


ЕСТАРТ СОФИЯ

Профил на софиянеца
С висше или средно образование

Служител, който не се занимава с ръчен труд

На изпълнителска позиция

Работи в частния сектор

Получава между 751 и 1501 лева личен месечен 
доход

Има отношение към проблемите на квартала, 
в който живее, и би участвал в решаването им

Вълнува се от теми, които биха направили 
животa в София по-здравословен

С отношение към естетиката и градската среда, 
градския транспорт и теми, засягащи околната 
среда

* Профилът е изготвен 
от “24 часа” въз основа 
на данните от проучването
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Столичанинът:

ДАРИНКА ИЛИЕВА вият общински съвет да приеме
“Визия за София” и да започне
подготовката на нов общ ус-
тройствен план на града.
Кой участва в социологиче-

ското допитване?
55,4% са жени, а 44,6% -мъ-

же. 23,7% от тях са на възраст
над 60 г., 21,1% - 30-39 г., 18,7%
- 20-29 г., 15,5% - 40-49 г., 14,9%
- 50-59 г., и 6,1% - 15-19 г.
Преобладават хората със

средно и с висше образование -
42,1% и 41,7%.
35,1% от тях са служители,

които не упражняват ръчен
труд, 19,2% - пенсионери, с фи-
зически труд се занимават
13,8%, представителите на сво-
бодните професии са 11,7%,
учащите - 8,8%.
Над половината от участници-

те в анкетата -

56,2%, работят в
частния сектор, а
14,8% - в държавния
На изпълнителски позиции

са 48,7%, на средна - 15,5%, а
на висша - 6,7%.
Друго социологическо проуч-

ване на “Визия за София” пока-
за през май, че почти 100% от
тези българи са силно удовле-
творени, че живеят в столицата,
въпреки проблемите и критични-
те точки. 57% смятат, че като
цяло градът се развива към по-
добро място за живеене. Граж-
даните са удовлетворени в най-
голяма степен от търговската
мрежа, публичния транспорт,
възможностите за култура и
образование.
В сравнение с цялата страна

в София живеят и работят

повече млади
в трудоспособна
възраст – 77% под
60 г. спрямо 68%
за страната
Висшистите са почти двойно

повече от тези в страната.

В последното проучване
31,2% от запитаните отговарят,
че доходът на семейството им,
разделен на всеки член, е над
1001 лв. 22,4% посочват графа-
та 801 - 1000 лв., 16,8% - 501-
800 лв., а 11,8% - 401 - 600 лв.
Масово столичани получават

личен месечен доход между
751 и 1000 лв. - 18,2%, над
1501 лв. взимат 17,3%, под 500
лв. - 17,3%, а между 1001 и
1250 лв. - 15,1%.
На въпрос дали използват

градски транспорт, отговор “все-
ки ден” дават 42,7%.
Двойно повече - или 84,7%,

биха слезли от колите, ако той
е по-бърз и с него по-лесно се
придвижва човек до различни
точки в града.
Два-три пъти в седмицата с

метро, автобус, трамвай или
тролей пътуват 24,5%, а някол-
ко пъти в месеца - 18%.

Едва 14,8% столичани
не се качват на
градски транспорт
На въпрос в какви дейности,

свързани с града, са участвали,
най-много - 20,4%, описват, че
са се намесвали в решаване на
проблеми в техния квартал.
Столичанинът се вълнува най-
много от това, което се случва
там, където той живее. Затова
и 40,7% отговарят, че биха се
включили в разрешаването на
казус в своя квартал. Внушите-
лен е процентът на тези, които
вече са узрели и са готови да
изхвърлят разделно боклука си
- 84,3% .
Културата е сферата, събрала

най-висок процент - 34,9%, на
въпроса в подобряването на
коя сфера от живота на София
биха се включили.
След нея столичани подреж-

дат подобряването на околната
среда - 23,3%, спорт и здравос-
ловен начин на живот - 22,7%,
квартални общности - 18%,
транспорт - 15,6%.

� 42,7% пътуват
с градски транспорт
всеки ден, но ще са
двойно повече,
ако той е по-бърз
и по-удобен

� За половината
жители е нормално
да се въведе такса
за преминаване на
коли през центъра

� 84,3% готови
да изхвърлят
боклука си разделно
още вкъщи

Образован, добре платен и
ангажиран с идеите за зелен,
красив, чист и проспериращ
град. Най-често се включва в
инициативи за своя квартал и
вижда, че столицата се пре-
връща в по-добро място за
живеене.
Така изглежда колективният

портрет на столичанина спо-
ред представително социоло-
гическо изследване, направе-
но по поръчка на общинската
инициатива “Визия за София”.
То е

проведено сред
1250 софиянци в
периода 2-25 август

от “Глобал Метрикс”. “Визия за
София” стартира преди повече
от 2 години, за да определи це-
лите за дългосрочното разви-
тие на София до 2050 г. с по-
мощта на граждани, неправи-
телствени организации, бизнес
и политици.
Очаква се през ноември но-

Градът в цифри
От 140 г. София
е столица - обявена е
официално
на 3 април 1879 г.

1 311 348 столичани
живеят в града - това е
17,5% от населението
на България

14-и по големина
град в Европейския съюз

24 административни
района и 34 села

“Люлин” е най-големият
район. В него живеят
127 000 души - почти
колкото в Плевен

Най-древният столичен
квартал е “Слатина”

40% от брутния
вътрешен продукт на
страната се произвежда
в столицата

1,8% безработица

1730 лв. средна заплата

23 университета
има в София

Над 100 000
студенти учат

40 км метро
с 35 метростанции

46 354 деца са
в детски ясли и градини

Храм-паметникът
“Св. Александър Невски”
е най-посещаваната
забележителност в града

49 минерални извора

625 хотела и обекти за
настаняване с 18 952 легла

Над 2 милиона туристи
всяка година
идват в София
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образован, добре платен,
еко, загрижен за квартала
си. Вижда, че градът става
по-добро място за живеене
В по-доброто опазване на

културното наследство биха
се включили 14,7%, на обра-
зованието - 14,2%, а на град-
ската среда - 13,9%.
Поляризирани са отговори-

те на въпроса дали биха били

съгласни децата
им да учат заедно
с техни връстници
от ромски произход
С “да” отговарят 31,2%, про-

тив са 27,5%, а тези, които не
са сигурни, са 26,4%.
Средната подкрепа за

тестваните 210
действия и посоки
за развитие
на София,
която дават
анкетираните, е 7,98
Те са оценявали различни

действия с оценки от 1 до 10.
С най-висока степен на под-

крепа са намеси, които зася-
гат здравето или имат пряко
отражение върху здравния
статус на населението. Сред-
ната подкрепа на тази област
е 8,66. Софиянци биха под-
крепили по-добри условия за
работа на медицинските лица,
изграждане на зони за спорт
и отдих за цялото семейство
и др.

Естетиката и
качеството на
градската среда
са също във фокуса
на внимание на
софиянци,

нареждайки се сред най-важ-
ните според тях приоритетни

области. Със средна оценка от
8,37 външният вид на града е
сред първите 4 големи посоки
за развитие. Най-важни според
жителите на столицата са: ре-
довна поддръжка и обогатява-
не на елементите на градската
среда,

създаване на
безопасна
пешеходна мрежа,

озеленяване на публичните
пространства и др.
Сред по-противоречивите

действия се открояват въве-
ждане на входна такса за пре-
минаване на коли през центъра
и стесняване на лентите за
движение по главните улици,
въвеждане на синя зона и в не-
деля и такса задръствания.
Против въвеждането на синя
зона през почивните дни са
21% от столичани, за 19% това
не е важно, но за 60% то е
много важно.
Против въвежда-

нето на входна
такса за премина-
ване през центъра
са 21%, за 29% то-
ва е слабо приори-
тетно, а за 50% от
интервюираните
това е много важ-
но. Поляризирани
са и мненията за
въвеждане на так-
са задръстване -
против са 18%, за
11% не е важно,
но за 70% тази
мярка е много
важна - оценявай-
ки я с оценки над
5, като 27% є по-
ставят най-висока-
та оценка 10.

През лятото екипът на “Визия за София” пита столичани в какъв град искат да живеят.
На 16 места в столицата всеки можеше да избере послания за бъдещето на града,
посочвайки кои са най-важните за него посоки на развитие. СНИМКА: “ВИЗИЯ ЗА СОФИЯ”

“Пазари Изток” ЕАД управля-
ва 13 пазара в София - като

най-големите от тях са: “Ситняко-
во”,“Римска стена” и “Слатина”.
Основната цел на “Пазари Из-

ток” ЕАД въпреки търговския му
характер, не е максимизиране на
печалбата, а преобразяването на
пазарните площадки в атрактив-
ни открити градски пространства,
които да посрещат разнообраз-
ните нужди на всеки негов посе-
тител. Грижим се за нашите
клиенти и им предлагаме от за-
купуване на свежи плодове и зе-
ленчуци, заплащане на битови
сметки, шивашки и ключарски
услуги до атрактивни социални и
културни събития. С различните

“Пазари Изток” ЕАД
с грижа и отношение
към гражданите
събития искаме да възпитаме
култура на здравословно хранене
и отношение към качествената
храна, разказа изпълнителният
директор на “Пазари Изток” ЕАД
Даниела Стойнева.
Ежеседмично общинското дру-

жество провежда еко и фермер-
ски пазари, както и тематични
пазари съвместно със свои
партньори - като предстоящия на

19 октомври Рибен фестивал на
пазар “Ситняково”.
Визията за развитие на “Паза-

ри Изток” ЕАД е увеличаване на
броя на пазарните площадки и
облагородяване на пространство-
то около тях. Всички свои проек-
ти дружеството реализира със
съдействието на Столичната об-
щина и районните администра-
ции.
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Готова съм с проектиЙорданка
Фандъкова,
кмет на София:

ДАРИНКА ИЛИЕВА тили сме такива модели, за да
може да отговорим на това очак-
ване на хората.
И трето - междублоковите про-

странства. Направихме няколко
пилотни проекта в “Овча купел”,
“Илинден” и др. Подготвяме
проект за квартал “Левски” - там
ще реновираме цялото простран-
ство около блоковете с детски
площадки, алеи и места за отдих.
Такивапроекти превръщатСофия в
привлекателно място за живеене.
Но отново ще кажа, че ролята

на районния кмет за обновяване-
то на кварталите е много важна.
Софиянци трябва да знаят, че ек-
ипната работа между кмета на
общинатаирайонниякметеключо-
ва за решаването на тази задача.
Работим активно и за защита

на междублоковите пространства,
които са реституирани и отредени
за строителство. На последната се-
сиянаобщинскиясъветщерешим5
от най-тежките такива казуси в
“Младост”. Така ще спасим градин-
ките ищеизместим строителството
в периферията на квартала. Това
правимив“Овчакупел”,ив“Обеля”.
- Имате проекти за 8 нови

парка, които да направят Со-
фия по-зелена. Къде ще са те?
- Да, предлагам конкретни

проекти, зад които стоят сериозна
подготовка и много свършена ра-
бота. Така ще запазим и зелени-
те клинове, които са по поречие-
то на реките и прокарват чистия
въздух от Витоша.
Първият е за парк “Кукуряк” в

район “Овча купел”. По този
проект работим заедно с жители-
те на квартала и се изготвя ус-
тройствения план. Другият проект
е за линеен парк по поречието на
р. Драгалевска в кв. “Манастирски
ливади”. Подготвяме изграждане-
то на нов парк в “Младост” на те-
риторията на бившите военни
имоти, които ни бяха предоставе-
ни от държавата. Имаме и проект
за нов парк -“Вси Светии Българ-
ски” в кв. “Витоша”. Това е малък
парк, за който работим заедно с
граждани от квартала и преди ня-
колко седмици върнах решение
на СОС, с което се предлагаше
продажбата на имот, който ще е
част от новата градина.
С Военна академия и Минис-

терството на отбраната работим
по нов парк на ул. “Черковна”.
Там ще има и параклис в памет
на загиналите български войници в
Първата световна война.Щеразчи-
стим едни стари сгради и ще изгра-
дим нов парк в самия център на
града. Ще направим и паркинг.
Шестият парк е “Въртопо”. Вече

изградихме една малка част от
него, но възможностите там са
много големи. Това е парк, който
ще могат да ползват хората от
“Младост”, “Студентски”, “Дърве-
ница”, “Мусагеница” и “Витоша”.
Правим устройствения план и под-
готвямепроектзаизгражданетому.
Много любим мой проект е за

хидропарк “Искър” по
поречието на реката –
от околовръстния път
до булевард
“Цариградско шосе”
Ще почистим 5 км по поречието

- Г-жо Фандъкова, защо ре-
шихте да поискате отново дове-
рието на софиянци и какво ще
отговорите на тези, които каз-
ват, че е нужна промяна в
управлението на столицата?
- Развитието и промяната на

София са моят мотив. Работим по
проекти, които са ключови за раз-
витието на града и те трябва да
се случат, ако искаме в столицата
да няма застой. Не съм от хората,
които се отказват пред трудности-
те, или от тези, които се оправда-
ват, че някой им пречи. Заставам
пред предизвикателствата, за да
решаваме основните проблеми на
града и да го развиваме. През
всичките години съм работила със
сърце и душа за София и съм
убедена, че нейната промяна
трябва да продължи.
- Поставяте си три големи за-

дачи. Първата е работа за квар-
талите, какво конкретно озна-
чава това?
- Активната и целенасочена

промяна на кварталите е една от
основните ни задачи, за които ще
работим в следващите години. От
2 г. това е мой акцент, след като
подобрихме базовата инфраструк-
тура в града. Това означава, пър-
во, цялостни ремонти на малките
улици. Вече работим по този
приоритет, като не само правим
основен ремонт на квартални ули-
ци, но и изграждаме такива в райо-
ни, в които няма инфраструктура.
Паркирането е сериозно пре-

дизвикателство във всички квар-
тали. Много важна е работата на
районните кметове по тази зада-
ча. В момента се реновират ня-
колко квартални паркинга. Преди
дни бях в район “Подуяне”, където
се прави основен ремонт на ул.
“Витиня” и се обновяват алеи и
паркинги пред блокове в квартал
“Сухата река”. Имаме такива
проекти в много квартали, но това
е крайно недостатъчно.

Нужно е да се
изградят нови паркинги

кактопообщинскипрограми, такаи
с участието на бизнеса. Разрабо-

на реката и едновременно с това
ще превърнем мястото в зона за
отдих. И осмият проект е около
поречието на реките Кална и Ба-
нишка в “Младост”, който ще е
част от зелените клинове на Со-
фия.
Подготвяме и линейни паркове

по старата жп линия. Става дума
за зелен ринг, който ще свърже
големите паркове и кварталите.
Готови сме с проекта за първия
участък. Работим с Министерство-
то на транспорта и НКЖИ, които
са собственици на тези терени.
Много важен е и зеленият пояс

около града, където залесяваме
хиляди декари.
- И третата задача е активно-

то въвеждане на технологиите
в работата на общината - какво
означава това за гражданите?
- Това означава по-бързо обс-

лужване на гражданите, без чака-
не на опашки, без протакане и,
разбира се, по-прозрачна работа
на администрацията и огранича-
ване на възможностите за коруп-
ция, договорки и личностни наме-
си. Говоря не само за е-община,
но и за обособяване на

специален ресор,
който да се занимава
с дигитализацията

и въвеждането на нови технологии
във всички сектори, в които ра-
ботим. Затова ще предложа да
има специален зам.-кмет, който
да отговаря за тези дейности.
Общинските услуги трябва да са
достъпни за гражданите през
единен електронен портал.
- След няколко месеца тряб-

ва да започне пускането на

третия метродиаметър. Според
някои обаче след него строи-
телството на метрото трябва
да спре, а за вас то е стратеги-
чески обект - защо?
- Още преди 10 г., когато ста-

нах кмет, поставих метрото като
стратегически приоритет за гра-
да. Безспорно е, че метрото про-
меня средата, в която живеем.
Това не е случайно хрумване, а
осъзнато стратегическо решение
за развитието на София, ясна
визия за промяна на районите и
за привличане на инвестиции в
тях. За 10 години построихме 30
км метро, а заварих под 10 км
метромрежа. Строим още 12 км
и подготвяме нови проекти за
още участъци. Привлякохме мно-
го сериозни инвестиции - около
2 млрд. лв., за строителството на
метрото. Нито един лев не се да-
ва даром. Това е резултат от ра-
ботата на много хора и, разбира
се, на доверието, което получа-
ваме от ЕК и подкрепата на дър-
жавата.
Метрото не трябва да спира!

Не само че винаги съм го твър-
дяла, но и в момент, в който
срещнахме много трудности и
отказ държавата да го подкрепи,
не допуснах да се спре строи-
телството. Готови сме с проекти
за още 5 нови отсечки - към кв.
“Левски Г” през район “Слатина”
и три продължения на първата
линия.
Всички кандидати за кмет на

София говорят, че трябва да се
развиват северните територии.
Това е безспорно, но за да ста-
не това, там трябва да има до-
бра инфраструктура.

� Старите жп линии стават
зелен ринг, който ще свързва
големите паркове и кварталите

� Ще има промени не само при
общинските съветници от ГЕРБ,
но и в структурата на общината.
Предлагам София да има
зам.-кмет по дигитализацията

� Длъжници сме на софиянци за
Витоша и Борисовата градина -
ще работя за повече градски
транспорт до планината и за
отварянето на къпалнята
“Мария Луиза”

� На последната за мандата сесия
на СОС ще спасим 5 градинки
в “Младост” от застрояване
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за 8 нови парка, за да
стане София по-зелена, и
с 5 разширения на метрото,
за да не спира развитието є
Изграждането на метрото, око-

ловръстния път, северната ско-
ростна тангента и свързването на
тези отсечки с града са ключът за
развитие на северните територии.
Имаме сериозен напредък. Един
от проектите за разширение на
метрото е именно към “Илиянци”.
- Проблемът с фините прахо-

ви частици може би е сред най-
сериозните за столицата. Как
ще се справите с него, за да
дишат софиянци чист въздух?
- Настоявам Народното събра-

ние да разгледа бързо предложе-
нието ми за инкриминиране на го-
ренето на отпадъци. Нуждаем се
от тази поправка, защото глобите
не са достатъчни, за да спрем по-
добни деяния.
Вече са приети предложенията

ми за нови стандарти за въглища-
та и дървата за битово горене.
Един от основните замърсители
на въздуха е битовото отопление
с дърва и въглища. Трябва да за-
вършим и двата големи проекта,
които защитихме, за подмяна на
старите печки на дърва и въглища
с екопечки, газоснабдяване и
електричество. Разработихме и
програма за поставяне на филтри
на комините за домакинствата,
които не могат да участват в два-
та големи проекта.
До края на годината

стартира и общинската
мониторингова система
с 22 високотехнологични
станции,

които в реално време, включител-
но и през мобилно приложение,
ще информират гражданите за ка-
чеството на въздуха.
Обнадеждаващо е, че за първи-

те 6 месеца на годината имаме
намаление с 1/3 на броя на пре-
вишенията в сравнение със съ-
щия период на 2018 г. А с модер-
низацията на градския транспорт
досега постигнахме 2,5 пъти на-
маляване на вредните емисии от
транспорта и продължаваме да
работим в тази посока.
- Готова сте с нов екип. Какви

ще са промените и какви хора
ще са част от него?
- Да, предлагам промени в еки-

па – както в листата за общински-
те съветници, така и в структура-
танасаматаадминистрация.Разви-
тието на София може да продължи
със скоростта, която наложихме,
само с баланс между опита и нови
идеииенергиятанановихора.Това
щебъдатдоказаниекспертивсвоя-
таобласт,коитоиматкакводададат
на града. За мен е важна и струк-

турната промяна, защото

след анализ на уроците,
които научихме, е нужно
да обърнем внимание
на координацията в
строителството

и инфраструктурата. Те трябва да
бъдат управлявани по нов начин –
от самото начало на етап проек-
тиране до завършването на един
обект. И както вече казах - предла-
гам София да има зам.-кмет, който
ще отговаря за дигитализацията.
- В края сме на третия ви

мандат - какво успяхте да свър-
шите и за какво не ви стигна
времето? На какво ви научиха
последните 4 г.?
- Има две неща, за които сме

