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Столицата
върви към
Лозен

Строят
14 детски
градини

Строят
14 детски
градини

Йорданка
Фандъкова:
Най-важното е
да завършим
градските
рингове, за
да изведем
трафика от
центъра

XLVIII В столицата най-добре платени,
отказват работа за по-малко от
1000 лв. и без социални бонуси

■ На II-III стр.ЧЕТВЪРТЪК, 17 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

Със 100 млн. лв.
заем ще бъдат
построени
градските
магистрали

Деветте ключови обекта ще на-
малят трафика и ще изведат тран-
зитно преминаващите автомобили
от центъра

■ На VI - VII стр.

Почват разкопките
край хотел

“Рила”, очакват
да разкрият
резиденция
на Константин

Велики
Вече има два идейни проекта за

обновяване на градината
■ На XLV стр.

Музеят за история
на София тръгва
“в куфар” по
училищата

■ На ХLII стр.

СОФИЯ
МАРГАРИТА ВАКЛИНОВА МАРИУС ДОНКИН МИЛЕНА МОЛЛОВА

Пандемията остави без таен
вот двама почетни граждани

■ На XLVII стр.

Маймуните
се връщат
в зоопарка,
имат нов домНовият

живот на
софийските
терми

■ На ХLIII стр.
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Метрото стига
до “Левски Г”
през 2025 г.

Всеки квартал
с паспорт -

колко е зелен
и застроен

Метрото стига
до “Левски Г”
през 2025 г.

■ На XI стр. ■ На ХX стр. ■ На ХХII стр.

■ На ХXXII-ХXXIII стр.
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Реките
стават

паркове за
един уикенд ■ На XVIII стр.Проектът за нова визия на пл. “Света Неделя” в

София на световноизвестния архитект Масимилиа-
но Фуксас■ На ХLVI стр.

■ На ХXIV-XXV стр.



ЕСТАРТ СОФИЯ

Заплатите според професията

Програмисти

Административни специалисти

Служители в колцентър

Леяри, заварчици, тенекеджии

Готвачи

Бармани и сервитьори

Продавачи и касиери

Финансови специалисти

Медицински сестри и акушерки

Работници в склад

Чистачи

4000 лв.

2000 лв.

1900 лв.

1800 лв.

1500 лв.

1200 лв.

1200 лв.

1100 лв.

1035 лв.

1000 лв.

610 лв.

0 лв.

IIЧЕТВЪРТЪК, 17 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

Софиянци най-добре

ЦВЕТЕЛИНА СТЕФАНОВА

● Най-много
получават
в IT сектора,
където заплатите
са около 4000 лв.

● Коронакризата
съкрати
15 хил. души

Софиянци искат заплата от
поне 1000 лева чисто, социал-
ни придобивки и отказват да
работят в друго населено мя-
сто. Държат на почасова ра-
бота или намален работен
ден, за да имат повече сво-
бодно време. Това са част от
условията, които безработните
поставят в бюрата по труда.

Средната заплата
в столицата през
март е 1841 лв.,

въпреки че тогава бе обявено
извънредно положение. Тя е
със 75 лв. повече от предход-
ния месец. За година средна-
та заплата се е вдигнала със
117 лв.
От началото на годината в

столицата са обявени общо 15
785 свободни работни места,
показват данни на Агенцията
по заетостта. Те са с около
5479 по-малко в сравнение с
предходната година, което е
обяснимо предвид настъпила-
та икономическа криза и за-
тварянето на много бизнеси,

Между 1000 и 3000 лв. са заплатите в сектор “Строителство”.

обясняват експертите.
Най-много хора се търсят в

сектор “Административни и
спомагателни дейности”, след-
ван от сектор “Търговия” и
“Хотелиерство и ресторантьор-
ство”.
В сектор “Търговия” средна-

та обявена заплата за хипер-
маркетите е 1250-1350 лв. В
по-малките вериги магазини е
1000-1200 лв.
В училищата обявените ра-

ботни места са за учители с
минимална работна заплата
от 920 лв., но се дават допъл-
нителни пари за прослужено

време, както и бонуси. За хи-
гиенистки в училище е обяве-
на минимална работна запла-
та от 610 лв.
В областта на ресторантьор-

ството и хотелиерството за-
платите са между 800 и1200
лв.
В сектор “Строителство” за-

платите са с голяма разлика и
варират между 1000 и 3000
лева в зависимост от това да-
ли обектите са в България,
или страна от ЕС.
Медицински кадри не се за-

държат продължително в бю-
рата по труда.

Градски факти
От 141 г.
София е столица -
обявена официално
на 3 април 1879 г.

1 270 169 столичани

Жените са с 53 281
повече от мъжете

14-и по големина
град в Европейския съюз

24
са административните
райони, а 34 - селата

“Люлин”
е най-големият район.
В него живеят 110 194
души - по-голям от
Плевен и Благоевград

Най-древният
столичен квартал
е “Слатина”

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

1841 лв.
е средната заплата
в града

23 университета
има в София

Над 100 000
студенти

Повече от 46 000 деца
посещават детски
ясли и градини

52 км метро
с 47 станции

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

49
минерални извора
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“Обожавам София. Градът е цветен, артистичен,
аз си имам любими кътчета. Любимо ми е, когато
цъфнат кестените на моята улица и заприличат на
свещници. Няма по-красив град.”
Любимите места на Богдана Карадочева са в

центъра, понеже е родена и цял живот живее там.
Певицата обича улиците, разходките, да се среща
с приятели. “Сега по време на изложението “Алея
на книгата” обичам да си купувам някоя нова кни-
га. Обичам и парковете, но и улиците. Аз съм би-
ла и в други столици, където трафикът е много по-
голям, там шофьорите на такси например си носят
книга или списание и си четат, хората са свикна-
ли. Тук всеки си гледа в телефона. Светът е друг.”

Какви знания и умения търсят работодателите

81,4% 64,7% 51% 50,4% 5,1%

Умения за
самоконтрол
и дисциплина

Умения за
работа под
напрежение

Умения за
работа с нови

технологии

Умения за
работа

с клиенти

Практически
знания

и умения

Цъфнат ли кестените
на моята улица,
заприличват
на свещници.
Няма по-красив град
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платени, отказват
работа за по-малко
от 1000 лв. и без
социални бонуси
“За краткия престой те полу-

чават по няколко предложения,
от които могат да избират. Че-
сто привлекателни за тях са
офертите за чужбина. В Герма-
ния средната заплата за меди-
цинска сестра е 5000 - 6000
евро”, дадоха за пример експер-
тите.
Най-високите обявени заплати

- около 4 хил. лв., са в областта
на информационите технологии,
създаване на софтуер, аналитик
софтуер, търговия, в областта
на медицината и търговски
представители на фармацевтич-
ни продукти.
“В тези сфери няма текуче-

ство, защото се предлагат висо-
ки заплати и социални пакети”,
обясняват експертите от бюрата
по труда в София.
Към края на юли работа са

започнали 15 488 души.
Трябва да се има предвид, че

над 60% са специалисти, които
не желаят да правят компроми-
си и да приемат по-нискоквали-
фицирани длъжности, отбеляз-
ват от бюрата по труда.

Безработните с
висше образование
в столицата са 39,3%

към края на юли. Докато делът
им в страната е три пъти по-ни-
сък -14,9%.

Около 15 000 работници и
служители от София са осво-
бодени от работа заради пан-
демията.
Най-много са от секторите

“Хотелиерство и ресторанть-
орство, туризъм”, следвани от
“Търговия”, “Преработваща
промишленост” и “Други дей-
ности”.
От началото на пандемията

пък около 11 000 души са за-

почнали работа в София.

Между 10 и 25%
са се върнали на
старите си места
Над 52 хил. души са запазили

работата си по схемата 60/40.
По новия вариант на мярката

пък са подадени 1096 заявле-
ния за 21 763 души. До момен-
та от тях са одобрени 379 зая-
вления за 8204 работници.

Защо обичам София?
Кое е моето място в града?

Отговарят любими българи и новите
почетни граждани на столицата

Богдана Карадочева:

Столичната общинска
агенция за инвестиции
помага на кадри да
намерят работа мечта
Над 5000 квалифицирани служители се срещат с 200
от най-големите родни компании на Career Show 2020
Столичната общинска агенция

за приватизация и инвестиции е
официален партньор на форума
за квалифицирани кадри Career
Show 2020.
Събитието ще се проведе на

24 ноември 2020 г. в зала “Арена
Армеец” и на 25 ноември - он-
лайн.
Очакват се над 5000 квалифи-

цирани кадри, които да се свър-
жат с 200 от най-големите ком-
пании у нас.
Събитието в зала “Арена Ар-

меец” ще се проведе при спазва-

нето на всички противоепиде-
мични мерки.
Работодателите ще имат въз-

можност да се срещнат лично с
предварително селектирани кан-
дидати.
На онлайн събитието на 25

ноември, в което ще участват
квалифицирани кадри от цялата
страна и от Европа, ще се из-
ползва модерната система за
matchmaking, която позволява
подробно филтриране на канди-
датите по критерии и предвари-
телно уговорени лични видеоин-

200 от най-големите компании у нас ще търсят нови служители на
кариерния форум.

тервюта.
Форумът е от изключително

значение в ситуацията на
COVID-19. Според последни ана-
лизи до момента София се справя
успешно със ситуацията. И двата
сектора - на ИТ услугите и на тър-
говския сектор, останаха сравни-
телно стабилни. Кризата в секто-

рите на туризма и свързаните с
него услуги, както и културният
сектор остават най-засегнати.
Столичната общинска агенция

за приватизация и инвестиции
остава на позиции да подпомогне
процеса на стабилизиране на ико-
номиката в града и да подкрепи
малкия и средния бизнес.
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Най-важното е да завършимЙорданка
Фандъкова

кмет на София:

мопомощ. Нито аз, нито екипът
ми спряхме работа, а напротив -
осигурихме разкриването на
COVID отделения в общинските
болници, подкрепихме възрастни-
те хора, които бяха най-тежко
засегнати, с доставки на храна и
лекарства. В тези усилия се
включиха и много граждани.
Имаше дни, в които буквално

стотици хора се
обаждаха и пишеха с
желание да помагат
Още пазя рисунки, които ми

изпращаха деца, съобщения от
тийнейджъри, които искат да са
доброволци, и възрастни хора,
които искат да дарят за лекари-
те. В такива моменти се усеща
силата на общността и желание-
то заедно да се справим с това
предизвикателство.
Няма как обаче пандемията да

не се отрази на живота ни, вклю-
чително и на програмата за 17
септември. Длъжни сме да спаз-
ваме мерките. Затова, за съжа-
ление, този 17 септември ще е
без традиционните събития, с
които софиянци са свикнали - це-
ремонията по вдигането на зна-
мето на града, тържествения во-
досвет, празничната сесия на
СОС, на която изтъкнати българи
получават най-високите отличия
на столицата. Празникът сега ще
е по-особен. Преценихме, че не
е удачно в тази ситуация да съ-
бираме творци и лауреати на на-
градите на София за ярки пости-
жения в културата на традицион-
ния концерт, който правим в На-
родния театър. Но намерихме на-
чин да ги отличим, защото в тази
тежка ситуация изкуството и кул-
турата бяха и са опора за мнози-
на. През телевизионния екран
ще покажем всички номинирани
и носителите на наградите.
Днес честваме вярата, надеж-

