
Част от новите
влакчета за
третата линия
на метрото
вече са
в София.
СНИМКА:
РУМЯНА
ТОНЕВА

Йорданка Фандъкова:
Как ще отворим града за пешеходци от
Южния парк до “Св. Александър Невски”
Интервю с кмета на София � На II и III стр.
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2019 г.: метрото ще свърже кварталите
“Красно село” и “Хаджи Димитър” с центъра

� На VII стр.

София ще има
първи аквапарк с
5 басейна и пързалки

Сердика може да е
била основана и
преди първата
половина на I век

IT бизнесът завзе
бул. “Цариградско
шосе” и летището

� На
XIV стр.

� На XV стр. � На VIII стр.



ЕСТАРТ СОФИЯ IIПОНЕДЕЛНИК, 17 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.

Йорданка
Фандъкова,
кмет на София Работим за модерен градски

ДАРИНКА ИЛИЕВА

� Дълъг пешеходен маршрут ще
свърже Южния парк с площада
пред храма “Св. Ал. Невски”.
Ще минава през НДК, “Витошка”,
пл. “Св. Неделя”, ул. “Съборна”
и Градската градина
� Най-големият проект,
който променя града, е метрото
� Правим програма за
финансиране на проекти за
реставрация на ценни сгради
� Търсим терен за нов национален
стадион до метро и паркинги,
за да не задръстваме
движението при големи мачове
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- Г-жо Фандъкова, кои са
проектите, които промениха Со-
фия през последната година?
- София не е град, който се

променя за 1, 2 и дори 5 г. Той
няма само една главна улица,
един площад, булевард и 2-3
квартала. Столицата се променя
с последователна, упорита работа
и с реализиране на стратегически
приоритети. Безспорно най-голе-
мият проект, който променя гра-
да, е метрото. За 10 г. пуснахме
30 км нови линии, а сега изграж-
даме още 12 км. През 2019 г. ще
са готови първите 8 км, така ме-
трото ще свърже и кварталите
“Красно село” и “Хаджи Димитър”
с центъра. През 2020 г. ще е го-
тов и участъкът през “Овча купел”
до околовръстния път при “Горна
баня” с буферен паркинг и връзка
с жп линията София - Перник.
Модернизацията на градския

транспорт, е друга важна задача.
Тази и следващата година доста-
вяме 162 нови автобуса, от тях и
първите 20 електробуса. Така

ще обновим 90%
от автобусите,

а само допреди 4-5 г. по улиците
се движеха старите икаруси.
Продължава модернизацията на
трамвайните линии. Неслучайно
НСИотчита, че над 8,5 млн. пътни-
ци повече са използвали електро-
транспорта. Само с модерен град-
ски транспорт повече хораще сля-
затотколитесиищеизбератпо-ек-
ологичен начин на придвижване.
Когато преди години започнах-

ме да се грижим за парковете и
зелените пространства, това бя-
ха едни от най-запуснатите, тъм-
ни и страшни места в града. По-
чти нямаше осветление, а сега
повечето паркове са осветени, с
видеонаблюдение и поддържани.
Промяната е у хората, които
виждам в топлите дни, насядали
по поляните с децата си, с лапто-
пи, с книги. Това са инвестиции
за хората. Те правят града ни по-
уютен. Започнахме реконструк-
цията на Западния парк, продъл-
жаваме ремонтите на Северния
и Южния парк, работим в Бори-
совата градина и изграждаме но-
вия парк “Въртопо” в “Младост”.

Проектите, които променят
средата, са и строителството на
детски градини и училища. Вече
отворихме 3 нови детски гради-
ни. Учебната година започва с
нови сгради на Първа английска
гимназия и 149-о училище. Това
са инвестиции в бъдещето.
- Знам, че вече се подготвя

списъкът с проекти за 2019 г.
Кои са най-мащабните?
- Продължаваме с инвестицион-

натапрограмазареконструкцияна
улици и булеварди. Почти изцяло
обновихме големите. Догодинаще
ремонтирамеул. “Първабългарска
армия”, продължава разширение-
тонабул. “Т.Каблешков”,новучас-
тъкотбул.“А.Йорданов”ивръзките
със северната скоростна тангента.
Най-важният инфраструктурен
обект,койтоочаквамАгенция“Път-
на инфраструктура” да стартира, е

разширението на
южната дъга от
“Младост” до
магистрала “Тракия”
Главният архитект изработи и

плана за последния участък на
околовръстния път - от бул. “Бъл-
гария” до магистрала “Люлин”.
Догодина ще стартира и раз-

ширението на парк “Възраждане”
с първия градски аквапарк.
Продължава и обновяването на

историческия център. Ще довър-
шим реконструкцията на площа-
да около храма “Св. Ал. Невски”,
като подходът към главния вход
ще стане пешеходен. Ще нама-
лим наполовина и паркирането.
Важен проект за цялостното об-
новяване на центъра, е за пл.

“Св. Неделя”. Главният архитект
ще обяви конкурса до дни. Надя-
вам се той да привлече не само
български проектанти, но и чуж-
ди архитекти с опит в интегрира-
нето на културно наследство в
съвременна градска среда.
- Пешеходците превзеха “Ви-

тошка” и тя видимо им е тясна
вече. Ще има ли столицата но-
ва голяма пешеходна зона?
- Забравихме времето, когато по

“Витошка” седвижехаколии трам-
ваи, ипротестите, когатообявихме,
че ще стане пешеходна. Сега при
удължаването на пешеходната зо-
на отново имаше недоволство, но
гражданите искат повече такива
места.Проектът запл. “Св.Неделя”
обхваща голяма територия. Плано-
ветенисаотЮжнияпарк,презпар-
ка на НДК, бул. “Витоша”, пл. “Св.
Неделя”, ул. “Съборна” и Градската
градина да може да се стигне до
пешеходната зона пред храма “Св.
Ал.Невски”. Такачещеимамедъл-
гапешеходназона, коятощеосигу-
рим повече места за отдих и посе-
щение на исторически обекти.
- Кога софиянци ще пътуват с

е-билет?
- Процедурата за изграждане

на електронна система за таксу-
ване в градския транспорт се об-
жалва няколко пъти. След сключ-
ване на договора с изпълнителя
срокът за изграждане на систе-
мата е 24 месеца. След това пъ-
туването ще може да се плаща
според изминатото разстояние
или време. Дотогава Центърът за
градска мобилност има задача да
въвежда иновации, които да
облекчат пътниците. През юли те
пуснаха електронна дневна карта

за пътуване през мобилен теле-
фон и за 2 месеца вече има 7500
потребители.
- Посочвате намаляването на

замърсяването на въздуха за
основен приоритет, какви мер-
ки ще предприеме общината?
- Преди 1 г. приехме програма

със 100 мерки за намаляване на
вредните емисии във въздуха. Тя
може да даде резултат само при
обединени усилия на община,
държава и граждани. Предложих-
ме на екоминистерството и на
транспортното министерство про-
мени,покоитотевечеработят.Под-
готвясенаредбатазавъвежданена
стикери за екологичните показате-
ли на автомобилите. Така при прог-
ноза за по-сериозно замърсяване
ще може да въвеждаме

ограничения в
определени зони
за движение на
автомобили, които
замърсяват
Това ще става в комбинация

със зеления билет за градския
транспорт, който пуснахме за
първи път миналата зима или с
безплатен градски транспорт.
Опитът в много европейски гра-
дове е показателен - нито една
мярка не работи сама, нужен е
комплекс от мерки.
Екоминистерството пое сериоз-

ни ангажименти да разработи
нови стандарти за въглищата и
за отопление да се ползват таки-
ва с по-малко сяра. Най-важното
обаче е да се отвори мярката за
чистотата на въздуха по Опера-
тивна програма “Околна среда”.
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транспорт в София, така повече хора
Имаме пълна готовност с ва-

рианти за подмяна на инстала-
ции на твърдо битово гориво с
разширение на газопреносната и
на топлофикационната мрежи и
алтернативни - печки на екопе-
лети, филтри на комините и др.
Всички данни показват, че по-

степенно намаляваме и послед-
ния останал замърсител - фините
прахови частици. Сравнението с
други европейски градове показ-
ва, че при останалите замърсите-
ли сме в много по-добра позиция
- нямаме превишения на азотни
оксиди, серниоксидиидр.Продъл-
жавамедаработим,ночастотмер-
ките са непопулярни, други изиск-
ват промяна на начина на живот.

Разчитам на подкрепата
на софиянци, за да
имаме по-здрави деца
- Какво става с проекта за

инсталация в “Топлофикация -
София”, която ще произвежда
ел- и топлоенергия от гориво-
то от отпадъци?
- Проектът се оценява от упра-

вляващия орган на оперативната
програма и след това и от Евро-
комисията. За мен проверката на
ЕК е най-голямата гаранция, че
проектът е изцяло съобразен с
най-високите екологични изиск-
вания и противно на внушенията,
които правят опонентите ни, той
не само няма да замърсява въз-
духа, а ще допринесе за по-чи-
ста околна среда. С новата ин-
сталация фините прахови части-
ци от “ТЕЦ-София” ще намалеят
с6,2т,емисиитевъглероденоксид-
с 87,2 т/г., а азотните оксиди – с 46
т/г.,защотощеспремчастотстари-
те мощности на ТЕЦ-а.
В Европа има над 400 инстала-

ции, които произвеждат енергия
от отпадъци. Най-добрият град за
живеене в света - Виена, има съ-
оръжение за директно изгаряне
на отпадъци в центъра. Разгова-
ряме с гражданите от районите,
до които ще е инсталацията. Ис-
кам да са убедени, че няма да
допуснем влошаване качеството
на въздуха. Много е лесно да
подлъжеш човек, когато става
дума за неговото здраве или за
това на децата му.
- Инициирате и промени в За-

кона за културното наследство.
Какво искате от депутатите?
- Работната група обобщава

предложенията. Едно от тях е
данъчни облекчения не само на
физически лица, собственици на
сгради - паметници на културата,
но и на юридически. Те ще се
обвържат с грижата на собстве-
ниците към сградите. Ако са в
лошо състояние обаче, ще се на-
лагат санкции.
- Данъците не са високи и се-

га има облекчения.
- Целта е да има стимули и за

юридически лица. Данъците не
са високи, а инвестицията е се-
риозна, но собствеността е отго-
ворност. Ако след предписанията
и санкциите няма реакция от
собствениците, ще пристъпваме
към законова ипотека. След като
наложихме 100 хил. лв. глоба,

собствениците на къщата на
Фингов внесоха проект за реста-
врирането є. Процесът е труден,
изисква внимание към всяка
сграда. Буквално водим битка за
опазването на всяка ценност.
Обмислям и създаване на об-

щинска програма по модела на
програма “Култура” или като
приоритет към нея. Идеята е да
подпомагаме изработването на
проекти за възстановяване на
сгради - паметници на културата.
Проектирането също не е евти-
но, общината може да подкрепи
собствениците със съфинансиране
при определени условия и гаран-
ция, че ще реставрират имота си.
- Ще има ли столицата свой

античен амфитеатър?
- Имаме частично разкрит пре-

красен амфитеатър, който стои
зарит от години. Той е на държа-
вен терен. Имаме подкрепата на
премиера Бойко Борисов и на
министър Теменужка Петкова,
която ще предприеме действия
за прехвърлянето на имота, за
да може ние да инвестираме в
експонирането на амфитеатъра.
Всяка година даваме средства за
разкриване на културно-истори-
ческото наследство. Тази година
довършихме проучванията на пл.
“Св. Неделя” и на неолитното се-
лище в “Слатина”, където ще на-
правим втория археологически
парк. Усилията ни да покажем
богатството на София и нискота-
рифните полети доведоха до се-
риозен ръст на туристите.
- Отправихте ултиматум към

собствениците на лифтовете на
Витоша.Щесивърнелиобщина-
та контрола над съоръженията?
- Категорична съм, че собстве-

ниците трябва да имат отговор-
ност. Въпросът е сложен. Главни-
ят архитект има задача да прове-
ри състоянието на спрените лиф-
тове, които, подчертавам - са
частна собственост, а не са на
концесия. Съоръженията трябва
да бъдат ремонтирани, а ако са
опасни – да се демонтират.
- Спортният министър Красен

Кралев каза, че сте обсъждали
терени за нов национален ста-
дион. Къде са те?
- Премиерът заяви, че е готов

за строителството на нов нацио-
нален стадион. Поех ангажимент
пред министър Кралев да огледа-
ме възможните терени и да обсъ-
дим най-доброто място. Ще съ-
действаме максимално София да
има нов национален стадион с
достъп до метро, паркинг, за да
не задръстваме центъра при
важни мачове.
- Кметове на ГЕРБ вече зая-

виха, че ще се кандидатират

за нов мандат, за да спрат спе-
кулациите и интригите. А вие?
- Не се интересувам от спеку-

лации и интриги. Нека всеки го-
вори каквото пожелае. Заявила
съм ясно, че последната 1 годи-
на, откакто се коментира темата,
е ключова за реализиране на
програмата ми и проектите в нея.
Работим почти денонощно цяло
лято. Благодарна съм на софиян-
ци за търпението, защото затруд-
нихме много движението и е
шумно, но няма как по друг на-
чин да променяме града си.

Работя с дългосрочна
визия и проекти, които
не са ограничени с
мандат
За тази промяна хората ми

гласуваха доверие. Най-лесно

беше да не правим нищо. Тога-
ва нямаше да има критики, но
спечелих доверието на хората с
конкретна програма и правя
всичко възможно да я изпълня.
После на дневен ред ще дойдат
разсъжденията какво да правя.
- Как столицата ще отбеле-

жи празника?
- По традиция този ден е тър-

жествен за столицата. Тази го-
дина той съвпада с първия уче-
бен ден, който също е празник
за учители, родители и ученици.
Искам да пожелая на децата
успех и приятни мигове в света
на знанието в обновените учи-
лища и детски градини. Тези от
тях, които още не са обновени,
са наша грижа. Ще продължим,
защото вярвам, че град, в който
се строят училища има бъдеще.

