложението на кмета димитър
Николов администрацията да изготви проекти за
изпълнение на ремонтно-възстановителни дейности по старите сгради,
попадащи в ансамбъл
на градска недвижима
културна ценно ст по
пешеходна зона „Алеко
Богориди“ и по туристическия маршрут от храм
„Св. св. Кирил и Методий“ през бул. „Алеко
Богориди“ - Приморски
парк - Морско казино и
Моста. По посочения

маршрут преминават хиляди туристи и гости на
града, но не всички сгради, оформящи уличния
облик, са реконструирани. Част от тях са в лошо
състояние, не се поддържат от собствениците им,
в резултат на което има
нарушени и паднали мазилки, парапети и корнизи. Освен че нарушават
общото възприятие и не
се вписват в ансамбъла
на градската среда, занемареното им физическо
състояние носи опасност

от падащи мазилки и
други фасадни елементи,
което застрашава живота
и здравето на преминаващите в непосредствена близост до тях. Общинска администрация
постоянно и регулярно
извършва проверки и
дава предписания на собствениците за поддържане и възстановяване
на сградите - единични
и групови паметници на
културата в тази зона на
града, но за съжаление
голяма част от тях не са

ги изпълнили. Причината
повечето от сградите да
са в лошо състояние е
възникналата през годините съсобственост. Част
от собствениците на имотите са извън страната,
което затруднява и прави невъзможно извършването на необходимите
действия по направените
предписания.
След огледите общината е констатирала, че
повечето сгради се нуждаят само от ремонт по
фасади, за което не се
изисква издаване на раз-
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ИНТЕРИОР

Неподражаеми мебели и скулптури
с Carving Chainsaw технология

Нужни са резачки с различни вериги и големина, фантазия и
много търпение, за да се превърне сухо дърво в артпроизведение

Известен самоковски дърворезбар вдъхва живот на сухи
клони, дънери и корони на дървета. Крум Велев нарича своето
изкуство „дървесен карвинг“.
В дома му, а и на много места
в регион Самоков могат да се
видят някои от пластиките и
мебелите от резбовано дърво
на екстравагантния майстор.
любопитното е, че той твори
артпроизведенията си само с
резачка.
То ва и з ку с т в о с е ка з ва
Carving Chainsaw (в превод резба с моторен трион-резачка).
Самоковецът е сред малцината
в България, които практикуват
карвинг и преобразяват неугледните дънери в изящни произведения на изкуството и в уникални мебели. За да се получат
скулптурите, да се моделират
мебели и пана от дърво, е нуж-

но да се работи поне с 3-4 резачки с различни вериги и големина. Няма значение какъв вид
е дървото, което се обработва,
но за предпочитане е то да е добре изсъхнало. Освен декорация
и пластики с карвинг технологията се правят и функционални
неща като маси, пейки, столове,
навеси, беседки и много други.
Всеки интериор би се оживил и
от резбовани скулптури, които
изобразяват от цветя и горски
животни до човешки образи. За
да се запазят скулптурите във
времето обаче, трябва да се третират със специални лакове.
За първи път у нас в края на
месец май в курорта Боровец,
край ваканционно селище „ягода“, се проведе Фестивал на
скулптури от дърво с резачка,
или Карвинг фестивал. Идеята е
на майстора резбар Крум Велев,

а в начинанието се включиха
много ентусиасти.
Фестивали и подобни състезания по карвинг са много популярни по света и се провеждат
в редица държави, като Америка, Канада, япония, Хърватия,
Чехия, Германия, където това
изкуство е добре познато, за
разлика от България.
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Стара жп линия в Тайчун се превръща в
уникален зелен коридор
Линейният парк ще свързва по устойчив начин различните части
на града и ще спомага за опазване на биоразнообразието в района

Проектантите от известното холандско архитектурно студио Mecanoo от делфт
разкриха подробности около реализацията на най-новия си проект, наречен „Зеленият коридор Тайчун“ в
Тайван. Екипът скоро ще
превърне стара изоставена
железопътна линия, която
разделя града и възпрепятства движението от едната
страна на пистите до другата, в оживен линеен парк.
Новата биозона ще използва
повторно някогашния железопътен транспорт, който
минава през центъра на град
Тайчунг, и ще се простира
на повече от една миля над километър и половина.
Наред с всичко о станало
проектът има за цел да запази и силния исторически
характер на района, като
същевременно стимулира
възстановяването на градската среда и подобрява биологичното разнообразие на
района.
Изграждането на линейния парк трябва да започне до края на тази година
и да приключи през 2019а. „Зеленият коридор Тайчун“ ще предложи частично
повдигната зелена улица,
интегрирана с градини, открити зони за спорт, детски
площадки, скулптурен парк,
площади и др. Вдъхновени от старата железопътна
инфраструктура, части от