дата, любовта и мъдростта, която
ни показва целта и ни води към
нея. Пожелавам на всички со-
фиянци здраве и нека мъдростта
ни води - имаме нужда от нея, за
да продължим!
- Какви щети нанесе корона-

кризата и как София ще про-
дължи да се развива въпреки
ограниченията, в които се на-
лага да живеем?
- 20,5 млн. лв. е спадът на при-

ходите в бюджета към края на
август, а в градския транспорт -
над 32 млн. лв. Това е съществен
спад, който се отразява върху
работата ни и инвестициите. До-
брата новина е, че предвидихме
този спад много точно още през
април. Тогава с първата актуали-
зация намалихме бюджета с 23
млн. лв. Това ни помогна да про-
дължим да работим по важните
за града проекти. Намалихме и
разходите за някои дейности, но
без това да попречи на разви-
тието на София. Така, както в се-
мейството правим сметка какво
харчим, така трябва внимателно
да мислим и в какво да се инве-
стират парите на софиянци.
Предприетите мерки в подкре-

па на бизнеса също се отразиха
на общинските приходи. Освобо-

- Г-жо Фандъкова, как се
управлява столица, която ве-
че 70 дни е под блокада, и ка-
къв изход от тази ситуация
виждате вие като кмет на Со-
фия и зам.-председател на
ГЕРБ?
- В най-новата ни история Со-

фия е градът, в който се про-
веждат многобройни протести.
Те станаха част от демократич-
ния градски дух. Свободното из-
разяване на мнение е част от
правата, за които всички сме се
борили. Затова и аз

като кмет винаги
съм гарантирала
правото за свободно
и мирно изразяване

на волята на гражданите. Вече
70 дни това се случва в града ни.
Блокадите на Орлов мост и кръ-
стовището при Ректората причи-
няваха огромни неудобства за
софиянци, които трябваше да пъ-
туват по обходни маршрути и да
сменят по няколко превозни
средства. Със започването на
месец септември трафикът се ут-
ежни и се радвам, че повечето
протестиращи разбират, че не е
добре да блокират съгражданите
си. Хората от моето поколение
сме участвали в много протести.
Била съм част от големите про-
тести в началото на прехода.
Виждали сме и големи, и продъл-
жителни протести, които са про-
меняли политическия живот.
Важно е гражданите да бъдат
чути, а отговорността на полити-
ците е да дадат ясни предложе-
ния. Това, което не бива да допу-
скаме, е война между институ-
циите, защото тя крие риск да се
превърне във вражда и ненавист
между хората. Надявам се, това
да не се случи!
- За първи път заради панде-

мията празничният 17 септем-
ври ще премине без тради-
ционната тържествена сесия,
няма да има почетни гражда-
ни, церемония по връчване на
наградите на София. В тази из-
вънредна година какво нау-
чихте и какво послание ще от-
правите към софиянци?
- Тази извънредна ситуация по-

каза извънредната съпричаст-
ност и добрина, на които са спо-
собни обикновените хора, поста-
вени в необикновена ситуация.
Най-силно ме впечатли съпри-
частността и готовността за взаи-

дихме заведенията от такса тро-
тоарно право, намалихме наеми-
те на общинските имоти, издава-
ме гаранции по кредити на само-
стоятелно заети лица, малки и
средни предприятия, засегнати
от кризата. 2000 са заявленията
от бизнеса за намаляване на на-
еми и такси и над 2,5 млн. са га-
рантираните кредити на малки
предприятия. С 400 000 лв. под-
крепихме и творците, за да про-
дължат да работят и да ни рад-
ват със своя талант.
А възможностите дойдоха през

технологиите. Тази криза ни на-
кара много бързо да преустроим
работата, особено в сферата на
образованието. Училищата в Со-
фия показаха, че се адаптират
бързо и всички се справиха мно-
го добре, за да може учебната
година да приключи. С РУО -
София, имаме пилотен проект, с
който подкрепяме 20 училища и
финансираме обучението на учи-
телите. Дигитализацията на обу-
чението се ускори и без значе-
ние дали ще има нова вълна на
вируса тя ще даде съществен
принос в реформата на образова-
нието.
- Ще предложите втора ак-

туализация на бюджета - кои
проекти ще се наложи да оста-
вите за догодина?
- Втората актуализация няма

да засегне проектите. Тя трябва
да гарантира балансиран бю-
джет и подкрепа за най-силно
засегнатия сектор - градския
транспорт. Знаете, че въпреки
извънредното положение не
спряхме обществения транспорт,

за да може софиянци да се прид-
вижват.
- Подготвяте тегленето на ин-

вестиционен заем от ЕИБ. В
какъв размер ще е и за какви
проекти ще използвате сред-
ствата?
- Завършването на вътрешните

рингове на София и връзките с
околовръстния път са ключова за-
дача, която съм си поставила. За
да продължи изпълнението є с
бързи темпове, е необходимо да
поискаме инвестиционен заем. В
противен случай тези обекти
трябва да се случат много бавно
или да се прекратят останалите
строителни и ремонтни дейности
в града. И двете опции не са ва-
риант за София. Затова работим
с ЕИБ по отпускането на

инвестиционен заем
за около 100 млн. лв.,

с който да завършим започнати-
те обекти и да стартираме нови.
В списъка ни са завършването
изцяло на бул. “Т. Каблешков” и
бул. “Филип Кутев”, което ще
облекчи трафика в южната част
на града. Искаме да изградим
бул. “Копенхаген” в “Младост”,
Източната тангента, булевардите
“Рожен” и “Ломско шосе” - клю-
чови обекти за града, с които ще
облекчим трафика и ще развием
северните територии. Включили
сме трамвайната линия по бул.
“Стамболийски”, реконструкцията
на бул. “Скобелев”, тунела и рел-
совия път по бул. “Царица Йоана”
- с тях ще подобрим трамвайния
транспорт, който е най-екологич-
ният наземен транспорт.

ДАРИНКА ИЛИЕВА

● Тикет системата на транспорта ще е
готова до Нова година. Преди това
общинският съвет ще реши дали билетът
ще е за време, или за разстояние,
но без да се вдига цената
● До 3 г. ще осигурим места в градините
за всички деца над 3-годишна възраст
● Ще настоявам в новия устройствен
план да се преразгледат параметрите
на застрояване в кварталите
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градските рингове, за да изведем
трафика от центъра на София
Включили сме и изграждането

на зеления ринг. Преговорите ни
с ЕИБ са за проекти, които га-
рантират екологичното развитие
на София - облекчаване на тра-
фика, развитие на електротранс-
порта и придвижването с велоси-
пед.
- Пуснахте първите 8 станции

на третата линия, а кога ще за-
работят и останалите 4 в “Овча
купел”?
- Строителството на 4-те кило-

метра трасе през “Овча купел”
завърши. Правят се тестове на
влаковете. Очаквам в началото
на 2021 г. той да бъде пуснат и
метрото да е 52 км. Само за 10-
11 г. от 9 км метро догодина ще
е 5 пъти по-дълго. Това е инве-
стиция, която се усеща ежеднев-
но от стотици хиляди хора, които
ползват най-екологичния и бърз
градски транспорт. Моите усилия
са разширението на метрото да
не спира. Затова още догодина
ще започне продължението на
третата линия с 3 км до кв. “Лев-
ски Г”. Предстои да пуснем и
процедурите за изпълнители на
още 6 км метро през “Слатина”
до зала “Арена Армеец”. Рабо-
тим по привличането на европей-
ски средства за двата участъка,
ще инвестираме и собствени.
Разчитаме отново и на подкрепа-
та на държавата, която винаги
сме получавали.
- До Нова година трябва да

заработи и тикет системата.
Ще има ли София най-накрая
билетче за пропътувано раз-
стояние или време?
- 100% от наземния транспорт

вече е оборудван с устройствата
на новата система за електронно
таксуване. Имам уверение от ди-
ректора на ЦГМ, че до месец ще
бъдат оборудвани и касите за
продажба на билети. Монтирано
е и видеонаблюдението във всич-
ки превозни средства. Работи се
по оборудване на метрото. По
договор новата система трябва
да е готова до края на годината.
Билетната система ще позволява
таксуване според пропътувано
време или изминато разстояние.
Смятам, че

таксуването според
пропътувано време е
по-подходящо за София
Това е решение, което в след-

ващите месеци ще вземе общин-
ският съвет. Подчертавам, че не
говорим за вдигане на цената.
Най-важният плюс на системата
е, че ще има много повече въз-
можности за купуване на превоз-
ни документи - през интернет, а
банкова карта може да служи и
като билет.
- Исканите от вас промени в

правилата за строителство на
детски градини вече са факт.
Как това ще помогне за реша-
ването на проблема с местата

и в какъв срок смятате, че ще
преодолеете недостига?
- Това не е първият ни опит за

промени в тези наредби, но с по-
стоянство и с подкрепата на ми-
нистрите на здравеопазването и
на регионалното развитие този
път постигнахме резултат. Целта
е да можем да изграждаме нови
сгради в големите дворове на съ-
ществуващи детски градини и да
строим в по-малки терени с не-
правилна форма. София е силно
урбанизирана, затова трябва да
можем да строим детски градини
във вече застроени квартали, в
които няма големи свободни пло-
щи. Затова имахме нужда от та-
зи промяна, която намали голе-
мите отстояния, които се изиск-
ваха. Те ще се допускат с моти-
вирано решение на СОС, за кое-
то, вярвам, че ще има
политическа воля. Вече детски
градини и ясли ще могат да се
изграждат и на първите етажи на
съществуващи и новопроектира-
ни сгради. Очаквам, че ще има
интерес от инвеститорите да из-
граждат такива детски заведе-
ния. При тях ще се гарантира
както отделен вход, така и всич-
ки изисквания за добра и сигур-
на среда за децата.
Подготвяме нова 3-годишна

програма за строителство на дет-
ски градини и ясли. Тя ще ни по-
зволи

в следващите 3 г.
да открием поне
180 нови групи
Това зависи и от активността

на районните кметове. Възложи-
ла съм им да работят по всички
варианти и да дават предложе-
ния, за да инвестираме активно в
този сектор. Моята цел е до 3 г.
да осигурим места за всички де-
ца над 3-годишна възраст и да
разширим чувствително местата
в яслите.
- Има ли други нормативни

правила, за които настоявате
за промени и защо?
- Готови сме с промени в Зако-

на за устройство на територията
и 2 наредби, с които да засилим
контрола и отговорността на
всички участници в строителния
процес, за да подобрим каче-
ството на изпълнените дейности.
Ще предложим въвеждане на со-
лидарна отговорност за скрити
дефекти, която да се носи от
строителя, проектанта, техниче-
ския контрол и доставчиците. Ще
предложим фирмите за строите-
лен надзор да носят отговорност
за своевременното установяване
на явни дефекти при съставяне
на актовете за извършената ра-
бота. Предлагаме и въвеждане
на задължителна допълнителна
застраховка. Искаме да гаранти-
раме, че изразходването на пу-
блични средства ще бъде при
спазване на всички изисквания