длъжници на софиянци – това са
Витоша и Борисовата градина.
Всички знаем законовите пречки
пред реконструирането на лифто-
вете, но това, което ще предло-
жа, са конкретни решения за по-
добряване на достъпа до Витоша
– с възстановяване на Княжев-
ския и Драгалевския лифт и с до-
пълнителен обществен транспорт
до планината. В Борисовата гра-
дина – къпалнята “Мария Луиза”
и Летният театър трябва да бъдат
отворени за граждани. С раздава-
нето и прехвърлянето на знакови
имоти в годините на прехода про-
блемът е създаден много отдавна,
но днес се опитваме да намерим
законов начин да отворим за хо-
рата тези знакови места и имаме
решенията, с които смятам, че
ще успеем. Точно затова работим
по изготвянето на устройствен
план на Борисовата градина. Така
ще гарантираме невъзможността
частните собственици да строят в
парка и съм уверена, че ще въз-
становим тези обекти във вида, в
който всички ги познаваме.
Иначе в процеса на работа, с

изпълнението на стотици обекти
няма как да нямаме пропуски. Ви-
наги правя анализи как работата
да се подобри. Затова имам кон-
кретни предложения, които подго-
твяме заедно с главния архитект,
за законодателни промени, с кои-
то да се гарантира, че изпълните-
лите на всеки обект -

от проектантите до
строителите, ще носят
не само финансова,
но и професионална
отговорност
Ще предложим браншовите ор-

ганизации, които дават лицензи,
да могат и да ги отнемат при не-

качествено свършена работа и
създаване на работещ механизъм
за санкции при проектантски гре-
шки през застраховката “профе-
сионална отговорност”.
- Казахте, че преди 10 г. е

трябвало да се справите с много
кризи,нохоратавечесагизабра-
вили. Какво имате предвид?
- Радвам се, че хората вече не

помнят София такава, каквато бе-
ше преди 10 г. Това означава, че
сме си свършили голяма част от
работата. Когато започнах работа
в общината, София беше блоки-
ран от кризи град. Той беше из-
правен пред сериозна екологична
катастрофа – затънал в стотици
хиляди бали с отпадъци. Беше
град с 3 реновирани булеварда и
изоставена инфраструктура,

без околовръстен път
и с 9 км метро,
с 44 раздадени
детски градини,
с глутници кучета,

с неподдържани паркове и с 40-
годишни автобуси.
Днес София има модерен завод

за преработка на отпадъци, който
позволява да се депонират само

16% от тях. А преди 10 г. 100% от
отпадъците на софиянци се возе-
ха в депа. Днес метрото на София
превозва 350 000 души дневно, а
с пускането на новата трета ли-
ния те ще станат половин милион
пътници на ден. 90% от автобуси-
те и тролеите са нови, построих-
ме 100 нови сгради на детски гра-
дини, реновирахме повечето голе-
ми паркове и отворихме нови, а
днес те са пълни с хора, които по-
чиват и се забавляват. Това е ре-
зултат на ясна визия, планове за
действия и много работа. Ско-
ростта на промяна на София, коя-
то наложихме, не е случайна, не
става от само себе си. Нужна е
много, много работа, работа за
София, а не приказки.
- Какво е за вас 17 септември?
- На първо място това е праз-

ник на вярата, надеждата и лю-
бовта. Прекрасен християнски
празник. Без вяра, надежда и лю-
бов нещата в живота губят сми-
съл. И, разбира се, това е празни-
кът на София – града, в които жи-
вея от 13-годишна, в който родих
и отгледах дъщеря си, в който ра-
стат моите внуци и за който рабо-
тя с огромна любов.
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Висококвалифицирана работна ръка

5% от заетите работят в сектора на творческите индустрии

Над 50 000 заети в ИТ сектора 

Над 50% от населението е с висше образование

23 университета, 100 000+ студенти, 63 развойни центъра, 
частни ИТ училища

70 000 заети в аутсорсинг индустрията, с над 30 езика

Високо ниво на владеене на английски, руски, немски, 
испански и френски

Ниски разходи за наем на офис пространства - 
13,5 евро/м2 средна цена за офиси клас А

София е регионален ИКТ център. Световни лидери като 
SAP Labs, VMware, IBM, CISCO и други вече оперират 
центрове за развойна дейност, наемат и развиват хиляди 
висококвалифицирани професионалисти

Данните са от бизнес справочника за 2019 г. на Столичната 
общинска агенция за приватизация и инвестиции

Обичам София, защото тук
съм роден. Любимите ми места
са парковете - най-вече Южни-
ят и, разбира се, Витоша.
Едно от любимите ми места

за съжаление вече не съще-
ствува - кафенето на хотел
“България” на бул. “Цар Осво-
бодител”.
Моята майка всяка неделя

ни водеше със сестра ми в това кафене и ни
черпеше тортички с лимонадка.
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Защо обичам София?
Кое е моето място в града?

Отговарят любими българи и новите
почетни граждани на столицата 9200 евро

София е привлякла повече
от половината чужде-
странни инвестиции в

България. Те са 12,2 млрд.
евро, или 9200 евро на човек,
което е 3 пъти повече от
средното за страната.
Данните са от края на 2017

г., за която е излязла послед-
ната официална статистика.
Голяма част от инвестициите
са насочени към сектори с
висока добавена стойност.
Затова столицата насърчава
развойни проекти в сферата
на биотехнологиите, креатив-
ните индустрии, производ-
ството и технологиите за
устойчиво градско развитие.
Според последната класа-

ция на FDi Intelligence “Гло-
балните градове на бъдеще-
то”

ДАРИНКА ИЛИЕВА та програмни периода са 3,613
млрд. лв., става ясно от бизнес
справочника за тази година на
Столичната общинска агенция за
приватизация и инвестиции.
Средната заплата в София

продължава да надвишава сред-
ното заплащане за страната с
близо 34%, като доближава
средните европейски нива.

В столицата са 23 от
общо 51 университета,
а в града има над
100 000 студенти
По-голямата част от трудоспо-

собните софиянци - 51%, имат
висше образование. Броят на вис-
шистите се е увеличил значително
спрямо 2011 г., когато е бил 40%.
Очаква се тази тенденция да

продължи, не само защото Со-
фия е градът с най-голям брой
студенти в България, но и защо-
то е притегателен център за въз-
питаници на университети от дру-
ги градове в страната и чужбина.
Според допитване, проведено
среднаселениетомежду19и34г.,

близо 1/3 от
софиянци владеят
повече от един чужд
език на средно или
по-високо ниво
Най-често срещаните комбина-

ции са английски и руски, след-
вани от английски и немски.
От 2003 до 2017 г. работната

сила се е увеличила с 26%, или
общо 147 100 души. София се
нарежда на 28-о място от общо
283 европейски региона, включе-
ни в Индекса за работни пози-
ции, изискващи интелектуална
дейност, за 2018 г., с 89,6 заети
в сферата на знанието на всеки
1000 лица.
Столицата все повече се въз-

приема като алтернатива на ли-
дера Братислава, която има най-
висока концентрация на работни
позиции на знанието в Европа.
По данни на Столичната об-

щинска агенция за приватизация
и инвестиции средната брутна го-
дишна работна заплата в София
за 2017 г. достига 17 199 лв., или
8 793, 71 евро.

Столицата зае 94-о
място сред 500
града в индекса
Smart Cities

София се нарежда
на четвърто място
по ефективност
на разходите

и на 9-о по отношение на благо-
приятност на бизнес средата
сред големите глобални градове.
Столицата е усвоила близо 1/3

от разпределените фондове по
оперативните програми или сред-
но по 2700 лв. на човек. Към
средата на 2018 г. изплатените
по европроекти средства за два-

Йордан Караджов, “Сигнал”:

Липсва ми кафенето
на хотел “България”

София ще участва в
най-престижното из-

ложение за имоти и ин-
вестиции в Европа -
Expo Real 2019, което
ще се проведе на 7-9 ок-
томври в Мюнхен.
За втори път в исто-

рията на престижния па-
наир столицата ще е
част от събитието, на
което ще бъдат предста-
вени възможностите на
българския пазар на не-
движими имоти.
Столичната общинска

агенция за приватизация
и инвестиции (СОАПИ)
се включва в него като
институционален парт-
ньор и по покана на Асо-
циацията на собствени-

София и бизнесът със
свой щанд на най-голямото
изложение за имоти в Мюнхен
ците на бизнес сгради в
България.
На площ от 120 кв. м

ще бъдат представени
10 наши фирми. Още в
първия ден на изложе-
нието е предвиден бъл-
гарски дискусионен па-
нел, на който ще се
представи потенциалът
на пaзapa нa бизнec
имoти, нaличиeтo нa
aтpaктивeн
инвecтициoнeн пpoдукт,

кaктo и възмoжнocтитe
зa финaнcиpaнe.
B eкcпepтния paзгoвop,

кoйтo е достъпен за по-
сетителите на изложе-
нието, лектори ще бъдат
Bлaдимиp Дaнaилoв,
глaвeн изпълнитeлeн
диpeктop нa Cтoличнaтa
oбщинcкa aгeнция зa
пpивaтизaция и
инвecтиции, Taня
Koceвa-Бoшoвa,
пpeдceдaтeл нa

упpaвитeлния съвeт нa
Acоциaцията нa
coбcтвeницитe нa бизнec
cгpaди в Бългapия,
Mиxaeлa Лaшoвa,
yпpaвлявaщ пapтньop в
Сushmаn & Wаkеfiеld
Fоrtоn, Tepeзa Mecapи,
глaвeн oпepaтивeн
диpeктop нa NВG
Раngаеа Rеаl Еstаtе
Invеstmеnt Соmраnу,
Taня Kapaгeopгиeвa,
пpeдcтaвитeл нa

ВЛАДИМИР ДАНАИЛОВ ТАНЯ БОШОВА

Uniсrеdуt Вulbаnk.
Панаирът в Мюнхен се

разполага на площ от 64
000 кв. м, на които ще се
представят 2095 изложи-
тели от 41 страни. Учас-
тниците в EXPO REAL от-
разяват целия спектър на
бизнеса за недвижима

собственост: инвеститори
и финансисти, проектанти
и проектни мениджъри,
консултанти и посредни-
ци, хора, управляващи
корпоративна собстве-
ност, архитекти и пред-
ставители на градове и
икономически региони.
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на човек
са чуждите
инвестиции
София произвежда 40% от

брутния вътрешен продукт на
България, или 40,13 млрд. лв., и
1/3 от износа на държавата.

14% от износа
са продукт на
ИТ сектора
В последните години, иконо-

миката на София се развива с
темпове, по-бързи от средните
за ЕС. Това се дължи предим-
но на високия износ и увели-
ченото крайно потребление.
От 2000 г. до 2017 г. инвести-
циите в София с натрупване са
12,2 млрд. евро, или 50% от
преките чужди инвестиции в

България.
София заема 94-о място сред

най-умните и подготвени за
бъдещето градове в индекса
Smart Cities 2018. Той включва
500 града и оценява степента
на внедряване на технологии
за интелигентни градски реше-
ния - системи, следящи нивата
на замърсяване, трафика, упо-
требата на енергия и др.
Друго предимство на столи-

цата е, че има една от най-ви-
соките средни скорости на ин-
тернет в Европа и света за
сваляне и качване с 24 и 15
mbps, регистрирани през сеп-
тември миналата година.

За 6 г. 253 млн. лв.
повече в хазната,
без да се вдигат
местните данъци
С253 млн. лв. са се увеличили

приходите на Столичната об-
щина в периода 2012 - 2018 г.,
без да се увеличават местните
данъци. Това се дължи на по-
високата събираемост и кон-
трол, като дори тази година има
намаление на данъка за колите,
съобщи зам.-кметът по финанси
на София Дончо Барбалов.
“Очакваме за поредна година

да изпълним 100% планираните
приходи - 735 млн. лв. Сега те
са 61% от заложеното. Успехът
в реализирането на бюджета се
отразява на рейтинга на София,
който беше потвърден за поре-
ден път от “Стандард енд
Пуърс”. За последните 7 г. рей-
тингът на столицата е равен на
този на държавата и е макси-
мално високият, който община
може да има”, уточни Барбалов.
От началото на годината до

края на юли приходите в бю-
джета са 454,4 млн. лв., което е
с 5 млн. лв. повече от 2018 г.
Постъпленията от данък сгра-

ди са 83 млн. лв., или почти
76% от годишния план, и са с

3,5 млн. лв. повече в сравнение
със същия период на 2018 г.
При данъка за придобиване на
имущество по възмезден начин
приходите са 65,7 млн. лв., кое-
то е 49% от предвиденото. 72,5
млн. лв. са платените данъци
върху автомобилите, или 70% от
годишния план.
“Намалението е заради про-

мяната на данъчните ставки и
въведените преференции за
превозните средства, които са с
по-висок екостандарт Евро 5 и
Евро 6. Така данъците за нови-
те автомобили вече са намале-
ни. София е с най-ниското ниво
на този данък, което законът
разрешава”, уточни Барбалов.
Приходите от общински такси

към края на юли са с над 10,4 млн.
лв. повечеот2018 г.Общоот такси
постъпленията са 186,6 млн. лв. В
тях влизат и строителните разре-
шителни,откоитоприходитеса7,1
млн.лв.Засъщияпериодна2018г.
са събрани 6 млн. лв. от разре-
шения за строеж. Увеличението
показва, че градът продължава
да се развива, смята Барбалов.
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ТОП 5 на професиите със заплати
между 3000 и 5000 лв. в София

ТОП 5 на професиите със заплати
между 2000 и 3000 лв. в София

Програмист на
софтуерни приложения

Системен програмист

Специалист тестване
на софтуер

Разработчик на
уебсайтове

Системен анализатор

Шлосер

Заварчик

Главен готвач

Спедитор

Финансов експерт
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Компютърните
специалисти ще
бъдат едни от най-
търсените на паза-
ра на труда и през
следващите 5 г.

СНИМКА:
ЙОРДАН

СИМЕОНОВ

5000 лева заплата
за програмисти и
машинни инженери

години. Висшистите си
намират най-лесно в Со-
фия - близо 44% от хора-
та с диплома от универ-
ситет вече работят.
В София се запазва

тенденцията да се търсят
специализирани кадри.
Основният глад е за про-
давачи, сервитьори, бар-
мани, камериерки, готва-
чи, строителни работни-
ци, металурзи и занаят-
чии. Търсят се и квали-
фицирани работници за
производство на храни,
облекло и дървени изде-
лия, машинни оператори
и монтажници. Техните
заплати са между 800 и
2000 лв.
Сред най-търсените ни-

скоквалифицирани про-
фесии са чистачи и по-
мощници, работници в
преработвателната про-
мишленост, шофьори и
оператори на стационар-
ни машини и съоръжения
и др. Техните заплати са
около минималната, като
дори се предлагат пози-
ции за работа на четири
часа за 300 лв.
Проучването на аген-

цията за нуждите на ра-
ботодателите през след-
ващите 3-5 г. показаха,
че в София

ще са нужни
95 хил. работници
с висше
образование
Над 100 хил. кадри ще

трябват със средно обра-
зование. Най-търсената
професия ще е продавач,
като ще са нужни поне
15 хил. души. На средва-
що място са строители-
те, а топ три се допълва
от специалисти по кому-
никационна и компютър-
на техника.
В София работодатели-

те искат от служителите
си да имат технически и
дигитални умения. Важ-
ни за шефовете са и са-
моконтролът и дисципли-
ната. Всеки втори рабо-
тодател пък иска служи-
телите му да имат пре-
зентационни умения.

ЦВЕТЕЛИНА СТЕФАНОВА

По 5000 лева месеч-
на заплата могат да
получат добрите

системни програмисти и
такива на софтуерни при-
ложения, специалистите
за тестване на софтуер,
разработчиците на уеб
сайтове, системните ана-
лизатори и машинните
инженери в София. Това
показва справка на Аген-
цията по заетостта.
Най-високата заплата,

която в момента се пред-
лага в бюрата по труда в
столицата, е 6000 лв. Тя
е за разработчик на соф-
туер. Кандидатът трябва
да има предишен опит
между 2 и 5 г. и да вла-
дее английски език.

От 2 до 3 хил. лв.
пък могат да
вземат шлосери,
заварчици,
готвачи,

спедитори, финансови
експерти, шофьори на
тролеи или автобуси,
строителни инженери,

счетоводители, строите-
ли, автотенекеджии или
автобояджии.
Заплатите в София ра-

стат с бърз темп и догон-
ват тези в Европа, обяс-
ниха експертите и дадоха
за пример, че Норвегия
търси наши служители за
автосервизи - монтьори,
тенекеджии и бояджии,
срещу 1800 евро. “Това е
само с 600 лв. повече, но
в София наемите и данъ-
цитесапо-ниски”,обясниха

още трудовите експерти.
В момента около

11 819 души
средно на месец
си търсят работа
в столицата

чрез бюрата по труда. Те
намаляват с 11,3% в
сравнение с 2018 г., от-
читат от агенцията. При-
чината е, че средната
заплата в столицата е
една от най-високите и
достига 1730 лв., а ниво-

то на безработицата е
рекордно ниско за стра-
ната - 1,8%. Това е при-
чината всеки месец
средно по 700 души от
провинцията да търсят
работа в София. Това е
5,5% от всички търсещи
работа, казаха от аген-
цията.
От януари до юни об-

що 10 885 души са наме-
рили работа чрез бюрата
по труда. Най-трудно е
за хората между 40 и 44

� Средното възнаграждение
в София достига 1730 лв.,
безработицата е рекордно
ниска - 1,8 процента
� В следващите 5 г. най-
търсени ще са продавачите,
строителите, но и
компютърните специалисти
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За 5 години
най-мащабната
промяна: 388

нови автобуса
и 20 на ток

13 нови трамвая ще бъдат пуснати по линиите на градския транспорт в
София до Нова година.

13 нови трамвая
идват след месец
Предстои цялостна реконструкция на най-старата
линия - по бул. “Цар Борис Трети” до “Княжево”
и от Съдебната палата до площад “Македония”

13чисто нови трамвая
ще пристигнат в Со-
фия до края на октом-

ври и ще бъдат пуснати по ли-
ниите на градския транспорт
до Нова година.
Нископодовите трамваи имат

всички удобства за пътниците -
климатик, платформа за детски
колички и хора с увреждания,
стоп бутон за слизане, звукова
сигнализация за незрящи и ви-
деонаблюдение. Доставката им
е по втората фаза на проекта
за интегриран градски транс-
порт, която се финансира от ОП
“Региони в растеж”. Трамваите
са произведени от полската
компания PESA Bydgoszcz SA и
струват 44,7 млн. лв., като дого-
ворът включва доставки на ре-
зервни части, диагностично
оборудване и обучение на пер-
сонала.
“Развитието на електрическия

транспорт е дългосрочен прио-
ритет на Столична община. В
последните години се изпълня-
ва най-мащабната програма за
модернизация на градския
транспорт, в това число и на
електротранспорта”, подчерта
изпълнителният директор на
“Столичен електротранспорт”
Евгений Ганчев.
През октомври ще започнат

да пристигат и първите от об-
що 15 електробуса. Те ще се
движат по 6 нови електробус-
ни линии, които ще заместят
съществуващи автобусни
маршрути - 84, 184 и 123.
Електробусите ще ползват

бързозарядни технологии - на
крайните спирки

зареждането ще става
за 5-6 минути,

ще улавят енергия при спира-
не и ще я оползотворяват в
изминаването на разстояния
от минимум 20 км.
За реализацията на проек-

та беше сключен договор за
заем с Европейската банка
за възстановяване и разви-
тие. Кредитът е с преферен-
циална субсидирана лихва за
най-добра технология и фи-

нансиране до 50% от стой-
ността от Специалния фонд
за зелена енергия. Заемът е
за 14,7 млн. евро, а проектът
предвижда възможност броят
на електробусите да се уве-
личи до 30.
“Използваната иновативна,

високо енергийно-ефективна
и екологична технология ще
помогне за намаляване на за-
мърсяването на въздуха. С
електробусите ще спестим до
2/3 от отделените количества
въглероден диоксид от из-
ползваните в момента дизе-
лови автобуси по тези линии.
Надяваме се с новите превоз-
ни средства да повишим
ефективността и атрактив-
ността на предлаганата
транспортна услуга и да по-
стигнем една от основните
цели на европейската транс-
портна и урбанизационна по-
литика - градовете да станат

зони с нулеви
емисии от
парникови газове,

отделени от градския транс-
порт”, обясни Ганчев.
Освен модерни превозни

средства “Столичен електро-
транспорт” работи и по изгра-
ждане на нови трамвайни тра-
сета. В момента тече рекон-
струкцията на трамвайния рел-
сов път и контактно-кабелната
мрежа по ул. “Каменоделска”.
Предстои цялостно обновяване
на най-старата трамвайна ли-
ния - по бул. “Цар Борис III” до
“Княжево” и от Съдебната па-
лата по бул. “Македония”.
От юли пък е пуснато ново

тролейбусно трасе по ул. “Бяла
черква”, бул. “Фритьоф Нансен”
и бул. “Патриарх Евтимий”.
Подготвят се и 2 проекта за

доставка на нови превозни
средства - 25 нископодови
трамвая, 30 нископодови съчле-
нени тролейбуса и 30 нископо-
дови бързозарядни електробуси
и зарядни станции. Те ще се
финансират по Оперативна про-
грама “Околна среда”.