ще слязат от колите и
въздухът ще е по-чист
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Трамваите по “Графа”
Трамваите ще тръгнат

отново по ул. “Граф Игна-
тиев” в началото на
ноември. След това при
нужда строителите ще
продължат с довърши-
телните работи. Това ка-
за зам.-кметът по транс-
порта на София Евгени
Крусев.
Сред по-големите

обекти, които бяха ре-
монтирани това лято, са
булевардите “Васил Лев-

Обновихме 60 квартални
улици - за първи път парите
за тях са колкото за големите
инфраструктурни обекти

Догодина подходът към
храма ще стане пеше-
ходна зона.
През 2019 г. ще старти-

рат реконструкцията на
трамвайния релсов път
по ул. “Каменоделска” и
по бул. “Цар Борис III”.
“В момента по бул.

“Цар Борис III” е най-на-
товареното трамвайно
трасе в София. След ре-
монта трамваите ще ста-
нат скоростни”, обясни
зам.-кметът по транспор-
та.
Правят се и разчети за

ремонт на бул. “Алексан-
дър Стамболийски” меж-
ду бул. “Константин Ве-
личков” и трамвайно ухо
“Западен парк”.
Крусев уточни, че

предстои изготвяне на
детайлната инвестицион-
на програма за 2019 г.
Окончателният списък с
обектите ще е ясен, след
като Столичният общин-
ски съвет приеме пред-
ложението за бюджет
2019 на София.

ски”, “Арсеналски”, “Бъл-
гария”, “Христофор Ко-
лумб” и източната тан-
гента. До края на месеца
ще се работи по буле-
вардите “Монтевидео” и

“П. Славейков”, а малко
след това ще се пусне и
движението по ул.
“Боянска”.
“За първи път тази го-

дина бюджетът за ре-
монт на квартални улици
е равен на средствата за
големите инфраструктур-
ни обекти. Така успяхме
да обновим над 60 квар-
тални улици. Отделно са
текущите ремонти на
тротоарите”, обясни Кру-
сев.
Отсега е ясно, че

в списъка за
ремонти за 2019 г.
са тунелите на
НДК и за “Люлин”
“Това са два много

очаквани и нужни ремон-
та. Там работата ще бъ-

ЕВГЕНИ КРУСЕВ

де изключително тежка,
тъй като тунелите никога
не са ремонтирани след
построяването. Ще из-
градим и различни видо-
ве осигурителни и обезо-
пасителни системи, кои-
то сега липсват в двата
тунела”, уточни Крусев.
Догодина ще продължи

и работата по двете зони
в центъра - около ул.
“Граф Игнатиев” и край
храма “Св. Александър
Невски”. Там ще се рабо-
ти по улиците “Цар Иван
Шишман”, “Шести сеп-
тември”, “Оборище”,
“Шипка” и около храм
“Св. Александър Невски”.

Е-билет и камери
с тикет системата
До няколко години софиянци ще

могат да пътуват в столичния
градски транспорт с електронен би-
лет. Това ще стане възможно с из-
граждането на тикет системата. За
нея вече има избран изпълнител, но
решението се обжалва пред КЗК.
Срокът за изграждане на тикет

системата е 2 г. Тя ще позволи из-
ползването на един документ за
градския транспорт, включително и

за метрото. Е-билетът ще може да
се зарежда през различни мобилни
устройства. Така ще се сложи край
на опашките пред касите за превоз-
ни документи. Във всяко превозно
средство на обществения транспорт
ще има и видеонаблюдение.
Системата ще прави консорциу-

мът “Си Ен Ес - София Тикетинг
Систем”, който предложи най-ниска
цена - 73,2 млн. лв.

Центърът за градска
мобилност ремонтира
с 2 млн. лв. тротоарите
в синя и зелена зона
Три офиса приемат документи за винетки

Центърът за градска мо-
билност заделя 1 980 000

лева, с които до края на го-
дината ще бъдат ремонтира-
ни тротоарите в зоните за
платено локално паркиране.
От тях 900 000 лв. ще бъ-

дат изразходвани за ремонт
на тротоари в новите подзо-
ни в “Горен Лозенец”, “Обо-
рище”, “Възраждане” и
“Красно село”.
Първо ще се започне от

тези, които са в най-лошо
състояние, съобщиха от
ЦГМ.
Предстои ремонтните дей-

ности да се обсъдят и с
районните кметове по места,
за да се определи графикът
на строителните дейности.
От средата на септември за-
почва и маркирането на но-
вите части на зелената зона
в районите “Лозенец”, “Крас-
но село” и “Възраждане”, а в
“Оборище” поставянето на
маркировката е почти при-
ключило.
Хората, които искат да по-

лучат винетни стикери, за да
спират в района на домовете
си, могат да подадат доку-
менти в офисите на ЦГМ на

ул. “Будапеща” 17, на пл.
“Възраждане” 1 и на метро-
станция “Европейски съюз”.

Срокът за издаване
на стикера
е 14 дни, но ако
документите
са изрядни,
става и веднага,

каза директорът на дирекция
“Паркиране и гаражи” Румя-
на Милова.
От 1 ноември в зелената

зона ще има още 5500 нови
места.
С 20% повече автобуси,

тролейбуси и трамваи се
движат от този септември в
София, каза Антон Деспотов,
директор на дирекция “Об-
ществен транспорт” в ЦГМ.
Така ЦГМ ще намали вре-

мето за чакане по спирките
и за преминаване между тях.
Изградени са и новите бус
ленти по основните булевар-
ди, правят се и споделени
трасета за автобуси и трам-
ваи.
Първото е на бул. “К. Ве-

личков”, ще има и на бул.
“Възкресение” и “Мадрид”.
Така

Столичната ул. “Яворец” след въвеждането на зелената зона за паркиране

автобусите ще
ползват трамвайните
трасета, за да не
попадат в
задръствания
“Основната задача на екипа

на ЦГМ е да направи градския
транспорт по-предпочитан от
всеки друг. За това се влагат
усилия и в закупуването на но-
ви превозни средства от Сто-
личната община. Променяме и
начина, по който хората по-
удобно, бързо и без проблеми
да купуват превозни докумен-
ти, а с нови изисквания към
транспортните оператори га-
рантираме високо качество на
услугата”, уточни Христиан Пе-
тров, изпълнителен директор на
Центъра за градска мобилност.

Нов маршрут
до Витоша
Автобусна линия №163, която вози до Витоша, вече е с

нов маршрут.
В посока София автобусите тръгват от местност Златни

мостове до кръстовището на околовръстния път с бул.
“България”, надясно към бул. “Цар Борис III”, надясно към
кв. “Бояна” и спират на паркинга пред НИМ.
В посока Златни мостове линията тръгва от спирката при

НИМ по околовръстния път и през пътен възел “Бояна” към
планината.
Линията ще работи в предпразнични и празнични дни от

7 до 18 ч. Автобусите ще се движат на интервали от 30 ми-
нути от 7 до 9,30 ч, на 35 минути от 9,30 до 16,30 ч и на 30
минути от 16,30 до 18 ч.
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тръгват от ноември,

догодина ремонтират
бул. “Стамболийски”
За есента на 2019 г. се

планира и пускането на

още един вид
градски транспорт
- метробусчета

“В момента се подготвя
схема на довеждащия
транспорт до метрото.
Планирано е този вид
градски транспорт да
стартира с пускането на
третата линия на метрото.
Точната дата на негово-

то стартиране зависи от
всички процедури, тъй ка-
то това ще са първите та-
кива превозни средства в
столицата. Още в края на

тази година схемата за
довеждащия транспорт
ще бъде внесена за обсъ-
ждане в транспортната
комисия към СОС”, каза
Крусев.
Разработват се няколко

маршрута, които обхва-
щат крайните квартали
около третата линия на
метрото. Става дума за
“Горна баня”, “Овча ку-
пел”, “Хаджи Димитър” и
други.
Метробусчетата ще са

по-малки като капаци-
тет и габарити, за да
могат да влизат в по-
тесни улици, по които в
момента няма градски

транспорт. Билетът за
тях също ще струва 1,60
лв. Обмисля се да се
разработи

нов превозен
документ, който
да е метро плюс
метробус
Така ще се намали це-

ната на пътуването за
хората с такава карта.
“Правим и допълните-

лен анализ къде може
да се направят нови
маршрути на градския
транспорт в квартали, в
които нормалните авто-
буси не могат да мина-

ват. Анализират се и не-
ефективните линии.
Искаме да установим къ-
де автобусите превозват
малко пътници. Там ли-
ниите няма да се закри-
ват, но могат да преми-
нат към по-малки пре-
возни средства. От спе-
стените средства ще фи-
нансираме разкриването
на нови линии, с които
ще се стига до метрото”,
уточни Крусев.
Догодина трябва да

завърши и изграждането
на двете нови нива на
буферния паркинг при
стадион “Юнак”. В Цен-

търа за градска мобил-
ност пък правят анализи
къде ще е най-подходя-
що и удобно изгражда-
нето на нови паркинги в
столицата.

Ремонтът на ул.
“Граф Игнатиев”

трябва да приклю-
чи до началото на

ноември.
СНИМКА: НИКОЛАЙ

ЛИТОВ
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Инж. Евгений Ганчев, изпълнителен
директор на “Столичен електротранспорт” ЕАД:

Изграждаме 6
електробусни
линии в София

- Г-н Ганчев, как
ще се развива елек-
трическия транс-
порт в София?
- Развитието на

електрическия транс-
порт е особено важ-
но за града, защото с
метрото това е един
от най-екологичните
начини за придвиж-
ване и може да пое-

ме голям брой пътни-
ци. С европейски
средства обновихме
трамвайния релсов
път и контактно-ка-
белната мрежа по
бул. “България”. Сега
се ремонтира и ул.
“Граф Игнатиев”.
Предстои реконструк-
ция на трамвайното
трасе по бул. “Цар
Борис III” и доставка-
та на 13 нови трамвая.
Наскоро пуснахме

ново тролейбусно
трасе от бул. “А. Са-
харов” до “Младост 2”
и удължихме тролей-
бусната линия №5.
Общината инвестира
600 000 лв. Това е

първата нова
тролейбусна
мрежа

за последните 17 г. в
София. Започва и из-
граждането на тро-
лейбусно трасе по
бул. “Арсеналски”,
което ще замени
трамвайното. Тролеят
ще се движи по бул.
“Арсеналски” от бул.
“Прага” до басейна
“Спартак” и ще стига
до кв. “Манастирски
ливади”.

С новите трамваи и
тролеи електротранспортът

ще стане скоростен,
сигурен и безопасен

Повечето големи
европейски градове
въвеждат електриче-
ски автобуси в транс-

портните схеми. Ние
също планираме из-
граждането на 6
електробусни линии,
за да повишим енер-
гийната ефективност
на столичния елек-
тротранспорт и да на-
малим нивата на
вредните емисии във
въздуха. За обслуж-
ването на линиите
ще доставим на 2
етапа 30 електробу-
са, използващи най-
изгодните бързоза-
рядни технологии.

- Ще продължи ли
обновяването на
трамваите и тролеи-
те?
- Замяната на ста-

рите превозни сред-
ства с нови е приори-
тет. В последните го-
дини “Столичен елек-
тротранспорт” ЕАД
достави 80 нови тро-
лейбуса и 25 трамвая.
Пуснахме в експлоа-
тация и 28 трамвая,
дарение от Швейцар-
ския държавен секре-
тариат по икономиче-
ските въпроси по
проект, съфинансиран
от Българо-швейцар-
ската програма за съ-
трудничество. Той е
за 3 млн. швейцарски

франка, като от тях
над 2,5 млн. са без-
възмездни средства.
Трамваите са модер-
низирани с нископо-
дова част, достъпни
за хора с увреждания
и майки с колички. От
пражкия транспортен
оператор

са доставени
30 трамвая
Те обслужват 22-а

линия и заменят мо-
трисите, произведени
между 1957 - 1962 г.
- някои имат над 1
млн. км пробег. Цел-
та на програмата ни
за обновявяне на
трамвайния и тро-
лейбусния транспорт
е да направи елек-
тротранспорта скоро-
стен, сигурен и безо-
пасен. Ще осигурим
комфортно пътуване,
благодарение на кли-
матичните системи и
съвременно обзаве-
ждане на салоните.
Ще се гарантира
удобство за качване
на трудноподвижни
хора и майки с ни-
скоподови трамваи и
тролейбуси.

- Работодатели се
оплакват от липса
на кадри. При вас
има ли такава?
- Имаме последова-

телна политика за на-
емане на млади хора,
обучение и задържа-
не в дружеството.
Разработили сме сис-
темаотстажовеидуал-
но обучение за изгра-
ждане на бъдещите ни
служители. “Столичен
електротранспорт”
ЕАД стана първият у
нас транспортен опе-
ратор, подписал Де-
кларация заравни въз-
можности за жените и
мъжете в транспорт-
ния сектор. Със со-
циалнитенипартньори
работим за намалява-
не пречките за наема-
не на жени в сектора.

20 електробуса скоро ще возят пътниците в
столичния градски транспорт.