парка ще се разклоняват в
различни посоки. Зеленият
път ще предостави и нова
лент а за вело сипедисти.
Малка река, покрай която
ще са наредени дървета, ще
пресича парка. Според проектантския екип зеленият
коридор ще спомогне както
за опазването и развитието
на флората и фауната в района, така и ще подобри връзките между пешеходците и
велосипедистите в центъра
на града. Междувременно
удобства като градини, фитнес, детска площадка и аквапарк ще създадат градско
пространство за отдих и развлечения.
Зеленият коридор ще се
превърне в привлекателна
дестинация, приканваща потребителите да се насладят на зеленината, обясняват архитектите от студио
Mecanoo. И допълват, че новата схема ще запази модела
на железопътното трасе, за
да се съхрани историческият характер на региона, ще
се интегрират и обединят
съще ствуващите и бъдещите функции на обекта. В
различните части на линейния парк ще има още атракции, като билкова градина,
фитнес на открито, сцена,
детска площадка, наблюдателница и дори аквапарк.
Всички те трябва да създадат едно притегателно място
за отдих и развлечение.
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АСТРОлОГ

Седмичен хороскоп за периода 9 - 15 юли
ОВЕН

Съберете сили и
действайте

От вас зависи дали
да се носите по течението и да мързелувате, или да се впуснете в работа. Каквото
и да изберете, трябва
да сте готови да си
поемете резултатите.
дните бездействие ще
натрупат толкова задачи, че после ще трябва
да наваксвате дълго.

РАК

Подредете
приоритетите си

Постарайте се да завършите вече започнатото. Колкото и да не
ви се иска да работите
активно през тази седмица, ще ви се наложи.
Задачите и сроковете
няма да търпят отлагане. Всеки опит да ги
прехвърлите на някой
друг ще създаде проблеми. Затова се примирете

ВЕЗНИ

и действайте отговорно!
Бъдете практични, подредете приоритетите си!
Само така ще успеете
да се справите с всичко.
Чувствате се изтощени, но имате шанс да
свършите работата качествено и навреме. На
финала ще си отдъхнете
и ще отчетете добри финансови постъпления.

Започва период
на стабилизация

Навлизате в период
на стабилизация в личен и професионален
план. След бурните моменти, които изживяхте,
трябва да сте уверени,
че можете да се справите с всякакви предизвикателства. Убедете в
това и околните! Заявете намеренията си да
поемете повече отговор-

КОЗИРОГ

Затова по-добре съберете сили и действайте! Мобилизацията е
препоръчителна преди
лятната отпуска. Имате
всички шансове да завършите проект, да оформите документация,
да прегледате сметките
си. Така ще заминете
на ваканция спокойни
за бизнеса си.

ности и да стартирате
нов проект! Първоначално ще срещнете съпротива и намеци, че
не сте готови за толкова
задачи, както и откровени критики за професионалната ви работа. Не
позволявайте чуждото
мнение да ви разколебава! Невинаги оценките
са обективни.

Не изпреварвайте
събитията

Осигурете си нужното спокойствие, за да
бъдете по-ефективни в
работата си! Елиминирайте всичко, което ви
пречи или натоварва!
Имате нужда от творче ска и хармонична
среда, за да завършите
успешно започнатото.
Постарайте се да не се
разпилявате в различни

посоки, а да сте концентрирани и добре организирани! По-трудната част от проекта
ви е вече преодоляна,
с още малко усилия ще
финализирате работата успешно. Излишно
е в този момент да се
тревожите за бъдещето
си. Не изпреварвайте
събитията!