388 нови автобуса и
20 електробуса возят
софиянци по линиите
наградскиятранспорт.
За по-малко от 5 годи-
ни от общинското дру-
жество “Столичен ав-
тотранспорт” ЕАД по-
стигна мащабното об-
новяване на автопар-
ка.
Модернизацията за-

почна през 2014 г. със
закупуването на 126
съчленени газови ав-
тобуса, нископодови и
с климатик.
През 2016 г. бяха за-

купени още 110 еди-
нични автобуса - също
нископодови и с кли-
матикиснай-високияв
момента екологичен
стандарт - Евро 6.
Тази година бяха

пуснати в експлоата-
ция20електробуса, 82
единични автобуса на
природен газ и 60 съ-
членени автобуса, съ-
що на природен газ.
Всички нови превозни
средства за градския
транспорт са нископо-
дови и климатизирани.
За удобство на граж-
даните, пътуващи към
Витоша, бяха пуснати
и 10 климатизирани
автобуса, отговарящи
на изискванията за из-
качване в планината.
Комфортът на пътни-
ците вновитеавтобуси
се допълва от безпла-
тенWi–Fiиместазаза-
реждане на мобилни
телефони и лаптопи.
Сега 465 автобуса

обслужват линиите на
градскиятранспорт,за
които отговаря общин-
ският превозвач “Сто-
личен автотранспорт”
ЕАД. 91%от автобуси-
те,вкоитовсекиденсе
возят софиянци, са ни-
скоподови, а 82% от
тях - климатизирани.
Осигуряването на

по-голяма достъпност
и мобилност на град-
ския транспорт чрез
ефикасни и устойчиви
транспортнисистемие
основна цел. Разви-
тието на градския
транспорт оказва

влияние върху каче-
ството на живот на
гражданите и опазва-
нето на околната сре-
да. Затова акцент в ра-
ботата ни е осигурява-
не на екологичен, по-
ефективен,надеждени
бърз автобусен транс-
порт с по-малко потре-
бление на енергия.

Затова вечепета по-
редна година обновя-
ваме автобусния парк
с много високи темпо-
ве, обясни изпълни-
телният директор на
“Столичен автотранс-
порт”ЕАДСлавМонов.
Обновяването на ав-

топарка ще продължи
и през 2020 г. Общин-
ското дружество пода-
депроектпопрограма-
та“Меркизаадресира-
не на транспорта като
източник на замърся-
ване на атмосферния
въздух” за закупуване
на52електробусаииз-
граждане на зарядни
комплекси. Очаква се
европейското финан-
сираненапроектадае
30 млн. лв. 30 от елек-
тробуситещебъдатиз-

ползвани за организи-
ране на довеждащ
транспорт по вътреш-
но квартални улици в
“Горнабаня”, “Овчаку-
пел”, “Витоша” и “Лю-
лин”. Другите 22 елек-
тробуса, които ще са
8-9-метрови, ще обс-
лужват по-слабо нато-
варени линии на град-
ския транспорт.
“С всички мерки,

които предприемаме
за модернизиране на
автобусния градски
транспорт, подкрепя-
ме активно усилията
наСтолична община и
на кмета за намалява-
не на замърсяването
на въздуха и за насър-
чаваненаекологично-
то придвижване в гра-
да”, подчерта Монов.

За комфорта на пътниците
освен ниски подове и

климатик има безплатен
Wi–Fi и места за

зареждане на мобилни
телефони и лаптопи

Само от
началото на

тази година по
линиите на

градския
транспорт в
София бяха

пуснати над 140
нови автобуса.

20 електробуса вече са част от
столичния градски транспорт.
Очакват се още 52.
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� 1979 г. - започва строежът на метрото
� 19 г. отнема строителството на първите

5 станции
� На 28 януари 1998 г. потегля първото

влакче по трасе, дълго 6,4 км
� 24 години са нужни за първите 10 км

от метромрежата
� 380 метра на година е скоростта на

строителството в периода 1979-2003 г.
� 3,1 километра годишно е скоростта на

строителството в периода 2008-2018 г.
� 350 000 души дневно пътуват с него
� През 2020 г. метрото ще е дълго 52 км

и ще има 47 станции

По част
от трасето
на новата
метролиния
вече вървят
изпитания.
СНИМКА:
ДЕСИСЛАВА
КУЛЕЛИЕВА

Цял нов квартал
се роди край метрото на
булевард “Монтевидео”

тевидео” се оказа добър пример
за партньорство между община
и предприемачи, който позволи
тук да се направи нов жилищен
квартал.
Друг подобен терен, в който

кипи усилено строителство, и е в
близост до бъдещата метростан-
ция 14, точно на пресечката на
булевард “Цар Борис Трети” и
улица “Житница”. В района се
изграждат четири големи сгради
със смесено предназначение -
за жилищни и търговски нужди.
Трудно е да се каже дали и с

колко напредването на третата
метролиния повишава цените
на имотите в тези райони, за-
щото най-често те няма с какво
да се сравнят. Новото строител-
ство по принцип е по-скъпо от
съществуващото. Но в имотните
сайтове

забележимо се
увеличават обявите,
на които още в първото
изречение се посочва
“в близост до метро”,

което е показателно, че такива
жилища се търсят много пове-
че. Следователно при равни
други условия би трябвало да са
и по-скъпи.
Другият край на трета метро-

линия - откъм квартал “Хаджи
Димитър”, също се превърна в
строителна площадка, въпреки
че дотам метрото ще стигне на
следващ етап. В района прео-
бладават офис строежите, но в
свободните пространства между
блоковете и между отделните
квартали все по-често изникват
и жилищни кооперации.

ХРИСТО НИКОЛОВ

Третата линия
е пример за
масовизиране
на жилищното
строителство
Най-големият пазар на жи-

лищни, търговски и бизнес пло-
щи у нас е в столицата. Сгради-
те, които са близо до станция
на метрото, се радват на най-го-
лямо търсене, имат голям по-
тенциал за растеж на цените и
са сигурно вложение. брокери
на недвижими имоти. Но при
строителството на третата ли-
ния, която свърза “Овча купел”
с “Хаджи Димитър” през центъ-
ра на столицата, за първи път
брокерите наблюдаваха и

истински бум на
строителството

на нови жилищни и търговски
проекти близо до трасето.
Още през 2015 г., “Главбол-

гарстрой” получи разрешително

Разширеният булевард “Монтевидео” е типичен пример за партньорство
между община и предприемачи. СНИМКА: ДЕСИСЛАВА КУЛЕЛИЕВА

за строеж на 19-етажна жилищ-
на сграда с търговски помеще-
ния и детска площадка по про-
тежението на булевард “Монте-
видео” върху свободен пустеещ
терен на бившата АОНСУ. Днес
това е емблематичната сграда

G-Tower, но докато бъде напъл-
но завършена, околните про-
странства също се изпълниха
със строителна техника, като в
повечето случаи става въпрос
също за смесени проекти.
Така разширеният бул. “Мон-
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Готови са
новите

метростанции
“България” и
“Красно село”

Столичната община тества малки електробуси за пускането на довеждащ
транспорт в кварталите. СНИМКА: ГЕОКАЛЕВ
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Метростанция
“България” от
новата трета
линия на
метрото вече
е готова.

До края на
2019 г. ще са

завършени още
8 километра

Пускането на централния
участък ще е на два етапа. Пър-
ви ще заработят петте станции
от “Красно село” до “Патриарх
Евтимий”, а след тях и трите - от
Орлов мост до бул. “Вл. Вазов”.
Готово е новото депо “Земля-

не”. В него са 20-те влака “Инспи-
ро”, които ще обслужват третия
лъч. На “Сименс” са поръчани
още 10, които ще се доставят
през следващите 3 г. за разшире-
ниетоналиниятас3станцииотбул.
“Вл. Вазов” до “Ботевградскошосе”
и 6 през кварталите “Гео Милев” и
“Слатина” до “Цариградско шосе”.
Вторият етап на проекта - учас-

тъкът в “Овча купел", е изпълнен
75%. Изграждането на 4 км трасе
от квартала до околовръстния път
при “Горна баня” стартира през
лятото на 2017 г. Там се строи и

малка жп гара за
пътуващите с влака
София - Перник
Строителството на 4-те стан-

ции от втория етап - “Мизия”,
“Овча купел” 1 и 2 и “Горна ба-
ня”, ще приключи през първата
половина на 2020 г.

Третата метролиния е с ново по-
коление автоматика и системи за
безопасност.Имаиопциявбъдеще

влаковете да се
преоборудват за
автоматично движение
без машинист
Ново ст са и автоматичните

предпазни огради по станциите.
Високите 1,6 м стъклени прегра-
ди са синхронизирани с вратите
на влаковете и са най-добрата
мярка за безопасност и предот-
вратяване на инциденти от не-
волно или умишлено падане на
пътници на релсите.
С пускането на двата етапа на

новата линия метрото в София
ще е 52 км, с 47 станции и над
40% дял в системата на градския
транспорт. Общата стойност на
12-те станции, депото, 20 нови
влака и инфраструктурата е 495
млн. евро, като 390 млн. евро са
европейско финансиране. Строи-
телството се оценява много висо-
ко от Европейската комисия и
управляващия орган на ОП
“Транспорт”. “Метрополитен” ЕАД
получи престижното отличие за

най-добро транспортно обслуж-
ване на гражданите от “Европей-
ските бизнес награди”.
Новите 12 км метро ще намал-

ят с до 25% трафика в зоните, къ-
дето то ще минава. Ще се спест-
ят 11 000 т вредни емисии годиш-
но и се очаква с метрото всеки
ден да пътуват още по 130 000
души. Спестеното време за пъту-
ване ще бъде 35 000 часа днев-
но, а дневно 14 000 коли по-мал-
ко ще замърсяват въздуха в сто-
лицата. Очаква се общият брой
пътници по трите метролинии да
стигне 600 000 души дневно и
над 200 млн. годишно, трафикът
да се редуцира с поне 80 000 ко-
ли, а вредните газове да са с 90
000 т годишно по-малко.

Станциите “България” и
“Красно село” от третата
метролиния в София вече

са готови. Там текат изпитания
на системите за управление и
безопасност на движението.
В другите 6 станции от първия

етап на линия 3 - “Медицински
университет”, “НДК”, “Патриарх
Евтимий”, “Орлов мост”, “Теат-
рална” и “Хаджи Димитър”, вече
са изпълнени над 96% и започ-
ват изпитания. Остават довър-
шителни работи по архитектур-
ното оформление, завършването
на някои входове, настройки и
изпитания на оборудването. Но
през октомври и при тях ще при-
ключи строителството и ще про-
дължат само работи по входове-
те и изпитанията на системите,
съобщи изпълнителният дирек-
тор на “Метрополитен” ЕАД
проф. Стоян Братоев.

ДАРИНКА ИЛИЕВА

Малки автобуси ще
свързват пет столични
квартала с метрото.
Столичната община

вече е разработила схе-
мите за три
довозващи
автобусни
линии, съ-
общи зам.-
кметът по
транспорта
на София
Дончо Бар-
балов.
Първата

ще бъде
пусната на
територията
на най-го-
лемия сто-
личен квар-
тал - “Лю-
лин”. Тя ще
обхваща
всички ча-
сти на ком-
плекса и
ще осигури
връзка както с метро-
станциите от първата
метролиния, така и с ли-
нии на наземния град-

Малки автобуси возят
до метрото в 5 квартала

ски транспорт.
Втората нова автобус-

на линия ще обслужва
изцяло район “Овча ку-

пел”. Маршрутът е на-
правен така, че да по-
крива всички основни
жилищни райони в ком-

плекса. Автобусите по
нея ще спират на три
метростанции от третата
метролиния, която пред-
стои да бъде пусната.
Става дума за метро-
станциите при ул. “Бой-
чо Бойчев” и около-
връстния път, при улици-
те “Централна” и “Братя
Прошек” и при бул.
“Монтевидео” и ул. 762.
Работи се и по трета-

та довозваща линия,
която трябва да осигуря-
ва връзка с метрото на
живеещите в кварталите
“Витоша ВЕЦ - Симеоно-
во”, “Малинова долина”
и “Хладилника”.
“Тези подпомагащи

линии ще работят с це-
логодишни постоянни
разписания и работно
време, съобразено с ос-
новните линии на масо-
вия градски транспорт.
Автобусите, с които ще

се изпълнява довозва-
щият транспорт, ще бъ-
дат осигурени с финан-
сиране по Оперативна
програма “Околна сре-
да”, по която Столична-
та община кандидат-
ства. Ще купим изцяло
електрически автобуси с
нулеви емисии. Те ще
са нископодови, клима-
тизирани и с различна
големина”, обясни Бар-
балов.
Засега се обмисля би-

летът за довеждащия
транспорт да е част от
този за метрото. Идеята
е хората, които пътуват
с подземните влакчета,
да не плащат допълни-
телно. Тези, които ще го
ползват за вътрешнок-
вартален транспорт и
няма да ползват метро-
то, ще трябва да си куп-
ят билет.

Така изглежда
метростанция

“Красно село”.
СНИМКИ: ДЕСИСЛАВА

КУЛЕЛИЕВА
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Започва отпушването
на най-голямата

тапа - от “Младост”
до “Тракия”

Тази есен стартира разшире-
нието на южната дъга от
“Младост” до магистрала

“Тракия”, което е изключително
важно за столицата и се очаква
да облекчи сериозно трафика. За
него правителството отпусна 144
млн. лв., а възложител на обекта
е Национална агенция “Пътна ин-
фраструктура”.
“Планираме да продължи рабо-

тата по изграждане на вътреш-
ния ринг на София. Част от него
е ул. “Филип Кутев”, която раз-
ширихме тази година. Ще се ра-
боти по реконструкцията на ул.
“Първа българска армия”. Пред-
стои подписването на договора
за разширението на източната
тангента - от северната скорост-
на тангента към бул. “Вл. Вазов”.
През 2020 г. ще бъде изпълнен и
третият етап от ремонта на бул.
“България” - между бул. “Гоце
Делчев” и ул. “Пушкин”. Така це-

ДАРИНКА ИЛИЕВА

Догодина булевард
“България” ще
е изцяло нов Това лято беше ремонтиран участъкът от бул. “България” между булевар-

дите “Гешов” и “Черни връх”. СНИМКА: ДЕСИСЛАВА КУЛЕЛИЕВА

“Каменоделска”. Освен нови
настилка, тротоари, бордюри и
стълбове за осветление се из-
гражда и 2,4 км трамвайно тра-
се.
До края на октомври ще при-

ключи рехабилитацията на бул.
“Асен Йорданов” - между бул.
“Цв. Лазаров” и бул. “Хр. Ко-
лумб”, и на “Искърско шосе” -
от бул. “Хр. Колумб” до ул.“Д.
Пешев”. Проектът е за 4,1 млн.
лв., като там ще има и велоа-
лея.
Работи се и по бул. “Прези-

дент Линкълн”. В “Овча купел”
“Метрополитен” изгражда и чи-

сто нова улица - “Централна”.
Тя започва от ул. “Промишле-
на” до бул. “Линкълн”. Строи-
телството тръгна през август, а
срокът е 6 месеца. Новата ули-
ца струва 1,3 млн. лв.
“Освен по големите улици и

булеварди работим активно и в
кварталните улици. 38 млн. лв.
е бюджетът за текущи ремонти
на малки улици тази година.
Всеки ден се работи по десетки
улици във всички райони на Со-
фия. До момента са ремонтира-
ни над 40 000 кв. м квартални
улици и повече от 5000 кв. м
тротоари”, подчерта Барбалов.

лият булевард, по който работим
на етапи от 2 г., ще бъде обно-
вен”, каза зам.-кметът по транс-
порта Дончо Барбалов.
Това лято беше ремонтиран

участъкът между булевардите
“Гешов” и “Черни връх”. Нова
хидроизолация се направи на
мостовото съоръжение, което
свързва булеварда с бул. “Ви-
тоша”. Изградено беше кръгово
кръстовище и част от ул. “Рачо
Петков Казанджията”. Готов е и
транспортният тунел на бул.
“Ал. Малинов” към Околовръст-
ното шосе.
Продължава работата по ул.

ДОНЧО
БАРБАЛОВ

Много скоро родителите
ще могат да зареждат

ученическите карти на де-
цата си за пътуване в сто-
личния градски транспорт
онлайн, през специална
платформа.
Удобството за зарежда-

не на карти през интернет
независимо дали са наши,
или на близките ни, е част
от проекта за новата инте-
грирана система за елек-
тронно таксуване в град-
ския транспорт в София.
Съвсем наскоро приклю-

чи първият монтаж на обо-
рудване в 36 автобуса,
тролеи и трамваи, а устрой-
ствата са в тестов режим.
Иначе Центърът за

градска мобилност предла-
га специален пакет от се-

Ученическите карти за транспорт
вече ще се зареждат и онлайн
След месец стартира оборудването на 1300 превозни
средства на градския транспорт за новата тикет система
мейни абонаментни карти.
Родител, който закупи кар-
та за себе си и за своето
дете за 1 месец, ще плати
за ученическия документ
10 вместо 20 лв. Ако уче-
ническите карти са две,
т.е. за 2 деца, общата ме-
сечна сума за ползване на
цялата мрежа е 70 лева.
Семейна месечна карта

може да бъде издадена в
пункт за продажба на пре-

возни документи. За целта
не е необходимо до 20
септември да се показва
бележник, може само с
лична ученическа карта,
но след тази дата служи-
телите на пунктовете ще
го изискват.
През октомври пък ще

стартира и поетапното обо-
рудване на всички над 1300
наземни превозни средства
и в метрото, което ще про-
дължи няколко месеца.
Достъпността, удобство-

то и сигурността са основ-
ните предимства на новата
система, с която транс-
портното обслужване в
столицата ще бъде конку-
рентно на това в най-мо-
дерните европейски столи-
ци като Лондон, Атина,
Амстердам и други. Освен
онлайн през новата плат-
форма ще има възможност
и за използване на мно-
жество иновативни модели
на разплащане и валида-
ция – като банкови карти с
безконтактна технология,
NFC, QR, мобилни устрой-
ства и др., съобщи изпъл-
нителният директор на
Центъра за градска мобил-
ност Христиан Петров.

Друго голямо предим-
ство за потребителите на
градския транспорт е въз-
можността за въвежданена
новитарифнимодели.Нова-
тасистемащедадетехноло-
гичнатавъзможностпътува-
нето да се плаща по вре-
ме или разстояние, а сто-
лицата да бъде разделена
на сектори и зони.
Аналитичните услуги на

системата ще спомогнат за
интелигентното планиране

ХРИСТИАН ПЕТРОВ

и управление на транспор-
та и развитието на София
като съвременен “умен
град”. Чрез анализа на
данни ще може да се оп-
тимизират маршрутите и
графиците на превозните
средства, за да бъдат къ-
дето и когато има нужда от
тях, подчерта Петров.