за качество от фирмите, които
печелят обществените поръчки.
- Започва работата по нов

устройствен план на София. За
какво ще настоявате?
- За преразглеждане на пара-

метрите на застрояване, особено
в териториите, южно от трети
градски ринг и в жилищните ком-
плекси. За последното десетиле-
тие прилагането на действащия
план показа, че има пропуски,
които не създават добра градска
среда. Втората задача е обвърз-
ване на системите на метрото с
наземния транспорт. Това включ-
ва и резервиране на териториите
за бъдещи

разширения на метрото
- към Студентски град,
Симеоновския лифт
и “Илиянци”
- Готова ли е София за ново

извънредно положение, ако
прогнозите за втора вълна на
заразата наесен се сбъднат?
- Надявам се да не се стига

отново до извънредно положе-
ние. Но работим активно за по-
срещане на евентуална втора
вълна от общинските болници и
в обществени сгради като учи-
лища, социални домове, детски
градини с осигуряване на доста-
тъчно материали и техника.
Благодаря на столичните меди-

ци, които направиха всичко въз-
можно здравната система на
София да издържи.
- Работите и по проекта за

бюджет за 2021 г. Кои са по-
големите проекти, които ще
включите?
- Догодина ще довършим раз-

ширението на бул. “Ф. Кутев” и
ще стартираме изграждането на
първия етап от източна танген-
та - от северната скоростна тан-
гента до бул. “Вл. Вазов”. Ще
започнем ремонтите на бул.
“Първа Българска армия”, ули-
ците “Кукуш” и “Й. Щросмайер”.
Готов е и проектът за кръгово
кръстовище при булевардите
“Кл. Охридски” и “А. Ляпчев”,
което се забави заради отчуж-
дителни процедури. Тази есен
ще започнем ремонт на ул. “Н.
Коперник”, който ще продължи
и през 2021 г. Важно е да стар-
тираме и процедурите за довър-
шване на двете зони в центъра
- около храма “Св. Ал. Невски” и
около ул. “Граф Игнатиев”. Ще
се обновят градината при църк-
вата “Св. Георги” и ще възстано-
вим езерото с лилиите в Бори-
совата градина. Ще продължим
с изграждането на нови алеи в
парка на “Хиподрума” и парк
“Надежда” и ще започнем ар-
хеологическите проучвания в
градината до хотел “Рила”.

Честит празник, съграждани!
Денят на вярата, надеждата,

любовта и мъдростта, както и гра-
дът, в който живеем, са общи. Та-
кива празници ни дават повод да
си спомним, че това, което ни
обединява, е много повече и мно-
го по-важно от това, което ни раз-
деля. Живеем в трудни времена -
от една страна, е необходимостта
да спазваме социална дистанция
в условията на пандемична обста-
новка, от друга, е кризата в обще-
ствения и политическия живот.
Това ни кара да слагаме все по-
вече разделителни линии помеж-
ду си и да се делим на: леви и
десни, либерали и консерватори,
умни и не толкова умни, вечно
прави и винаги грешащи.
Местната власт обаче има пре-

димството да намира по-лесно об-
щополезните решения, тъй като в
по-голямата си степен е ангажи-
рана пряко с хората и техните ко-
лективни и индивидуални казуси.
Вярвам, че въпреки трудностите

ние ще запазим тази привилегия,
следвайки поетите ангажименти
към гражданите, защото разви-
тието на столицата не трябва да
спира. И така, както се научаваме
в движение да общуваме и рабо-

тим пълноценно в условията на со-
циална изолация, дано така намерим
и общия път, по който да вървим към
един още по-модерен и подреден
град.
Пожелавам на всички здраве и не-

ка пазим нашата София!

Елен Герджиков,
председател на

Столичния общински съвет
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“Обичам София, защото
аз съм роден тук преди 69
години, баща ми - преди
90 г., баба ми и внучките
ми също са родени тук”,
казва вокалът на “Сигнал” Йордан Караджов.
Една от най-любимите му гледки е Витоша. Ко-
гато говори за столицата, той си спомня тихия
град от неговото детство. И започват една след
друга всички истории от живота му в родното
място.
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Със 100 милиона лева
ДАРИНКА ИЛИЕВА

Деветте ключови
обекта ще

намалят трафика
и ще изведат
транзитно

преминаващите
автомобили
от центъра

е много важен за голяма част
от града.
Освен тези пътни артерии в

обектите сме включили и друг
значим проект, обявен минала-
та година от кмета на София
Йорданка Фандъкова - зеления
ринг. Планира се създаване на
зелен пояс на мястото на съще-
ствуващото жп трасе, което не
се използва. Този проект среща
голямо внимание от ЕИБ, които
подкрепят подобни зелени ини-
циативи в градовете”, обясни
зам.-кметът по финанси Дончо
Барбалов.
В списъка с обекти, за които

общината преговаря за заем от
ЕИБ, е изграждане на южното
платно на бул. “Тодор Каблеш-
ков” - между булевардите “Бъл-
гария” и “Черни връх”, включи-
телно с пускането на трамвай
по него.
“Проектът за трети градски

ринг е основен приоритет в ин-
вестиционната програма на г-жа
Фандъкова. Успоредно със за-
почналите строителни дейности
по трасето на бул. “Тодор Ка-
блешков” между бул. “България”
до ул. “Луи Айер”, пред нас стои
нелеката задача за придобива-
не собствеността върху липсва-
щите участъци от трасето - от
ул. “Луи Айер” през р. Дрено-
вичка до ул. “Емилиян Станев”.
Става дума за

Булевард “Тодор Каблешков”, по чието изграждане се работи и тази
година. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВС

офия се подготвя да изте-
гли 100 млн. лв. заем, кой-
то да инвестира в изграж-

дането на 9 ключови за столи-
цата инфраструктурни проекта.
Инвестиционният кредит ще

бъде взет от Европейската ин-
вестиционна банка, като общи-
ната ще осигури и собствено съ-
финансиране за обектите.
“Става дума за осигуряване

на средства за основните арте-
рии от вътрешните рингове на
София - стратегическите обекти
в програмата на кмета Фандъ-
кова. Това са

изграждането на
булевардите
“Тодор Каблешков”,
“Филип Кутев”,
“Рожен”, източната
тангента, рехабилитация
на тунела към
“Люлин”,

в който трябва да се ремонти-
рат и трамвайната, и пътната
част. Подготвя се и ремонт на
бул. “Ал. Стамболийски”, който

площ от 33 000 кв. м
и от ул. “Сребърна” до
бул. “Симеоновско
шосе” още 8500 кв. м
Успоредно с това се израбо-

тват и идейните проекти за из-
граждане на липсващия участък
от ринга с единен профил, започ-
ващ от бул. “България” до бул.
“Симеоновско шосе”. Проектите
се разработват с ясна концепция
за развитие и на трамвайно тра-
се, което да направи кореспон-
денцията по ринга между райо-
ните “Овча купел” и “Слатина”,
обясни главният архитект на Со-
фия Здравко Здравков.
Столичната община вече рабо-

ти по част от проектите. На 1
юни започна изграждането на
южното платно на бул. “Тодор
Каблешков” от бул. “България” до
ул. “Луи Айер”. Строителството
се изпълнява поетапно, като в
момента се работи в участъка до
ул. “Деян Белишки”. На 4 септем-
ври приключи работата от ул.

“Златните мостове” до ул. “Боян-
ски водопад”, а от няколко дни
вече е отворено и трасето от
бул. “България” до ул. “Златните
мостове”. Изграждат се нови ка-
нализация, водопровод, топло-
провод, тръбна мрежа, улично
осветление и пътна конструкция.
Там се обособява велотрасе.
Приключи проектирането и на
изграждането на северното плат-
но на ул. “Филип Кутев”, която
също е част от третия градски
ринг и фактически е продълже-
ние на бул. “Тодор Каблешков”, в
участъка от ул. “Атанас Дуков” до
ул. “Сребърна”. С приключването
на отчужденията там ще може
да започне строителството”, ка-
заха от общинското направление
по обществено строителство.
В момента се актуализира ра-

ботният проект на разширението
на ул. “Опълченска” от бул. “То-
дор Александров” до бул. “Слив-
ница”. Там дейностите по изгра-
ждане се планира да се изпълн-
ят в периода 2021 - 2022 г.
Друг обект, за който София ще

кандидатства пред ЕИБ, е до-
вършването на бул. “Копенхаген”
- от ул. “Самоковско шосе” до
бул. “Ал. Малинов”. Така буле-
вардът ще стигне до “Младост 3”.
В списъка е и строителството

на източната тангента от север-
ната скоростна тангента до бул.
“Ботевградско шосе”. Планира се
и изграждането на бул. “Рожен”
от надлеза над жп линията до
Северната скоростна тангента.
Важен обект е и

разширението на
“Ломско шосе” от
кръговото кръстовище
при едноименната
метростанция до
околовръстния път
Прогнозната стойност на

обекта е 20 млн. лв. Булевардът
свързва северната част на сто-
лицата с околовръстния път и
републиканската пътна мрежа.

Йордан Караджов:

Витоша е
любимата
гледка

Разширението на
“Ломско шосе” се
планира да старти-
ра през 2022 г.
СНИМКА:
ЙОРДАН СИМЕОНОВ
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“Родена съм в София, ма-
кар че майка ми е от Пе-
тербург и съм израснала
там. Имах щастливо дет-
ство тук, нямаше коли по

улиците, тичахме навън, родителите се провиква-
ха през балконите и едва ни прибираха. Ходех и
сама на училище още от първи клас. Много мал-
ка заминах да уча в Ленинград, бях едва на 11
години и всеки път, когато се прибирах, гледах
през прозорчето на самолета светлините на Со-
фия. Тук съм живяла на много места и познавам
града доста добре. В момента животът ми е кон-
центриран в центъра и всичко ми е на една ръка
разстояние”.
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заем ще бъдат
построени
градските
магистрали
Той е сред основните входя-

щи артерии на София и е един-
ствената пряка връзка на всич-
ки квартали по протежението
му с центъра. Около него има
много предприятия и връзки с
индустриални зони, което до-
пълнително утежнява трафика,
заради движението на много
тежкотоварни автомобили. За
да се направи разширението на
булеварда, е необходимо да се
отчуждят имоти, като се плани-
рат разходите за изкупуване на

земя да стигнат повече от 2
млн. лв. Вече са изкупени част-
ните имоти, попадащи в трасето
на булеварда от ул. “Лазарица”
до околовръстния път. Издадени
са 48 заповеди за отчуждаване,
като са изплатени 32 имота.
Самото разширение на буле-

варда се планира да стартира
през 2022 г. и да приключи за 2
г. Вече се подготвя работен ин-
вестиционен проект и предстои
да се обяви обществена поръч-
ка за избор на изпълнител.

Габаритът на бул. “Ломско
шосе” ще е с две пътни платна
и източен локал, а новата от-
сечка ще е с дължина 2,5 км. С
разширението ще се изградят и
нова канализация, водопровод,
отводняване, LED осветление.
Плановете на общината са

обектът да се изпълни на два
етапа - от кръговото кръстови-
ще при метростанция “Ломско
шосе” до надлеза над жп ли-
нията и от нея до околовръст-
ния път.