СНИМКА: “СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД

Пристигат 102 нови
автобуса за градския
транспорт - с нисък
под и климатици
Още 60 се очакват в началото на
2019 г.,10 от тях ще са за изкачване
в планината и возят към Витоша
102 нови автобуса за столичния

градски транспорт ще бъдат доста-
вени до края на годината.
Общинското дружество “Столичен

автотранспорт” ЕАД очаква доставка
на 20 електробуса и 82 единични га-
зови автобуса. Всички нови превоз-
ни средства са климатизирани и ни-
скоподови.
В началото на 2019 г. се очаква и

доставката на още 60 нови съчлене-
ни газови климатизирани и нископо-
дови автобуси. За улеснение на со-
фиянци, пътуващи към Витоша, ще
бъдат закупени и 10 автобуса, отго-
варящи на изискванията за изкачва-
не в планината. С тези доставки
“Столичен автотранспорт” ЕАД ще
разполага с 630 автобуса, като 86%
от тях ще са нископодови и достъп-
ни за инвалидни и детски колички, а
68% ще бъдат с климатик.
“Усилията на “Столичен авто-

транспорт” ЕАД са насочени към за-
купуването на екологични и достъп-
ни автобуси, за да ограничим вред-
ните въглеродни емисии във възду-
ха. С развитието на устойчив град-
ски транспорт ще се подобри
качеството на живот и опазването
на околната среда. Затова акцентът
е върху по-ефективен и бърз градски

транспорт, с по-малко потребление
на енергия, изграждане на по-до-
стъпна инфраструктура на обществе-
ните транспортни мрежи и въвежда-
не на природосъобразен градски
транспорт за намаляване на отрица-
телното влияние върху околната
среда”, обясни изпълнителният ди-
ректор на “Столичен автотранспорт”
ЕАД Слав Монов.
Вече четвърта поредна година ав-

тобусният парк на общинския транс-
портен оператор се обновява с мно-
го високи темпове и повече от поло-
вината автобуси са сменени с нови.
Модернизацията на столичния авто-
транспорт започна през 2014 г. със
закупуването на 126 съчленени га-
зови автобуса, които са нископодови
и климатизирани. През 2016 г. бяха
закупени още 110 единични автобу-
са. Те също са нископодови и с кли-
матик. Освен това тези автобуси от-
говарят на най-високия в момента
екологичен стандарт Еuro 6.
От април. “Столичен автотранс-

порт” ЕАД поддържа и 4 нощни ли-
нии, които пресичат града. Те имат
обща спирка пред Националната ху-
дожествена галерия, на която се из-
чакват, за да могат пътниците да се
прекачват, без да изчакват.

През 2019 г. 68% от автобусите ще са с климатик.
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8 станции от третата линия
готови 74%, пускат първите 5
през септември 2019 г.

През 2020 г.
метрото стига
“Овча купел” и
ще вози 500 000
софиянци на ден

Централният участък от
8 км на третия метродиа-
метър вече е готов 74%,
каза изпълнителният ди-
ректор на “Метрополитен”
ЕАД проф. Стоян Бра-
тоев.
Строителството на от-

сечката от 8 станции от
бул. “Владимир Вазов”
през центъра до “Красно
село” започна през про-
летта на 2016 г. Вторият
етап на проекта е изпъл-
нен 36%. Той стартира 1
г. по-късно и предвижда
изграждането на трасе от
4 км през кв. “Овча ку-
пел” до oколовръстния
път при кв. “Горна баня”.
Тунелопробивната ма-

шина, която прокопава ту-
нелите за 6-километрово-
то трасе в центъра, вече
работи в новия участък
между “Патриарх Евти-
мий” и Орлов мост. Досега

къртицата е
прокопала 3660 м,

или 77% изпълнение на
тунела. Плановете са тя
да пристигне на Орлов
мост в началото на ноем-

провинция Северен Рейн-
Вестфалия. През второто
тримесечие на 2019 г. мо-
трисите ще бъдат тества-
ни и тук по участъка от
“Красно село” до бул.
“България”.

Влакчетата имат
опция да се
движат без
машинист,

но при пускането на тре-
тата линия ще имат такъв.
Те са с асинхронни двига-
тели и алуминиеви купета.
При движение по инерция
или в спирачен режим
двигателите стават гене-
ратори и произвеждат ток,
затова са с 25% по-иконо-
мични. Мотрисите са по-
безшумни, лесни за под-
дръжка и нямат вътрешни
прегради между вагоните.
Новата линия от 12

станции и 12 км ще бъде
пусната на 3 етапа. В
края на август и началото
на септември 2019 г. ще
бъдат пуснати 5 станции -
от Попа до “Красно село”.
До два месеца след това
ще заработят и трите
станции от Орлов мост до
“Владимир Вазов”. Иначе
по договор срокът за за-
вършване на осемте стан-
ции е октомври 2019 г. В
началото на 2020 г. ще от-
ворят и последните 4
станции в “Овча купел”.
На последната станция
там - при околовръстното

шосе в кв. “Горна баня”,
ще се изгради жп гара за
линията София-Перник.
“Третият лъч ще осигу-

рява връзка на големите
жилищни квартали “Овча
купел”, “Красно село” и
“Хаджи Димитър” с центъ-
ра. С него общо около по-
ловин милион души ще
използват метрото всеки
ден. Целта ни е през 2019
г. да завършим още 12 км
от третия лъч, броят на
станциите ще стане 47, а
дължината на трасето 52
км. Под земята ще се дви-
жат над 40% от пътници-
те, а вредните емисии ще
се намалят с 90 000 т го-
дишно”, подчерта столич-
ният кмет Йорданка Фан-
дъкова. Тя изтъкна, че и
тази година метрото е
най-значимият проект на
София.

“Много сме благодарни,
че успяхме да защитим то-
зи проект. Имаме подкре-
пата от различни институ-
ции - като започнем от
кмета и общинския съвет,
стигнем до премиера и
после Брюксел. Там ме-
трото се приема за зна-
ков проект - как най-
ефективно се използват
европейски средства. Да-
ват го за пример, защото
се вижда къде е вложен
всеки евроцент, отпуснат
на България по тази про-
грама”, изтъкна проф.
Братоев.
Европейското финанси-

ране е важно, защото, ако
първите 20 г. се е строило
по 380 метра метро го-
дишно, то сега се изграж-
дат по 3 км и третият ме-
тродиаметър ще бъде по-
строен за по-малко от 4 г.

ври, а през декември да
започне изграждането на
последния участък до Ма-
лък градски театър “Зад
канала”. Машината ще бъ-
де извадена на повърх-
ността през февруари. До
края на годината пък ще
бъде освободено движе-
ниетопобул. “ЦарБорисIII”.
Почти готово е вече и

новото депо “Земляне”,
което ще обс-
лужва третата
линия. Строи-
телните рабо-
ти там трябва
да приключат
през октом-
ври. В него
вече чакат
първите 6 от
общо 20 вла-
ка за третата
метролиния,
които са спе-
циално произ-
водство от
“Сименс”.
Всички 20
влака ще са в
София до про-
летта на 2019
г. Технически-
те проби на
мотрисите
Inspiro се про-
ведоха в цен-
търа за изпи-
тания на “Си-
менс” във Вег-
берг, в гер-
манската

Новите влакчета за
третата линия вече
започнаха да при-
стигат в София.

СНИМКИ:
“МЕТРОПОЛИТЕН”

ЕАД

Средносрочно рзвитие на
линиите на метрото в София:
� съществуващи линии – 40км

с 35 станции.
� Линии в строеж 2016 - 2020 г.

от краткосрочното разширение -
12 кмс12станции.Общадължина
през 2020 г. - 52 км с 45 станции.
�Бъдещилинииотсредносроч-

ното разширение - 15 км с 15 стан-
ции. Обща дължина през 2030 г. -
67 км и 62 метростанции.

Столичният кмет
Йорданка Фандъ-
кова и шефът на
“Метрополитен”
ЕАД проф. Стоян
Братоев показват

метрото на евроко-
мисаря Мишел

Барние.

Подготвят проекти за
метро в “Слатина”
и “Гео Милев”

След завършването на третата
линия на метрото се планира

изграждане на нови 9 станции и 9
км трасе. Единият участък е от 6
км и 6 станции в кварталите “Гео
Милев” и “Слатина”, като ще стига
до зала “Арена Армеец” и бул. “Ца-
риградско шосе”. Третата линия ще
бъде продължена и по бул. “Вл. Ва-
зов” с още 3 станции.
“Правим проектни подготовки, за

да може 2020 г. да сме готови и в
следващия програмен период -
2021-2027 г., да ги заложим за
строителство”, каза изпълнителни-
ят директор на “Метрополитен”
ЕАД проф. Стоян Братоев. В “Лю-
лин” се планира продължението на
линия 1 към бул. “Царица Йоанна”.
Там са предвидени 2 метроспирки.
Готов е и проектът за продълже-
нието на метрото от “Бизнес парка”
към “Икея”, за да се направи връз-
ка със Симеоновския лифт.

Къртицата ве-
че е прокопала
над 77% от туне-
лите за новата

линия.



ЕСТАРТ СОФИЯ VIIIПОНЕДЕЛНИК, 17 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.

IT бизнесът завзе бул. “Цариградско
шосе” и летището
Световни компании

разширяват базите си
в София, сочат данни

на Столичната общинска
агенция за приватизация и
инвестиции.
Само през тази година

финландски производител
на машини за обработка
на товари откри нов глоба-
лен център в София. Бел-
гийският производител на
чипове и сензори за авто-
мобилната индустрия
Melexis пък обяви, че уд-
воява производствената си
база в столицата. Произво-
дителят на части за авто-
мобилната индустрия “Бер-
Хелла Термоконтрол” раз-
ширява производството си
с инвестиция за 31,6 млн.
лв.
Германската компания

“Фесто” планира да инве-
стира 25,6 млн. евро за из-
граждане на ново произ-
водствено звено за стъпко-
ви и сервомотори в София.

Световни
компании
разширяват
базите си
в столицата

Германската група Multivac
откри нов завод в София с
инвестиция от 18,8 млн.
евро, с което ще се раз-
крият 150 нови работни
места.
Сред нaй-знaчимитe

нoви xъбoвe e тoзи нa
eвpoпeйcкия гигaнт Аtо,
който заяви, че ще търси
400 cлyжитeли зa своите
проекти и вече работи пo
мaщaбeн пpoeкт c Соса-
Соlа Неllеnс.
Компаниите от тази ин-

дустрия избират София не
само заради подготвените
кадри, а и заради възмож-
ностите, които столицата

Преди няколко месеца столичният кмет Йорданка Фандъкова откри четвъртият в
света IT развоен център на Coca-Cola в София. СНИМКА: ГЕО КАЛЕВ

предлага. По данни на
Arco Real Estate за първа-
та половина на 2018 г.
раздвижването на пазара
на имотите е пряко свър-
зано с интереса на компа-
ниите към местоположе-
нието им и удобствата,
които то предлага. Бизне-
сът се ориентира към
районите на бул. “Цари-
градско шосе”, Бизнес
парка, бул. “България” и
около летището.
IT секторът заема 5,7%

от икономиката на София,
сочат данните на Институ-
та за пазарна икономика.
В столицата са 89% от
всички български компа-
нии в сектора, а служите-
лите в тях вземат едни от
най-високите заплати.

Специална платформа
свързва бизнес
и образование

Първата по рода си платформа, която събира
на едно място училищата в София, бизнеса

и родителите, вече е готова и ще стартира до
седмици, съобщи главният изпълнителен дирек-
тор на Столичната общинска агенция за прива-
тизация и инвестиции Владимир Данаилов.
Тя се разработва повече от година с минис-

терството на образованието, бизнес асоциации,
търговски камари и големи компании, които ра-
ботят в столицата.
В платформата WorkandStudy.bg е събрана ця-

лата информация за всички училища и универ-
ситети, профилите, специалностите и направле-
нията, по които се подготвят ученици и студен-
ти. Чрез платформата компаниите могат да обя-
вяват стажове и свободни работни позиции.

София с бизнес предложения
на най-голямото изложение за
имоти и инвестиции в Мюнхен
Столичната общинска

агенция за приватизация
и инвестиции ще участва
в най-голямото изложе-
ние за недвижими имоти
и инвестиции - Expo
Real, което ще се прове-
де в Мюнхен, Германия,
от 8 до 10 октомври.
“Получихме покана за

участието от Асоциация-
та на собствениците на
бизнес сгради, които
участват в изложението,
да се включим и ние, ка-
то представим възмож-
ностите на София. Това
е много важно за нас,
защото ще можем да
представим София като
привлекателна и стабил-
на дестинация за разви-
тие на бизнес и инвести-
ции”, обясни главният
изпълнителен директор
на Столичната общинска
агенция за приватизация
и инвестиции Владимир
Данаилов.
През миналата година

изложението е посетено
от 41 500 души от 75
държави. Сега за първи
път Столичната общинс-
ка агенция за привати-
зация и инвестиции ще
получи възможност да
представи София с ней-
ните конкретни възмож-
ности за привличане на
предприемачи, както и
възможностите на бъл-
гарския бизнес на меж-

Главният изпълнителен директор на СОАПИВлади-
мир Данаилов ще представи възможностите за биз-
нес в София на изложението в Мюнхен.

дународните пазари.
В края на октомври

предстои сключването
на договор за сътрудни-
чество между Столич-
ната общинска агенция
за приватизация и инве-
стиции и Агенцията за
инвестиции във Виена.
“В началото на лятото

колегите от Виена ни
гостуваха и направиха
представяне на възмож-
ностите за работа в

австрийската столица
пред столичните пред-
приемачи. Сега сме го-
тови да подпишем и
конкретно споразуме-
ние. То ще е на принци-
па на това, което вече
имаме с Лондон - City
to City, което предвиж-
да първоначална по-
мощ при откриване на
офис и осигуряване на
контакти, разказа Да-
наилов.

Ще строят още
девет нови
детски градини
“2018-а е годината с най-мащабни

строително-ремонтни дейности в
учебни заведения, откакто аз съм за-
местник-кмет на Столична община.
Тази година в образователната ин-
фраструктура се инвестират близо 48
млн. лв., което също е прецедент”.
Това каза зам.-кметът по строител-
ство и инвестиции Ирина Савина.
Със средствата ще стартира строи-

телството на 9 нови детски градини,
което столичани чакат с нетърпение.
Ще започне и основен ремонт на 26
училища и детски заведения, след
като през лятото текущи ремонти бя-
ха направени на други 30 училища и
детски градини, уточни тя.
Изграждаме и разширяваме кана-

лизационната мрежа в кварталите
“Симеоново”, “Бенковски”, “Модерно
предградие”, “Горна баня”, м. Сливни-
ца в район “Люлин” и “Горубляне”. С
ремонта на центъра подменяме и ка-
нализационната мрежа там, каза
“Продължаваме с изграждането на

ВиК инфраструктура в кварталите,
където няма такава или е само ча-
стична. В последните години инве-
стирахме над 500 млн. лв. за разши-

ИРИНА САВИНА

рение и реконструкция на ВиК мре-
жата в София. До средата на 2019 г.
ще внесем в общинския съвет и Ре-
гионално прединвестиционно проуч-
ване, което е необходимо условие за
финансиране на проекти за изгра-
ждане на ВиК инфраструктура от
Оперативна програма “Околна сре-
да”, каза Савина.
В момента текат отчуждителни

процедури за изграждане на пробиви
на булевардите “Рожен” и на “П.
Дертлиев”, за разширение на бул.
“Ломско шосе”, за транспортен до-
стъп между кварталите “Обеля 1” и
“Обеля 2”, за изграждане на вътреш-
ноквартална ВиК мрежа в кв. “Мо-
дерно предградие” и др.
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София събра 250 млн. лева
данъци за имоти - с

31,5 млн. повече от 2017 г.
Преди дни международ-

ната рейтингова агенция
“Стандард енд Пуърс” по-
твърди дългосрочния кре-
дитен рейтинг на София,
който бе даден през юни.
Той е BBB- с положител-
на перспектива. Публика-
ция на нов доклад не се
предвижда, защото няма
промяна в параметрите.
Според правилата рей-
тингът на града не може
да е по-висок от този на
държавата. София стана
част от градовете с инве-
стиционни рейтинги в
края на 2017 г.
“Положителната перс-

пектива, дадена като
оценка, помага за при-
вличане на по-евтин фи-
нансов ресурс за реали-
зиране на капиталовата
ни програма. “Стандард
енд Пуърс” отново отчита
добрата работа на об-
щинската администрация

за поддържане на финан-
сова стабилност и високо
ниво на собствени прихо-
ди”, обясни Барбалов.