Винетните стикери за
паркиране се издават сега,
не чакайте последния момент
ЦГМ продължава кампанията за зареждане и изда-

ване на винетни стикери за зоните за локално платено
паркиране. Всички клиенти ще получат съобщение
кога изтича срокът за валидност на стикерите и ще
имат достатъчно време да го подновят, ако искат.
Това може да се направи или в офис на ЦГМ, или

онлайн на сайта на дружеството. От ЦГМ съветват
да не чакате последният момент, защото по наред-
ба срокът за подновяване или издаване на винетен
стикер е 14 дни. Това означава, че настоящият мо-
же да изтече, преди да сте получили валидиране на
новия.

Така изглежда
новата тикет

система, чието
оборудване

вече се тества
в някои превоз-

ни средства на
столичния град-

ски транспорт.
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ЗДРАВКОЗДРАВКОВ

В София съм от
1990 г. Този град
се промени пред
очите ми и сега
имаме красива
европейска столи-
ца. Разликата е
убийствена.
Това е единствената столица в

Европа, която има планина на една
ръка разстояние. Дава свеж въздух
ивъзможностзатуризъмиспортове.
За да бъде още по-красива Со-

фия, е нужно да има уеднаквен
архитектурен облик.
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Христо Мутафчиев:

По-красив ще е
градът с еднакъв
архитектурен облик

щите в момента връзки, но сред
богато озеленен линеен парк”,
разказа главният архитект на
София Здравко Здравков.
За реализацията на идеята

Столичната община вече е про-
вела множество срещи и разго-
вори с Национална компания
“Железопътна инфраструктура”,
която е собственик на терените.
Идеята е те да бъдат предоста-
вени на общината, за да старти-
ра работата по проекта за зеле-
но околовръстно, който е дело
на арх. Светослав Александров.
Наскоро столичният кмет Йор-
данка Фандъкова съобщи, че
разговорите за предоставяне на
първите терени с транспортното
министерство вече са на фина-
лен етап.
“Имаме готовност след пре-

доставяне на терените на Сто-
лична община да започнем из-
граждането на първия етап от
проекта. Става дума за линеен
парк с места за почивка, спорт
и велоалея - от гара “Пионер”
под бул. “Цариградско шосе”
зад зала “Арена Армеец” през
съществуващата естакада на
бул. “Шипченски проход”, който
да стига до Висшето транспортно
училище”, обясни арх. Здравков.
Тече проучване и на друго

трасе, на което също да се
оформи линеен парк с велоа-
лея. То започва от бул. “Т. Ка-
блешков” по река Владайска и
стига до стадион “Септември”,
където ще се използва старото
жп трасе по бул. “Вардар”.

Зелено околовръстно шосе,
но за пешеходци и велоси-
педисти ще свърже парко-

вете на София. Идеята е то да
се изгради на мястото на изос-
тавени жп трасета и те да се
превърнат в места за отдих,
разходка и спорт.
Става дума за линеен парк,

който да е връзката, която
липсва между всички паркове в
София.
Мястото на старите жп коло-

вози, обслужващи бившата ин-
дустриална зона в район “Из-
грев” между бул. “Драган Цан-
ков” и гара “Пионер”, може да
се превърне във велосипедна
алея с обособено пешеходно
трасе. Така ще дадем възмож-
ност за транзитно преминаване
от “Слатина” покрай терените
на БАН до Борисовата градина.
Идеята е да се получи имаме
защитено велосипедно трасе с
приблизителна дължина около
30 км, което ще осигури липсва-

Зелен ринг
ще свързва
кварталите
с паркове
ДАРИНКА ИЛИЕВА

30 км пешеходни и велотрасета
заменят старите жп линии

Зеленият
велосипеден
и пешеходен

ринг, който
ще замени

старите
жп линии.

СНИМКА:
СТОЛИЧНА
ОБЩИНА

Специални стени за
изява на улични ар-

тисти, върху които ще
може да се рисува, об-
мисля да постави Сто-
личната община.
Подобни стени има в

Барселона и Берлин. На
тях е разрешено рисува-
нето на графити, а дра-
скането на останалите
места и фасадите се
смята за вандализъм и
се наказва. Отделно
главният архитект на
София трябва да опре-
дели и други места за
изява на графити арти-
стите, като например ко-
лони на мостове и други
подобни съоръжения.
При изработването на
специалните правила се
съветваме с Urban
Creatures, “Визионери”,
други организации за
стрийт арт и графити ар-

На стени като в Берлин и Барселона
ще рисуват уличните артисти,
графити върху колони на мостове
тисти, разказа предсе-
дателят на комисията по
култура и образование
към СОС Малина Едре-
ва.
Идеята е специалните

стени да са готови през
2020 г., когато София се
подготвя да е домакин
на голям международен
стрийт артфестивал.
В специалната програ-

ма ще се предвидят
мерки за почистване на
драсканиците, поставяне
на защитен слой по фа-
садите и наказания за
тези, които не спазват
правилата. Освен Сто-

личния инспекторат ан-
гажимент за почистване
на графити вече ще
имат и почистващите
фирми. Наличие на така-
ва техника е едно от ус-
ловията в обществената
поръчка за избор на но-
ви почистващи фирми,
която общината обяви.
“Почистването на 1 кв.

м графити струва между
30 и 50 лв. Около 100
000 лв. струва премахва-
нето на 2000 кв. м дра-
сканици, които Столич-
ният инспекторат е по-
чистил от началото на
2019 г. Важно е хората

да знаят това и когато
видят някой да драска,
да подават сигнал. В Па-
риж хората са станали
особено чувствителни по
темата, когато са научи-
ли колко струва почи-
стването на фасадите”,
обясни Едрева.
Столичният инспекто-

рат ще трябва да съста-
ви регистър на драска-
ниците. Идеята е по
примера на Берлин, ко-
гато някой бъде хванат
да рисува графити на
нерегламентирани ме-
ста, по този регистър по-
лицията да открие по-

Така изглежда стена за рисуване в Барселона.

черка му и да установи
кои други драсканици са
негови. След това нару-
шителят ще трябва да
почисти всичките си
“творения”. Смята се, че
това ще бъде ефективна
мярка за справяне с то-

зи вид вандализъм, тъй
като и сега глобите са
високи - между 100 и
5000 лв., но за да бъдат
наложени, нарушителят
трябва да бъде хванат
на място, което се случ-
ва рядко.



ЕСТАРТ СОФИЯ XVВТОРНИК, 17 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

Разширението на
парк “Възраждане”
готово през ноември

Проектът, част от който е и
първият обществен аквапарк, се
реализира от “Софийски имоти”

до парка са предвидени
4 главни и 4 второсте-
пенни входа, изцяло съ-
образени с намиращите
се в близост спирки на
градския транспорт, ме-
тростанция “Опълченс-
ка”, съседните жилищни
сгради, училище и детс-
ка градина.
От западната страна

на комплекса е изграден

кът за наливане
на минерална
вода

с три чучура, който е
свободно достъпен и ще
се ползва от гражданите
напълно безплатно.
Минерална вода от на-

ходището “Баталова во-
деница” ще се използва
и при пълнене на закри-
тия басейн. Изготвената
от Министерството на
здравеопазването бал-
неологична оценка опре-
деля водата от находище
“Баталова воденица” ка-
то слабо минерализира-
на, хипертермална, сул-
фатно-карбонатно-на-

Строителството по
проекта за разши-
рение на парк “Въз-

раждане” на общинското
дружество “Софийски
имоти” ЕАД, част от кой-
то е изграждането на
комплекс с 5 открити и 1
закрит басейн, върви из-
цяло в график, установи
проверка на столичния
кмет Йорданка Фандъко-
ва преди дни.
Крайният срок за за-

вършване на строител-
ството е 5 ноември, а

вече са
изпълнени
85% от общия
обем дейности
След години на съдеб-

ни битки за защита на
собствеността на терена
от частни интереси “Со-
фийски имоти” ЕАД раз-
работи и изпълнява
проекта за разширение
на открития през 2016 г.
парк “Възраждане”. Най-
новата градина на столи-
цата в момента е с площ
от 52 декара.
“Много ми се иска да

кажа, че сме в края на
проекта, но истината е,
че голяма част от рабо-
тата предстои. След за-
вършване на строител-
ството и въвеждане в ек-
сплоатация на обекта
парковата част от близо
20 декара веднага ще
бъде достъпна за ползва-
не от гражданите. Но за
развлекателно-рекреа-
ционния комплекс тепър-

ва предстоят редица про-
цедури по Закона за ту-
ризма, Закона за здраве-
то и цялата приложима
нормативна рамка, свър-
зана със законосъобраз-
ното му експлоатиране.
Трябва да подготвим и
необходимия екип и да
довършим
всички детай-
ли, за да по-
срещнем пър-
вите посетите-
ли на ком-
плекса”, ко-
ментира
изпълнителни-
ят директор на
“Софийски
имоти” ЕАД
Димитър Ши-
вачев.
Вече са из-

градени 3300
кв. м алеи, по-
ложени са над
6,5 км тръбна и
над 20 км ка-
белна мрежа.

Готови са 5
площадки за
отдих с различна
големина, 5
открити и един
закрит басейн

зацелогодишноползване.
Монтирани са 3 водни
пързалки за забавления
на деца с ръст над 130
см и възрастни, както и
едно мултифункционално
увеселително водно съо-
ръжение за най-малките.
Изградени са и 850 кв. м
тротоари, като за достъп

над 10 000 храста и по-
вече от 5000 цветя, които
да направят още по-цве-
тен парк “Възраждане”.
Стойността на договора

за разширението на
парк “Възраждане” е
9,544 млн. лв. За реали-
зацията му “Софийски
имоти” ЕАД инвестира
собствени средства и 5,3
млн. лв. финансиране с
нисколихвензаемпоОпе-
ративна програма “Регио-
ни в растеж” чрез “Фонд
за устойчиви градове”.
Проектът е част от одо-

брената инвестиционна
програма, по която дру-
жеството работи усилено
през последните години и
която цели да даде по-го-
ляма възможност общин-
ското търговско друже-
ство да изгражда обще-
ствени активи посред-
ством собствено и при-
влечено финансиране.

триева и силициева, с
лечебно-профилактични
свойства върху стомаш-
но-чревния тракт, жлъч-
но-чернодробната и бъ-
бречно-отделителната
система, а при външно
балнеолечение оказва
благоприятно въздей-
ствие при дегенеративни
и възпалителни ставни
заболявания, ортопедич-
ни и кожни заболявания
и болести на периферна-
та нервна система.
Предстои да бъдат из-

вършени всички дейно-
сти по озеленяване на
терена.

Ще бъдат
засадени над
600 дървета,

сред които преоблада-
ват широколистните ви-
дове - 346 шестили, сре-
бролистен явор, дъб,
платан, каталпа, див
рожков, ликвидамбър,
червенолистна слива и
плачещ червенолистен
бук. В новата част на
парка ще има и 80 ели,
секвои, кедър, туя и лъ-
жекипарис, които ще до-
принесат за целогодиш-
ния зелен вид на гради-
ната. Ще бъдат засадени

Столичният
кмет Йорданка

Фандъкова при
проверката на

строителството
на първия
обществен

аквапарк
в София

85%отвсичкидейностипоизгражданетонааквапаркавечесаизпъл-
нени. Той ще бъде изцяло готов през ноември.

Така изглеждаше
теренът преди
старта на строи-
телството.
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София става все по-кра-
сива, по-млада, по-модер-
на. Дала ми е пълния диа-
пазон чувства, достатъчни
за един човек и в профе-
сионален, и в човешки
план. Те могат да се съче-
таят в една-единствена дума - любов.
Обичамтозиград,обичамхората,които
живеятвнегоисегрижатзанегокатоза
нещо най-свидно. Да бъде благослове-
на и за всички София да бъде нашата
вяра, надежда и любов.
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Над 2000
рози красят
обновения
розариум в
Борисовата
градина.
СНИМКИ:
ГЕО КАЛЕВ

Мариус Донкин, директор
на Народния театър:

За всички София
да е вяра,
надежда и любов!

Северният
парк също се

ремонтира,
но на етапи.

Езерото с
лилиите ще
е като ново
през 2020 г.
ДАРИНКА ИЛИЕВА

� Тази година в Борисовата градина
бе възстановен розариумът с фонтана
� 120 нови детски площадки
в кварталите още тази есен

включва и алейна мрежа, ново
осветление и поливна система,
струва 781 000 лв.
Над 18 000 кв. м настилка пък

е възстановена в Южния парк и
е изграден поредният етап от
новото осветление със 160 ос-
ветителни тела. Дейностите са
за 1,47 млн. лв.
Продължава и ремонтът на

Северния парк, който също се
прави на етапи. Слага се ново
осветление, ВиК мрежа, полив-
на система, изграждат се дет-
ски и фитнес площадки, алеи и
др. Оформят се различни зони -
за отдих, разходка на кучета,
тържествен вход и сцена. Сред
атракциите ще са декоративен
фонтан и суха каменна река.
Ремонт тече и в Западния

парк. Той обаче се бави заради
неточности в проекта. Дейно-
стите са за 11 млн. лв. и до мо-
мента на над 500 дка площ са

изградени ВиК и елмрежи.
Предстои монтаж на стълбовете
за осветление. Работи се по
езерото, алпинеума, сухия фон-
тан, зеленото училище и глав-
ния вход.
Тази година приключи офор-

мянето на 8 дка от изцяло но-
вия парк “Въртопо” в “Младост”.
Там беше изградена алейна
мрежа, осветление, детски и
фитнес площадки, стълбище и
асансьор.
“Обновяваме и изграждаме

120 детски площадки в между-
блокови пространства на 24-те
района. Вече са готови 52 от
тях в районите “Искър”, “Из-
грев”, “Възраждане”, “Сердика”,
“Кремиковци”, “Илинден”, “На-
дежда”, “Слатина” и “Красно се-
ло”. Останалите 68 ще са готови
до края на есента. Новите пло-
щадки са на стойност 5 млн.
лв.”, обясни Христова.

Догодина Столичната община
планира да обнови емблематич-
ното езеро с лилиите в Борисо-
вата градина.
Малкото езеро в сърцето на

най-големия столичен парк е
създадено през 80-те г. на XIX
в. от градинаря Даниел Неф на
мястото на мочурище. Първона-
чално то е известно като рибното
езеро, тъйкатоосвенводнилилии
в него е имало и червени рибки.
“Тази година ще започне въз-

становяването на парк “Друж-
ба”, дейностите ще продължат и
през 2020 г. В момента тече
процедура за избор на изпълни-
тел, а прогнозната стойност на
ремонта е 1,2 млн. лв. В програ-

мата за 2020 г. са включени
паркът “Заимов”, подобекти в
Северния парк и градината “Св.
Георги”. Освен езерото с лилии-
те и околните площи в Борисо-
вата градина ще обновим езе-
рото с патиците, ще отворим
втора обществена тоалетна, ще
подменим паркови елементи и
настилки”, обясни зам.-кметът
на София по екология Йоана
Христова.
Тази година в Борисовата гра-

дина беше възстановен роза-
риумът заедно с фонтан, който
е копие на оригиналния. Поста-
виха се 79 нови пейки, 20 кош-
чета и чешма. Засадени са над
2000 рози. Ремонтът, който

Генералният план на
столичния зоопарк е

в последната си фаза на
разработване и се под-
готвя за обществено об-
съждане. Той ще пред-
стави визията за разви-
тието му в следващите
15-20 г. Предвиждаме
цялостно обновяване,
увеличаване на обитате-
лите, разширяване на
клетките, с които да по-

Идея: Животните в зоопарка в зони по
континенти, ще има вече и жирафи

се видят елени, муфло-
ни, козирози, диви кози,
джейрани, камили, меч-
ки и др. Ще има 3 голе-
ми волиери за брадати
лешояди, черни лешоя-
ди и проходна волиера
със северен плешив
ибис. В антарктическата
зона плановете са да
има пингвини и тюлени,
а в северната - полярна
сова и снежен леопард
- барс.

крием стандартите на
Европейската асоциация
на зоопарковете и аква-
риумите, съобщи зам.-
кметът на София по еко-
логия Йоана Христова.
“Това ще бъде маща-

бен проект. Реализа-

цията му ще отнеме до-
ста време, затова ще се
извършва на етапи, без
да се затваря. Идеята е
след ремонта животни-
те да живеят в големи
общи местообитания,
които са максимално

близки до естествената
им среда”, каза Христо-
ва.
Зоопаркът ще бъде

обособен на зоогео-
графски зони - “Африка”
- с жирафи, носорози,
зебри, антилопи и др.,

“Южна Америка” - с ка-
пибари, нанду, мравоя-
ди и др.
В “Северна Америка”

пък ще има бизони,
прерийни кученца и ди-
ви пуйки, а в “Евроа-
зиатска” - ще могат да





ЕСТАРТ СОФИЯ

В колко световни
столици можеш да
станеш в 6,30 ч, да
отидеш да трени-
раш, да успееш да
заведеш детето на
училище, да оти-
деш на работа, а
после на поход в
планината? Зимата карам сноу-
борд на Витоша и към 13 ч съм
обратно в града на снимки.
В София цари един красив

хаос. Това е място, където мо-
жеш да се храниш добре и раз-
нообразно.
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От декември
през телефона

ДАРИНКА ИЛИЕВА филтъра.
В ход са и два големи

проекта за подмяна на ста-
рите отоплителни уреди на
дърва или въглища на до-
макинствата. От 55 000 до-
макинства, които ползват
такива уреди в столицата,
общината ще подмени ста-
рите печки на 20 000 се-
мейства в следващите 3 г.
За това са осигурени 57
млн. лв.
5875 домакинства вече

поискаха да получат без-
платно нови отоплителни
уреди и подадоха заявле-
ния. Най-голям интерес са
проявили семейства от
район “Кремиковци” - 1083,
следвани от “Нови Искър” -
886, “Панчарево” - 735,
“Красна поляна” - 685, и
“Витоша” - 661.
“Районите в периферия-

та, които нямат достъп до
централно отопление на
ТЕЦ, са най-активни.

До 3 г. сменят безплатно старите
печки на 20 000 семейства

О
т декември софиянци
ще могат да се инфор-
мират мръсен ли е

въздухът в София през те-
лефона си. Тогава трябва
да е готово специалното
мобилно приложение, кое-
то подготвя Столичната об-
щина. То ще дава инфор-
мация в реално време за
чистотата на въздуха,
На него ще се виждат

данните от 22-те сензорни
станции, с които

общината изгради
първата у нас
местна система
за мониторинг на
качеството на
въздуха
Поставянето им е по

проект, финансиран по
програма “Балкани - Сре-
диземно море” на ЕС. Част
от него е и разработването
на специалната платфор-
ма.
Още през октомври пък

ще е готово приложението
SofiаAir, което ще опове-
стява чрез нотификации
планираните за следващия
и за съответния ден със
замърсяване мерки, които
общината предприема. По-
требителите на мобилното
приложение ще получават
информация за мерките с
кратки анонси.
“Друга част от мерките

за намаляване на нивото
на фините прахови частици
е поставянето на филтри

ЙОАНА ХРИСТОВА

на комините на частни
сгради. До края на година-
та ще поставим 150 филтъ-
ра в районите “Красна по-
ляна” и “Слатина”. До края
на 2023 г. ще има общо
2000 филтъра. Вече обя-
вихме обществената по-
ръчка за доставката им”,
обясни зам.-кметът на Со-
фия по екология Йоана
Христова.
Пилотно на сгради в сто-

лицата вече работят 35

Алек Алексиев, актьор:

В колко столици ставаш в
6,30 - тренираш, водиш
детето на училище, работиш,
а после си на планината?

ПроектътзаинсталациязаRDFгориво,коятощепроизвеждатоплоенергияза40
000 домакинства и еленергия за 30 000 семейства.