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

ТЕЛЕЦ

Поемете повече
задачи

Седмицата ще е успешна за вас. добре е
обаче да сте по-инициативни и да поемете
повече задачи и отговорности. Това ще ви
даде така нужните опит
и самочувствие. Задава
се проект, който има
значение за вас. Ако го
реализирате успешно,
ще постигнете бърз и

ЛЪВ

Всеки пропуск ще
ви струва скъпо

Седмицата е изключително подходяща за
анализ на информация,
за обобщаване на данни и финансови разчети. Ако се справите
качествено с тези задачи, може спокойно да
сложите начало на нов
бизнес проект. Всяка
допусната грешка или
немарливост обаче ще

СКОРПИОН

се отразят на бъдещата
ви дейност. Затова бъдете много внимателни
при боравене с цифри
и данни! добре е да
се застраховате срещу
пропуски и да търсите
второ мнение от експерт. Съдружията, започнати в този период,
могат да се окажат стабилни и резултатни.

Разчитайте на
интуицията си

Ш а н с о ве т е з а у с пех са на ваша страна. Трябва обаче да
повярвате в себе си.
Много лесно могат да
ви отклонят от пътя на
успеха съвети на недоброжелатели. Разчитайте интуицията да ви
подскаже кого да послушате. Анализирайте внимателно всяка

ВОДОЛЕЙ

значителен напредък в
кариерата. добрите резултати няма да останат
скрити и незабелязани от ваши партньори,
така че ще получите
изгодно предложение.
Вие преценете дали да
го приемете, или да се
насочите към самостоятелни действия в бизнеса.

ситуация, претегляйте
плюсовете и минусите
на всяка оферта, която достига до вас! Ако
сега направите правилния избор и вземете
точното решение, ще си
гарантирате сполука в
бизнеса за дълъг период. Не пренебрегвайте
възможностите за работа зад граница!

Без излишни
битки и войни

Тази седмица трудно
ще взимате правилните решения. Хора от
близкото обкръжение
ще ви провокират и ще
ви въвлекат в излишни
битки и безсмислени
войни. Вашата доверчивост и лековерност
ще ви изиграят лоша
шега. Можете да избегнете неприятните мо-

менти, ако се концентрирате върху пряката
си работа и не поемате
излишни ангажименти. Правете само това,
което сте убедени, че
знаете и можете! Отложете преговорите,
избягвайте и новите запознанства, защото ще
ви донесат само проблеми!

БЛИЗНАЦИ

Сложете начало
на нов проект

Сега е моментът да
се фокусирате върху подългосрочна цел. Помислете какво точно искате да постигнете, а
начините за реализация
ще ви се открият сами.
Нужно е само да държите сетивата си отворени
за информацията, която
ви е нужна. Активизирайте социалния си жи-

ДЕВА

Коригирайте
грешките си

Административни задачи ще ви изнервят. Въоръжете се с търпение,
защото няма друг освен
вас, който да ги свърши. Тази седмица имате
прекалено високи очаквания за себе си и найблизкото си обкръжение.
Обективната картина
обаче не е толкова розова, колкото е във вашите

СТРЕЛЕЦ

представи. Много вероятно е да се сблъскате с
проблеми, породени от
ваши лични грешки. Не
опитвайте да обвинявате
за тях околните, а анализирайте собствените
си действия! Коригирайте работата си, ако
искате да продължите
напред! В противен случай ще търпите загуби.

Време е за
равносметка

Тази седмица е време
за равносметка - в бизнес и житейски план.
Ако не отчетете плюсовете и минусите, загубите и победите от
началото на годината
до сега трудно ще продължите напред. В този
период сте допуснали
доста грешки. Вместо да
се оплаквате и самосъ-

РИБИ

вот, не отказвайте срещи и събирания с приятели и партньори. В
неангажиращ разговор
ще научите факти, които ще са от полза за бизнеса ви. Възползвайте
се! докато конкуренцията си почива, сложете
начало на проект, който
ще бъде доходоносен за
много време напред.

жалявате, че сте губещ,
анализирайте случилото се и направете изводи! Така или иначе сте
си платили тези уроци,
поне вземете поука от
сбърканото. Преглътнете
егото и се извинете на
хора, които сте обидили
или обвинили незаслужено както на работното
място, така и у дома!