S&P Global
Ratings потвърди

кредитния
рейтинг

на общината

250,5 млн. лв. имуще-
ствени данъци са платили
софиянци за първите 8
месеца на годината. Су-
мата е с 31,5 млн. лв. по-
вече спрямо същия пе-
риод на 2017 г. Предва-
рителните данни за мест-
ните приходи на Столич-
на община към края на
август сочат, че в хазна-
та са постъпили 494,5
млн. лв., или 72,5% от
заложеното в бюджета,
съобщи зам.-кметът по
финанси Дончо Барба-
лов.
“Тази година капитало-

ДОНЧО БАРБАЛОВ

вата програма на общи-
ната е 569,5 млн. лв. По
предварителни данни
към края на август усвое-
ните средства са 244,7
млн. лв. Разплатени са
56% от предвидените
разходи за строителство-
то на третата метроли-
ния. Плащането на извър-
шените дейности по обек-
тите става 60 дни след
предаването им”, уточни
Барбалов.

Отпадат
стикерите
за платен
налог
на колата

От 1 януари 2019
г. собствениците

на автомобили в
София няма да си
търсят стикерите за
платен годишен да-
нък от общинските
данъчни служби.
Системата за от-

читане на плаща-
нията е напълно
автоматизирана и
от Автомобилна ад-
министрация вече
няма да искат та-
къв стикер, за да
премине колата го-
дишен технически
преглед.
Такава възмож-

ност имаше и досе-
га, но често от ав-
тосервизите искаха
от собствениците
да докажат със сти-
кер, че са си пла-
тили данъка”, обяс-
ни зам.-кметът по
финанси Дончо
Барбалов.

50 услуги вече
са електронни
Над 50 електронни услуги предоставя Сто-

личната община.
“Много използвана от гражданите и фирмите

е проверката на дължимите данъци и плаща-
нето им по електронен път. Електронно може
да се заяви записване в приемното време на
зам.-кметовете или да се запази дата за
обредна зала. От тази година физическите ли-
ца могат да ползват и е-подпис, освен издаде-
ния от общината ПИН или ПИК от НАП, за да
платят онлайн данъците си. София е първата
общинска администрация, която осигурява ус-
лугата чрез 3 канала за достъп. Работим за
електронизация на услугите в териториалното
планиране и строителния контрол”, обясни зам.-
кметът по правните въпроси Ралица Стоянова.
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Пейки и кошчета в модерен
“сенчестосив” цвят

ДАРИНКА ИЛИЕВА

Пишат правила за
вида на фасадите

в центъра

Сенчестосиво или си-
ва сянка - това ще е
цветът на София. В

него ще бъдат боядисани
елементите на градския
дизайн - кошчета, стълбо-
ве, пейки.

Първо това ще стане в
двете зони в центъра, в
които сега и догодина ще
се ремонтира - около ул.
“Граф Игнатиев” и храма
“Св. Ал. Невски”, каза
главният архитект на Со-
фия Здравко Здравков.

Унифицираният цвят е
избран от експерти от
системата RAL. Палитри
от цветове имат Париж,
Рим, Лондон и др. Изборът
на палитрата от цветове на

собили се пространства,
силуети и ще въведем
цветови решения по глав-
ните улици, инструкции за
разполагане на маси, тен-
ти, щендери пред магази-
ни, зимни градини. Ще се
създадат и правила за на-
стилките, градското обза-
веждане, откритите спорт-
ни съоръжения и др.

Наредбата ще
бъде публикувана
през октомври

за обществено обсъжда-
не”, обясни Здравков.

За улиците “Граф Игна-

тиев”, “Шишман”, “Солунс-
ка” и “6 септември” ще
има правила за облика на
фасадите. Те ще бъдат
въведени пилотно. Пали-
трата от разрешени цве-
тове за сградите още не е
определена, а предложе-
нието на екипа на арх. Иво
Пантелеев от А. Д. А. е за

светли пастелни
цветове в топли и
студени нюанси
С тях ще се съобразя-

ват собствениците, когато
правят ремонти. Определ-
ят се и места за климати-

ците, рекламите, осветле-
нието, вид на материали,
дограма, оформяне на
партерните нива и търгов-
ските обекти в тях.

През октомври ще е го-
това и новата наредба за
транспортен анализ. След
приемането є всички бъде-
щисградисРЗПнад20хил.
кв. м и или с височина над
50 м задължително ще до-
казват комуникационно-
транспортното обезпеча-
ване на територията.

“Провеждането на такъв
вид изследване на етап
подробен устройствен
план дава много възмож-
ности за намеса и корек-
ции за постигане на опти-
мално транспортно обс-
лужване - от промени в
обема и предназначение-
то на сградите до улична-
та мрежа и организация
на движението. Вероятно
ще се стигне и до отказ-
ване на инвестиционна
инициатива при доказва-
не невъзможност за нор-
мално транспортно обс-
лужване”, каза Здравков.

ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ

София ще е част от новата
наредба за градския ди-
зайн,кояторазработватур-
банисти и юристи. Създа-
ването є бе заложено при
промените в закона за за-
строяването на София.

“Искаме да създадем
хармонична среда чрез
въвеждането на специ-
фични изисквания за
градските пространства,
сградите и архитектурни-
те ансамбли. Така ще за-
пазим характерни гледки
в града, исторически обо-

Пастелни цветове в топли и студени тонове за фасадите
по ул. “Граф Игнатиев” предлагат от А. Д. А.

Пергола за сядане в цвета на София - сенчестосиво.
СНИМКА: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

2000 рози садят в
Борисовата градина
Три нови фонтана ще красят софий-

ските паркове. На входа на Юж-
ния парк откъм бул. “Г. Делчев” е
възстановен фонтанът, нови водни
съоръжения ще има в езерото в
“Дружба” и в средата на розариума в
Борисовата градина, след като бъде
реконструиран.

“Тази година ремонтираме над 15
паркове и градини, включително и
трите най-големи - Южен, Западен,
Северен, както и Борисовата гради-
на. Най-мащабно се ремонтира в За-
падния парк. Там за 11 млн. лв. се
изграждат нови настилки, осветле-
ние, детска площадка, зелено учили-
ще, възстановяват се сухият фонтан,
езерото и цветната изложба. В Се-
верния парк се обновява входът от-
към ул. “Народни будители”. Скоро
ще завърши ремонтът на парк “Вър-
топо” в “Младост”. Изграждаме алеи,
осветление, детска площадка, стрийт
фитнес и др. Инвестицията е 600 хил.
лв.”, обясни зам.-кметът по екология
Йоана Христова.

С 2 млн. лв. вече е ремонтиран

Така ще изглежда възстановеният
розариум в Борисовата градина.

СНИМКА: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

входът на Южния парк откъм бул. “Г.
Делчев”. Там бяха използвани стари-
те гранитни плочи от пл. “България”
пред НДК. Ще се подмени и настил-
ката на 27 дка алеи и 7 км бордюри.

“Многоваженеиремонтътнарозариу-
ма в Борисовата градина. Там ще бъдат
засадени 2000 различни вида чайно-хи-
бридни, полиантови, миниатюрни и ка-
терливи рози”, каза Христова.
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Арх. Антонин Колар,
който направи София,
европейска столица

Антонин Калар, който
е първия главен ар-
хитект на София, още

в първите години след Ос-
вобождението искат гра-
дът да е европейски.
Градът няма търпение

да хвърли ориенталските
си одежди, конакът да се
превърне в княжески дво-
рец, кривите и кални со-
каци да се изправят в ши-
роки павирани булеварди,
а на мястото на кирпиче-
ните съборетини да из-
раснат красиви сгради. И
този порив на новоосво-
бодения град е обясним.
Когато в края на 1877 г.
руската войска влиза в
града, София наброява
към 11 000 жители. Три
хиляди къщи са сбутани в
българска, турска, еврейс-
ка и арменска махали,
липсват канализация, во-
допровод и осветление,
има над 20 джамии и де-
сетина хана.

Преценявайки,
че градът бързо
трябва да промени
облика си

и да се превърне в евро-
пейска столица, през май
1878 г. княз Дондуков-
Корсаков назначава 37-
годишния чех Антонин
Вацлав Колар за първия
градски архитект със за-
дача да прочисти града и
изработи градоустрой-
ствения му план.
Безценният му принос е

изваден от забвението
едва днес - 140 години
след встъпването му в
длъжност. С подкрепата
на Българската банка за
развитие (ББР), чиято
собственост е сградата до

МИЛА МАНОЛОВА лятото на 1878 г. на Ко-
лар е възложен друг зна-
ков проект - паметникът
на Васил Левски, първият
паметник в новоосвободе-
ното княжество. Идеята
за паметника е на Иржи
Прошек, чешки инженер
и предприемач, верен
партньор на архитект Ко-
лар във всички техни об-
щи начинания. Градският
съвет решава паметникът
да бъде издигнат за 20
дни, но изпълнението му
се проточва цели 17 годи-
ни.
В новоосвободения град

обаче всичко трябва да
се създаде отначало. Как-
то си спомня Вазов тези
първи години след Осво-
бождението: “Цялата по-
ловина на София от кона-
ка на изток не съществу-
ваше - това бяха празни
места, бунища, бостани,
стари къщурки, обкръже-
ни с локви.”

Бъдещият дворец
на княза е все още
турски конак,

неевдигнатаощеисграда-
та на Народното събра-
ние, липсват места за
провеждане на обществе-
ни събития.
Следващата задача на

чешкия архитект е да съ-
здаде градска градина и
мястото е определено:
“Пред входа на конака се
намира един малък пло-
щад, през който тече ва-
дичка и върху който има
няколко дървета. Отстра-
ни се намира една малка
градинка с кьошк (бесед-
ка), а поливането є става
с помощта на дървено ко-
лело” - така го описва по-

Българската
банка за развитие

припомня
приноса на чеха

хотел “България”, в регио-
налния исторически му-
зей на София (бивша Ба-
ня) до 3 октомври може
да бъде разгледана из-
ложбата “Първият главен
архитект на столицата Ан-
тонин Колар”. В експози-
цията се представят на
едно място всички сгради
и обществени простран-
ства, дело на Антонин Ко-
лар, превърнал София в
европейска столица.
Посетителите могат да

видят

реставриран
експонат от
царската чакалня

на Софийската гара,
проектирана от Колар,
която за времето си е би-
ла най-внушителната не
само в България, но и на
Балканите, както и доку-
ментален филм, посветен
на първия градостроител
на столицата.
Чешкият инженер архи-

тект бил опитен и органи-
зиран човек, знаел и мно-
го за историята на града-
например къде е бил рим-
ският водопровод в антич-
на Сердика. Посветил се
изцяло на устройството
на новата българска сто-
лица, работи неуморно
повече от две десетиле-
тия.
Веднага след градоу-

стройствения план през

рано френският учен и
пътешественик Ами Буе.
Антонин Колар проекти-

ра и първите обществени
сгради на София: Военно-
то министерство и Воен-
ното училище, Софийска-
та гара, Офицерския
клуб... Срещу Княжеския
дворец, редом с градска-
та градина в периода
1882-1885 г. по негов
проект е построена и
сградата на Гранд хотел
“България” - първия луксо-
зен хотел в София. Колар
залага на строгите рене-
сансови форми с разноо-
бразие от класически и
барокови детайли и орна-
менти, което превръща
хотела в радваща окото
на ценителя гледка. Без-
брой истории за своите
обитатели помни стария
грандхотел. Сред тях са
на политици и авантюри-
сти, пътешественици и
търговци, писатели, музи-
канти, кинозвезди, журна-
листи. Може би най-зна-
чимата фигура сред тях
или поне човекът, дал
най-голям принос, за да
научи светът повече за
новата българска държа-
ва, е журналистът

Джеймс Баучер,
който живее в
хотела до края
на дните си
С приноса на архитект

инженер Антонин Колар
започва историята на
европейска София. Само
за няколко десетилетия
благодарение на неговия
труд, заедно с плеяда
европейски, а по-късно и
български архитекти и ин-
женери, тя напълно се
променя. Плодът на уси-
лията им е видим и както

отбелязва граф Робер дьо
Бурбулон, пристигнал със
свитата на Фердинанд:
“Страната се променя,
София се превръща в ху-
бав град... Широки улици,
хубави къщи, магазини,
кафенета... Гарата е вели-
колепна, княжеската ча-
калня е бижу... София е
неузнаваема, обхваната
от строителна и разшири-
телна треска.”
Въпреки отдадеността

на делото си, чешкият ар-
хитект става жертва на
политическия конфликт
между русофили и русо-
фоби и изпада в неми-
лост. Лишен от работа
при управлението на Ст.
Стамболов, Антонин Ко-
лар решава да се прибе-
ре в родината си. Скоро
обаче отново се връща в
София и ръководи строи-
телството на храм-памет-
ника “Св. Ал. Невски”.
Умира в София през де-
кември 1900 г. на 59-годи-
шна възраст, напълно за-
бравен.
Кончинатамунееотбеля-

зана по достойнство в пре-
сата и дори в професионал-
ните издания. Днес никой
не знае къде е погребан.