През 2020 г. пускат търга за
парно и ток от отпадъци
През следващата година Столична-

та община ще обяви процедурата
за избор на изпълнител на инстала-
цията за RDF гориво, която ще
произвежда парно и топла вода от
отпадъците на софиянци.
Съоръжението трябва да е готово

до края на 2023 г. Капацитетът на
когенерацията ще е 180 000 тона го-
дишно и ще работи с произведеното
от завода за преработка на битови
отпадъци гориво. Очаква се тя да
произвежда топлоенергия за 40 000
домакинства и еленергия за 30 000
семейства.
До момента проектът за съоръже-

нието е преминал през одобрение от

“Джаспърс”, Европейската инвести-
ционна банка и Европейската банка
за възстановяване и развитие. През
2018 г. той бе одобрен и на нацио-
нално ниво и беше подписан договор
за безвъзмездна финансова помощ с
управляващия орган на Оперативна
програма “Околна среда”. В момента
тече оценка в ЕК, която се прави на
всички големи проекти.
“Процедурата е във финална фаза и

решението се очаква в кратък срок.
След това ще финализираме тръжни-
те документи за обявяване на обще-
ствените поръчки за избор на изпъл-
нител”, обясни зам.-кметът на София
по екология Йоана Христова.
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софиянци следят
чист ли е въздухът

Обичам София, за-
щото съм роден тук и
цялото ми детство е
минало тук. Помня
дългите игри на ръбче
и фунийки.
Има много хора,

които идват от други
градове. В началото не им харес-
ва - много им е шумно, динамич-
но. След 5 месеца се връщат в
родния град и казват, че искат пак
в София.
Столицата става все по-хубава и

все по-голяма, а това най-добре го
забелязват хората, които не живе-
ят в града.
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Орлин Павлов:

Става все по-хубава,
но го забелязват тези,
които не живеят тук

От центъра и топлофици-
раните райони очаквано са
подали най-малко заявле-
ния. В момента обработва-
ме и данни от социологи-
ческо проучване, което ще
ни даде и допълнителна
информация за нагласите
на софиянци”, обясни Хри-
стова.
Иначе над половината от

заявилите желание за под-
мяна на отоплителни уреди
са посочили, че предпочи-
тат да преминат на пелети,

1/4 са поискали
климатик, около
500 домакинства -
отопление на газ,

а най-малко са желаещите
да се свържат към топло-
фикационната мрежа.
Преди да започне подмя-

ната обаче, ще има ма-
щабна разяснителна кам-
пания за условията, реда и
процедурите, при които
гражданите ще могат да

заменят отоплителните си
устройства.
Тази есен ще стартират

и два проекта, свързани с
климатичните промени.
Единият е за стимулиране
на корпоративната отго-
ворност, финансиран по
програма URBACT на ЕК.
Вторият е за повишаване

на знанията и ангажира-
ността на гражданите за
потреблението и производ-
ството на храни.
Проектът предвижда

млади хора в 16 държави
от ЕС да поемат ангажи-
мент за промяна на пове-
дението си към консума-
цията на храни и към еко-

логично и приобщаващо
градско развитие. Все по-
вече местни власти пред-
приемат мерки в областта
на производството и консу-
мацията на храна и промя-
на на поведението на хо-
рата, за да се намали ко-
личеството изхвърляна
храна.

22 висо-
котехноло-
гични
сензора ще
следят ка-
чеството на
въздуха в
София.

СНИМКА:
ГЕО КАЛЕВ
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Столицата ни ви-
наги се е конкури-
рала по красота с
европейските сто-
лици, в бъдеще ще
става все по-хуба-
ва и не е никаква
случайност, че де-
визът є е “Расте,
но не старее”.
Тук съм срещнал първата си

любов, тук се роди синът ми, тук
се запознах със съпругата си.
Градът, в който загубих много
приятели.
Обичам най-много центъра на

София, защото израснах в него.
На 8 ноември щи имам концерт
“Булевардът”, посветен на 140-
ата годишнина на София.
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Михаил Белчев:

Влюбен съм в
центъра, където
съм израснал

СНИМКИ: “24 ЧАСА” И

ГЕО КАЛЕВПрез 2009 г. прави-
телството на Сергей
Станишев обяви кри-
зисна ситуация в Со-
фия заради отпадъци-
те. Причината е, че
тогавашната фирма,
която отговаряше за
чистенето на града,
спря да извозва отпа-
дъци и общината
прекрати договора си
с нея. 100% от бито-
вите отпадъци на со-
фиянци се депонира-
ха. След затваряне
на сметището в “Су-
ходол” през 2005 г.
боклукът се балира-
ше, а балите пък се
извозваха на пло-
щадки в страната.
Сега София разпо-

лага с най-модерната
система за обработка
на отпадъците в стра-
ната. 84% от битови-
те отпадъци се обра-
ботват в специален
завод и от тях се
произвежда RDF го-
риво. Столицата има
и инсталации, които
преработват зелени и
биоотпадъци. От тях
се произвеждат елек-
тричество и компост.
София е разделена
на зони за чистенето
на града и събиране-
то на отпадъците, за
да се гарантира кон-
куренция между фир-
мите.

Сега:
модерен
завод
смени
балите,
преработва
отпадъците

2009 г.:
криза с

боклука
От 2011 г. са ремонтирани
всички големи улици, има
5 кръстовища на 2 нива

вени 132 км улици и буле-
варди и 120 км тротоари.
Реновирани са 126 моста и
са изградени 19 км нови
улици. Цялостно беше ре-
монтирано кръговото кръ-
стовище при Руски памет-
ник, като там беше изгра-
ден първият участък от зе-
лена трамвайна линия в
столицата.
В последните години в

списъка за обновяване на
големите улици и булеварди
влизат по десетина обекта.
Така бяха ремонтирани бу-
леварди като: “Цариградско
шосе”, “Васил Левски”, “Ар-
сеналски” и др.

През 2009 г. бюджетът за
основни и текущи ремонти
на улици и булеварди в Со-
фия бе 47,9 млн. лв. Обно-
вените изцяло булеварди
дотогава са не повече от 5.
Дупки има включително и в
центъра - например на кръ-
стовището на “Раковски” и
“Гурко” (на снимката). Тази

година за ремонт на големи
улици и булеварди, както и
квартални улици, са отделе-
ни 112,3 млн. лв. В послед-
ните години бяха изцяло
ремонтирани почти всички
основни улици и булеварди,
бяха изградени и 5 кръсто-
вища на 2 нива. От 2011 до
2015 г. например са обно-

До 2009 г.
не повече от
5 обновени
булеварда
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До 2003 г. метрото в
София бе само 9,8 км
с 8 метростанции.
Участъкът е строен 24
г. - от 1979 г. до 2003
г. Това означава по 0,4
км средно на година.
Сега метрото е 40

км с 35 метростанции.
Средната скорост на
строителството през
последните 10 г. е 3 км
годишно. През 2020 г.
метрото ще има дъл-
жина 52 км с 47 ме-
тростанции. С него до-
година ще се возят
над половин милион
души дневно. Тълпите
от хора по спирките на
автобусите вече са ми-
нало (снимката горе).

2003 г. - 10 км метро,
2019 г. - 40 км

Днес: 408 нови
автобуса, 22 на ток
Преди 10 г. средната въз-

раст на автобусите в столич-
ния градски транспорт бе16,5
г. На тролеите - 22,3 г.
Днес софиянци се возят в

автобуси на средна възраст
7,5 г. През последните 5 г. бя-
ха закупени 408 нови авто-
буса. От тях 20 са електри-
чески, 268 - на природен

газ, и 120 - на дизелово го-
риво. Всички са с Евро 6 и
Евро 5. Средната възраст на
тролеите сега е 13,3 г. През
2014 г. бяха купени 50 нови
съчленени тролейбуса. За
10 г. са доставени 141 трам-
вайни мотриси. От тях нови
са 25 трамвая, като се очак-
ват още 13.

През
2009 г. средна

възраст на
автобусите
16,5 г., на
тролеите

22 г.

500 000 цветя красят София
500 000 цветя красят парко-

ве, градини и улици в града.
Промяната започна след 2010
г., когато на алея “Яворов” бе
оформен цветен герб на Со-
фия, казват софиянци. Със 100
000 цветя, 5000 вечнозелени
храсти и 30 японски вишни бе
посрещнато председателството
на Съвета на ЕС. Общината
стартира и инициатива за заса-
ждане на нова гора край Сухо-
дол. Тя ще се простира на 220
дка и ще има над 120 000 дър-
вета. Вече са засадени 60 000.
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Аз съм кореняк
софиянец - роден
съм в квартал “За-
харна фабрика”
(сега “Света
Троица”). Това си
остава и любимата
ми част от града.
Мястото все още е
запазило зеленината си, включи-
телно и кестените, които през го-
дините изчезнаха по другите со-
фийски улици.
Бих искал да се завърнат къщи-

те в “Света Троица”, както и в
“Красна поляна” - квартала, в кой-
то се е родила майка ми. Аз смятам
да построя къща на улицата, на коя-
то аз съм роден.
Столицата ми е любима през съ-

ботнитедни, защотосешофиранай-
спокойно.

От 2006 до 2019 г.
има 100 нови
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Георги Христов:

Най-любима ми е
в събота - шофира
се спокойно

До 2000 г. са затворени
41 детски градини
В периода 1992 - 2000 г.

в София са закрити 41
детски градини. През 2009
г. броят на децата в преду-
чилищна възраст е 35 611.
От 2006 г. до сега в София
са построени 100 детски
градини. Разкрити са 250

нови групи и има 7500 но-
ви места за прием на де-
ца.
През 2019 г. в системата

на предучилищното обра-
зование са обхванати 46
354 деца. За 10 г. те са с
10 743 повече.
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1400 ценни сгради в центъра,
118 вече са възстановени,
общината дава без пари
проект за реставрация

В София има над
1400 ценни сгради.
Досега в центъра са
възстановени 118.
Безспорен първенец

в реновирането на
старите сгради е
район “Възраждане”.
По темата районът ра-
боти от 2015 г. с па-
рижкия “Маре”. Там
са възстановени 42
сгради - паметници на
културата. В момента
тече реставрацията на
още десет имота, про-
цедури текат за още
13 ценни сгради.
За да подпомогне

собствениците за ре-
ставрацията на ценни-
те сгради, тази година
общината стартира
пилотна програма. По
нея ще се предостави
безплатно проект за
укрепване и реставра-
ция. Срещу това соб-
ствениците ще се ан-
гажират, че до 3 г. ще
изпълнят нужните
предписания.
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До 2009 г.
парковете
бяха
джунгли

Днес са красиви
и осветени

Днес са красиви
и осветени
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Преди 2009 г. нито един от големи-
те столични паркове не бе ремон-

тиран - мръсни, обрасли, на места
без осветление. Честа гледка бяха
паркиралите в тревата автомобили.
За последните 10 г. в София са ре-

монтирани и възстановени 28 парко-
ве и градини. Сред тях са Южният
парк, на етапи се правят реконструк-
циите на Борисовата градина, Север-
ният парк и др. В столицата беше съ-
здаден първият изцяло нов парк от
началото на прехода - “Възраждане”.
Започна изграждането на още един -
“Въртопо” в “Младост”. В повечето
големи паркове има видеонаблюде-
ние и ново осветление.

Сега по улиците са 4 пъти по-малко, има 3 приюта
През 2007 г., когато

за първи път в София
се прави преброяване
на бездомните кучета,
данните показват, че те
са 11 124. През 2008 г.
осиновените кучета от
общинските приюти са
били едва 206.
3589 са бездомните

кучета в столицата спо-
ред данните от послед-
ното преброяване, на-
правено през 2018 г. от
фондация “Четири ла-
пи”. Спрямо 2007 г.
броят им е намалял 4
пъти. Изградени са 2
общински приюта - в
Горни Богров с 1524
места и в “Слатина” -
100 места, а този в
“Сеславци” е ремонти-
ран и е за 100 кучета.

През
2007 г.

бездомните
кучета са
11 124
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Фермерските пазари в София -
най-доброто място

за качествена храна
“Пазари Юг” ги

превърна в традиция,
привличат хиляди

посетители

гостуването на млади и талант-
ливи изпълнители, различни
фолклорни групи и танцови ан-
самбли”, подчерта Попов.
От 2014 г. до сега “Пазари

Юг” е организирало над 240
дневни фермерски пазара, кои-
то се провеждат на пазара
“Иван Вазов”. Общинското дру-
жество вече направи и четири
национални фермерски пазара
в парка “Заимов”. 18 пъти ули-
ца “Оборище” става арена за
месечния фермерски пазар, а
колите отстъпват място на ка-
чествената и вкусна храна.
“За нас всичко това е огро-

мен успех, защото до този мо-
мент в София нямаше подобна

практика. Успяхме да превър-
нем тези пазари и в място за
почивка и забавлeние, не про-
сто за пазаруване”, добави По-
пов.
Още тази есен “Пазари Юг”

ще изненада софиянци с фести-
вала “София оупън китчън”. На
площада пред “Св. Александър
Невски” с фермерски продукти
ще готвят едни от най-големите
имена в кулинарията. Специал-
ни гости ще бъдат световноиз-
вестният шеф Джорди Морер и
шеф Валери Нешов.
Иначе на пазарите “Красно

село”, “Иван Вазов” и “Борово”,
стопанисвани от “Пазари Юг”,
има над 120 производители.

подпомогнем производителите
и за да може всеки да закупи
качествена и произведена в
България храна, започнахме да
организираме фермерски па-

зари на територията на
София”, разказва из-
пълнителният дирек-
тор на “Пазари Юг”
ЕАД Николай Попов.
Така общинското

дружество заедно с
няколко фермерски
организации, сред кои-
то “Хранкооп” и
“Биоселена”, наложи
фермерските пазари

в София. Днес те вече
са традиция и всеки
пазар привлича хиля-
ди софиянци и гости
на града.
“Всичко това се

случи с огромната
подкрепа на кмета на

София г-жа Йорданка
Фандъкова и не на
последно място на
всички общински съ-

ветници от СОС, за което бла-
годарим. Събитията се провеж-
дат по модел на големите евро-
пейски столици, с богата кул-
турна програма, като акцент е

Фермерските пазари в
София привличат все
повече софиянци. Те се

превърнаха в запазена мар-
ка на общинското дру-
жество “Пазари Юг”
заради истинската и
качествената храна,
която производители-
тепредлагат по време
на тези събития.
“В последните годи-

ни наблюдаваме тежка
инвазия на чужди
търговски вериги,
които предлагат хра-
на със съмнително каче-
ство и произход. Тези
вериги не подкрепят
българските произ-
водители, защото из-
купуват продукцията
им на скандално ни-
ски цени, диктувани
от самите тях. Ниските
изкупни цени не
влияят върху крайна-
та цена и често тя
остава висока, като печалбата
обикновено отива в чужбина.
Наскоро категорично бе дока-
зан и двойният стандарт при
храните в ЕС. Затова, за да

ДЖОРДИ МОРЕРА

ВАЛЕРИ НЕШОВ

Богата културна програма съпътства всички фермерски пазари.

Хиляди софиянци
и гости на града
посещават фер-
мерските пазари
на общинското
дружество “Паза-
ри Юг”.

Емил Радев, евродепутат от ЕНП:

Това е начинът да
се борим с двойния
стандарт при храните
Фермерските пазари, органи-

зирани от Столичната община
и “Пазари Юг” ЕАД, са чудесен
начин за борба с двойния стан-
дарт при храните!
В София те са изключително

добра практика. По този начин
се скъсяват веригите за достав-
ки и се срещат потребителите
и производителите. От процеса се изолират пре-
купвачите.
Производителите и потребителите получават

максимална удовлетвореност. Клиентите на паза-
рите купуват качествена храна от сертифицирани
производители. Това е чудесен начин за борба с
двойния стандарт при храните.
Този вид пазари са обичайна гледка във всички

европейски столици, малки и големи градове. Та-
зи практика трябва да продължи да се развива,
като ЕС предлага и програми за финансирането
на фермерските пазари.

Васил Грудев, изпълнителен директор
на Държавен фонд “Земеделие”:

Производителите
са много доволни
Българските земеделски

производители са изключи-
телно доволни от участието
си на фермерските пазари,
организирани от Столичната
община и “Пазари Юг” ЕАД.
Приветстваме тази практика.
Още тази есен ще имаме открита

приемна на националния фермерски па-
зар в София. Така ще подпомогнем фер-
мерите при намирането на най-подходя-
щите програми за финансиране на техни-
те стопанства. Фермерските пазари са
подадена ръка от Столичната община към
производителите и огромна помощ за тях.
Пазарувам от фермерския пазар “Иван
Вазов” всяка сряда, а през уикенда се от-
бивам през пазар “Красно село”. Благода-
рение на направените инвестиции той се
промени много и стана удобно и приятно
място за пазаруване.

Николай Стойнев, зам.-председател на СОС:

Наложихме ги с много
усилия, днес са традиция
С много усилия успяхме да нало-

жим фермерските пазари в София и
днес те са традиция! Това не бе лека
задача. С всички колеги от СОС, кме-
та на София Йорданка Фандъкова,
“Пазари Юг”, “Хранкооп” и “Биоселе-
на” успяхме да организираме едни от
най-успешните събития в столицата.
Тези пазари станаха традиция и та-

зи година бяха включени в културния календар на Сто-
личната община с решение на СОС. Така големият фер-
мерски пазар на ул. “Оборище” стана месечен и се про-
вежда всяка последна неделя на месеца. Софияци и го-
стите на града ги харесват и това личи от хилядите по-
сетители. На фермерските пазари участват и наематели
на конвенционалните пазари в София. Това е уникална
реклама и на самите пазарни площадки.
На пазар “Иван Вазов” се провежда фермерски пазар

всяка сряда и заради многото посетители приходите на
стопанисващото дружество се увеличават. Столичната
община застава твърдо зад българските фермери и ще
продължи политиката си на подкрепа.
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Драгомир
Димитров
изпълнителен

директор
на “Пазари

Възраждане”
ЕАД:

Шеф готвачи
ще приготвят
българска кухня
с фермерски
продукти
на пазара

на 12 октомври

които идват запленени от
магията на мястото.
- Какви събития пред-

стоят наЖенския пазар?
- На 12 октомври Жен-

ският пазар ще бъде до-
макин на първия по рода
си фермерски пазар “Пен-
дара”, който организира-
ме с Local Food. Това е
изцяло нов модел на фер-
мерски пазар, който под-
крепя стартиращи малки
фермери и занаятчии.
Има и фокус върху нацио-
налното гастрономическо
наследство, представяйки
храната чрез кулинарни
щандове, демонстрации
на традиционна българска
кухня от различни краи-
ща на страната и на шеф
готвачи, които готвят с
продуктите на фермерите,
и академия за обучения
на млади фермери. Освен
че посетителите ще могат
да си купят български
плодове и зеленчуци, как-
то и вкусни занаятчийски
храни, със сигурност ще
им подарим различно
преживяване на фермер-
ски пазар. Амбицията ни
е фермерският пазар да
се провежда всяка събо-
та. За първото издание
вече има записани 30-ина
участници, и то месец
преди крайния срок.
На 25 септември пък

ще се проведе междуна-
родният поетичен фести-
вал “Софийски метафори”.
Поети от 10 европейски
страни

ще пишат стихове,
вдъхновени от
Женския пазар
- Полагате и сериозни

усилия за сигурността
на клиентите и чистота-
та на пазара.
- Създаването на добра

инвестионна среда изиск-
ва да гарантираме сигур-
ността на търговците и
гражданите. С помощта
на Столичната община
монтирахме последно по-
коление камери, отворих-
ме офис на 3-о районно,
изградихме мащабно LED
осветление, за да са си-
гурни и спокойни посети-
телите и търговците на
пазара.
Женският пазар вече е

едно сигурно и спокойно
място. Въведохме и едни
от първите подземни кон-
тейнери за отпадъци в
София, полагаме еже-
дневни грижи за чистота-

та. Все пак 60 000 души
дневно посещават Жен-
ския пазар.
- Вие сте и единстве-

ното общинско друже-
ство, което управлява га-
лерия “Сердика” и лятна
сцена “Кино Кабана”.
- Това е голямо предиз-

викателство. Галерия
“Сердика” се превърна в
зона на съвременното
българско изкуство и има
голяма популярност в
артсредите. Радвам се, че
наред с млади и утвърде-
ни родни автори и чужде-
странни артисти излагат
свои творби в галерията.
“Кино Кабана” е сред

най-емблематичните кул-
турни зони в сърцето на
града – парка пред НДК.
Там “Пазари Възраждане”
ЕАД инвестира в ренови-
рането и съживяването на
това прекрасно простран-
ство. То стана сцена, на
която Столичната община
реализира голяма част от
културната си програма.
Там почти всяка лятна ве-
чер има събития, които съ-
бират почитателите на ки-
ното, музиката и танците.
Така подпомагаме уси-

лията на Столичната об-
щина да развива и обла-
городява София. Прилага-
нето на модерната визия
и политика за управле-
нието показват резултати
– “Пазари Възраждане”
не само, че е в топ 3 на
най-успешните общински
дружества, но е и пример
за превръщането на про-
странствата, които мена-
жира, в модерни градски
зони с безспорен социа-
лен ефект за столичани и
гостите на София.