Празнувате
заслужени успехи

Имате шанс да постигнете това, към което отдавна се стремите.
Ще получите чакано
признание в работата,
висока оценка от съдружниците и похвала
от любим човек. Не бъдете излишно скромни
- успехите ви са заслужени. Постигнатото е
резултат от труда и ста-

ранието, което сте проявили през изминалите
седмици и месеци. Насладете се на момента, подарете си кратка
почивка! Откриват се
нови възможности за
изява и развитие в кариерен план. Трябва
да сте в топформа за
новите предизвикателства!
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ВИЗИя

Пълна промяна на „Зона четири“ от центъра на София
Проектът ще се изпълнява поетапно и ще продължи и през 2019 година
Стартира работата по
обновяване на „Зона четири“ от центъра на София.
Това е пространството,
където са събрани повечето от символите на
столицата, като катедралния храм „Св. Александър Невски“, базиликата
„Света София“, паметника на Васил левски,
монументите на Незнайния войн и на Цар Освободител, градината пред
Софийския университет
„Св. Климент Охридски“
и Народното събрание.
О бх ват ъ т н а п р о е кт а
включва много знакови
обекти - градски градини,
няколко централни улици и площади, каза при
представянето на проекта
кметът на София Йорданка Фандъкова. Ремонтните дейности ще започнат
с градините „Кристал“
и „Климент Охридски“,
както и с тротоари по ул.
„Московска“. Ще бъдат
обновени алеите в градините, а осветлението ще
бъде подменено с енергоефективно. Предвижда
се допълнително озеленяване и засаждане на нови
дървета. Около храм-паметника „Св. Александър
Невски“ ще бъдат обновени тротоарните настилки.
Заедно с общото осветление на пространствата
около храм „Света София“ и сградата на общи-

ната ще бъде монтирано и
художествено осветление.
Реконструкция ще се извърши и на тротоарите и
настилките по ул. „Оборище“ - от бул. „Васил левски“ до ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Париж“ - от бул.
„Цар Освободител“ до ул.
„Московска“, ул. „дунав“
- между ул. „Московска“
и площад „Александър
Невски“. По ул. „Московска“ ще бъде подменен и
топлопроводът.
Обновен ще бъде и
площадът около паметника на Васил левски, както
и едноименният булевард
от монумента до Ректората.
други улици, по които
ще се работи в „Зона четири“, са: ул. „11 август“,
ул. „дунав“ - между ул.
„Московска“ и площад
„Александър Невски“,

ул. „15 ноември“ - между
площад „Народно събрание“ и БАН.
В цялата зона ще бъдат
поставени нови контейне-

ри, разположени подземно. Предвижда се монтирането и на три зарядни
станции за електромобили. Ще бъдат изградени

СЪЗДАВАНЕ НА ЕЗЕРО В ГРАДИНКАТА КРИСТАЛ

пет обществени тоалетни
на три места.
Целият проект за „Зона
четири“ ще се изпълнява
поетапно и ще продължи
и през 2019 г. Тогава се
предвижда намаляване на
местата за паркиране около храм-паметника „Св.
Александър Невски“, а
подходът към катедралата
ще бъде оформен като пешеходна зона. „догодина
ще ремонтираме жълтите
павета на площад „Народно събрание“ - това е
голямото предизвикателство пред всички. Жълтите павета са паметник
на културата, така че ще
се подходи изключително
внимателно - така, както

правилата за работа с културни ценности изискват,
обясни кметът Йорданка
Фандъкова. По думите й,
паважната настилка около храм „Св. Александър
Невски“ няма да се пренарежда, само частично, в
участъка на пешеходната
зона. Заложили сме много
сериозни изисквания за
качество на работа и санкции при неизпълнение и
неспазване на срокове по
договор. На изпълнителя е задържана банкова
гаранция, която е 3% от
стойността на договора 536 664 лв. При некачествена работа изпълнителят
дължи неустойка в размер
на 894 хил. лв. При неспазване на срока - 178
хил. лв. за всеки просрочен ден, уточни градоначалникът.
Проектът за обновяване на „Зона четири“ е на
студио „А.д.А.“, което
създаде и проекта за течащия в момента ремонт
на ул. „Граф Игнатиев“
и околните площади и
пространства. Ремонтът
ще бъде изпълняван от
„ПСТ груп“. Преобразяването на зоната около
„Св. Александър Невски“
ще струва 21.5 млн. лв.
(19.2 млн. лв. от които са
от Оперативна програма
„Региони в растеж“). Първият етап трябва да продължи до ноември 2018 г.

ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПАМЕТНИКА НА ОПЪЛЧЕНЦИТЕ ВЪВ ФОКАЛНАТА ТОЧКА
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