Днешният вид на хотел “България”, който е срещуДвореца. Вдясно - картичка с неговия
облик е била емблема и реклама на София. СНИМКА: ДЕСИСЛАВА КУЛЕЛИЕВА И АРХИВ

Чешкият посла-
ник Душан

Щраух лично от-
кри изложбата,
посветена на

арх. Колар, под-
чертавайки при-
носа на чешките
интелектуалци
за България.

Изложба в
регионалния истори-
чески музей (Банята)
припомня как е из-
глеждала София по
времето на арх. Ко-
лар. Неговите следи
могат да се видят и
до днес в столицата.

СНИМКА: STARA- SOFIA.COM



ЕСТАРТ СОФИЯ XII-XIIIПОНЕДЕЛНИК, 17 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. Познатият чай
“Билкокооп”

с нов дизайн и
нови артикули

От началото на годината кооператив-
ният чай с марка "Билкокооп" вече

се пакетира в новия цех на “Булмин-
векс-ГБ” ЕООД, в столичния квартал
“Горна баня”. Става дума за чайовете,
които се произвеждат по едни и същи
традиционни рецепти от 1949 година
досега. От април тази година пакетира-
нето им се извършва от “Булминвекс-
ГБ” ЕООД, но смесите продължават да
се приготвят от другото кооперативно
предприятие “Билкокооп” ЕООД.
“Произвеждаме основно три вида бил-
ков чай - с филтър без конец в карто-
нен пакет, филтър с конец в индиви-
дуална хартиена опаковка и филтър с
конец в индивидуална алуминиева опа-
ковка”, каза управителят на “Булмин-
векс-ГБ” ЕООД Силвия Дойчинова. Три-
те вида попадат в различни ценови сег-
менти на пазара на чай в България. Но
дори в най-скъпия сегмент - там, където
е черният чай в алуминиева опаковка,
производството на нашето кооператив-
но предприятие е с изключително
атрактивна цена по отношение на кон-
курентите.
Алуминият е новост при опаковането

на чай в България, въпреки че отдавна
се използва от пакетиращата инду-
стрия в света. Алуминиевите опаковки
на хранителните продукти се налагат
все повече, тъй като са безвредни за
храната, издържат на екстремално ви-
соки и ниски температури и не позволя-
ват в храната да попадне каквото и да
е запрашаване. Те са екоопаковка и
осигуряват по-добра хигиена на продук-
та, отколкото хартията.
Както са имали възможност да се

убедят в течение на десетилетия хиля-
ди потребители, чайовете с марката
“Билкокооп” са не само полезни, но и

изключително разнообразни. Продукто-
вата листа включва десетки български
билки като: лайка, шипка, мента, риган,
мащерка, каркаде, маточина, боровин-
ка, кантарион, много смеси, подпомага-
щи лечението на редица заболявания,
както и все по-популярните черен и зе-
лен чай. Цялата продуктова гама може
да бъде открита в магазините на тър-
говска верига КООП, в кооперативните
хотели, работещи под марката “КООП -
Вашето място за почивка” и в другите
търговски вериги в цялата страна.

Кооперативният производител на минерална
вода “Горна баня 1” - “Булминвекс-ГБ” ЕООД,
може да се похвали с успешното приключване
на два инвестиционни проекта през тази година.
През април дружеството, собственост на Цен-
тралния кооперативен съюз, пусна в действие
машини за пакетиране на чай. С тази инвести-

ция популярният чай “Билкокооп”, който се
произвежда без прекъсване от 1949 г. досега,
стана част от производствената листа на “Бул-
минвекс-ГБ” ЕООД. Няколко месеца по-късно -
на 20 юни, кооперативното предприятие пусна в
действие и поточна линия за бутилиране на ми-
нерална вода в стъклени бутилки.

Минерална вода
“Горна баня 1”
е с уникално pH

и подходяща за
всекидневна употреба

то на околната среда, води до
висока киселинност в орга-
низма, която подпомага раз-
витието на болестни процеси
и патогенни микроорганизми.
Като високоалкална вода
“Горна баня 1” е отрицателно
заредена и е антиоксидант.
Доказано е, че

антиоксидантите
намаляват
клетъчните и
ДНК увреждания,

причинени от свободните ра-
дикали. Пиенето на такава во-
да може да помогне неутра-
лизирането на киселините и
да изчисти свободните ради-
кали от тялото. Високото рН
редуцира нуждите от мазнини
и холестерол, които по прин-
цип се произвеждат, за да се
защити тялото от увреждащи
киселини. Пиенето на алкал-
на вода освобождава мазни-
ните и може да доведе до за-
губа на излишно тегло. “Меж-
дународните партньори на
“Булминвекс-ГБ” ЕООД изиск-
ват високото pH на минерал-
ната вода “Горна баня 1” да
се подчертава още по-отчет-
ливо на етикета”, каза Силвия
Дойчинова. “Стъклените бу-
тилки вече се изнасят в Румъ-
ния, водят се преговори с тър-
говски партньори и в други
държави. Част от нашия отго-
вор на тенденциите за здра-
вословно хранене са и новите
серии на минерална вода
“Горна баня 1” с розов и със
зелен етикет, които се приеха
много добре от потребители-
те. Те се предлагат приори-
тетно в търговската верига
КООП и повечето национални
търговски вериги в страната”,
допълни още управителят на
кооперативното дружество.
Тъй като водата е подходяща
и за малки деца, дружеството
пуска и специален асорти-
мент за тях - етикет със серия
детски анимационни герои.

След пускането на пазара
на новите артикули със
зелена и розова капачка,

предлагането на минерална

вода "Горна баня 1" в стъкле-
ни бутилки бе следваща ло-
гична крачка към разширява-
не на пазарния успех на коо-

перативното дружество. Така
кооперативната минерална во-
да обхваща нови групи потре-
бители и отговаря на съвре-
менните тенденции в този чув-
ствителен сегмент на пазара.
“Въпреки че стъклените бутил-
ки ще се продават в коопера-
тивните магазини и някои дру-
ги търговски вериги, основният
им пазар все пак е ХоРеКа сек-
тора”, каза пред “24 часа” упра-
вителят на “Булминвекс-ГБ”
ЕООД Силвия Дойчинова. В мо-
мента в стъклени бутилки се
предлагатасортиментитеот1ли-
тър и 500 милилитра. За пазара

тези разфасовки
са иновативни,

тъй като останалите произво-
дители предлагат предимно
стъклени бутилки от 750 гра-
ма и 330 грама. “Изследвайки
европейските тенденции,
установихме, че това е масов
тренд, отговарящ на общата
тенденция да се пият все по-
големи количества минерална
вода и затова предложихме
на пазара по-подходящи спо-
ред нас артикули”, обясни
Силвия Дойчинова. “Бутилка-
та от един литър е по-удобна
и за ресторанти, защото
проучванията показват, че на
практика това е количеството
вода, което изпиват двама ду-
ши. Стъклените бутилки няма

Основният пазар на стъклените бутилки “Горна баня 1”ще са ресторанти-
те.

да са оборотни, такава прак-
тика няма по света. За да
употребиш втори път една
стъклена бутилка, трябва да я
обработиш специално и да я
дезинфекцираш. Това не отго-
варя на съвременните изиск-
вания към произвежданите
храни и напитки, а и тези раз-
ходи са несравними с разхо-
дите за нови бутилки”, каза
още Дойчинова. Дизайнът на
новите опаковки повтаря мо-
дела на познатата вече бу-
тилка “Горна баня 1” от литър
и половина, която отдавна е
предпочитан продукт от по-
требителите.
“Булминвекс-ГБ” ЕООД бу-

тилира минералната вода от
сондаж номер 3 в софийския
квартал “Горна баня” от 1958
г. и е първото предприятие от
този род в страната. На паза-
ра тази минерална вода се е
наложила най-вече заради

слабата си минерализация,
което я прави годна за все-
кидневна употреба.

Водата от този сондаж
е с около два пъти
по-ниско минерално
съдържание

от най-разпространените у
нас минерални води, но това,
което я прави уникална, е не-
йното високо pH. С pH 9,79
“Горна баня 1” е най-силно
алкалната минерална вода в
България и е втора по този
показател в Европа.
Високоалкалните води с ни-

ско минерално съдържание се
налагат все повече като тен-
денция на световния пазар.
Това е пряко свързано със
здравословното хранене. Съ-
временният човек консумира
много нездравословна храна,
което, съчетано с високите
нива на стрес и замърсяване-

Всички серии
минерални води,
произвеждани от
“Булминвекс-ГБ”,
се продават
приоритетно в
магазините КООП.

От април тази
година билковите
чайове с марката
“Билкокооп” вече
се пакетират от
кооперативното
предприятие
“Булминвекс-ГБ”
ЕООД.
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Сердика може да е била
основана и преди първата

половина на I век
огърлица - един от
S-образните є еле-
менти. Това са
първите такива
находки, разкри-
ти от този пе-
риод на антич-
ния град.
Сред любо-

питните находки
са игли за коса,
дръжка от меч,

част от лък и пул-
чета за игра, като за

четирите години проуч-
вания броят им е над
5000 извън монетното
съкровище.
Ясно е, че

под площада се
е намирала
огромна сграда,

над 50 м, с много поме-
щения, сред които голя-
ма тържествена зала с
колони, магазини, заве-
дения и ресторанти.
Точно там под пода на
едно от помещенията
учените намериха мо-
нетното съкровище.
2976 сребърни монети
са били поставени в ке-
рамично гърне, върху
което е издълбано име-
то Селвий Калист.
Намерено е и дъно на

лампа с печат на произ-
водителя, който е от
района на днешна Ли-
бия. Затова според ар-
хеолозите сердикийците
са търгували през море
с Африка, Мала Азия и
Египет. Това доказва,
че сердикийците са би-
ли доста заможни и са
си поръчвали стриди от
Егейско море.

Римският град Серди-
ка може би е осно-
ван по-рано от 50-те

години на I век, каквато
е работната хипотеза на
учените. Косвено доказа-
телство за това предпо-
ложение дават откритите
републикански римски
денарии при разкопките
на пл. “Св. Неделя”. Въз-
можно е основаването
на Сердика да е станало
още по-назад във време-
то, съобщи зам.-кметът
на София по култура и
образование доц. Тодор
Чобанов.
“Тази година продължи

проучването на най-голя-
мата антична сграда, от-
крита досега. Колегите
смятат, на база на
проучванията в послед-
ните три сезона, че най-
вероятно става дума за
т.нар.

градска базилика -
мястото, където в
римската епоха
работят градските
управници -

магистрати. Проучвания-
та разкриха ателие за
бронз в помещението,
където преди това се

Най-голямата антична сграда под пл. “Св. Неделя” вероятно е градската базилика на
Сердика, съобщи доц. Тодор Чобанов. СНИМКИ: РУМЯНА ТОНЕВА

откри съкровището от
над 3000 сребърни мо-
нети. Ателието е въз-
можно да е обслужвало
именно нуждите на
градските първенци, от-
кри се и една мастилни-
ца. Сред най-интересни-
те дребни находки са
фрагменти от накити,

включително и златни.
Екипът от Националния
археологически инсти-
тут с музей при БАН ус-
пя да определи и репу-
бликански римски дена-
рии сред монетите в съ-
кровището. Това може
да свали назад във вре-
мето датировката за ос-

новаването на римския
град, но да изчакаме
резултатите”, обясни
доц. Чобанов.
Общината финансира

разкопките там за 4-а
поредна година, като за
последния сезон бяха
отпуснати 350 000 лв.
Преди месец

на площада бе
открито и злато
- обеца, която
е датирана от
II-III век,

със син камък и част от

Едно от ценните открития през този сезон е уникалната
раннохристиянска гробница на ул. “Московска”.

ДАРИНКА ИЛИЕВА

Доказват го находки,
открити при разкопките
на пл. “Св. Неделя”

Столичната община ще отпра-
ви покани към световни то-

пархитекти да участват в кон-
курса за нова визия на пл. “Св.
Неделя”. Конкурсът ще стартира
този месец.
Главният архитект на София

Здравко Здравков е разговарял
в конкурса да се включат бюра-
та на световноизвестните архи-
текти Масимилиано Фуксас,
проектирал стъкления фенер в
Рим и терминал 3 на летището
в Шенжен, Стефано Боери -
известен с вертикалните си го-
ри по фасадите и автор на
идеята за градове гори в Ки-
тай, Жан-Мишел Вилмот,
проектирал руския правосла-
вен център в Париж и кулата
на мира в Санкт Петербург,
Рем Колхас - носител на най-
високата награда в архитекту-
рата “Прицкер”, и Вини Маас,
проектирал небостъргач, напо-
добяващ кристал.
“Този конкурс е най-важният

елемент от веригата на свърза-
ни пешеходни пространства.