Друг обект, който общината
ще изгради със средства от
ЕИБ, е и дълго чаканата рекон-
струкция на бул. “Ген. Скобе-
лев”. Част от проекта е и

реконструкцията
на транспортния
тунел при НДК

Ще се ремонтират и транспорт-
ният тунел по бул. “Царица Йоан-
на”, както и трамвайната линия
по бул. “Ал. Стамболийски”.

Маша Илиева:

Имах много
щастливо
детство тук

Зелено околовръстно
свързва първо
“Слатина” и “Изгрев”

раме в участъка да се изгра-
ди и детска градина”, добави
арх. Здравков.
Велоалеята ще е 3 м широ-

ка и ще бъде отделена от пе-
шеходната с озеленена иви-
ца, за да се осигури безопас-
ност за пешеходци и велоси-
педисти. Предстои да се обя-
ви процедура за изработка на
идеен проект, който да
включва осветление, джобове
за сядане и др. В терените, в
които НКЖИ си запазва соб-
ствеността, се предвижда да
има кафенета и малки мага-
зинчета.
Първата част от зеления

ринг ще тръгва по старата жп
линия от гара “Пионер” и ще
минава под бул. “Цариградско
шосе” зад зала “Арена Ар-
меец” през естакадата на бул.
“Шипченски проход” до Вис-
шето транспортно училище.
Освен 3170 м велоалея той
предвижда да се оформят и
32 742 кв. м зелени площи за
широко обществено ползване.
“В приетата визия за разви-

тие на София, плана за устой-
чива градска мобилност и
плана за действие за зелен
град са заложени основни
приоритети, свързани с из-
граждането на нови пешеход-
ни и зелени площи. Те са
обединени в

обща концепция
за пешеходен град

с подобрена проходимост, коя-
то ще допринесе за трайна
промяна в целите и парадиг-
мите на градското развитие.
Проектът за зелен ринг на Со-
фия е част от тази концепция”,
добави арх. Здравков.

Ще има 3,1 км велоалея,
парк и пешеходна зона
Столичната община е гото-

ва с проекта за устройствен
план за първата част от зеле-
ния ринг. Тя ще свърже райо-
ните “Слатина” и “Изгрев” по
трасето на бившата жп линия
при гара “Пионер”. Плановете
са там да се изградят 3,1 км
велоалея, пешеходна зона и
линеен парк. Изграждането
на зеленото околовръстно е
сред обектите, за които Со-
фия ще изтегли инвестицио-
нен заем от ЕИБ.
“Програмите ни за модерни-

зация на градската среда и
подобряване на велосипедна-
та свързаност включват из-
граждане на зелен ринг на
част от изоставените жп тра-
сета, обслужвали бившите ин-
дустриални клонове от гара
“Подуяне - Разпределителна”
към южните части на града,
замислени още с общия гра-
доустройствен план през 1938
г. като южен обход на трасе-
то от София за Перник. След
срещи със собственика на
трасето - НКЖИ, започна из-
работване на подробен ус-
тройствен план в участъка от
ВТУ “Л. Каравелов” до гара
“Пионер”. Успоредно с това
разглеждаме и възможните

връзки за развитие на това
трасе. В северната му част от
бъдещата метростанция на
бул. “Шипченски проход” зе-
леният ринг ще продължи по
р. Слатинска към бул. “Гео
Милев” и ще се развие в
квартала. Разглеждаме и въз-
можността за

продължаване на
трасето през
Борисовата градина
до “Хладилника”

и през третия градски ринг
до р. Владайска и ул. “Вар-
дар” до район “Илинден”, раз-
каза главният архитект на
София Здравко Здравков.
Столичният кмет Йорданка

Фандъкова представи идеята
за зелено околовръстно през
2019 г. - зелен ринг, който да
свързва кварталите с големи-
те паркове.
“Това е един от важните

проекти, за чието реализира-
не поех ангажимент пред со-
фиянци. Целта е София да се
развива като още по-зелен
град и да подобряваме каче-
ството на въздуха. Става ду-
ма за имот от 60 дка, който е
собственост на НКЖИ. Усло-

Проектът за зеления ринг на София

вието да ни бъде предоста-
вен от транспортното минис-
терство е да има приет ус-
тройствен план. Проектът е
готов. Предвиждаме да из-
градим нов линеен парк, ве-
лоалея и пешеходна зона.
Така в едно изцяло зелено
пространство ще дадем на
софиянци алтернатива за
придвижване, за да намалим
трафика”, обясни Фандъкова
при представянето на първа-
та част от ринга.
Намеренията на общината

са да приключи всички про-
цедури до края на годината и

през 2021 г.
да стартира
изграждането
на първата част

от зеления ринг. В бъдеще
той ще прави връзка на ня-
колко квартала с най-големи-
те паркове в столицата - Юж-
ния и Борисовата градина.
“Става дума за истинска пе-

шеходна и веловръзка. Пред-
виждаме в първата част 30
хил. кв. м допълнително озе-
леняване и изцяло нов линеен
парк. В малко по-широката
част в район “Изгрев” плани-
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Софиянци платили 10 млн. лв.
повече данъци въпреки кризата

Данните за изпълнението
на бюджета към края на ав-
густ показват 20,5 млн. лв.
по-малко приходи в сравне-
ние със същия период на
2019 г. В момента подготвя-
ме допълнителен анализ и
нова корекция на бюджета.
Стремежът ни е да имаме
балансиран бюджет, който
дапокриенеобходимитеоб-
щински дейности. През
следващите седмици ще
внесем коригиран вариант,
който, надявам се, да е по-
следен за тази година, и ще
отрази промените в прихо-
дитенаобщинатазарадико-
ронакризата, както и обла-
стите, в които може да се
направи икономия на сред-
ствасцелбаланснабюдже-
та”, подчерта Барбалов.
Той е категоричен, че

новата корекция
няма да е
за сметка на
основните
инфраструктурни
проекти
Направена е оценка

проектпопроект, задамо-
же да се осигури изпълне-
ниетонанай-важните.Ако
има обект, който не може
дасеслучипрезтазигоди-
на, тойщебъдепредвиден
през следващата, увери
Барбалов.

ко спрямо 2019 г. Но пове-
чето таксиметрови водачи
се възползваха от възмож-
носттадаподновяватсвои-
те разрешителни на 3-ме-
сечна база. Обяснимо е и
изоставането при туристи-
ческия данък - 775 000 лв.
по-малко. Тук

намалението е
сериозно - 50%
по-малко
спрямо 2019 г.
Причинатаемалкотореа-

лизирани нощувки и про-
блемите на туристическия
сектор заради ограниче-
нията, наложени от панде-
мията”, обясни Барбалов.
С 5 млн. лв. по-малко са

приходитеоттаксатазадет-
ски ясли и градини, които
дългобяхазатворени,асега
посещаемостта е доста по-
ниска от обичайната.
От строителни разреши-

телни в местната хазна са
влезли 5,1 млн. лв., докато
до края на август 2019 г. те

10 млн. лв. повече мест-
ни данъци са платили со-
фиянци въпреки корона-
кризата. Наблюдава се до-
бра събираемост при при-
ходите от данъци - те са
256,5 млн. лв. към края на
август, съобщи зам.-кме-
тът наСофия пофинансите
Дончо Барбалов.
“Очаквано имаме 5,2

млн. лв. повече от данъка
върху колите, тъй като сега
замърсяващите и мощни
автомобили плащат по-ви-
сокналог.6,9млн.лв.пове-
че са постъпили от данък
възмездно придобиване,
който също бе повишен.
Изоставане има при данъ-
ка за таксиметровите пре-
вози - с 973 000 лв. по-мал-

ДОНЧО БАРБАЛОВ

са били 8,6 млн. лв. “Моята
оценка е, че тези приходи
няма как да бъдат навакса-
ни до края на годината”,
смята Барбалов.
Значителен е и спадът

при приходите от продажба
на земя - 7 млн. лв. по-мал-
ко.С4,6млн. лв. санамале-
ли постъпленията от про-
дажбанасгради.Такаобщо
спадът вприходитеот такси

към края на август е с 30
млн. лв. по-малко.
Заради коронакризата

ощепрез пролетта се нало-
жистолицатадаактуализи-
ра финансовата рамка за
2020г.“Намалихмес23млн.
лв. приходната и разходна-
та част. Така реагирахме
превантивно на очаквания
спад в приходите. Прогно-
зата ни се оказа коректна.

● С 30 млн. лв. по-малко
обаче са постъпленията от
такси за детски градини и
строителни разрешителни
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В новите превозни средства има климатик, Wi-Fi и ме-
ста за зареждане на телефони за удобство на пътници-
те.
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Още 25 нови трамвая,
30 тролейбуса и
30 електробуса
идват в столицатаЕдин от 60-те нови автобуса MAN, които возят софиянци от 2019 г.

91% от автобусите
на градския транспорт
са нископодови,
82% - с климатик
● Всички нови возила имат безплатен

Wi-Fi и места за зареждане на телефони
● 52 електробуса ще возят

пътници от кварталите до метрото

91% от автобусите на градския
транспорт в София са нископо-
дови, а 82% имат климатик.
Автобусният парк на общин-

ския превозвач “Столичен авто-
транспорт” ЕАД разполага с 621
автобуса, от които 479 всеки ден
обслужват линиите на градския
транспорт.
“Вече пета поредна година ав-

тобусният ни парк се обновява с
много бързи темпове. Основен
приоритет в дейността на “Сто-
личен автотранспорт” ЕАД е мо-
дернизиран, ефективен и еколо-
гичен градски транспорт. Модер-
низацията започна през 2014 г.
със закупуването на 126 съчле-
нени газови автобуса, които са
нископодови и климатизирани.
През 2016 г. бяха доставени още
110 единични автобуса, които
отговарят на най-високия в мо-
мента екологичен стандарт Еuro
6. През 2019 г. пуснахме в ек-
сплоатация 20 електробуса, 82
единични автобуса на природен
газ и 60 съчленени. Всички пре-
возни средства са нископодови и
с климатик. Така в момента
средната възраст на автобусите
е под 7 г. За по-голямо удобство
на пътниците във всички нови
автобуси има Wi-Fi и места за
зареждане на телефони”, под-
черта изпълнителният директор
на “Столичен автотранспорт”
ЕАД Слав Монов.
Освен големите градски авто-

буси дружеството достави и дру-
ги 10, които
обслужват ли-
ниите към пла-
нината Витоша.
А тази година
бяха купени
още 5 автобуса,
подходящи за
планинските ус-
ловия.
В момента

пък тече проце-
дура за достав-
ка на 52 елек-
тробуса и за-
рядни станции
за тях, като за

покупката им е осигурено 30
млн. лв. европейско финансира-
не. Новите возила ще бъдат до-
ставени като мярка за подобря-
ване качеството на въздуха в
София.
30 от новите електробуси ще

се използват за организиране на
довеждащ транспорт по квартал-
ни улици в “Горна баня”, “Овча
купел”, “Витоша” и “Люлин”.
Останалите 22 електробуса, кои-
то са 8-9-метрови, ще се пуснат
по по-слабо натоварени линии
на градския транспорт.
“С всички предприети дей-

ствия за обновяване на автобус-
ния парк “Столичен автотранс-
порт” ЕАД се включва активно в
кампанията на Столичната об-
щина за по-чист въздух в София
и за насърчаване на екологично-
то придвижване в градска среда.
Основната ни цел е да осигурим
по-голяма достъпност и мобил-
ност чрез по-добра услуга, която
предоставяме на софиянци с ек-
ологичен, по-ефективен, надеж-
ден и бърз автобусен транс-
порт”, заяви Монов.
Общинският превозвач полага

и сериозни усилия да осигури
безопасно пътуване по време на
пандемията. За спокойствието на
пътниците всички автобуси се де-
зинфекцират по 2 пъти на ден. А
направените над 600 PCR теста
на автобусни водачи показаха,
че заболеваемостта сред тях е
сведена до минимум и е под 1%.