- Г-н Димитров, “Паза-
ри Възраждане” е в топ
3 на най-успешните об-
щински дружества на
София. Как от място,
което повечето хора из-
бягваха, превърнахте
Женския пазар в обект,
привличащ не само со-
фиянци, но и туристи?
- Да, факт е, че Женски-

ят пазар вече е притега-
телно място както за сто-
личани, така и за туристи.
Най-старото тържище в
София предлага не само
пресни плодове и зелен-
чуци от български произ-
водители, но и възмож-
ност посетителите да се
насладят на различни пре-
живявания и културни съ-
бития. Зад промяната стои
неуморната и всеотдайна
работа на целия ни екип.
Предложих нова и модер-
на визия за развитие на
пазарното пространство, а
Столичната община и съ-
ветът на директорите на
дружеството повярваха в
идеите ми и ме подкрепи-
ха. Така вече над 2 г. реа-
лизираме промяната заед-
но. В основата на концеп-
цията за развитие на
Женския пазар е разглеж-
дането му като градско
пространство, което се
нуждае от модернизиране
във всеки аспект, за да
стане привлекателно за
столичани и гостите на
столицата. Тази филосо-
фия на управление поста-
ви пред нас нелеката за-
дача да се преборим с от-
рицателния имидж на па-
зара и да му създадем но-
ва, по-привлекателна и
успешна визия. От една
страна, обновяваме град-
ската среда, а от друга -

запазваме
колорита и
спецификата
на пазара
Целта на тази промяна

е да се повиши конку-
рентността на Женския
пазар, да се привлекат
нови посетители, които се

нуждаят от модерни услу-
ги, да привлечем туристи-
те заради неповторимата
архитектура и специфика
на мястото. А това ще при-
влича нови инвеститори от
по-висок клас и по-стабил-
но бизнес развитие с по-го-
ляма принадена стойност.
- И как се случват тези

промени?
- Създадохме инова-

ционна политика за въ-
веждането на много съ-
временни решения. На-
пример проектираме ко-
лонки за зареждане на
електромобили, създава-
ме портал за електронна
търговия за доставки на
стоки от пазара до дома и
офиса. Скоро ще финали-
зираме тези проекти. На
пазара е достъпен

свободен Wi-Fi
интернет,

изработихме и специал-
но мобилно приложение
с виртуална разходка, за-
снета с дрон, и карта на
пазара, чрез които може
да се информирате за
всичко, което се случва
почти в реално време.
Но най-важните проме-

ни правим с провеждане-
то на фестивали – тези
тържества на градската
култура, които радват се-
тивата и чрез които се
променят навиците на хо-
рата. Трета поредна годи-
на на Женския пазар се
организират фестивали и

събития, които утвържда-
ват модерната градска
култура – нещо, което от-
давна се случва в Европа
и по света, но вече добива
популярност и в София.
Провеждаме StrEAT Fest –

фестивал за
популяризирането
на уличната храна,

но с гурме привкус, което
се предлага в най-добри-
те столични ресторанти.
Така правим възможно-

то гостите на този фести-
вал на сетивата да се до-
коснат до световната кух-
ня, но в стрийт вариант,
което се оказва най-под-
ходящо в съвременното
забързано ежедневие. За
четвърти път Женският
пазар ще е домакин на
SOFIA VINYL FEST – фе-
стивала на грамофонната
плоча и страстта към ана-
логовата музика. Подобни
събития привличат на
Женския пазар хора, кои-
то иначе никога няма да
дойдат там, но когато ги
доведем по един нетради-
ционен начин и усетят ду-
ха на мястото, после ста-
ват редовни посетители.
Работим и за привлича-

нето на чуждестранни ту-
ристи. Мисля, че успяхме
да превърнем Женския
пазар в атрактивна тури-
стическа дестинация. Все-
ки ден имаме по 400-500
чуждестранни туристи,

Скоро Жен-
ският пазар
в столицата

ще предоста-
вя и онлайн
доставки на
клиентите си.



организира кампания за безопасни 
и ефективни лекарства по случай 
Световния ден на фармацевтите
На 25 септември над четири милиона 
фармацевти в цял свят празнуват

От 18 до 25 септември 
магистър-фармацевтите в 
столични аптеки ще рабо-
тят под мотото “Безопасни 
и ефективни лекарства за 
всички”. Медикаментите 
за пациентите ще бъдат 
поставяни в специално 
брандирани хартиени пли-
кове, чрез които те ще се 
запознаят с работата 
им и с кампанията. 
Инициативата е част 
от кампанията на 
Регионална фарма-
цевтична колегия 
София-столична по 
случай Световния 
ден на фармацевтите, кой-
то се отбелязва на 25 сеп-
тември от над 4 милиона 
фармацевти по света под 
егидата на Международ-
ната федерация по фар-
мация. Посланието има за 
цел да насърчи решаваща-
та и жизненоважна роля на 
фармацевтите за безопас-
ността на пациентите чрез 
подобряване на лекарстве-
ната терапия и намаляване 

на грешките при приема на 
медикаменти. 

Освен празник за фар-
мацевтите на този ден (25 
септември) специалистите 
по лекарствата в цял свят 
напомнят за значимостта 
на фармацевтичната профе-
сия. С мотото на Световния 
ден на фармацевтите тази 

година се подчертава, че 
фармацевтите използват 
своите широки познания и 
уникален опит, за да гаран-
тират, че хората получават 
най-доброто от лекарства-
та, които приемат. Днес 
магистър-фармацевтите 
у нас повече отвсякога са 
натоварени с отговорността 
да изпълняват все повече 
административни изисква-
ния и същевременно с това 

да гарантират, че когато 
пациентът използва лекар-
ство, няма да си причини 
вреда.

С кампанията Регионална 
фармацевтична колегия 
София-столична отбелязва, 
че магистър-фармацевтите 
са надежден източник на 
знания както за пациен-

тите, така и за другите 
медицински специали-
сти, а също така, че те 
са най-достъпните ме-
дицински специалисти, 
към които пациентите 
най-бързо могат да се 
обърнат за съвет. 

В София на този ден 
всяка година стотици со-
фиянци получават безвъз-
мездно здравни съвети 
и измерват кръвното си 
налягане и кръвната захар 
по време на кампанията на 
студентите по фармация от 
Българската фармацевтич-
на студентска асоциация 
с партньорството на РФК 
София-столична. (на сним-
ката)

Мерки за вашата безопасност 
и ефективна терапия: 
Спазвайте предписанията и препоръките относно лекар-

ствената терапия на вашите лекар и магистър-фармацевт;

Четете лекарствената листовка преди употребата на 
лекарства;

Съобщавайте за нежелани лекарствени реакции на 
вашия лекар или магистър-фармацевт, както и на Изпъл-
нителната агенция по лекарствата;

Опасно за вашето здраве е да приемате без лекарско 
предписание лекарства, които се отпускат само с рецепта;

Разумната, а не прекомерната, употреба на антибиотици 
може да предотврати появата на резистентни бактерии, 
които са устойчиви на действието на антимикробното 
лекарство;

Спазвайте предписанията за употребата на лекарства – 
дозировка, прием, продължителност на лечението;

По-висока от препоръчаната доза лекарства води до 
предозиране;

Не използвайте лекарствата извън посочените им инди-
кации;

Прекъсването на лекарствената терапия по-рано от 
предписаното ви може да доведе до загуба на ефекта от 
лекарството;

Не се самолекувайте;

Важно! Най-безопасните и ефективни “лекарства” са ус-
мивките, спокойният сън, вкусната храна, чистата съвест, 
добрите приятели и любовта. За тях не са нужни пред-
писания и е научно доказано, че подобряват цялостното 
здравословно състояние.

Столичната фармацевтична колегия 



- Г-н Сапунаров, каква е 
целта на кампанията по 
случай Световния ден на 
фармацевтите?

- На първо място това е 
празник за фармацевтите 
в цял свят и се надявам, че 
пациентите ще поздравят 
колегите на 25 септември, 
защото го заслужават. 
Освен че празнуваме, ние 
напомняме и за значимост-
та на фармацевтичната 
професия. Подчертаваме 
важната роля на магистър-
фармацевтите за безопас-
ността на пациентите. Про-
фесията ни е натоварена с 
множество отговорности 
и е все по-належащо чрез 
подобни инициативи да се 
обръщаме към пациен-
тите. Ние, от Управител-
ния съвет на Регионална 
фармацевтична колегия 
София-столична, осъзна-
ваме нашата отговорност 
пред колегите и пред 
обществото. Длъжни сме 
да организираме подобни 
прояви, ако искаме по-бла-
гоприятна среда за работа 
за колегите и по-здраво 
общество.
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Тази кампания се органи-

зира изцяло от колегията, 
без да търсим подкрепата 
на фармацевтични компа-
нии, държавата и др. Иска-

ме хората да знаят, че това 
е инициатива на магистър-
фармацевтите, които се 
грижат за здравето им, ние 
не сме продавачи, аптеката 
не е магазин, а кампанията 
ни не е реклама на сироп 
за кашлица.

- Защо избрахте точно 
тази тема: “Безопасни и 
ефективни лекарства за 
всички”?

- Избрана е от Между-
народната федерация по 
фармация. Ние я приехме, 
защото е важна. За да 
има ефект лекарствена-
та терапия, трябва да се 
спазват някои правила за 
безопасност, да се следват 
предписания. Съвремен-
ният човек знае повече 
от предшествениците си, 
но трябва да се напомни, 
че медицинските специ-
алисти са тук, за да се 
грижат за здравето му и 
непроверената информа-
ция в интернет не може 
да замести медицинските 
специалисти. Недопустимо 
е в сайтове за безплатни 
обяви и нелицензирани 
сайтове да се продават ле-
карства, и то от анонимни 
потребители. Това е опасно 
за здравето на пациентите. 
Лекарствените продукти 
имат определен режим на 
съхранение. Няма никаква 
гаранция за съдържанието 
и въздействието на лекар-
ствата, закупени през та-
кива сайтове от непознати. 
По този начин вместо да 
подобри здравословното 

си състояние – пациентът 
може да си навреди, да не 
се излекува, да удължи 
продължителност на забо-
ляването или да има фа-
тални последствия, защото 
няма никаква гаранция 
какво вещество приема. 
Едно лекарство може да 
е подходящо за пациент с 
определени симптоми, но 
да влоши състоянието на 
друг. Рисковете са много и 
пациентите трябва да бъдат 
изключително внимателни. 
Трябва да знаят, че про-
дажбата на медикаменти 
от нелицензирани сайтове 
е незаконна. 

Но не е само това, паци-
енти често са агресивни 
в аптеките относно отпус-
кането на лекарства по 
лекарско предписание, 
без да имат рецепта. Това 
също е недопустимо, хора-
та трябва да разберат, че 
това не само може да не 
им помогне, а и да навреди 
на здравето им. За да бъде 
ефективна лекарствената 
терапия, трябва да спазват 
предписанията – дозиров-
ка, прием, продължител-
ност на лечението. 

- Често пъти се позо-
вавате на чуждестранни 
практики за работата на 
фармацевтите, имат ли 
те “почва” и у нас?

- Казват, че родният 
чернозем е една от най-
плодородните почви. 
За да пожънем реколта 
обаче, първо трябва да 
посеем. Ще говорим за 

Магистър-фармацевт Венелин Сапунаров:

чуждестранните ползот-
ворни практики, докато не 
започнем да сеем и у нас 
работещи модели, особено 
на фона на задушавания 
малък и среден бизнес и 
застаряващото население. 
В други страни - с не толко-
ва плодородна почва като 
нашата, хората са намери-
ли начин да жънат успехи. 
За да облекчат здравните 
системи в страните, където 
за достъп до специалист се 
чака със седмици, а поня-
кога и с месеци,
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Надявам се тези практи-

ки да бъдат унифицирани 
за цяла Европа, за да се 
прилагат и у нас, защо-
то иначе почвата ни ще 
ерозира. Такива практики 
са измерване на кръвна 
захар, кръвно налягане, 
имунизации, програми/
терапии за отказ от тютю-
нопушене и т.н. Въведени 
са различни инструменти, 
правила, направени са 
необходимите проучвания, 
без едни или други ме-
дицински специалисти да 
бъдат ощетени, а напротив 
– да бъдат облекчени и в 
полза на хората.

- Електронизацията 
също е част от тези прак-
тики, въвели ли сте я във 
Вашата работа?

- От наша страна, на Ре-

гионална фармацевтична 
колегия София-столична, 
се опитахме, доколкото ни 
позволяват правилата, да 
облекчим работата ни с ко-
легите, като от тази година 
почти изцяло можем да 
функционираме електрон-
но. Отдавна сме въвели 
различни електронни моду-
ли, с които да спестяваме 
времето им. Издаваме 
удостоверения за чуж-
бина, които се приемат в 
цял свят и чиято автентич-
ност може да се провери 
електронно. С колегите 
от Управителния съвет на 
колегията считаме, че това 
е правилният път. Смуща-
ващ е фактът, че в света 
работят с mHealth (мобил-
но здравеопазване), а у нас 
още не е въведено eHealth 
(електронно здравеопаз-
ване). Младите поколения 
живеят чрез телефоните 
си, нямаме право да не 
отговорим на очакванията 
им. В противен случай, те 
ще натиснат “Delete” и 
ще изтрият цялата здравна 
система, защото са нетър-
пеливи, защото са грамот-
ни, защото са по-взиска-
телни, защото виждат как 
е по света и не са склонни 
да чакат да се въведе 
е-здравеопазване, те си го 
въвеждат сами – чрез раз-
лични приложения, които 
използват и т.н., както и 
защото животът, макар и с 
повече продължителност, 
на цели поколения отмина 
в чакане. 

Смущаващ е фактът, че в света 
работят с mHealth (мобилно 
здравеопазване), а у нас 
още не е въведено eHealth 
(електронно здравеопазване)

Недопустимо е в сайтове 
за безплатни обяви и 
нелицензирани сайтове 
да се продават 
лекарства, 
пациентите 
да внимават
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Лекари с безплатни прегледи
в детските градини
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Строят
16 нови в
кварталите
16 нови детски градини ще

строи през тази година Сто-
личната община. Осем от
сградите вече се изграждат.
Една от тях е в квартал
“Кръстова вада”, а другите са
в районите “Искър”, “Нови
Искър”, “Красно село”, “Сту-
дентски”, “Илинден” и две в
район “Витоша”.
До края на 2019 г. се очак-

ва да бъдат завършени пет
от тях, като ще бъдат раз-
крити 16 нови групи за 425
места, съобщи зам.-кметът
на София по култура и обра-
зование доц. Тодор Чобанов.
Отделно с преустройства в

5 други градини - в “Панча-
рево”, “Красно село”, “Банкя”
и “Искър”, ще могат да бъдат
приети още 200 деца.
Стартира строителството

на още 8 детски градини. То-
ва ще са две нови сгради в
“Овча купел” и “Триадица”,
реконструкция на изградени-
те с етернитови панели в
"Люлин", “Искър”, “Изгрев”,
“Студентски” и “Подуяне”.
Планирано е и разширение
на детската градина във Вла-
дая.

След старта
на учебната

година педиатри,
кардиолози,
ортопеди,

офталмолози
ще проверят
здравето
на малките
столичани

Безплатни прегледи в
детските градини след
старта на учебната го-
дина ще организира
Столичната община за-
едно със Столичната
лекарска колегия.
“Уточняваме графици-

те и екипите от специа-
листи, които ще учас-
тват. За тях е нужно
всеки родител, който
желае детето му да бъ-
де включено в безплат-
ната профилактика, да

даде разрешения",
обясни зам.-кметът по
здравеопазване на Со-
фия Дончо Барбалов.
Инициативата е продъл-
жение на безплатните
прегледи, които общи-
ната и председателят
на Столичната лекарс-
ка колегия д-р Асен
Меджидиев организира-
ха тази година в 24 яс-
ли.
100 нови места ще

има с разширенията на

две детски ясли в “Триа-
дица” и “Красно село”.
В лекарските екипи,

които преглеждаха най-
малките, участваха спе-
циалисти по уши, нос и
гърло, офталмолози, ор-
топеди, кардиолози и
педиатри. Кампанията
започна миналия декем-
ври и приключи през
юли. Тогава бяха пре-
гледани 1250 деца. А
общото състояние на
най-малките софиянчета

бе оценено като добро.
Най-честите заболява-
ния са катарите на гор-
ните дихателни пътища,
които са сезонни.
9,1 млн. лв. е инвести-

рала общината през по-
следните 4 г. за ремон-
ти и ново оборудване в
болници и поликлиники.
Сред големите проекти
бяха санирането на Вто-
ра АГ болница “Шейно-
во” и ремонтът на Банка
за майчина кърма.

Над 9 млн.
лв. са ин-
вестирани
в ремонти
и ново
оборудва-
не за об-
щинските
болници в
София.