София кани световни
архитекти в конкурса
за площад “Св. Неделя”
Очаква се идеи за новата визия да предложат
Масимилиано Фуксас, Стефано Боери,
Жан-Мишел Вилмот, Рем Колхас и Вини Маас
Основната цел е да се обнови
площадът и да се свърже с пе-
шеходната зона на бул. “Вито-
ша” и с Градската градина
през ул. “Съборна”, като така
се създаде нова връзка и с пл.
“Независимост”. Обликът му
трябва да съответства на клю-
човото му значение за града.
Проектантите трябва да съ-
хранят паметта му, простран-
ствената и културната му иден-
тичност и да предложат нова
функционалност и качествена
градска среда”, обясни главни-
ят архитект на столицата

Здравко Здравков.
В първата фаза на конкурса

ще могат да участват всички
архитекти, не само чужди, кои-
то отговарят на условията, по-
ставени от общината. После
жури ще определи седем от
участниците в първия кръг,
които възложителят ще покани
да изработят идейни проекти.
Екипите, които ще участват в
конкурса, трябва да имат опит
в проектирането на подобни
обекти. Очаква се победителят
да е ясен до края на март
следващата година.
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София ще има
първи аквапарк
с 5 басейна
и пързалки

София ще има своя
първи аквапарк. Се-
мейният атракцион

е част от проекта за раз-
ширение на парк “Възра-
ждане” на общинското
дружество “Софийски
имоти” ЕАД.
Най-новият парк на

столицата - “Възражда-
не”, беше открит през
2016 г. и се простира
върху 52 декара. Паркът
беше изграден със сред-
ства на “Софийски имо-
ти” ЕАД, като част от тях
са заем от “Фонд за
устойчиво градско разви-
тие на София” ЕАД по
инициативата JESSICA.
“От 2017 г. работим по

разширението на парк
“Възраждане” с още 25
дка. Този проект е осно-
вен приоритет за друже-
ството. Извършихме се-
риозни проучвателни
дейности на терена, из-
следвани са балнеолож-
ките качества и съставът
на минералната вода от
сондаж “Баталова воде-
ница” и изготвихме пред-
проектна концепция. Це-
лият процес се случва с
активното участие и под-
крепата на кмета на Со-
фия г-жа Йорданка Фан-
дъкова, на председателя
на Столичния общински
съвет Елен Герджиков и
на главния архитект
Здравко Здравков. С
проекта си поставихме
за цел да подобрим сре-

Проектът е част
от разширението

на парк
“Възраждане”
на общинското

дружество
“Софийски
имоти”

дата за отдих в централ-
ната градска част, да
предложим развлечения
от семеен тип, да създа-
дем допълнителни усло-
вия за спорт и рекреация
в паркова среда и да по-
добрим облика на райо-
на около парка”, обясни
изпълнителният директор
на “Софийски имоти”
ЕАД Димитър Шивачев.
Вече е готов и идейни-

ят проект за разшире-
нието на парк “Възра-
ждане”, който е изготвен
от архитектурно студио
“Денеф”. Той предвижда
върху 25-те дка да се
оформят

2 зони - паркова и
развлекателно-
рекреационен
комплекс
Ще има 4 главни и 4

второстепенни входа, за
да осигурят бърз достъп
от и към съседните жи-
лищни сгради, комплекс

“Спортна София”, близко-
то училище и детска гра-
дина, спирките на град-
ския транспорт и метро-
станция “Опълченска”.
Централната зона на

парковата част е оформе-
на като широко открито
пространство с места за
сядане и богато озеленя-
ване. Предвидени са и 5
площадки за отдих с раз-
лична големина, разполо-
жени в периферията на
парка и встрани от глав-
ните и по-натоварени
алеи. Най-голямата пло-
щадка е оформена около
съществуващ дъб с впе-
чатляващи размери и ко-
рона с диаметър близо 25
м. В централната зона на
парка ще има и поляни с
южно изложение, подхо-
дящи за игри, пикник,

слънчеви бани и отдих.
Планира се богато озе-

леняване на новата част,
която ще допълни парка.
В нея ще преобладават
широколистните видове -

ще се засадят
346 шестили,
сребролистен
явор, дъб, платан,

каталпа, див рожков, лик-
видамбър, червенолистна
слива и плачещ червено-
листен бук. За засилване
на целогодишния ефект от
растителността в проекта
се предвиждат и иглолист-
ни видове - 80 ели, сек-
вои, кедър, туя и лъжеки-
парис. Над 10 000 храста
както вечнозелени, така и
цъфтящи, ще допълват бо-
гатото озеленяване. 5000
цветя също ще красят но-
вата част на парк “Възра-
ждане”.
Семейният аквапарк ще

се простира на 6,5 дка, с
вход от ул. “Българска мо-
рава” и капацитет от 500
посетители. В него ще
има открити басейни, вод-
но-игрови съоръжения и
обслужваща сграда с под-
земни спазона и закрит
басейн. За пълненето на
басейните ще се използва
минерална вода от нахо-
дището “Баталова водени-
ца”.
“Искаме комплексът да

се превърне в семейна зо-
на, в която и деца, и роди-
тели да открият своя на-
чин да прекарат пълно-
ценно свободното си вре-
ме”, подчерта Шивачев.

В аквапарка ще има 5
открити басейна: основен
детски басейн с дълбочи-
на 15 см с 4 пързалки за
спускане и множество
водни ефекти; детски ба-
сейн с дълбочина 60 см;
бебешки басейн; развле-
кателен басейн с дълбочи-
на 140 см и хидромаса-
жен басейн с дълбочина
90 см. Част от атракциите
ще са 2 ролба с по 1 улей
и 1 пързалка с 3 успоред-
ни улея в северната част
на комплекса. В подзем-
ната част на обслужваща-
та сграда ще има

спазона и закрит
басейн с размери
25х15 м и
6 коридора
В спазоната ще има

солна стая, парна баня,
инфрачервена сауна, фин-
ландска сауна, шоково
ведро и др. В тревните
зони ще има шезлонги.
Прогнозната стойност

на проекта за разшире-
нието на парк “Възражда-
не” е 9,55 млн. лв. За
реализацията “Софийски
имоти” ЕАД ще инвестира
собствени средства и ще
кандидатства за финанси-
ране от Фонда за градско
развитие. В момента тече
процедура за избор на
изпълнител.

Проектът за бъде-
щия аквапарк в
столичния парк
“Възраждане”.

Парковата зона ще се
разшири с още 25 дка.

Визуализация на
водните съоръже-
ния и пързалките.
СНИМКИ:
“СОФИЙСКИ ИМОТИ”
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Ортопедична болница „Витоша” работи 
по договор с Националната здравно-
осигурителна каса (НЗОК). Болницата 

предлага безплатни прегледи. 
Заявете преглед на 0888 585 775.
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Дават 6 млн. лв. за
ремонти и апаратура
на общински болници
Над 6 млн. лв. в ре-

монти и оборудване
на общинските бол-

ници и поликлиники ин-
вестира Столичната об-
щина. В някои от тях ра-
ботата вече е започнала,
а за останалите текат
процедури за избор на
изпълнител, съобщи
зам.-кметът по финанси и
здравеопазване Дончо
Барбалов.
Най-мащабен е ремон-

тът на Банката за майчи-
на кърма, който е за бли-
зо 1 млн. лв. Откакто е
открита през 1989 г.,
сградата не е била обно-
вявана. Сега там се пра-
ви цялостен вътрешен и
външен ремонт - подмен-
ят се ВиК, отоплителната
и елинсталация, поставя
се топлоизолация и др.

Обновяват
Банката за

майчина кърма

лявания от туберкулоза,
диабет, сърдечносъдови
и др.”, обясни Барбалов.
В Първа АГ болница

“Св. София” вече при-
ключва основният ре-
монт на покрива. Пред-
стои да бъдат обновени
отделението по хирургия
на млечната жлеза и ро-
дилните зали. Ще бъдат
закупени мамограф, ехо-
граф и лапароскопско
оборудване на опера-
ционния блок.
855 000 лв. пък се ин-

вестират в саниране на
сградата на Втора АГ
“Шейново”. Във Втора
МБАЛ вече приключва
основният ремонт на фи-
зиотерапевтичното отде-
ление. Общо 15 поликли-
ники ще получат средства
за ремонт и техника.

Зам.-кметът Дончо Барбалов проверява ремонта на фи-
зиотерапевтичното отделение на Втора МБАЛ.

Ремонтът трябва да при-
ключи през есента.
“Банката за майчина

кърма е една от малкото
подобни структури на
Балканския полуостров.
В нея има отделение по
събиране, съхранение и
пласмент на майчината
кърма, отделение по
пастьоризация и лиофи-
лизация и лаборатории
по микробиология и био-
химия. Събраната от до-
норки кърма се предос-
тавя на здравни заведе-
ния и частни лица за
нуждаещи се кърмачета,
чиито майки са със забо-

Безплатни прегледи за рак
на гърдата и на простатата

Четири скринингови кампании организира Столичната
община.
350 000 лв. дава кметството за прегледи за рак на

млечната жлеза. Кампанията е от 2015 г. и са изследва-
ни 16 361 жени от общинските училища и детски гради-
ни, културни институти и транспортните дружества. Тази
есен безплатните прегледи ще са за медицинските спе-
циалисти от училищата, яслите и детските кухни.
За първи път стартира и безплатен скрининг за рак на

простатата на мъжете над 40 г. в общинските транспорт-
ни дружества и образователни институции. Прегледи ще
преминат над 4900 мъже. За 2 месеца 200 души са ми-
нали безплатен преглед на бял дроб. За първи път тази
есен ще стартира и скринингово изследване на щитовид-
ната жлеза за преподаватели на възраст от 20 до 45 г.
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Над три десетиле-
тия пазарът

“Красно село” е
любимо място за
пазаруване на со-
фиянци заради

разнообразието от
пресни български

продукти,
които могат да
се намерят там.

Певицата Камелия Воче има магазин
на пазара “Красно село” от 2 г.

Повече от 30 години
пазар “Красно село”
е едно от любимите

места за пазаруване на
столичани от всички краи-
ща на града.
През последните години

на пазарната площадка,
стопанисвана от общин-
ското дружество “Пазари
Юг”, бяха направени се-
риозни инвестиции и мя-
стото стана още по-прият-
но и привлекателно. Па-
зарът предлага на клиен-
тите истински кулинарен
оазис, както и десетки сер-
гии, отрупани с български
плодове и зеленчуци.
“Голямата инвазия на за-

падните търговски вериги
сякаш уби автентичните
български пазари, които
помнимотдетството.Няко-
га те имаха типичен коло-
рит и огромно разнообра-
зие от стоки.

Освен за търговия
и пазаруване това
бяха и социални
средища,

където хората се среща-

Пазар “Красно село” -
30 г. любимо място за

пазаруване на столичани
Фермерски фестивал превзема

парка “Заимов” на 30 септември

ха със съседи и прияте-
ли. За съжаление, в по-
следните няколко години
хората забравиха за
малките квартални па-
зарчета и те сякаш из-
чезнаха. Но българинът
остана верен на тради-
цията да пазарува каче-
ствени български плодо-
ве и зеленчуци, истинско
сирене и кашкавал.
Клиентите се убедиха, че
пластмасовите домати и
зарзават от лъскавите
брошури на чуждите тър-
говски вериги не могат
да заменят истинския
български вкус. Затова
на пазарите “Красно се-
ло” и “Иван Вазов”, които
ние стопанисваме, гаран-
тираме, че всеки може
да намери стоката, която
търси, и качествени и
пресни български про-
дукти”, обясни изпълни-
телният директор на “Па-
зари Юг” ЕАД Николай
Попов.

Магазин на пазара
в “Красно село”
има певицата
Камелия Воче
Преди повече от 2 г. тя

отвори там своя кулина-
рен магазин на пазар.
“Пазарът ме привлече

със своята автентичност
и непринуденост. Освен
това всеки ден имам до-
стъп до пресни продукти
за моите кулинарни спе-
циалитети. “Красно село”
остана единственият
истински пазар в София.
Локацията му е уникална
и на него може да наме-
риш всичко, от което се
нуждаеш. За моята кух-
ня е много важно да
имам качествени продук-
ти и тук ги намирам. В
началото останалите на-
ематели бяха учудени
как съм се захванала с
този бизнес точно на то-
ва място. Сега всички се
радват на успеха ми. Хо-
рата от “Пазари Юг”,
които са стопани на па-
зара, ме накараха да се
чувствам като у дома си,
за което им благодаря”,
разказа Камелия Воче.
На няколко метра от

нейния магазин е сергия-
та на младо момиче, кое-
то клиентите на пазара
познават с уникалните
български домати, които
предлага.
“Пазарът е чудесен.

Въпреки ремонта на бул.
“Гоце Делчев” мястото
остана достъпно и има
огромен паркинг.

Александър, който е собственик на книжарницата на от-
крито

След пускането на
метрото очакваме
истински бум”,

разказва Пуфи.
Истинска книжарница

на открито пък посреща
посетителите на входа на
пазара.
“От 20 г. продавам кни-

ги и учебници на пазара,
тук съм израснал и това е
моето място. Имам всич-
ко - от вестници и списа-
ния до пълна гама учени-
чески пособия и учебни-
ци”, обяснява Александър.
“Пазари Юг” ЕАД стопа-

нисва и друг популярен
столичен пазар - “Иван
Вазов”. Той стана любимо
място за пазаруване и на
много известни личности,
които участват в популяр-
но кулинарно риалити.
Там е един от най-попу-
лярните в София магазин
за месо и месни продук-
ти, предлагащ високока-
чествено месо, колбаси и
деликатеси. На пазара
“Иван Вазов” повече от 4 г.
се организира и ежесед-

мичен фермерски пазар.
Дейността на “Пазари

Юг” ЕАД се разпростира
и извън пазарните пло-
щадки, които стопанисва,
поради нарастващия ин-
терес на производители и
потребители към фермер-
ски, чисти продукти, пред-
лагани директно от произ-
водителя,
“Пазари Юг” ЕАД ре-

довно е домакин и съор-
ганизатор на различни те-
матични събития. В тради-
ционни вече се превърна-
ха великденският фермер-
ски пазар, коледният
фермерски пазар на ул.
“Оборище” в центъра,
фермерският фестивал в
парка “Заимов” и др.
По традиция и тази

есен “Пазари Юг” ЕАД
съвместно с фермерски
организации ще органи-
зира отново фермерски
фестивал в парка “Заи-
мов”. Той ще се проведе
на 30 септември. А през
декември ще има фер-
мерски коледен базар на
ул. “Оборище”.

Пуфи е извест-
на на пазара,
защото
предлага
най-вкусните
домати.

Пазарнитеплощадки,стопанис-
ваниот“ПазариЮг”,санесамоза
търговияипазаруване, ноиместа
за срещи и приятни разговори.
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Почва голям ремонт на
пазар “Герена” до месец,

догодина и пазара “Хаджи Димитър”
През октомври ще за-

почне голям възстанови-
телен ремонт на пазар
“Герена” в София. Той се
стопанисва от общинско-
то дружество “Пазари
Север” ЕАД.
Предвижда се ремонт

на откритата елинстала-
ция на бизнес шкафове-
те, обновяване на метал-
ната покривна конструк-
ция, под която са разпо-
ложени всички търговски
маси и много павилиони,
поставяне на енергоспе-
стяващо осветление на
покрива и полагане на
асфалтова настилка. В
модернизацията общин-
ското дружество

ще инвестира
до 198 000 лв.