25 нови трамвая, 30
съчленени тролейбуса
и30електробусаидват
в София. Доставката
на екологичните вози-
ла се изпълнява по
проекти на общинско-
то дружество “Столи-
чен електротранс-
порт”ЕАД,финансира-
ни поОперативна про-
грама “Околна среда”
като мярка за по-чист
въздух в София.
До 35 месеца в сто-

лицата трябва да при-
стигнат 25 нископодо-
ви и климатизирани
трамвайни мотриси.
По проекта за достав-
ка на 30 нови нископо-
дови съчленени тро-
лейбуса и 30 електро-
бусас10заряднистан-
ции текат обществени
поръчки.За30-те нови
тролеяесключендого-
вор за доставка с чеш-
ката компания “Шкода
Електрик” АД. Те ще
заменят последните
стари икаруси. А нови-
те електробуси ще
сменят автобусите по
линии №6, 60, 73 и 74.
“Усилията ни са на-

сочени да внедряваме
екологични превозни
средства в столичния
градски транспорт, за
да намалим замърся-
ването на въздуха в
града. Като едновре-
менностоваподобрим
услугата, която пред-
лагаме на пътниците,
повишим комфорта им
на пътуване в нови,
безшумни, удобни,
климатизирани и по-
сигурни трамваи, тро-
лейбуси и електробу-
си”, подчертаизпълни-
телният директор на
“Столичен електро-
транспорт” ЕАД Евге-
ний Ганчев.
Иначе в София вече

се движат 13 нови ни-
скоподови трамвайни
мотриси. Те бяха до-
ставени по вторатафа-
за на проекта за инте-
гриран столичен град-
ски транспорт по дого-
вор с полската компа-
ния PESA Bydgoszcz
SA. Трамваите струват
44,7 млн. лв., а сред-
ствата са отОператив-

евросЕБВР,катовбъ-
деще може да се до-
ставят още 15 елек-
тробуса.
“СъсСтоличнатаоб-

щина работим по про-
грама за изграждане
на нови трамвайни и
тролейбусни трасета
и рехабилитация на
съществуващите.
През 2018 г. беше ре-
монтиран релсовият
път по ул. “Граф Игна-
тиев”, а през 2019 г. -
по ул. “Каменоделс-
ка”. Предстои да стар-
тира реконструкцията
на трасето и контакт-
но-кабелната мрежа
от Съдебната палата
по бул. “Македония” и
бул. “Цар Борис III” до
“Княжево”. Прогноз-
натастойностнаинве-
стициятае40млн. лв”,
добави Ганчев.
Освен това бяха из-

градени и две тролей-
бусни трасета - про-
дължение на тролей
№5 в “Младост 2” и по
ул. “Бяла черква”, бул.
“Фр. Нансен” и бул.
“Патриарх Евтимий.

на програма “Региони в
растеж”. Сега те обс-
лужват трамвайна ли-
ния №18. След като
приключи ремонтът на
релсовия път по бул.
“Цар Борис III”, който
ще стартира догодина,
е планирано те да обс-
лужват трамвайна ли-
ния №5. Те са с видео-
наблюдение, платфор-
ма за детски колички и
хора с увреждания,
стоп бутон за слизане и
звукова сигнализация
за незрящи.
“Столичен електро-

транспорт”пуснаи3но-
ви електробусни линии
- №123, 84 и 184. Те се
обслужват от 15 елек-
тробуса, за които бяха
изградени 6 зарядни
станции. Проектът
предвижда 6 електро-
линиидазаместятавто-
бусни маршрути. Елек-
тробусите се зареждат
за 5-6 минути, улавят
енергияприспиранеия
оползотворяват в изми-
наванетонапоне20км.
Покупкатаимеподого-
вор за заемот14,7млн.

Пенсионират
последните икаруси

Новите трамваи
временно

обслужват линия
№18.

СНИМКИ:

“СТОЛИЧЕН

ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ”

Електробуси
замениха

автобусите по
три линии на

градския
транспорт.
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Три линии в кварталите ще
правят бърза връзка с
подземните влакчета

първите да пристигнат
в София през втората
половина на 2021 г.
Довеждащият транспорт ще

осигурява бърза и удобна
връзка на кварталите с голе-
мите спирки на градския
транспорт и метростанциите”,
обясни зам.-кметът по транс-
порта на София Кристиан Кръ-
стев.
Довеждащият транспорт ще

е изцяло от малки електробу-
си.
“Това означава

нулеви емисии
и минимални
нива на шум

в кварталите, в които той ще се
движи. Започваме от “Овча ку-
пел”, “Люлин”, “Витоша ВЕЦ-Си-
меоново” и “Малинова долина”,
подчерта Кръстев.
Вече са разработени 3 довоз-

ващи линии.
Първата ще обслужва изцяло

района на жк “Овча купел”. Тя
ще осигурява връзка с три ме-
тростанции от третата линия.
Втората ще обслужва жк “Лю-

лин” и ще вози до метростан-
циите “Сливница”, “Люлин” и
“Западен парк”.
Третата ще е за кварталите

“Малинова долина” и “Витоша
ВЕЦ - Симеоново”, с метростан-
ция “Витоша”.

ДАРИНКА ИЛИЕВА

Тръгват първо
в “Люлин”,
“Овча купел”,
“Витоша ВЕЦ -
Симеоново” и

“Малинова долина”

52 електробуса ще осигуря-
ват бърза връзка на квартали-
те “Люлин”, “Овча купел”, “Ви-
тоша ВЕЦ - Симеоново” и “Ма-
линова долина” с метрото.
Те ще са част от довежда-

щия транспорт, който пред-
стои да бъде пуснат в София.
“В момента се провеждат

обществените поръчки за по-
купката на 52 електробуса.
Очакваме

Зам.-кметът Кристиан Кръстев разказва за довеждащия транспорт, с
който София ще се сдобие догодина. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Облекчена процедура
за карти за пътуване
на ученици и студенти
Всички ученици и студенти могат да си заредят карта

за обществения транспорт в София при облекчена про-
цедура през този и следващия месец.
Достатъчно е да покажат на касите лична карта, уче-

ническа карта или бележник. За децата, които сега ще
бъдат в първи клас, трябва да се представи служебна
бележка от училището, в което са записани.
Уверение, че са студенти в първи курс, редовна форма

на обучение, е достатъчно за първокурсниците.
Учениците, които тази година са се преместили да се

обучават в столично училище, също трябва да покажат
на касата служебна бележка и не е нужно да чакат да
получат бележник за новата учебна година.
През ноември при новото зареждане на картите ще

трябва да се покаже документ, че вече са ученици през
новата учебна година или студенти, записани за новия
семестър.
От ЦГМ съветват всички, които могат да отидат навреме

и преди началото на учебната година, да си вземат карти,
за не се образуват опашки. Четири от касите работят от
7,30 до 20,45 ч. Те са на метростанциите “Софийски уни-
верситет” и “Сердика”, в Студентски град срещу бл. 54 и
при ТУ-София, на бул. “Проф. Г. Брадистилов”.

Четири каси на ЦГМ в София за издаване на карти за
градския транспорт работят до 20,45 ч.

Центърът за градс-
ка мобилност е в

активна кампания за
възстановяването и
обновяването на
спирковите навеси и
знаци.
“Отговаряме за 600

спирки от общо над
2000 и през послед-
ните месеци активно
работим по тяхното
почистване от ван-
далски или други
прояви, като включи-
телно обновяваме и
пространството око-
ло тях”, каза изпъл-
нителният директор
на Центъра за градс-
ка мобилност Дими-
тър Дилчев.
Той подчерта, че ве-

че се работи по проект
за осигуряване на но-
ви навеси, които да се
поставят с приоритет в
нови участъци на квар-
талите.
ЦГМ закупи и две

нови машини, с които
да почиства спирки-
те. Поправят се счу-
пени стъкла, пейки и
настилки, както и се
почистват драскани-
ци. Обновяват се и
знаците по всички
спирки.
Спирките се дезин-

фекцират и мият, като
на ден екипите по де-
зинфекция минават
по 30 обекта.
“Вече живеем във

времето на COVID-19
и Центърът за градс-
ка мобилност е раз-
работил конкретен
протокол за спазване
на мерките за огра-

Центърът за градска
мобилност с приоритет -
изграждане на спирки
в новите комплекси
Всички превозни средства на градския транспорт
се дезинфекцират поне 2 пъти дневно

Една от новите спирки в София, изградени от Центъра за градска мобилност.

ничаването на раз-
пространението му”,
заяви Дилчев.
Всеки ден и мини-

мум по два пъти се
дезинфекцират всич-
ки превозни сред-

ства, депа и каси.
Изискването за но-

сене на маски в об-
ществения превоз
остава задължително
и е много важно да
се спазва. Повечето

от пътниците изпъл-
няват това задълже-
ние, което прави об-
ществения транспорт
сигурен, сочат ана-
лизите на Центъра за
градска мобилност.
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Метрото
стига до
квартал
“Левски Г”
през 2025 г.

Така изглежда метростанция “Овча купел”, която ще бъ-
де отворена в началото на 2021 г.
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Метростанция НДК
2 е една от новите
8 станции, които
бяха пуснати в
края на август.

Строителството
на още 3 км
трасе тръгва

догодина

то е изцяло подземно, като три
от обособените позиции обхва-
щат строителството на станции-
те и тунелите към тях, а четвър-
тата - системите за управление
на влаковете за целия участък,
съобщи изпълнителният дирек-
тор на “Метрополитен” ЕАД
проф. Стоян Братоев.
Две от новите метроспирки –

“Бул. Вл. Вазов” и “Стадион
Георги Аспарухов”, са разполо-
жени под пътното платно на бу-
леварда, а станция “Тракия” -
източно до него. Метростанции-
те “Стадион Георги Аспарухов”
и “Тракия” са планирани да се

изграждат по
милански метод

и открит способ в укрепен из-
коп. А станция “Бул. “Вл. Вазов”
ще се строи изцяло по открит
способ. Тунелите между стан-
циите “Бул. Вл. Вазов” и “Тра-
кия” са планирани за строител-
ство по открит способ в укрепен
изкоп, а тези между “Тракия” и
вече работещата станция “Ха-
джи Димитър” – по нов австрий-

ски тунелен метод.
Строителството на участъка е

предложено за финансиране по
новата Оперативна програма
“Транспортна свързаност” (2021
-2027) с местно съфинансиране.
Очаква се през 2025 г., когато

новият 3-километров участък
бъде завършен, столичани и го-
стите на града да стигат само

за 12 минути от
крайния квартал
“Левски Г” до центъра
Предстои да стартира и търг

за избор на изпълнител за раз-
ширението на третата линия от
Военна академия “Г. С. Раков-
ски” през “Слатина”, зала “Аре-
на Армеец” до УМБАЛ “Света
Анна” на бул. “Цариградско шо-
се”. Трасето е 6 км и ще има 6
метростанции. То също е пред-
ложено за финансиране по но-
вата Оперативна програма
“Транспортна свързаност”.
“Имаме готовност строител-

ството на двете разширения да
върви паралелно. Изграждането

на участъка през “Слатина” ще
отнеме около 4 г. Предвижда-
ме цялата трета линия да има
21 км трасе с 21 станции и да
вози над 200 000 пътници
дневно”, обясни проф. Братоев.
С изграждането на двете

разширения на третата метро-
линия влаковете ще минават
през станциите на 3 мин в час
пик.
Плановете са със строител-

ството на цялата трета линия
метрото да превозва над 650
хиляди души дневно и да заема
над 50% дял в системата на
столичния градски транспорт.