СНИМКА:
ГЕО КАЛЕВ
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“Пирогов” порасна с 3
клиники, апаратура и повече
пациенти, подмлади лекарския екип
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Проф. Асен
Балтов,
изпълнителен

директор
на УМБАЛСМ
“Пирогов”

Наред с новите клиники по
неврология, лицево-челюстна
хирургия и педиатрия вече

работи спешно очно отделение

струкции. С тях в някои
случаи оперативното вре-
ме се съкращава с 50%.
Много полезен в работата
на уролозите е друг нов
рентгенов апарат, който
замени 30-годишен. Нови-
ят дава невероятно въз-
можности и е единствен
за България. Под негов
контрол бързо и прецизно
се извършват елегантни

миниинвазивни
интервенции при
урологични
проблеми

на деца и възрастни.
Обновихме клиниките по

травматология, направих-
ме и специални стаи за
по-добро обслужване на
пациентите. Модернизи-
рахме условията в част от
клиниката по хирургия. До
края на годината ще сме
готови и с напълно обно-
вената 5-етажна сграда на
Клиниката по изгаряния,
термична травма и пла-
стично-възстановителна
хирургия с възможности
за лечение на 60 деца и
възрастни. Реанимацията
е на цял етаж, има само-
стоятелни операционни
зали и отделно приемно
отделение с противошоко-
ва зала само за пациенти
на клиниката. Дано не се
случва, но термичните
травми са сред най-риско-
вите при аварии и бед-
ствия и можем да поемем
при нужда 2 пъти повече
пациенти от рутинното.
Чрез фонда за енергий-

на ефективност обновява-
ме сградата на неврохи-
рургията със собствен не-
врохирургичен операцио-
нен блок и реанимация.
След ремонта там ще бъ-
дат настанени клиниките
по неврология, по лицево-
челюстна и орална хирур-
гия, очното отделение с
очна операционна и отде-
лението уши-нос-гърло,
също със собствена опера-
ционна. Комплексът ще
обхваща лечението на
всичко в областта на гла-
вата и шията и ще дава
възможност за оптимална
колаборация между спе-
циалностите и по-добро
лечение на пациентите.
Получихме сериозна

подкрепа от Министер-
ството на здравеопазване-
то и успяхме да поставим
втори ангиограф. Това ни
дава възможност при нуж-
да да поемаме едновре-
менно по двама пациенти
с инфаркт, което съвсем

ЛЮБОМИРА НИКОЛАЕВА

- Проф. Балтов, “Пиро-
гов” е емблематичният
център за спешна меди-
цина в София, как мо-
жем да прочетем девиза
на столицата в контекста
на болница, която с пре-
дисторията й на лечеб-
ница на Червения кръст
е създадена през 1900 г.
в дарена от Отто Биелик
сграда на мястото на
днешните вътрешна и
кардиологична клиника?
- “Пирогов” и през тази

година продължава да ра-
сте като възможности за
лечение и спешна медици-
на – направихме доста но-
ви неща в области, в които
за последните 15 г. се бе-
ше създал вакуум. Сфор-
мирахме нови клиники и
отделения, закупихме мо-
дерна апаратура, за първи
път от много години започ-
нахме ремонти и модерни-
зация на сградния фонд,
които и в момента продъл-
жават. Екипът ни добавя
нови методи и техники от
най-новите достижения в
медицината. В същото
време “не старее” дове-
рието към нас – пациенти-
те ни са повече. “Пирогов”
е нарицателно за спеш-
ност и неслучайно е при-
познавана като болницата
на народа. През 2017 г.
преминалите са около 230
000, за 2018-а 260 000, та-
зи година вероятно ще са
280 000. Преодоляно е из-
кривеното схващане за
подбор на пациентите. То-
ва, че някой е неосигурен,
не може да бъде пречка
да бъде прегледан и из-
следван по спешност. За
болнично лечение, есте-
ствено, трябва да си въз-
становят здравноосигури-
телните права. Но вече
всички колеги са наясно с
правилото, че спешните
пациенти са спешни, неза-
висимо от здравноосигури-
телния им статус. Откакто
съм директор на болница-
та,

няма и не
може да има
върнат пациент
Не старее и екипът –

опитните лекари надграж-

дат уменията си, идват
много млади колеги. Обър-
нах тренда, няма “вечни”
лекари в болницата, а
младите са вече 1/3 от-
всички. От 580 лекари об-
що 250 са специализанти.
През последните 2 г. сме
приели 100 човека, до 1
януари очаквам още 50.
Привлича ги школата “Пи-
рогов” – добрите ментори,
възможността да се сре-
щат с целия спектър от за-
болявания, да работят в
интердисциплинарни еки-
пи. Но като най-привлека-
телно изтъкват, че веднага
влизат в действие. От пър-
вия ден работят ефектив-
но, което в малко други
болници се случва, и бър-
зо разбират какво се из-
исква в съответната спе-
циалност и дали стават за
нея. За 5 г. натрупват
огромен опит и излизат с
умения, които им отварят
вратата навсякъде.
- С кои новости се гор-

деете най-много?
- През тази година съ-

здадохме 3 нови клиники –
по неврология, по лицево-
челюстна хирургия и по
педиатрия. Досега в тези
направления работехме с
ядра от консултанти, но
пациенти не се настанява-
ха за по-продължително
лечение. Създадохме и
очно отделение, което е в
етап на развитие и се над-
явам, че скоро колегите
ще разберат, че вече има-
ме възможност да

поемаме и спешни
очни случаи,

които в момента се леку-
ват на едно място в Со-
фия. Развихме много и га-
строентерологията.
Благодарение на Фонда

за устойчиво и интегрира-
но градско развитие “Дже-
сика” успяхме да закупим
иновативна апаратура от
последно поколение. Тя
позволява операции с на-
вигация – както в областта
на неврохирургията, така
и в травматологията. Вече
имаме и нови рентгенови
апарати с възможности за
по-бърза и ефективна ра-
бота в областта на образ-
ната диагностика и с оп-
ции за 2D и 3D рекон-

не е изключение, а бързи-
ната в тези случаи има го-
лямо значение за прогно-
зите. Двата ангиографа се
ръководят от една зала и
дават възможност за из-
следвания и интервенции
при сърдечносъдови про-
блеми. Както и при спеш-
ни мозъчносъдови състоя-
ния като

аневризми,
изискващи
емболизации,
и инсулти,

при които трябва да се из-
вършат тромбектомии –
миниинвазивно изваждане
на тромба без отваряне на
черепа. Новият ни строк
център прилага и този
най-модерен метод на ле-
чение на инсулта.
- Образованието по ме-

дицина у нас подготвя
ли достатъчно младите
лекари за практиката?
- Тази насока изостава в

медицинските факултети,
само за стоматологията не
е така – там имат много
практически часове. Сту-
дентите по медицина оба-
че определено имат нужда
от повече практически за-
нятия след трети курс. Не
говоря за 30 дни стаж в
годината. А за истински
практически упражнения
постоянно, да влизат в
дейност, като асистират в
клиниките. Сега повечето
завършват медицина и ня-

мат представа накъде да
се насочат. Ако има въз-
можност за повече прак-
тическо обучение – ръка
да пипне и око да види,
това ще ориентира и моти-
вира младите лекари да се
усъвършенстват още от
студентските години.
- Когато назначавате

млади лекари, какви
принципи ви ръководят,
какво включва тестът
“Балтов”?

- С предимство
са тези, които са
работили като
волунтиери,

доброволци без заплаща-
не няколко месеца и са се
включвали според компе-
тентността си в спешните
екипи по съответната спе-
циалност. Така виждат из-
искванията и дали могат
да отговорят на тях, пре-
ценяват ги и колегите.
Важни са също знанията,
с които идва младият ле-
кар, дали е професионал-
но любопитен и с желание
да се развива, общата му
култура. Когато постъпват
специализанти - това е
единственият начин сега,
времето на “парашутисти-
те” отмина, им казвам че-
стно, че постъпват на сро-
чен трудов договор за 5-6
г., а след това в “Пирогов”
ще останат само тези,
които са преценени от ек-
ипите като най-добрите.

� Роден е
на 19 септем-
ври 1966 г. в
София.
� През 1994

г. завършва
Медицинския
университет в
София. 2 г. по-
късно започва
специализация
по ортопедия
и травматоло-
гия в “Пиро-
гов”, където
работи до де-
кември 2006 г.
След това е
ординатор в
Катедрата по
ортопедична
травматология
и реконструк-
тивна хирургия
във ВМА. За-
връща се в
“Пирогов” през
2013 г. като
началник на
Първа травма-
тологична кли-
ника.
� От фе-

вруари 2017 г.
е директор на
спешната бол-
ница.
� Специа-

лист в област-
та на опера-
тивно лечение
на фрактури и
изкълчвания
на крайниците
и таза; на ле-
чение на поли-
травма и по-
сттравматични
увреждания на
крайниците;
ендопротези-
ране на стави
на горен край-
ник – рамо и
лакът.
� Член е на

наши и между-
народни про-
фесионални
организации.
� Участвал

е в над 100
международни
конгреси и
срещи с меж-
дународно
участие.
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Реалната
столица на спорта

готвителните дейности за изра-
ботване на инвестиционните
проекти - заснемания, съгласу-
вания с експлоатационните дру-
жества, сключване на предва-
рителни договори и др. Главни-
ят архитект на София арх.
Здравко Здравков одобри изме-
нения на подробните устрой-
ствени планове за три от имоти-
те, в които са предвидени
спортни зали, и издаде визи за
проектиране за шестте зали.

Започват се и пет зали
в партньорство със
спортни федерации
и изявени спортисти
Към направените 57 площад-

ки за стрийтфитнес се правят
още 5. За последните 2 години
бяха направени 28 игрища и
спортни площадки. В момента в
процес на реализация са напри-
мер 3 спортни игрища в район
“Искър”, 3 футболни и 3 баскет-
болни игрища в район “Илин-
ден” и 2 футболни игрища в
район “Люлин”.
До октомври ще бъде завър-

шен и първият общински аква-
парк с минерална вода и закрит
басейн на територията на парк
“Възраждане”. До него от 2015
г. действа многофункционалният
спортен комплекс “Зона Б-5” на
24 декара с игрища за футбол,
тенис, пързалка за кънки и хо-
кей, стрийтбол и др.

През 2020 г. е планиран
втори скейтборд парк
в район “Надежда”
Ще бъде в Северния парк при

ул. “Никола Жеков”. Това е най-
младият олимпийски спорт.
Планира се изгражданто на
още две площадки за скейтборд
в центъра - Княжевската гради-
на и Южен парк до хотел “Хил-
тън”.
В последните месеци бе изра-

ботена и наредба за управле-
ние и разпореждане с общин-
ски спортни обекти, която тряб-
ва да бъде приета в най-близко
време, след като премина об-
щественото обсъждане. Тя е от
изключителна важност за въз-
становяването на инфраструкту-
рата. Развързват се ръцете на
районните кметове, които да на-
мерят по-бързо инвеститори.
Наредбата е в унисон с приетия
нов закон за спорта, където има
увеличен срок за отдаване под
наем и концесии.
Така от старта на фондацията

“София - спортна столица на
Европа” започнаха реалните
промени, които да превърнат
града в реална такава по отно-
шение на спорта.

строеж още 20 салона. Завър-
шени са 8. Работи се по още 6,
а се предвижда старт и на тези
в 100 ОУ в квартал “Сердика” и
9-а френска езикова гимназия.
В 30-о училище “Братя Мила-

динови” в район “Възраждане”
се възстановява басейнът, кой-
то не е работил от 30 години,
ремонтира се салонът и се
правят нови игрища.
Нов физкултурен салон е по-

чти готов в Първа английска
гимназия. Работи се в 37-о СУ в
район “Люлин”, 176-о ОУ в Нови
Искър, 175-о ОУ в село Мрамор,
64-о ОУ в кв. “Симеоново”.
Подготвя се проектиране на

физкултурен салон в Професио-
налната гимназия по изкуства
“Проф.Николай Райнов” в район
“Сердика”.
По инициатива на кмета на

Столична община г-жа Йордан-
ка Фандъкова през 2018 г. стар-
тира инвестиционното намере-
ние за изграждане на много-
функционални училищни спорт-
ни зали. Целта е в територии с
голям брой население и в учи-
лища със значителен брой деца
да се създадат центрове за уче-
нически и масов спорт.
След проведени обсъждания

между отделните направления в
общинската администрация и
срещи с кметовете на райони и
директори на училища са опре-
делени шест училища, в които
да се изградят спортните зали:
2-о СУ “Емилиян Станев” в
район “Витоша”, кв. “Павлово”;
51-о СУ “Елисавета Багряна” в
район “Красно село”, жк “Хипо-
друма”; 55-о СУ “Петко Караве-
лов” в район “Студентски”, жк
“Дървеница”; 56-о СУ “Проф.
Константин Иречек” в район
“Люлин”, жк “Люлин” - 8-и ми-
крорайон; 79-о СУ “Индира Ган-
ди” в район “Люлин”, жк “Лю-
лин” - 7-и микрорайон и 144-о
СУ “Народни будители” в район
“Младост”, жк “Младост 3”.
Местоположенията са избра-

ни и въз основа на възможно-
стите за разполагането им в съ-
ответния училищен двор, осигу-
ряването на достъп за външни
лица и др.
Направление “Архитектура и

градоустройство” извърши под-

Мнозина бяха скептични, кога-
то София бе определена за евро-
пейска столица на спорта. Защо-
то столичани много добре знаят,
че инфраструктурата, особено в
училищата, от години е занема-
рена. Така не може да се изпъл-
ни най-важната задача на спорта
- здравето на децата.
През последните години обаче

се полагат огромни усилия да се
обърне тази тенденция и резул-
татите са налице. Чрез различни
общински програми бяха подкре-
пени спортни събития в детски
градини, училища и клубове.
От 2015 г. насам фондация

“София - европейска столица на
спорта” е помогнала на 593 по-
добни прояви. Отделно чрез ди-
рекция “Превенция, интеграция,
спорт и туризъм” в общината са
подкрепени още 150. За 2020 г.
са предвидени 90 от фондацията

ГЕОРГИ БАНОВ

Инфраструктурата
в училищата
е приоритет

и 30 от дирекцията.
Само в програмата “Ваканция”

бяха включени 1400 деца за ед-
на седмица. Подпомагат се и
школите на клубовете, като тех-
ният брой е 198.
Но най-важното е, че инфра-

структурата започва да придоби-
ва нов вид, по-привлекателен за
младите. Със строителството на
нови детски градини са

изградени 78
физкултурни салона
и 15 плувни басейна

Строят се или са в процес на

Легендарни бъл-
гарски спортисти
подкрепиха идея-
та София да стане
европейска столи-
ца на спорта.

Кметът Йорданка Фандъко-
ва използва всеки момент
да излезе сред природата.
Вдясно е общинският съ-
ветник Анатоли Илиев.

Баскетболната зала в
“Слатина”, която се прави
съвместно с федерацията.
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Времето на целия
ми съзнателен живот
е свързано със Со-
фия. Обичам я, защо-
то съм имал вдъхновението да
превърна места на историческия
център в знаци на съвременната
ни култура.
“Опера на площада” се стана

магнит за културен туризъм.
Спектаклите на открито и сграда-
та на Софийската опера дадоха
нова визия за съвременната сто-
лица.
София може достойно да се

конкурира с градове като Виена
в културния живот.
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Академик Пламен Карталов,
директор на Софийска опера:

Имах вдъхновението да
превърна исторически
места в точки на
културата днес

Реставрират
античния мавзолей
в “Лозенец”, отварят

го за посетители
щи от 117 и 147 кв. м, както и
една от почти 300 кв. м. Знае
се, че селището е било огра-
дено с концентрични

ровове, които са
имали предпазни и
магически функции,

а в тях са извършвани жертво-
приношения. Сред новооткрити-
те находки са костна лъжица и
керамични съдове, части от кул-
тови масички и др.
Друго важно откритие са раз-

критата част от северната стена
на Сердика и външната, която е
била пред нея. Те обаче са в
частен обект, чийто собственик
смята да строи хотел.
“Всичко ще бъде запазено на

място. Собствениците на терена
ще ги интегрират в бъдещата
сграда като част от нея и ще
привличат по този начин тури-
стическия интерес. Разбира се,
ще има свободен достъп, това
ще е сграда с обществено пред-
назначение - вероятно хотел,
който по този начин получава
възможност да изпъкне с експо-
нирани римски древности”,
обясни доц. Чобанов.
От догодина започва работа и

по превръщането на крепостта
“Урвич” в крайградски обект за
отдих и образование.
“В ход е подготовката за

проектиране на

галерия за
съвременно
изкуство в
подземията
на мавзолея
Вероятно проектирането ще

бъде част от цялостния кон-
курс за тази зона, която тряб-
ва да се обнови в следващите
години, като обаче изцяло за-
пази елементите с ценност ка-
то жълтите павета. Отваряме
за посещения и зоната на лар-
гото под “Мария Луиза”, която
и сега може да се види по за-
явка. Ще представим там ин-
формационна система и арте-
факти, открити при разкопките
на града. Те ще се впишат в
съхранените на място късноан-
тични сгради”, разказа доц.
Чобанов.
Над 100 000 души годишно

посещават общинските музеи
в столицата. Голям е и интере-
сът към парка "Врана", чийто
градини всяка година разглеж-
дат около 50 000 души.

ТОДОР ЧОБАНОВ

самия мавзолей, изграждане
на околното парково простран-
ство и малък летен детски цен-
тър. В перспектива

искаме да свържем
цялата зона
с Южния парк
За целта ликвидирахме и

предвидени в миналото за-
строителни планове за коопе-
рации в зоната”, обясни зам.-
кметът на София по култура и
образование доц. Тодор Чоба-
нов.
Проектът е за близо 1 млн.

лв., като 430 000 лв. от тях са
безвъзмездна финансова по-
мощ. Очаква се още през
есента на следващата година
късноантичният мавзолей да
бъде отворен за посетители,
след като археологическите
проучвания са направени още
през 2001 г.
Иначе тази година Столична-

та община инвестира 250 000
лв. за проучвания на неолит-
ното селище в “Слатина”, рим-
ската вила в Мировяне, град-
ската базилика на пл. “Света
Неделя”, Кремиковския мана-
стир. Едно от най-големите от-
крития през този археологиче-
ски сезон в София безспорно е
скелет на 7600 г. То е на еки-
па на проф. Васил Николов,
който отдавна проучва неолит-
ното селище в “Слатина”. То е
изключително, защото това е
едва третият гроб, намиран в
селището, което се е прости-
рало на 80 дка. А запазеният
скелет на една от първите со-
фиянки ще даде възможност
да се направят анализи, които
да дадат информация за хора-
та, положили началото на пър-
вата европейска цивилизация.
До момента екипът на проф.

Николов разкри две големи къ-

ДАРИНКА ИЛИЕВА

Крепостта “Урвич”
става крайградска

зона за отдих
и образование

за туристите в столицата.
“Ще социализираме една

знакова старина на София -
късноантичният мавзолей е из-
граден от богата сердакийска
фамилия в средата на IV в.
Обектът е изключително инте-
ресен, един от най-големите от
този тип, откривани у нас, с
дължина около 30 метра и го-
ляма банкетна зала. Проектът
предвижда реставрацията на

Късноантичният мавзолей в
“Лозенец” ще бъде реставри-
ран, а след това ще се превър-
не в една от новите атракции

Така изглежда
проектът за

реставрация на
късноантичния

мавзолей.
СНИМКА:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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Туристите са млади - имат
средни доходи, идват повече
заради историята, два пъти
по-малко кацат тук за купона
ДАРИНКА ИЛИЕВА

� 547 926 чужденци са посетили
столицата за 6-те месеца на 2019 г.
� 37% спят в квартири от Airbnb и
официалната статистика не ги лови

� Вече идват повече китайци и хървати,
намаляват италианците и немците

547 926 туристи са
посетили София през
първите 6 месеца на го-
дината. Според офи-
циалната национална
статистика това е 2%
ръст от 2018 г. Броят на
нощувките е 940 835.
Статистиката обаче не
лови гостите и нощувки-
те в местата за наста-
няване с под 10 легла.
По данни на AirDNA
Market Minder през ав-
густ 2015 г. предлагани-
те имоти в София в
платформата Airbnb са
били 613, а през юли
2019 г. те вече са 3030.

37% от туристите из-
бират това настанява-
не, отчита общинското
предприятие “Туризъм”.

Иначе
в топ 5 на
избралите
София, са
от Германия,
Израел,

които са с 3% повече,

Гърция, Италия и Ве-
ликобритания. Макар
да има известен спад
при туристите от Ита-
лия, Германия и Вели-
кобритания, те все
още са най-много.

Затова пък все пове-
че интерес към София
има от далечни пазари
като Китай, Австралия
и Канада. Ръст има и
на туристите от Хърва-
тия - 37%, Русия - 8%,
Сърбия - 9%, и Испа-
ния - 4%.

Столицата се въз-
приема като изгодна
дестинация, която е
сравнително леснодо-
стъпна, но все още ня-
ма особени отличител-
ни характеристики. Ту-
ристите в София са ос-
новно на възраст от 20
до 50 години, с ниски
до средни доходи, жи-
тели са на големи на-
селени места на ико-
номически развити
държави, хора с широ-

ки и разнообразни ин-
тереси и открити за
общуване с местните.

Според анкета на
“Визия за София”

посещението на
исторически
забележителности
е водещ мотив
за 45%,

следвани от тези, кои-
то идват с цел бизнес -
23%. Пътуванията за
почивка и развлечение
имат дял от 20%, а го-
стуването при роднини
и приятели - 6%.

София е предимно
младежка дестинация,
но нощният живот е
допълнение към пре-
живяванията, без да е
основна цел. Заради
купона идват 14% от
туристите.

“Градът е интересен
с историята, културата
и традициите си”, по-
сочват като мотив за
посещение 59,3%. Дру-
ги предимства са евти-
ните самолетни билети
и доброто съотноше-
ние между цена и ка-
чество.

Според същото допи-
тване среднодневните
разходи, сред които вли-
зат настаняване, транс-
порт в града, храна, на-
питки, пазаруване и за-
бавления - 34% посоч-
ват, че харчат между 21
и 50 лв. В тази група
най-много са туристите
между 25 и 34 г.

Туристи
разглеждат
ларгото
на София.

СНИМКА:
ДЕСИСЛАВА
КУЛЕЛИЕВА

Все по-голям
става интересът

към София на
туристи от далечни
пазари като Китай

и Япония.
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Когато съм из-
вън България,
София ми е като
притегателна си-
ла. Дори името
звучи много ари-
стократично, за
разлика от много
градове. Един Бу-

курещ например звучи гадно.
Столицата ни е дружелюбна.