без ДДС.
През 2019 г. пък ще

започне и поетапното
обновяване на пазар
“Хаджи Димитър”. 16 но-
ви павилиона ще замен-
ят сегашните, които са
над 20-годишни и са сил-

Камери ще
пазят търговци

и клиенти
на пазарите в
“Овча купел 2”
и “Толстой”

Лулчев.
От тази пролет вече

работи и видеонаблюде-
ние на пазарите “Дружба
1”, “Герена” и “Хаджи Ди-
митър”. Инвестицията е
70 000 лв. Предстои об-
щинското дружество да
постави камери и на па-
зарите в “Овча купел-2”
и “Толстой”.
“През последните ня-

колко месеца видеона-
блюдението доказа свое-
то значение за наемате-
лите и посетителите на
пазарите. Опитите за
кражби и рушене на иму-
щество вече са инци-
дент. Пазарните площад-
ки, които стопанисваме,
ежедневно се посещават
от хиляди жители и гости
на столицата, затова с
камерите защитаваме
служителите, клиентите
и общинското имуще-
ство”, подчерта Лулчев.
“Пазари Север” ЕАД

стопанисва 23 пазарни
площадки в София. Сред
тях е пазарът “Подуяне”

или по-известен като
“Птичи пазар”. Всяка съ-
бота той се превръща в
изложение на гълъби и
декоративни рибки. Па-
зарът на приложното из-
куство на пл. “Св. Ал.
Невски” е уникален със
стоките, които предлага.
Те са ръчно изработени
бродерии и плетива, кои-
то разкриват красотата
на българската шевица.
През октомври

ще има конкурс
за отдаване
под наем

на търговски площи и
обекти на всички паза-
ри на дружеството. От 1
до 12 октомври желае-
щите могат да подадат
документи за участие.
Повече информация ще
има на интернет страни-
цата на “Пазари Север”
ЕАД.

но корозирали. Ще се из-
градят нови тротоари и
площна нивелация.
“Възложихме анализ за

състоянието на метални-
те покривни конструкции
на някои от пазарите,
които стопанисваме –
“Герена”, “Дружба-1” и
“Ботунец”. Предстои да
организираме всички
дейности, за да изпъл-
ним предписаните техни-
чески мерки. Целта ни е
да осигурим нормална
работа на наемателите и
комфорт на посетители-
те”, обясни изпълнител-
ният директор на “Паза-
ри Север” ЕАД Иван

Изпълнител-
ният директор
на “Пазари Се-

вер” ЕАД
Иван Лулчев

разказва
за предстоя-
щия ремонт
на пазар
“Герена”.

СНИМКА:
РУМЯНА
ТОНЕВА

“Лозенец” ще има нов
пазар от октомври
Есента ще зарадва столичани с

нов пазар, съобщиха от общинското
дружество “Пазари Изток” ЕАД.
Предвижда се реконструираният

пазар “Сребърна”, намиращ се на ед-
ноименната улица в квартал “Лозе-
нец”, да заработи още през октом-
ври. До края на месеца ще приключи
изграждането на 8 павилиона и пар-
кинг. Проектът е на общинското дру-
жество, което инвестира 160 хил. лв.
собствени средства.
“Жителите на тази част от кварта-

ла имат нужда от удобен пазар, за-
щото близкият търговски център не
удовлетворява нуждите им от пресни
плодове и зеленчуци, нито от стоки,
каквито лесно могат да бъдат откри-

ти на един традиционен пазар”, обяс-
ни изпълнителният директор на “Па-
зари Изток” Радослав Влахов.
През изминалите години ръковод-

ството на дружеството реконструира
пазар “Ситняково” и пазара пред
блок 58 в Студентски град.
“Малкият бизнес у нас се нуждае

от конкурентни предимства. Ключо-
вото място, на което ще бъдат изгра-
дени павилионите в “Лозенец”, ще
даде силен старт на търговците да
развиват бизнеса си”, смята Влахов.
Доказателство за това е големият

интерес, който реконструираните от
компанията пазари жънат към този
момент. Освен от ежедневно пресни-
те стоки, клиентите на “Пазари Из-

ток” са привлечени и
от регулярните фер-
мерски пазари, а съ-
що и от детските ра-
ботилници.
При интерес такива

събития ще се органи-
зират и на новия па-
зар “Сребърна”. Въз-
становяването на този
емблематичен пазар
е продължение на по-
литиката на Столична
община за рекон-
струиране и модерни-
зация на търговските
пространства в града.

Готов е
модерният
пазар за
зеленчуци
в “Люлин”
Ръководството на общинското дру-

жество “Пазари Запад” ЕАД рабо-
ти усърдно за изпълняването на биз-
нес плана си.
Като част от приоритетите на об-

щинската фирма беше реконструк-
цията и модернизацията на пазарна-
та площадка на “Люлин IV”. Там “Па-
зари Запад” ЕАД изгради нов, моде-
рен, направен по всички стандарти
зеленчуков пазар.
Следващата мисия в бизнес плана

на дружеството беше изграждането
на собствена постоянна система за
видеонаблюдение. Вече на всички па-
зарни площадки са ситуирани над 50
камери за видеонаблюдение. Така об-

Обновеният пазар в “Люлин”

щинското дружество гарантира спо-
койната работа на търговците и сигур-
носттанаклиентитесиприпазаруване.
Отскоро “Пазари Запад” ЕАД съ-

вместно със Столичната община сто-
панисва и паркинга около Национал-
ния стадион “Васил Левски”, след ка-
то в края на 2017 г. дружеството уве-
личи капитала си.
През седмицата пространството

около националния стадион ще се
ползва като паркинг, а в събота и не-
деля там ще продължи търговията на
спортни стоки като ски и велосипеди.

Отскоро
общинското
дружество
“Пазари
Запад”
стопанисва
и паркинга
около На-
ционалния
стадион
“Васил
Левски”.

Такащеизглеждат павилионите
на обновения пазар “Сребърна”.
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Женският пазар
става туристическа

атракция,
туроператори

вече водят групи
- Г-н Димитров, отчи-

тате още 1 г. от упра-
влението на “Пазари
Възраждане” ЕАД. Как-
во се промени?
- Основната ми задача

е реализацията на кон-
цепцията ми за развитие
на пространствата и обек-
тите на “Пазари Възра-
ждане” ЕАД, за което
имам подкрепата на Съ-
вета на директорите на
дружеството – на предсе-
дателя Маргарита Алек-
сандрова и на Веселин
Теофилов. За двете годи-
ни на управление постиг-
нахме устойчивост на
приходите и печалбата. С
добрите условия привля-
кохме сериозни търговци
и български производите-
ли, което гарантира по-ви-
соко качество на стоките
и услугите и повече
клиенти както на Жен-
ския пазар, така и на па-
зар “Димитър Петков”. И
двата пазара са не само
съвременни търговски
пространства, в които се
предлагат стоки на бъл-
гарски производители и
продукти от Близкия из-
ток, но и места за социал-
ни и културни събития. За
втора година при голям
интерес на Женския па-
зар се проведе StrEAT

Обновихме
лятната сцена
на НДК и я

превръщаме във
водещо място за
културни събития

ристическа дестинация.
Как ще стане това?
- Работя за превръща-

нето на Женския пазар в
туристическа дестинация.
Имаме споразумения с
няколко големи туропера-
тори и те водят групи ту-
ристи на Женския пазар.
Той е част от “Зоната на
толерантността”. Знаете,
че наблизо са църквата
“Св. св. Кирил и Мето-
дий”, Централната со-
фийска синагога, католи-
ческата катедрала “Св.
Йосиф”, румънската пра-
вославна църква “Св.
Троица”, джамията “Баня
Баши” и Главното мюф-
тийство на мюсюлманско-
то вероизповедание.
Искаме да покажем духа
на Женския пазар и да го
популяризираме като ед-
на от туристическите и
търговски забележително-
сти на столицата и както
всички големи европейски
пазари да организираме

фестивали за
хранене, вино
и изкуство
Представихме история-

та му на 6 билборда с
атрактивни архивни сним-
ки и текстове на българ-
ски и английски. Убеден
съм, че тази политика ще
доведе сериозни инвести-
тори, които ще превърнат
пазара и района в по-при-
влекателно място за все
повече софиянци, търсе-
щи не само хранителни
продукти, но и развлече-
ния и социални контакти.
Тази политика ще доведе
до ръст на приходите и
устойчивост на икономи-
ческите показатели на
дружеството.
Известната индийска

журналистка Ниита Лал
от индийския икономиче-
ски седмичник The Week
представи Женския па-
зар. Нарича го мини
ООН. Поради огромния
читателски интерес ста-
тията є беше отпечатана
в още петдесетина изда-

ния по света. Смело мога
да кажа, че

Женският пазар
е известен и в
Израел, Пакистан,

Нигерия и др.
- Какви социални ини-

циативи реализирате?
- “Пазари Възраждане”

е общинско търговско
дружество с изразена со-
циална отговорност и
чувствителност към ак-
туалните обществени
проблеми. Тези дейности
не са кампанийни и не ги
реализираме само по
празници. Продължаваме
коледния базар, дните на
българските занаяти и
подкрепата на благотво-
рителни инициативи като
част от политиката на
Столична община и СОС.
Стартирахме благотво-

рителна екопрограма за
разделно събиране на
текстил с Humanita Ltd и
БЧК в специални контей-
нери на Женския пазар и
на пазара “Димитър Пет-
ков”. Искаме да накараме
хората да се замислят за
природните ресурси и
текстила, който всеки из-
ползва. Всички трупаме
вкъщи дрехи, а чрез кон-
тейнерите можем да ги
дарим за хора в нужда.
Годните за употреба дре-
хи се използват за кри-
зисния резерв към Фонда
за бедствия на БЧК за
даряване на хората в бе-
да, а другите се прерабо-
тват или изнасят в страни
от Третия свят за подпо-
магане на социални кау-
зи и поощряване на
предприемачеството. То-
зи проект е зелена ино-
вация – с връщането на
суровините обратно в
икономиката и удължава-

не на техния живот чрез
многократно използване
или трансформирането
им в друг продукт се
предотвратява и намаля-
ва добивът на нови при-
родни ресурси. С “Еко-
равновесие” организира-
ме кампании за кастрира-
не и осиновяване на ку-
чета.
- “Пазари Възражда-

не” е единственото об-
щинско дружество в
София със собствена
галерия. Какво се случ-
ва в нея?
- Галерията има нов ек-

ип и концепция за разви-
тие. Въведохме тематич-
ност на творческите сезо-
ни - първият бе под мото-
то “Толерантност”, а вто-
рият, който съвпадна с
българското председател-
ство на Съвета на ЕС,
беше “Европейски изме-
рения”. По време на
председателството на
Женския пазар беше
представен проектът
“България им даде от
своята сила” и изложбата
“Глобалното измерение”
на Международно друже-
ство “Елиас Канети”. Това
е един различен поглед
на спасението на българ-
ските евреи през Втората
световна война и отбе-
лязва 75-годишнината от
него. Изложбата предиз-
вика голям интерес сред
международни и българ-
ски организации, обще-
ственици и наследници
на спасените български
евреи. В галерията от-
крихме безплатна читал-
ня, която се радва на го-
лям интерес. През новия
творчески сезон ще пред-
ставим утвърдени и мла-
ди български и чужди ав-
тори, подготвяме и много
нови инициативи.

Fest - изложение на ре-
сторанти, барове, фер-
мерска продукция и джаз
музика.
Столичният общински

съвет и общината ни гла-
суваха доверие и ни пове-
риха стопанисването на
още един обект – лятната
сцена пред НДК. Това е
признание за политиката
на дружеството, но и го-
ляма отговорност. Целта
ни е да обновим лятната
сцена и да я превърнем в
притегателен културен
център за представяне на
различни творци, дебюти
на български и чужде-
странни артисти. Тази
сцена вече е част от кул-
турния календар на Со-
фия и предлага междуна-
родни и градски фестива-
ли, концерти, прожекции
и образователни събития.
- Искате да превърне-

те Женския пазар в ту-

Драгомир
Димитров,
изпълнителен

директор
на “Пазари

Възраждане”
ЕАД:
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на най-евтините европейски градове 
според индекса backpacker

1.  $ 25,82 Киев
2.  $ 26,70 Краков
3. $ 27,41 Белград
4. $ 28,24 Букурещ
5. $ 31,77 София
6. $ 32,26 Будапеща
7. $ 33,60 Сараево
8. $ 34,65 Рига
9. $ 35,50 Загреб
10. $ 36,30 Варшава

* В класацията са включени 138 световни дестинации.
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6,3% ръст на туризма -
526 403 чужденци посетили

столицата за 7 месеца
Най-много са италианците

и германците
6,36% увеличение на

чужденците, посетили
София, и 5,62% ръст на
нощувките за първите 7
месеца на годината отчи-
та общинското предприя-
тие “Туризъм”.
Общият брой на реги-

стрираните чужденци в
местата за настаняване в
столицата е 526 403. В
София идват най-много
италианци - 36 508 души,
които са реализирали 80
464 нощувки. След тях са
германците - 36 207 тури-
сти и 66 405 нощувки. В
топ5на туристите, избрали
столицата за почивка, са
англичаните - 32 205 души,
израелците -31752души,и
гърците - 31 369 души.
“София отдавна вече не

е само град за бизнес.

Благодарение на усилия-
та през последните годи-
ни и инвестициите в
проекти за подобряване
на инфраструктурата,
градската среда и създа-
ване на нови туристиче-
ски атракции столицата
става все по-достъпна и

налага своя идентичност
на модерен европейски
град с фокус върху кул-
турно-познавателния ту-
ризъм. Работим за пози-
циониране на

София на
ключовите пазари
като целогодишна
дестинация

за културно-познавате-
лен и градски туризъм,
предлагаща динамични и
автентични преживява-
ния в съчетание с бизнес
и конферентен, събитиен,
планински, поклонниче-
ски, еко- и гурме туризъм
при конкурентно съотно-
шение качество - цена”,
заяви шефът на общин-
ското предприятие “Тури-
зъм” Иво Маринов.
Заради ръста на ниско-

бюджетните полети от и
към България София е
привлекателна дестина-
ция предимно за кратки
и уикенд посещения.
Според световния

backpacker индекс, който
дава обща картина на
минималните туристиче-
ски разходи, с всяка из-
минала година

София се
отдалечава от
първото място
като най-евтина
европейска
столица
Индексът включва об-

ща цена за дневен пакет
при нощувка в добър и
евтин хостел, 3 хранения
в обикновен ресторант, 2
билета за градски транс-
порт,еднаплатенакултур-
на атракция и 3 евтини би-
ри или вино. През 2016 г.
София беше на 1-о място
като най-евтина дести-
нация. За 2018 г. обаче
на първите места са
Киев, Белград и Букурещ.
(Виж схемата - б.р.).