В средата на 2021 г. ще за-
почне строителството на разши-
рението на третата линия на
столичното метро по бул. “Вла-
димир Вазов” в участъка от от-
критата наскоро метростанция
“Хаджи Димитър” до квартал
“Левски Г”.
Проектът за изпълнение на

третия етап от изграждането на
третата метролиния включва
ново 3-километрово трасе с 3
метростанции, които ще обс-
лужват кварталите “Хаджи Ди-
митър” и “Левски Г”.
Вече е в ход тръжна процеду-

ра за избор на изпълнители на
4-те обособени позиции, които
формират участъка. Комисията,
която трябва да оцени офертите
на кандидатите да изградят раз-
ширението, трябва да излезе с
решение през октомври. Трасе-

Метростанция
“Медицински уни-
верситет” по но-

вата, трета метро-
линия на София.

В началото на 2021 г.
столичният район

“Овча купел” ще се сдо-
бие с метро. Тогава се
очаква да бъдат пуснати
четирите метростанции -
“Овча купел”, “Мизия”,
“Овча купел 2” и “Горна
баня”, в които вече започ-
наха изпитания на трасе-
то. Според прогнозите че-
тирите нови станции на
третата линия ще се по-
лзват от 50 000 души на
ден.
Сред тях ще бъдат и пъ-

туващите по жп линията
София - Перник. Те ще
имат директна връзка с
най-бързия и удобен об-
ществен транспорт, след
като на последната метро-
станция - при околовръст-
ния път при “Горна баня”,

ще отвори малка
жп гара,

построена с изграждане-
то на третата метроли-
ния.
Освен това покрай но-

вите станции в “Овча ку-
пел” се изграждат и 3 бу-
ферни паркинга, в които
ще има общо 650-700 ме-
ста.

След Нова година пускат
4 станции в “Овча купел”

далекоперспективната
прогноза 12-те нови стан-
ции ще се ползват еже-
дневно от 110 000 души.
В момента влакчетата

по третата линия се дви-
жат на 5 минути в час пик.
След пускането на стан-
циите в “Овча купел” ще
се прецени дали интерва-
лът да се намали още.

А от края на август, ко-
гато заработиха първите 8
станции от третата линия,
пътуването от “Красно се-
ло” до “Хаджи Димитър”
отнема под 15 минути.

По зелената метроли-
ния се движат 20 влака
“Инспиро”, произведени от
“Сименс”. Новите мотриси
са с модерен дизайн, кли-
матична инсталация и на-

малени нива на шум.
Новост по трасето са

обезопасителните
преградни стени

срещу инциденти. Новият
участък има модерни сис-
теми за автоматика и
управление, монтирани за
първи път в България.
С новия участък метро-

то вече е общо 48 км, с
43 станции, 3 линии и 4
маршрута, а София има
мрежа от метролинии,
както е било запланувано
още през далечната 1972
г. Очакват се 25% нама-
ление на трафика в райо-
на на новите станции, 14
000 коли по-малко и с
над 11 000 тона намале-
ние на изхвърляните
вредни газове годишно.
С пускането на стан-

циите в “Овча купел” до-
година софийското метро
ще достигне 52 км и ще
има 47 станции. Според

Метростанция
“Мизия” в район

“Овча купел”.
СНИМКИ:

“МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД
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“В София са ми се случвали най-хуба-
вите неща от пълноценния ми живот”,
казва Христо Мутафчиев. С течение на
времето за него столицата става все по-
земна и красива. “Аз пътувам много и та-
къв красив град е рядкост”, твърди актьо-
рът. Той смята, че управлението на Сто-
личната община е свършило перфектна
работа в последните години, като доказа-
телство за това е метрото с три лъча.
“В много европейски градове няма

такова метро. А сред любимите ми ме-
ста в столицата са тихите кафенета в
уличките.”

Най-хубавите
неща са ми се
случвали тук

Христо Мутафчиев:
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Индустриалната зона в Божурище е една от най-разви-
тите в страната. До миналата година в нея бяха инвести-
рани близо половин милиард лева.

Божурище, Костинброд,
Елин Пелин и Ботевград
с повече инвестиции
на човек от София

гатителният комплекс на “Геотех-
мин”, по-точно на неговото пред-
приятие “Елаците Мед”.
Средните заплати на наетите в

най-близките до столицата общи-
ни също са много близки до тези
в самата столица.
В България има една малка

група общини, в които частните
фирми например плащат чувстви-
телно повече, отколкото публич-
ният сектор, и част от тези общи-
ни са съсредоточени около Со-
фия.
Ситуацията там рязко се разли-

чава от преобладаващия брой
български общини. В две трети от
тях средната заплата, която полу-
чават наетите в публичния сектор
и държавните предприятия, е по-
висока от тази, която плаща част-
ният сектор.
Типична такава община е на-

пример Козлодуй. Заради АЕЦ
“Козлодуй” средната заплата там
на хората, работещи в частни
фирми, е едва 39,5% от средната
в държавните. Заплатите в АЕЦ
“Козлодуй” са толкова високи, че
средната в общината към март
т.г. е 2090 лв. месечно, т.е. по-ви-
сока от тази в столичната общи-
на, където е 1841 лв. А тъй като
общината влиза в състава на
област Враца, тя е станала втора
по средна заплата в България
след София-град.
По последни даннни Столичани

получават средно по 1841 лв., а
във Враца - 1285 лв. Пловдив,
Варна, Бургас и други области са
с по-ниски средни заплати, неза-
висимо че имат много по-развита
индустрия, отколкото Враца.
Божурище, Костинброд, Ботев-

град и Елин Пелин обаче са

пълна
противоположност
на Козлодуй
В самата Столична община

частният сектор дава заплати,
които са средно с 14,9% по-висо-
ки, отколкото в държавния. Но в
Костинброд частните фирми пла-
щат с 44% повече от държавни-
те, в Елин Пелин - с 47,4%, а в
Божурище – с 53,9% повече. В
Ботевград процентите са 22,6.
В цифри тези заплати изглеж-

дат така: в Божурище - 1362 лв.,
Костинброд - 1341 лв., Елин Пе-
лин - 1312 лв., а в Ботевград -
1201 лв.

ХРИСТО НИКОЛОВ е 3,69%, а в Ботевград е 4,63%.
Данните са отпреди пандемията
от коронавируса, но дори след
нея да има увеличение на без-
работицата, то ще е очевидно в
същите пропорции.
За отбелязване е, че в близ-

кия до столицата Перник безра-
ботицата също е доста ниска -
3,16%. Но причините за нея не
са същите като тези за инду-
стриалните общини около Со-
фия. Безработицата в Перник е
ниска, защото много нейни жи-
тели пътуват всеки ден до рабо-
та в столицата и дори до Божу-
рище, което е

само на 20 минути път
с автобус от Перник
Докато общините в състава на

Софийска област, които са около
столицата, дължат ниската безра-
ботица най-вече на индустрията,
която е разположена в самите
общини.
Горна Малина и Мирково са

две общини около столицата, кои-
то също заслужават внимание,
тъй като основните им икономи-
чески показатели са доста близки
до тези на четирите крайстолич-
ни общини, макар и не чак толко-
ва добри.
Мирково например е едва на

петдесетина километра от столи-
цата и безработицата в тази об-
щина е около 5%, а средните за-
плати догонват тези на Божури-
ще и Елин Пелин. В Мирково
обаче има само един голям рабо-
тодател, който би могъл да осигу-
рява високи заплати - миннообо-

Там са съсредоточени компании,
които произвеждат за износ, има
и развити индустриални паркове

Какви са причините в послед-
ните години повечето общини,
които заобикалят столицата, да
преживяват небивал разцвет, е
доста труден въпрос. Но факти-
те са такива, че Божурище, Ко-
стинброд, Ботевград, Елин Пе-
лин и по-малко Своге вече

успешно догонват
столицата

по много параметри. Едно от пър-
вите обяснения е икономическият
профил на тези общини. Той е та-
къв, че в тях са съсредоточени
много инвестиции, и то предимно
на компании, които произвеждат
за износ. В две от тях - Божури-
ще и Ботевград, има и добре раз-
вити индустриални паркове.
В Божурище и в Елин Пелин

например преките чужди инвести-
ции на човек от населението са
по-високи дори отколкото в столи-
цата, показват последните засега
данни, които са от 2018 г. В Бо-
журище те са 11 146 евро, а в
Елин Пелин - 15 030 евро. В са-
мата столица са 9361 евро на чо-
век.
Абсолютен първенец на страна-

та в това отношение е Пирдоп,
където преките инвестиции на чо-
век са 45 583 евро.
В Ботевград, където преките

инвестиции са 7729 евро на чо-
век, както и в Божурище има ед-
на характерна особеност – там
има добре развити индустриални
паркове с производствени или
развойни бази на доста водещи
чужди инвеститори.
В Ботевград има няколко

производители на части и компо-
ненти за автомобили, а зоната в
Божурище е сред най-успешните
в България.
В нея до миналата година инве-

стициите бяха стигнали половин
милиард лева. В Елин Пелин пък
има много логистични бази, вклю-
чително и на най-големите вериги
за търговия с бързооборотни сто-
ки. Което, естествено, се дължи и
на удобното разположение - в
близост минават магистралите
“Тракия” и “Хемус”.
Но предимствата на тези общи-

ни не са само в това. Те неизмен-
но се

класират на първите
места в страната по
ниска безработица
Като изключим Своге, където

тя е над 6%, във всички тези
общини тя е под 5%. В самата
столица безработицата е 1,7%,
но в Божурище е 1,89%, в Ко-
стинброд е 4,29%, в Елин Пелин
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ДАРИНКА ИЛИЕВА

Колите в две зони в цен-
търа на София ще се дви-
жат с до 30 км в час. Това
предвижда проект на Сто-
личната община за обосо-
бяването на “успокоена
зона” или “зона 30”.
“Въвеждането на успо-

коена зона се планира за
по-широкия център и вече
е готов проектът за една
частотнего.Ставадумаза
две зони

между
булевардите
“Пенчо
Славейков”,
“Прага”,
“Скобелев” и
“Витоша”, а
другото каре е
между бул.
“Христо Ботев”,
ул. “Алабин”,
бул. “Патриарх
Евтимий” и ул.
“Ангел Кънчев”
Разчитаме, че водачите

ще бъдат съвестни и ще се
съобразяват с ограниче-
нията.Смятаме, че велоси-
педистите ще бъдат свое-
образни контрольори за
спазването на това ограни-
чение - когато те се движат
с30кмвчас,шофьоритеще

Колите с 30 км в час

в две зони в центъра

споделено
използване
на велосипеди

в града.
Тя стартира с 15 велоси-

педа,катотещемогатдасе
наемат и оставят на над 40
точкивграда.Повечетоме-
ста са част от вече марки-
раните от Столичната об-
щина за паркиране на дву-
колеснипревознисредства
в синята и зелената зона.
Цената за наем е 1,50 лв.