Именно дружелюбността и до-
брата комбинация от хубава хра-
на и хора карат много чужденци
да заживеят в София. За разлика
от американците българите са
по-обвързани с родното място и
трудно го напускат. Хората в
САЩ за 24 часа местят дома си
от един град в друг.
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Башар Рахал, актьор:

Дружелюбност
плюс хубава храна
карат чужденците
да заживеят тук

Най-големият
столичен парк -
Борисовата гра-
дина, винаги е

пълен с младежи
и майки с деца.

Любими
места на
софиянци

Не само градинка-
та с емблематич-
ния фонтан с бале-
рината, но и сами-
ят Народен театър
е сред любимите
места на софиян-
ци. Това е и една
от задължителни-
те спирки в туро-
вете за туристи
при обиколката на
столицата.

Градинката “Кри-
стал” беше ремон-
тирана наскоро.

СНИМКИ: ДЕСИСЛАВА
КУЛЕЛИЕВА И

РУМЯНА ТОНЕВА
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Роден съм и израс-
нах в столицата.
Обичам много ме-

стенца на този град и
дори имам кратка по-
редица в интернет, по-
светена точно на това.
Любиммиецентърът,в
който съм израснал - църквата “Св.
Седмочисленици”, “Малките пет
кьошета”, Попа, “Графа”, “Раковски”.
Като дете прекарвах всяка въз-

можна минута, карайки ски на Ви-
тоша. Затова съм убеден, че всич-
ки ски съоръжения и лифтове трябва
да бъдат възстановени.
Товаеизключително важноицен-

ноибихнаправилогроменлифт, кой-
то да тръгва от НДК и да стига до
планината между блоковете, над
Южния парк, както в Швейцария.

XXXVВТОРНИК, 17 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

Камен Воденичаров, актьор:

Бих направил
огромен лифт от
НДК до Витоша

Планината Витоша е сред
най- големите богатства на
столицата и любимо място
за отдих на софиянци.

Семейство
се наслаж-

дава на
хубавото

време
между

фонтаните
пред НДК.

Единствената
изцяло

пешеходна
зона на София
- “Витошка”, е

пълна със
заведения
и кафенета.

Езерото в
столичния
квартал “Дружба”

СНИМКИ: ДЕСИСЛАВА
КУЛЕЛИЕВАДокторската градина.
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Пътешествие с децата из древна София

5.

3.

2.
1.

6.

7.

4.

Национален 
археологи-
чески
институт с 
музей 
към БАН

Бивш партиен дом

Градска градина

Храм 
“Св. Неделя”

Римокатолическа 
енория
“Св. Йосиф”

Президентство

Централни
хали

1 мин3 мин

12 мин

8 мин

6 мин

Министерски съвет
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Антична Сердика
- нужни са 60 минути

ла, чието изграждане да-
тира от времето на импе-
ратор Юстиниан (527-565
г.). Това е един от по-
малко популярните обек-
ти, но само защото се
намира не на открито, а
в сутерена на сграда в
началото на бул. “Мария
Луиза”. Достъпът до нея
е също без билет.
Най-малките жители на

столицата пък могат да
видят как е изглеждала
Сердика през Античност-
та в специално подготвен

детски център с
декори, манекени
на войници

в пълно бойно снаряже-
ние, реплики на предме-
ти и накити. Той се орга-
низира от Регионалния
исторически музей на
София. А всички малки
участници във вакан-
ционните курсове на му-
зея получават карта, по-
добна на тази по-горе,
но със стикери на обек-
тите, които да залепят,
след като първо са ги ви-
дели с очите си.

Вече са достъпни за
гражданите и останките
от най-ранния християн-
ски храм - епископската
базилика на Протоген.
Според историци в нея
вероятно се е провел
Сердикийският събор от
343 г., на който са присъ-
ствали епископи от цяла-
та Римска империя, за да
възстановят единството
на църквата.
По време на обиколката

идеалното място
за почивка е
Западната порта,

която е превърната в ар-
хеологически парк, къде-
то децата могат да си по-
играят.
Не трябва да се про-

пуска и Триъгълната ку-

ЛИЛЯНА КЛИСУРОВА

Колко голяма е била
крепостта на антична
Сердика в периода II-IV
век, по какви улици са
вървели нейните жители,
как са изглеждали домо-
вете им, канализацията
им... Около 1 час е ну-
жен, за да се обиколят с
деца археологическите
разкопки в центъра на
София.

Директорката на Регионалния исторически музей в Со-
фиядоц.д-рВенетаХанджийска (вдясно)обсъждаобектите
в детската карта на антична Сердика с експертките Ваня
Лазарова и Станислава Митова (вляво). СНИМКА: АВТОРЪТ

Не пропускайте Триъгълната
кула в подземието на
бул. “Мария Луиза”, а

паркът на Западната порта
е идеален за почивка
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Обичам София. Ро-
ден съм в нея преди
70 г. и съм свидетел
на всичките є обрати.
Но винаги съм я ха-
ресвал.
Имал съм възмож-

ност да живея в раз-
лични градове по све-
та и съм обиколил до-
ста. Но София има
чар, който не притежа-
ва нито един друг
град - нито Сан Фран-
циско, нито Мюнхен,
нито Стокхолм. Осо-

Стефан Димитров, композитор: нето им трябва да бъ-
де, че това е техният
град, да го обичат и
да го пазят, след като
живеят и работят в
София.
Една от най-попу-

лярните песни, които
съм писал, е за Со-
фия:

“И тъмна, и прашна,
и мръсна, и стра-

шна,
защо ли тогава
без тебе не мога,
ти, София моя,

София има особен вкус, няма го
в Сан Франциско, Мюнхен или Стокхолм
бен вкус има София с
тези сгради, които бя-
ха много занемарени.
Сега като че ли прос-
ветна всичко в града.
Роден съм на бул.

“Сталин” 35 (днешния
бул. “Витоша”) на пре-
сечката с ул. “Васил

Коларов” (днешна
“Солунска”). Това си е
моят град.
Много са местата в

София, които ми ха-
ресват. Толкова е ху-
бав сега Южният
парк, улиците, магази-
ните станаха други.

Уютен е градът, поне в
централната му част.
Много хора дойдоха

в София, които не са
софиянци. Предпола-
гам, че те харесват
своите родни места и
се чувстват тук като
пришълци. Но усеща-

любов и тревога.”
Пее я Богдана Кара-

дочева и е по стихове
на Маргарита Петкова.

Новите
почетни

граждани
на 2019 г.

Композиторът Сте-
фан Димитров, музи-
кантът Васко Кръпка-
та, световноизвестни-
ят цигулар Веселин
Пантелеев - Ешкена-
зи и още 7 известни
българи, както и бив-
шият посланик на
САЩ Ерик Рубин ще
получат във вторник
най-високото отличие
на Столичната общи-
на и ще станат по-
четни граждани на
София.
Това се случва на

тържествена сесия
на Столичния общин-
ски съвет в Деня на
София - 17 септем-
ври.
Отличени още са

актьорът Ириней
Константинов и ре-
жисьорката Бина Ха-
ралампиева, трима
спортисти - олимпий-
ската шампионка по
академично гребане
Здравка Йорданова
и алпинистите Дой-
чин Боянов и Нико-
лай Петков. Почетни
софиянци ще станат
и акад. Георги Мин-
чев и строителният
инженер Делчо Гю-
ров.
От 1993 г. досега

184 известни българи
носят това отличие.
Сред тях са легендар-
ната Стоянка Мутафо-
ва, примата Лили
Иванова и покойният
днес Георги Калоян-
чев, футболните зве-
зди от САЩ '94 г. на-
чело с треньора Ди-

митър Пенев. Бивша-
та президентска двой-
ка на Франция
Никола и Сесилия
Саркози също са но-
сители на званието
заради помощта им
при освобождаването
на медицинските ни
сестри в Либия.
През 2014 г. по-

смъртно са удостоени
Гунди и Котков.
За всеки почетен

софиянец има специа-
лен знак и лента, коя-
то е с цвета на знаме-
то на София, както и
удостоверение, подпи-
сано от кмета на гра-
да и от председателя
на Столичния общин-
ски съвет. Те имат
право да бъдат включ-
вани в представителни
делегации на София и
да присъстват на засе-
дания на СОС със съ-
вещателен глас.
В рамките на един

мандат общинският
съвет може да удо-
стои със званието мак-
симум 33-ма отличили
се българи.

Васко Кръпката, певец:

Най-якият
град във
Вселената -
тук съм пял
пред половин
милион хора
“София е най-якият град

на планетата и Вселената.
Обиколил съм много градо-
ве и винаги се връщам с
най-голямо удоволствие.
Тук съм роден, тук са роде-
ни децата ми. Тук е най-го-
лемият купон, има над 40
клуба с рок и джаз музика,
правил съм най-яките кон-
церти и отново тук си ка-
рам мотора. В София бут-
нахме комунизма и съм пял
пред половин милион хора.
Благодарен съм за призна-
нието.

Ириней
Константинов, актьор:

Честита 140-
годишнина,
София.
Обичам те!
Приемам званието “поче-

тен гражданин на София”
като огромно признание,
като съдба, като продълже-
ние на любовта на баща ми
и на дядо ми към този град.
От първия дъх, който съм

поел в клиника “Шейново”,
до днес съм софиянец! По-
знавам духа на София от
лудите зимни пързалки до
красивата софийска есен,
каквато няма друга, падал
съм във водите на езерото
“Ариана”.
Обожавам гората до Се-

минарията, Витоша... жи-

веем под най-красивата
планина! София вече не е
град на носталгията, град
от 60-те години. Сега e
европейски град с огромно
човешко присъствие, при-
влекателен за хора, които
намират в София нов живот
и ново бъдеще. Но това е и
голяма отговорност за те-
зи, които живеем тук - все-
ки от нас да направи нещо
малко: не си хвърляй фаса
на улицата, пресичай на
правилното място, кажи
“добър ден” на съседа си,
изчисти следите от кучето
си - прави това и ще се по-
чувстваш свързан с този
град. Този град ще го оби-
чаш повече, ще го почув-
стваш свой. Той заслужава
това и ще ти се отблагода-
ри. Честита 140-годишнина,
София. Обичам те!

Бина Харалампиева,
режисьор:

Фандъкова
се грижи за
изкуството,
значи се грижи
за душата
на града
Доста години правя теат-

ър – в Малък градски теат-
ър “Зад канала”. Благодаря
на Столичната община за
това, което прави за култу-
ра на града.
Г-жа Фандъкова намира

време да ходи на театър.
Често е в залата. Прекрас-
но е, че се грижи за изку-
ството, а това означава, че
се грижи за душата на този
град – София.
Като почетен гражданин

на София ще дам най-до-
брото от себе си. Обеща-
вам прекрасни представле-
ния и преживявания в МГТ
“Зад канала”, който на-
вършва 30 г.!
София е моят любим

град. Тук са любимите ми
хора, децата ми, тук растат
внуците ми. Всичко, което
е хубаво в моя живот, е в
София.

Здравка Йорданова,
спортист:

Тук всичко
ми е мило
София означава много за

мен. Тук съм се родила, тук
започнах спортния си път.
Тук продължавам жизне-
ния си. Всичко в този град
ми е познато и мило. Ра-
двам се, че ставам почетен
гражданин точно на София,
нещо специално за всеки
столичанин.

Дойчин Боянов,
алпинист:

Става
по-красива
с всеки ден
София е домът. А това е

всичко за българина. Става
по-красива с всеки ден. То-
ва се вижда най-добре от
Витоша. Нашата планина.
Няма такава гледка като от
Черни връх към красивия
град в низините. Огромна
радост е, че ще съм поче-
тен гражданин.

Николай Петков,
алпинист:

Ще покорим
нови върхове
София разцъфна пред очи-

те на всички ни. Стана по-
красива. Сигурен съм, че
свършеното в последните го-
дини ще бъде развито още
повече през следващите. Ще
покорим нови върхове.

184 вече имат знак
и лента с цвета на

знамето на столицата.
Сред тях са

Стоянка Мутафова
и Лили Иванова,
посмъртно -

Гунди и Котков



ЕСТАРТ СОФИЯ

Грандиозно визуално шоу

11,30 ч - пред църквата "Света София"
Тържествен водосвет и официална церемония по издигане знамето 
на град София
13 ч - ларгото 
Регионалният исторически музей на София открива официално 
археологическата експозиция "Антична Сердика" на ларгото под бул. 
"Мария Луиза". Предвидени са детски образователни ателиета и изложба
с фотографии от археологическите проучвания
18,30 ч - Народен театър "Иван Вазов"
Церемония по връчване на наградите на Столичната община за ярки 
постижения в областта на културата
18,30 ч - "Акустични следобеди" в кино "Кабана"
Концерт на група Rewind
20,30 ч - площад "Княз Александър I"
"София градски вибрации - 140 удара в минута" - аудио-визуален 
спектакъл, 3D mapping, музика на живо и VJ шоу, създадени специално 
за Деня на София

Програма за празника на София

 В Деня на София столичният зоопарк, паркът музей "Врана", 
Регионалният исторически музей и Софийската градска художествена 
галерия ще работят безплатно през целия ден.
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Откриват нова експозиция
със старините на
Сердика под бул.
“Мария Луиза”

удара в минута” включва 3D
mapping,

музика на живо
и VJ шоу,

които са създадени специално
за празника на столицата. В не-
го ще участват Деси Андонова,
Ина Кънчева и “Космическите
гласове от България”. Музиката
за събитието е сътворена от DJ
Иван Шопов и пианиста Дими-
тър Бодуров, а визията и 3D ма-
пингът са дело на Весела Дан-
чева и екип от “Компот Колек-
тив” - автори на едни от най-до-
брите съвременни анимации за

България. Визуалното шоу по
време на концерта ще бъде съ-
здадено от Лора Шопова. Сто-
личната община кани всички со-
фиянци да станат част от гран-
диозния спектакъл.
Той ще представи образи от

звуци и картини, сътворени от
популярни млади творци от раз-
лични жанрове и стилове, които
изграждат пулса на града,

до кулминацията
от 140 удара в минута
Броят на ударите не е избран

случайно - спектакълът е посве-
тен на 140-годишнината на Со-
фия като столица на България.
Иначе по традиция знамето

на София ще бъде издигнато на
площада пред църквата, дала
името на града - “Света София”.
Тържественият водосвет и цере-
монията ще започнат в 11,30 ч.
Изненада за най-малките со-

фиянци - децата, е подготвил и
Регионалният исторически му-
зей на столицата. В 13 ч в за-
критото археологическо ниво
под бул. “Мария Луиза” ще бъде
официално открита експозиция-
та “Антична Сердика”. Предви-
дени са детски образователни
ателиета и изложба с фотогра-
фии от процеса на археологиче-
ските проучвания. В експози-
цията присъстват запазени на
място структури от древния
римски град като жилищни по-
стройки, част от улици, мозайки
и непоказвани досега артефак-
ти, открити при археологически-
те проучвания.
В празничния ден ще има и

безплатни кинопрожекции в
рамките на панорамата на фил-
ми на жени режисьорки в бъл-

гарското игрално кино. Ще бъ-
дат показани творби на авторки
от всички генерации - от пио-
нерките в родното игрално кино
до млади режисьорки, направи-
ли наскоро своя дебют. Съби-
тието ще се проведе в G8
Cinema, където в рамките на ед-
на седмица столичани и гостите
на града ще могат да видят 14
филма. Прожекциите ще са по
две на ден - от 17,30 и от 19,30
часа.
В първия ден ще бъдат пока-

зани две родни класики, част от
топ 100 на най-любимите бъл-
гарски кинозаглавия. Панорама-
та се открива с култовия филм
на режисьорите Ирина Акташе-
ва и Христо Писков “Лавина” и
“Привързаният балон” на Бинка
Желязкова, забраняван за по-
каз в продължение на десетиле-
тия.
По традиция в Народния теат-

ър “Иван Вазов” от 18,30 ч ще
се проведе церемонията по
връчване на Наградите на Сто-
личната община за ярки пости-
жения в областта на културата.
Също в 18,30 ч, но в кино “Ка-

бана” до НДК започва концерт
на група Rewind.
Концерт за празника ще има

в парк “Езерото” в “Дружба”.
Той започва в 18 ч и е с учас-
тието на Маргарита Хранова и
Райко Кирилов, квартет “Бълга-
ри” и други.
По традиция в празничния ден

безплатно ще работят всички
общински музеи и галерии. С
вход свободен ще са зоопаркът,
паркът музей “Врана”, Регио-
налният исторически музей и
Софийската градска художе-
ствена галерия.

ДАРИНКА ИЛИЕВА

Грандиозно визуално шоу с
DJ парти пред бившия дво-
рец ще е кулминацията за

Деня на София.
То ще започне в 20,30 ч на

площад “Княз Александър I”.
Аудио-визуалният спектакъл
“София градски вибрации - 140

За първи път 3D mapping бе направен на фона на Музея на София за
празника на града преди няколко години. СНИМКА: ДЕСИСЛАВА КУЕЛЕЛИЕВА
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пред двореца
за празника
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АРТСОФИЯ

18 септември

Фуджико Хеминг
открива 30-те
дни японска култура
Световноизвестната

пианистка ще свири със
Софийската филхармония
на 19 ч в зала “България”.

18 септември

Подарък за всеки
в театър “София”
Две комедии в една ве-

чер - “Олд Сейбрук” и “По-
следният страстен любов-
ник”.

18 септември

Концерт
на “Остава”
Лятна сцена на кино

“Кабана”. Началото е в 20
ч, а билетите са на цени
от 15 и 20 лв.

19 септември

6 религии
зоват за
толерантност

в празника на религиите в
София под мото “Живеем
заедно в разбирателство,
уважение и сътрудниче-
ство”. От 17 ч на Ларгото
те ще има културни про-
грами.

21-22 септември

35 уникални сгради
отварят без пари

в Европейските дни на на-
следството - Министер-
ство на отбраната, МВР,
Военният клуб, Военната
академия “Георги С. Ра-
ковски”, джамията “Баня
баши”, Софийската сина-
гога, Съдебната палата,
Софийският университет,
Френският институт, рези-
денцията на Република
Франция и др.

Всяка годи-
на в Народ-
ния театър
се провежда
церемонията
по връчва-
нето на на-
градите на
Столична об-
щина за яр-
ки постиже-
ния в култу-
рата.

СНИМКА:
ГЕО КАЛЕВ

За първи път в България
на 28 септември ще

има Нощ на хотелите.
“Ще се включват 3,4 и 5-

звездни хотели в София.
Те предоставят на столи-
чани и гостите нощувки на
преференциални цени със
закуска. Записването ста-
ва през сайта на Travel
Academy. Вече има над
500 души участници в пър-
вата Нощ на хотелите,
разказа шефът на общин-
ското предприятие “Тури-
зъм” Иво Маринов.
Подобно събитие се пра-

ви в Прага. В София хоте-
лите са подготвили инте-
ресни атракции за гостите,
а за участниците в Нощ на
хотелите на 28 и 29 сеп-
тември ще има безплатни
посещения в парка “Вра-
на”, Музея на София, зоо-
парка и пешеходен тур из
града.
В първото издание на

Нощ на хотелите ще се
включат повече от 20 хо-
тела. Специално за ини-
циативата нощувка в хо-
тел 5 звезди се предлага
на цена от 69 лв., а в 3-
звезден хотел - 49 лв. Це-
ните са за стая за двама
със закуска.
Желаещите трябва да

направят резервация на
www.hotels-night.bg. до
23,45 ч на 20 септември
или до изчерпване на сво-
бодните места.
“Събитието ще има три

лайтмотива - опознай Со-
фия, благодарим ви, со-
фиянци, и романтична нощ,
чрез които искаме да от-
кроим всички възможности,
които София дава като тури-
стически град. Така софиян-
ци ще погледнат града си
през очите на негови го-
сти”, обясни Антон Пенев,
партньор в Travel Academy.

За първи път в Нощта
на хотелите столичани
ще преспят като гости
на супер цени. Парк
“Врана”, зоопаркът
и музеят на София
ще са безплатни

Безплатно посещение на парка “Врана” ще бъде един от бонусите за
участниците в инициативата. СНИМКА: ДЕСИСЛАВА КУЛЕЛИЕВА

Над 20 хотела, сред
които и “Маринела”,

ще участват в първа-
та Нощ на хотелите.
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