Ларгото с
останките
от древна
Сердика и

храма
“Св. Петка

Самар-
джийска”

е сред най-
посещава-
ните места
от туристи-
те в София.

СНИМКА:
РУМЯНА
ТОНЕВА

Столичният кмет Йорданка Фандъкова показва
на Силви Вартан експонатите, възстановени с ней-
ното дарение през 2016 г. СНИМКА: ПИЕР ПЕТРОВ

С дарение от Силви Вартан
отварят образователна
занималня под ларгото

Образователна зани-
малня за деца ще

отвори под ларгото.
Центърът ще е за деца
от 6 до 14 г. и ще бъде
разкрит благодарение
на дарението от 40
000 лева, което френ-
ската певица с българ-
ски корени Силви Вар-
тан е направила на
Музея за история на
София.
Столичната община

вече преговаря със
специализирани сдру-
жения за исторически
възстановки, които ще
са част от занимания-
та на децата. Идеята е
освен класическите
уроци да има забавле-
ния и различни демон-
страции, обясни зам.-
кметът по култура и

образование доц. То-
дор Чобанов.
Занималнята ще се

помещава в едно от
помещенията под лар-
гото, които сега са
празни. Очаква се тя
да отвори до няколко
месеца.
Благодарение на

Вартан преди няколко
години бяха реставри-
рани ценни икони и
църковна утвар. Те са
част от експозицията в
залата на духа на Му-
зея за история на Со-
фия. Тогава светов-
ноизвестната певица
също дари 40 000 лв.
“Този месец ще за-

почнат първите оби-
колки на музейната зо-
на на ларгото с гидо-
ве”, каза доц. Чобанов.



ЕСТАРТ СОФИЯ

ПРАЗНИЧНИ СЪБИТИЯ
ЗА ДЕНЯ НА СОФИЯ 17

СЕПТЕМВРИ

 11,30 ч 
Пред църквата "Света София" 
Тържествен водосвет и официална церемония 
по издигане на знамето на София
 12 ч 
Пред Регионалния исторически музей - София
Концерт на джаз формация "София"
 17,30 ч 
Пред Народния театър "Иван Вазов" 
Концерт на Софийския духов оркестър
 18,30 ч 
Народен театър "Иван Вазов" 
Тържествена церемония за връчване на 
наградите на Столичната община за ярки 
постижения в областта на културата
  През целия ден с безплатен вход за посетители ще работят 
зоологическата градина, парк-музей "Врана", Регионалният
исторически музей и Софийската градска художествена 
галерия.

ВЛАДИМИРПЕНЕВ

ВАСИЛНАЙДЕНОВ
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Музеите и галериите ще са
безплатни в Деня на София
Столичната община

подарява на софиян-
ци безплатен вход

за музеи, галерии и со-
фийския зоопарк.
В празничния 17 сеп-

тември безплатно ще ра-
ботят паркът “Врана”, Ре-
гионалният исторически
музей на София, който
се намира в централната
минерална баня, и Со-
фийската градска худо-
жествена галерия. Вхо-
дът ще е свободен и в
софийската зоологическа
градина, съобщиха от
Столичната община.
По традиция в 11,30 ч

пред храма “Св. София”,
дал името на столицата,
ще се проведат търже-
ствен водосвет и церемо-
ния по издигане на зна-
мето на града.

Джаз и гвардейци
пред централната
баня, а пред

Народния театър
- на Софийския
духов оркестър

обиколка с екскурзовод,
включваща постоянната
експозиция на музея,
Триъгълната кула на
Сердика и Западната по-
рта. В 12 ч на пл. “Бан-
ски” концерт ще има
джаз формация “София”.
От 14 ч пък започва оби-
колка с екскурзовод на
подземния музей под
храма “Св. София”. По
същото време в Регио-
налния исторически му-
зей започва детско музи-
кално ателие. В централ-
ното фоайе от 17 ч за-
почва концертът на пиа-
ниста Тодор Петров. В
17,30 ч Гвардейският
представителен духов
оркестър ще зарадва
столичани с концерт
пред музея. Пак там от
19 ч започва комедийно

шоу, а в 20,30 ч - кон-
церт на група JEREMY?.
От 17,30 ч пък пред

Народния театър “Иван
Вазов” ще има концерт
на Софийския духов ор-
кестър. В 18,30 ч в теат-
ъра ще започне церемо-
нията за връчване на на-
градите на
Столичната
община за яр-
ки постижения
в областта на
културата. В
нея ще учас-
тват хор “Ма-
гически гласо-
ве”, “Пендара
Етно Про-
джект”, сопра-
ното Виолета
Радомирска,
пианистът
Людмил Анге-
лов и др. От
20,30 ч от-
пред ще за-
почне уличен
пърформанс
със светлини
и кукли “Нощ-
та на белите
коне” на “Жар
театър”. Праз-
ничната заря
ще е в 21 ч.
Празнична

програма ще
има и в квар-
талите. В 18 ч
при езерото в
“Дружба” ще

започне концерт, а от
17 ч в парка “Заимов”
ще има танцов спекта-
къл и карнавално ше-
ствие. С рокмаратон ще
отбележат празника в
район “Надежда”. Той
започва от 18 ч в Се-
верния парк.

Специална празнична
програма не само за Де-
ня на София, но и по по-
вод 90 г. от основаването
и 3 г. от откриването на
постоянната си експози-
ция в сградата на Цен-
тралната минерална ба-
ня са подготвили от Ре-
гионалния исторически
музей - София. Той ще
работи от 10 до 21 ч. От
10 до 11,30 ч ще има

По традиция
кметът на Со-
фия Йорданка

Фандъкова
връчва голя-
мата награда
на столицата

за ярки пости-
жения в

областта на
културата.

През 2017 г.
неин носител

бе акад. Васил
Казанджиев.

СНИМКА:
ДЕСИСЛАВА
КУЛЕЛИЕВА

Васил Найденов и Владо Пенев и
още 11 творци стават почетни столичани
13 известни творци, учени и музи-

канти ще получат днес най-високото
отличие на София и ще станат почет-
ни граждани на столицата. По тради-
ция всяка година званията се връчват
на тържествената сесия на Столич-
ния общински съвет на 17 септември.
Най-високото отличие на столицата

ще получи актьорът Филип Трифо-
нов, участвал във филми като “Мом-
чето си отива” и “Оркестър без име”.
Със званието ще бъде удостоен и ак-
тьорът - Владимир Пенев, който бе
и служебен министър на културата в
кабинета на Марин Райков.
Трима обичани певци също ще са

почетни граждани. Сред тях е

изпълнителката на песента
“София, моя любов”
Богдана Карадочева
Със званието ще се окичи и друга

звезда на българската естрада -
Мими Николова. Една от легендите
на поп музиката - Васил Найденов,
изпълнил някои от най-обичаните и
до днес песни - “Синева”, “Телефонна
любов”, “Сбогом, моя любов” и др.,

също ще бъде обявен за почетен
гражданин.
Със званието ще бъде удостоен и

създателят на най-големия цирк у
нас Александър Балкански. В спи-
съка с новите почетни граждани на
столицата са и още двама композито-
ри - основателят на естрадния ор-
кестър на БНР и БНТ Димитър Си-
меонов и известният диригент Ва-
лентин Бобевски. Високото отличие
ще получи и

директорът на Софийската
опера и балет
акад. Пламен Карталов
Дългогодишната директорка на

НГДЕК Гергина Тончева, която бе на-
чело на класическата гимназия от
основаването є през 1977 г. също ще
бъде обявена за почетна гражданка.
Отличието ще бъде връчено и на ед-
на от най-обичаните авторки на
детска литература - писателката
Рада Москова. Почетен софиянец
ставаиизвестниятархеологпроф.Ни-
колай Овчаров. Званието получава и
кинокритикът проф. Божидар Манов.

Експонати от
Лувъра пристигат
в Музея на София
през декември

Международна изложба, посве-
тена на изкуството на Древна

Гърция,щебъдеоткритана13декем-
ври в Музея за история на София.
За изложбата в музея ще при-

стигнат и експонати от Лувъра.
Засега е ясно, че те ще са древ-

ногръцки артефакти.
От 20 години френски екип прави

археологически проучвания в Со-
зопол, затова и Аполония Понтика
ще е акцент в изложбата.
“Изложбата се организира съвме-

стно с Лувъра, Националния архео-
логически институт с музей към
БАН, Националния исторически му-
зей и други музеи. Планираме да
представим между 400 и 600 ек-
споната. Изложбата ще може да се
разгледа до март”, разказа зам.-
кметът на София по култура и
образование доц. Тодор Чобанов.
Музеят на София ще покаже за

втори път експонати от Лувъра,
след като преди няколко години се
проведе съвместната изложба
“Среща с египетски жрец”.
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Строят 6 училищни
спортни зали, ще ги

ползват и хората в района
Столичната община ще по-

строи 6 многофункционал-
ни училищни спортни зали

догодина. Вече е избран проек-
тант, който трябва да изработи
типов инвестиционен проект за
спортните съоръжения.
Инвестиционният проект тряб-

ва да предложи решение за
развитие на спортна дейност,
без тя да пречи на образова-
телния процес. В залите освен
часове по физическо ще се про-
веждат училищни мероприятия,
тренировки и състезания на
местните спортни клубове, кул-
турни, музикални и други съби-
тия. Идеята е те да се ползват
и от живеещите в района.
Залите ще са в дворовете на

училища с голям брой ученици
и с възможност за достъп на
външни лица. Това са: 2-о СУ
“Емилиян Станев” в район “Ви-

лони. За 2019 г. сме предвиди-
ли изграждането на 5 спортни
зали в 37-о училище в “Люлин”,
176-оучилищевс.Негован,175-о
в с. Мрамор, 64-о във “Витоша”,
30-о училище във “Възраждане”.
Готова е залата на 149-о СОУ в
“Овча купел”, а в 81-о СОУ изгра-
дихме и басейн”, каза столичният
кмет Йорданка Фандъкова.
1 млн. лв. отпуска тази година

общината за детско-юношеския
спорт. С тях се финансират
проекти на над 75 спортни клу-
ба по програмата за развитие
на физическото възпитание и
спорта и програмата за разви-
тие на детско-юношеския спорт.
Участниците в проектите са над
25 хил. деца, ученици и карто-
текирани спортисти, съобщи
зам.-кметът доц. Тодор Чобанов.
5 стрийтфитнеса и 9 тенис ма-

си ще бъдат поставени в парко-
ве и градини.

Столичната община
дава 1 млн. лв. за
детско-юношески

спорт

тоша”, 51-о СУ “Елисавета Ба-
гряна” в “Красно село”, 55-о СУ
“Петко Каравелов” в “Студент-
ски”, 56-о СУ “Проф. Константин
Иречек” и 79-о СУ “Индира Ган-
ди” в “Люлин” и 144-о СУ “На-
родни будители” в “Младост”.
Проектът трябва да е готов до
края на годината, а строител-
ството ще започне през 2019 г.
“До края на 2019 г. ще решим

окончателно въпроса с липсата
на спортни зали и физкултурни
салони в училищата. През по-
следните години изградихме 10
спортни зали и физкултурни са-

Три дни София
ще е световна
волейболна
столица
От 21 до 23 септември София ще

е световна столица на волейбола.
След домакинството на световното
първенство по художествена гим-
настика столицата ще е домакин
на мачовете от втората групова фа-
за на световното първенство по во-
лейбол, които ще се проведат в за-
ла “Арена Армеец”.
Столична община е партньор и

на двете световни първенства, като
предоставя организационна и логи-
стична подкрепа за популяризира-
не на шампионатите.

София очаква
българския на-
ционален отбор
по волейбол,
ако момчетата
на Пламен Кон-
стантинов прео-
долеят първата
групова фаза
във Варна.
СНИМКА: FIVB

Екипът на “София - европейска столица на спорта” заедно с кмета Йорданка
Фандъкова и председателя на СОС Елен Герджиков

За първи път изкачване
на НДК отвътре и отвън
София стана първият град, обявен

за постоянна европейска столица
на спорта, а кметът Йорданка Фандъ-
кова беше избрана за почетен пред-
седател на Асоциацията на европей-
ските градове на спорта за 2019 г.
Това са признания, които доказват

огромния успех на събитията, свърза-
ни с инициативата “София - евро-
пейска столица на спорта”, отчитат
организаторите.
Едно от най-интересните предстоя-

щи събития е дебютно издание на
фестивала “НДК 360 - европейска
нощ на спорта” на 29 септември. То
включва за първи път бегово скоро-
стно изкачване на НДК отвътре, как-
то и фасадно изкачване на сградата
отвън, състезание по спортно ориен-
тиране, издигане с балон и скокове с
бънджи от него и др. Специално вни-

мание на надпревара е отделено на
хора с аутизъм. Фестът продължава
благотворителната инициатива “Вито-
ша достъпна за всички” за изгражда-
не на площадки в планината за хора
в неравностойно положение, тъй като
“Витоша започва от НДК”, както гла-
си един от девизите на кампанията.
На голяма сцена са предвидени мно-
го забавни игри, томболи и конкурси,
като очакваните участници и зрители
са около 7000.
Нов рекорд по участници се очаква

на 35-ия “Wizz Air София Маратон
2018”. През миналата година те бяха
над 4400.
На 15 ноември екипът на “София -

европейска столица на спорта” ще
направи равносметка какъв е ефек-
тът и какво е бъдещето на града като
европейска столица на спорта.
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