за 30 минути.
Компанията “Нарсин”

ЕООД, разработила при-
ложението и предоставя-
ща велосипедите, още в
началото на тази година
подписамеморандум с об-
щинската инициатива “Зе-
лена София”.

Карта с 40-те точки вСофия, от коитомогат да се вземат обществени велосипеди под наем.

трябва да се съобразяват с
тях", смята зам.-кметът по
транспорта на София Кри-
стиан Кръстев.
Готови са и проектите за

няколконовивелоалеи.Та-
кава се предвижда по бул.
“Ал. Пушкин” с начало от

бул. “Цар Борис III” и край
прибул.“България”.Проект
имаизапродължениетона
велоалеята по бул. “Донду-
ков” - от ул. “Кракра” до мо-
ста “Чавдар”. Пътека за ве-
лосипедисти се предвижда
и по бул. “Скобелев” - от

“Петте кьошета” до “Руски
паметник”, както и от бул.
“Витоша” до бул. “Пенчо
Славейков”.
Междувременно от ня-

колко дни софиянци вече
могат да се възползват от
пилотната услуга за

● Готови са проекти за
велоалеи по булевардите
“Пушкин” и “Скобелев”

ГЕОРГИ БАНОВ

- Г-н Цонов, харесва ли ви
София?
- София е прекрасен град,

особено през лятото. Когато
няма много трафик (смее се).
Градът се развива много през
последните години, което е
радостно за нас, които пра-
вим бизнес в столицата.
- 2020 година бе изключи-

телно странна и трудна за-
ради кризата с коронавиру-
са. Как се отрази на бизне-
са?
- За моя изненада се спра-

вихме доста добре в трудната
ситуация. Благодарение на
онлайн продажбите. Сайтът
ни е един от най-добрите.
На моменти имахме по

над 2000 заявки на
ден, а максимумът
преди кризата
бе 200-300
И то главно за уреди - маси

за тенис, бягащи пътеки и др.
Хората използваха принуди-
телната почивка, за да се по-
грижат за физическата си
форма.
Което е напълно нормално,

особено от гледна точка на
психиката. Тя пострада най-
много в тези трудни времена.
Спортът е невероятно оръжие
за справяне с тези проблеми.
Той помага изключително
много. И това не го наблюда-
вах само в България, но и в
магазините ни в чужбина.
Картината бе абсолютно
идентична и в Румъния, и в
Сърбия, и в Гърция.
Проблемите в бизнеса дой-

доха заради липсите на до-

Красимир Цонов, собственик и изпълнителен директор на “Спорт Депо”:

Очаквайте новия ни магазин

най-късно до юни догодина
Концепцията ще е уникална за България - Ние вече правим. Строим

голям магазин на “Цариград-
ско шосе” на входа на София
откъм Пловдив в близост до
спирката на метрото. Мястото
е много комуникативно, дава
възможност да има голям
паркинг.
Смятам, че и концепцията

на новия ни магазин ще е
уникална за България.
- Какво ще видим в него?

- Магазинът ще е
на четири етажа
Първите два ще са за

спортните марки екипировка
като Adidas, Nike, Puma,
Reebok, Lotto, Champion и др.
На третия ще са нещата за

туризъм и свободно време на
открито и на последния ще са
уредите за фитнес, велосипе-
ди, ролери, тенис екипировка
и др. Така всеки, който търси
нещо определено, ще стигне
лесно до него.
Отделно ще имаме възмож-

ност да представим артикули-
те по най-добрия начин, което
също ще улесни клиентите
ни.
По време на кризата раз-

брахме, че всъщност хората
предпочитат точно такъв тип
магазин, защото в моловете
има огромно струпване на хо-
ра. И въпреки че бяхме пла-
нирали строежа отпреди, съм
радостен, че ще им дадем и
това.

ставки. Просто заради неси-
гурната ситуация в света хо-
рата нямаше как да се справ-
ят с това. Спрени бяха фабри-
ки, дойдоха трудности с
транспортирането на стоките.
Но у нас не бе нещо по-раз-
лично, отколкото, да речем, в
Германия, Англия и останали-
те държави от ЕС.
Лека-полека нещата започ-

наха да се нормализират и
това ме прави оптимист, че в

скоро време нещата ще се
оправят. Верни са твърдения-
та, че вече ситуацията ще е
съвсем различна отпреди, но
който е свикнал да работи,
ще има резултати.
Много съм горд с факта, че

нямаме нито един
съкратен служител

въпреки кризата.
- Смятате ли да направите

и нови инвестиции?

- Кога планирате да отво-
рите врати?
- Всичко зависи от докумен-

тацията, която трябва да пре-
доставим. Ако се справим
бързо, съм сигурен, че може
да отворим в края на май. Ако
се забавим - през юни/юли.
- А очакват ли се и нови

марки по щандовете?
- Разбира се. Постоянно

преговаряме с нови марки,
които да стъпят в България. В
нашия бизнес това е от из-
ключителна важност. Скоро
ще има изненади и в тази по-
сока.
- Обличате и националите

ни по волейбол. Доволен ли
сте от сътрудничеството?
- Да, работим доста добре

и изключително точно с во-
лейболната федерация.
Стремим се нашите момчета
да получават най-доброто на
пазара и да излеждат добре.
Защото през последните го-
дини те са едно от лицата на
българския спорт.

Такащеизглеждановиятмагазинна “СпортДепо”, който трябва
да е готов догодина.
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“София е един от
най-спокойните и мъ-
дри градове. Град,
който расте, но не
старее. Град, който
издържа на прехода
и на напъна да събе-
ре в себе си половин
България”, казва Ни-
ки Кънчев. “Столицата ни си има
свой ритъм и очарование. Може да
прекосиш центъра за по-малко от
половин час, нещо, което не може
да направиш в Москва или в Ню
Йорк например”, твърди телеви-
зионният водещ. Сред предимства-
та на града той поставя наличието
на няколко театъра на една улица,
метрото, тихите улички и усмихна-
тите граждани. “Обичам да ходя на
паметника на Васил Левски, там се
прекланям и се зареждам. Много
мил спомен ми е, когато, като мла-
ди, си уговаряхме среща на “коне-
връза” (при Софийския универси-
тет “Св. Климент Охридски” - бел.
ред.) и сега обичам да ходя там.”

Хитови квартали в столицата и цените на новите жилища в тях 
(Средна цена в евро на кв. метър)

Център „Иван 
Вазов“ 

„Изток“ „Изгрев“ „Лозенец“ „Дианабад“ „Яворов“ „Младост“ „Витоша“ „Кръстова
вада“ 

„Манас-
тирски
ливади“ 

„Овча
купел“ 

1499 1450 1435 1422
1359 1350 1282

1218

1020 980 976 898

Източник: имотни агенции
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Столицата върви на
югоизток, към Лозен
вард “Черни връх”, се
оформя сравнително голя-
ма зона от жилищни и
офис сгради.
Строи се също или се

предлагат току-що по-
строени жилища и във въ-
трешността на квартала в
посока към Правителстве-
ната болница, като из-
глежда, че тази част се
уплътнява все повече. Но
“Лозенец” като цяло има
добри транспортни връзки
с центъра, граничи с Юж-
ния парк и все още мина-
ва за престижен квартал,
в който цените на имоти-
те продължават да са
сред най-високите.
Два квартала, които са

почти съседни на “Лозе-
нец” – “Кръстова вада” и
“Витоша”, също са във фо-
куса на много строителни
предприемачи, и то от до-
ста време насам, а и
предлагането на готови
жилища там е доста ин-
тензивно.
Двата квартала много

си приличат по това, че
строителството там е из-
цяло ново и се състои от-
части от ниски нови съ-
временни кооперации или
от малки затворени ком-
плекси. Другата обща
черта е, че инфраструкту-
ра почти напълно липсва,
основната им пътна арте-
рия е булевард “Симео-
новско шосе”, който вече
трудно поема трафика.
Според столични брокери
тези два квартала се

ХРИСТО НИКОЛОВ са сравнително високи,
макар не толкова, колко-
то на комплексите от Ви-
тошката яка. Този район
привлича предимно мла-
ди семейства с високи
доходи.
Друг район на София,

чието връщане в имот-
ния пазар се дължи из-
ключително на голям ин-
фраструктурен проект, е
“Овча купел”. С прокар-
ването на метрото много
парцели, които десетиле-
тия стояха празни по-
край панелните блокове,
сега се изпълват с нови
жилищни сгради, повече-
то от които са на по 5 до
9 етажа.

По булевард
“Монтевидео”
вече няма къде
да се строи
и все по-често се сре-

щат проекти, които са
във вътрешността на
квартала. Тук цените са
по-скоро в средния сег-
мент на пазара, но зна-
чително надвишават тези
на панелките наоколо.
В София остават, раз-

бира се, някои квартали,
в които цените са най-ви-
соки, но в тях всяка но-
вопостроена сграда е по-
скоро събитие, отколкото
нещо обичайно. Такива
са “Докторски паметник”,
“Иван Вазов”, “Яворов” и
“Медицинска академия”.

“Лозенец” продължава да
се застроява в горната си част,

околовръстното и метрото
привличат предприемачи

в “Овча купел”

предпочитат основно от
млади хора и цените на
жилищата там са дости-
жими, макар да са по-ви-
соки, отколкото на пане-
лен апартамент със съща-
та квадратура.
Други три квартала, в

които жилищното строи-
телство и предлагането
на нови жилища е доста
голямо и които си грани-
чат един с друг, са “Из-
грев”, “Изток” и “Диана-
бад”. Цените в тях са до-
ста по-високи, което ве-
роятно се дължи и на ня-
колкото много луксозни
жилищни сгради и ком-
плекси от сгради, изгра-
дени напоследък. Освен
това трите квартала са

доста
благоустроени,
с добра пътна
свързаност
с центъра,

съседни са на Борисовата
градина и всичко това, ес-
тествено, привлича по-
платежоспособни клиенти.

Доста висок клас и от-
носително скъпи са жи-
лищата, които напосле-
дък възникват около раз-
ширението на южната
дъга на околовръстното
шосе между “Младост” и
началото на магистрала
“Тракия”. Когато се раз-
ширяваше другата част
от южната дъга, от двете
страни на пътя възникна-
ха не един и два жилищ-
ни комплекса.
Сега същото явление

се наблюдава и след
“Младост” в югоизточна
посока. Там има цели 6
затворени комплекса със
самостоятелни или двой-
ни къщи и малки коопе-
рации, част от които ве-
че се предлагат на паза-
ра. Цялото това строи-
телство даде повод
преди време да се заго-
вори за Лозенска яка по
подобие на Витошката
яка – пространството
между околовръстното
шосе и самата планина.
Цените на новите жи-

лища в Лозенската яка

В
ъпросите къде се
търсят и продават
най-много жилища и

най-вече какви са цените
по квартали, винаги са
били най-интересните, що
се отнася до имотния па-
зар. Но и най-трудни за
отговор.
По принцип новото жи-

лищно строителство е съ-
средоточено почти само в

южните квартали
на София
и в полите
на Витоша
Дори бегъл преглед на

обявите за продажба на
нови жилища показва, че
освен “Лозенец”, “Диана-
бад”, “Изток”, “Изгрев” хи-
тови поне според много-
бройността на обявите за
нови сгради са районите
“Кръстова вада”, новата
част на “Манастирски ли-
вади” и “Витоша”. Много
новопостроени жилища
се предлагат също в
“Младост” и по-малко в
“Люлин”, но “Младост” съ-
що е южен квартал. Не
са малко и обявите за
“Овча купел”.
Ситуацията с “Лозенец”

е доста любопитна, тъй
като мнозина смятат този
квартал за напълно за-
строен, а обявите за нови
жилищни сгради на него-
ва територия продължа-
ват да се множат.
Истината е, че ако в до-

лния си край “Лозенец”
почти опира в идеалния
център на столицата и в
тази част наистина вече
не може да се строи по-
вече, в горния си край –
там, където улица “Сре-
бърна” се пресича с буле-

Ники Кънчев, тв и радиоводещ:

Градът ни си
има свой ритъм
и очарование
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River Park - най-зеленият
квартал на София
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● Разположен на 215 000 кв. м
в полите на Витоша и на
крачки от Околовръстен път -
идеалният дом на 352 семейства
● Спокойна и хармонична среда
за безценни семейни моменти
● Паркиране без проблем,
зареждане на електрически коли
във всеки гараж, соларни панели

Н
ай-зеленият квартал
на София - River Park,
разположен в кв. “Си-

меоново”, в политенаВито-
ша, край река и на 15 мину-
ти от центъра на столицата,
предлага не просто идеал-
ния дом за 352 семейства.
Това е място за сплотена
общностотхора, коитоспо-
делят спокойна, здравос-
ловна среда и искат да от-
глеждат децата си далеч от
стресиращото темпо на
градската среда.
River Park е един от най-

мащабните частни проекти
в столицата в последните
години - инвестицията е за
повече от 80 млн. евро.
Новият зелен квартал

включваобщо352модерни
еднофамилни жилища,
сред които редови, къщи
близнациисамостоятелни.
Всяка къща, независимо

от типа, ще разполага с
двор за индивидуално по-
лзване и паркоместа.
Площтанажилищатавари-
раот184кв.мприредовите
до 490 кв. м при самостоя-
телните, така че всеки оби-
тател да получи простран-
ството, от което се нуждае.
Жителите на River Park

няма да се тревожат и за
обичайните за София про-
блеми с паркирането около
дома.Собственицитенаре-
дови къщище разполагат с
2 паркоместа, а в къщите
близнаци и самостоятелни-
те къщи - с гаражза до 4 и 6
автомобила.Товащеосигу-
ри допълнително спокой-
ствие на жителите и техни-
те гости.
Предвидено е строител-

ството да се извърши в 3
фази.Припървата, коятосе
изпълнявавмомента,сеиз-
граждат 110 къщи, чието
въвеждане в експлоатация
се планира през 2022 г.
Комплексът се радва на

голям интерес и близо 50%
от имотите вече са догово-
рени.
Зад идеята за създаване

на най-зеления квартал
стои “Недвижими Имоти
Дивелъпмънтс” - дъщерно
дружество на Dynamic

Group - компания с над 40
години международен опит
в сферата на недвижимите
имоти.
Официален представи-

тел на инвестиционното
дружество и изпълнителен
директор на River Park е
ОриНив,мениджърснад20
г. професионален опит в
България.

Различният
и уникален
River Park
СпоредОриНив“едноот

най-ценните предимства
наRiverParkелокацията”.
Все по-забележимо е

желаниетонасъвременни-
теградскихорадаживеятв
спокойна, сигурна и здра-
вословна среда, да осигур-
ят най-добрите условия за
живот за своите семей-
ства.
Според строителните

тенденции жилищните и
офис сградите отстъпват
място на комплексите от
затворентип, коитосанай-
предпочитани от търсещи-
тедомвпоследнитегодини
- заради по-голямата си-
гурност и възможността за
създаване на една сплоте-
на общност.
Животът с COVID-19 съ-

що оказа влияние на паза-
ра за недвижими имоти.
Принудителното затваря-
не в домовете накара мно-
го хорадасезамислят кол-
ко важенеизборът на дом.
River Park е разположен

на няколкостотин метра от
околовръстния път на Со-
фия в непосредствена бли-
зостдобъдещаметростан-
ция в подножието на едно
от най-големите богатства
на София – Витоша.
Шофирането до центъра

настолицатаотнемаоколо
15 минути, а до Симеонов-
ския лифт се стига пеша за
не повече от 5 минути.
Подобно на много евро-

пейски столици София се
превръща в мегаполис и
разширява границитеси.В
следващите години врайо-
на се очакват големи по-

добрения на инфраструк-
турата, които ще направят
локацията още по-добро
място за живот - ще се из-
градиметростанция,ще се
обнови лифтът на Симео-
ново, ще се реконструират
пътните артерии. Освен
съсстратегическалокация
River Park впечатлява и с
огромни зелени площи.
Комплексътепроектиранс
много ниска плътност на
застрояване - едва 15% от
площта ще бъде заета от
жилища.
Фокус при планирането

наRiverParkсасвободните
пространства, зелените
площииместатазаотдихи
забавления.
Хадар Шамаи, проектен

мениджър на River Park,
припознава своята фило-
софия и ценности: “Идеята
зад проекта е да създадем
идеалната среда за без-
ценните моменти, прека-
рани с най-близките, да
създадем единна общност
от семейства, които спо-
делят спокойна и здравос-
ловна среда за живот и от-
глеждане на децата си в
настоящата стресираща и
динамичнаградскасреда.”

Къща край реката
Иметонакомплексанее

случайно. Сред предим-
ствата на River Park е жи-
вописната река, която ене
само част от уникалния
пейзаж, но и предоставя
нови, различнивъзможно-
сти за развлечения.
Настоящите и бъдещи-

те родители ще оценят
множеството спортни съ-
оръжения в комплекса,
както и факта, че в съсед-
ство на River Park инве-
ститорътщепостроидетс-
ка градина, където децата

да растат заобиколени от
зеленина непосредстве-
но до дома.
Специално внимание е

обърнато и на придвижва-
нето в самия кварталRiver
Park. Използвани са съ-
временнитехникииподхо-
ди за умно планиране на
инфраструктурата в ком-
плекса за оптимален кон-
трол върху трафика. Пред-
виденаевътрешнаулична
мрежа със споделено пе-
шеходно и автомобилно
движение.

Къщите,
или как изглежда
“идеалният дом”

Проектът е дело на “Иво
Петров - Архитекти” - едно
от малкото български ар-
хитектурни студиа, които
имат капацитет да проек-
тират жилищен комплекс
от подобен мащаб.
“Проектирането и реа-

лизацията на подобен
комплекс е истинско пре-
дизвикателство. Убеден
съм, че сме материализи-
рали представите на мо-
дерните хора за идеалния
дом”, споделя арх. Цветан
Петров, мениджър на ар-
хитектурното бюро.
Къщите на River Park

впечатляват със съвреме-
нендизайниархитектура -
просторни, светли поме-
щения, големи прозорци и
изчистени форми и линии,
които носят усещане за
чистота и уют. Така ак-
туалниятминималистичен
скандинавски стил в ком-
бинация с използваните
устойчиви и съвременни
материали допринася за
модерната, луксозна ви-
зия на къщите в комплек-
са.Освенсвъншниясивид

домовете в River Park оча-
роват и с гледка към пла-
нината и големия град.
Комплексът се изграж-

да от “Калистратов груп”,
която с опита си в строи-
телството на обществени,
административни, произ-
водствени и жилищни
сгради печели доверието
на инвеститорите.
Факт е и сътрудниче-

ството с “УниКредит Бул-
банк”,коятофинансираиз-
граждането на River Park.

Живот сред
природата
с мисъл за нея
В последните години

столицата се сблъсква с
проблемите на големите
световни градове в XXI
век - замърсяване на въз-
духа, презастрояване,
градска горещина и про-
мяна на климата. Реше-
нието е просто – повече
зелени пространства и
развиване на градското
биоразнообразие.Затова
и столичани все повече се
обръщат към природата и
предпочитат домът им да
бъде в здравословна сре-
да. Коронавирус панде-
мията даде още по-силен
мотив да се търсят зелени
пространства за обитава-
не.
Връзката с природата е

основна ценност зад
проекта River Park и не-
случайно в изграждането
му са заложени различни
екологични решения.
Едно от тях е оборудва-

нето на всички къщи със
соларни панели за допъл-
нителноподгряваненато-
пла вода. При всяка къща
епредвиденавъзможност
за зареждане на електро-
мобили.

Чист въздух,
близост до

природата и бърз
достъп до града

са ключовите
характеристики

при избора на
ново жилище
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“София е най-красивият град, в
който съм живяла. Харесвам я,
защото има много паркове и мно-
го красиви улички.
В света са много малко градо-

вете, до които има планина, зато-
ва сред любимите ми места е Ви-
тоша. Привилегия е да се живее
в този град, заобиколен от плани-
ни, реки и езера.
От 17-годишна живея в София, тук са приятелите

ми, тук израсна детето ми.”
Сред предимствата на града певицата отбелязва

възможността да се пее на живо, многото театрал-
ни постановки и изобилието от културни събития.
Изпълнителката често ходи в операта, театрите и
на местата, където се случват интересни и нови
неща.

XXЧЕТВЪРТЪК, 17 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

Всеки квартал с паспорт
- колко е зелен, застроен
и има ли добър транспорт

ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ

В
секи софийски квартал,
всяко населено място в
Столичната община ще

има свой паспорт. В него ще се
съдържат данни колко гъсто е
застрояването в съответния квар-
тал, дали е достатъчно озеленен,
какво е транспортното обслужва-
не, гъстотата на предоставяните
социални услуги, наличните ико-
номически функции, демограф-
ските характеристики и други па-
раметри. Целта на тези паспорти
е да се разбере какво трябва да
се поправи в общия устройствен
план на София, обясни арх. Лю-
бо Георгиев, шеф на общинското
предприятие “Софпроект” и ръко-
водител на екипа на “Визия за
София”.
Първата стъпка към новия план

на столицата бе приемането на
дългосрочната визия за разви-
тието на София. Тя ще е основа
за плана, като все още не е ясно
дали ще се нанесат само проме-
ни в настоящия, или ще се под-
готви изцяло нов.
“Правим детайлен анализ на

територията на цялата община -
създаваме паспорти на всеки
квартал и населено място, в кои-
то отчитаме степента на негово-
то развитие спрямо целите, зало-
жени във “Визия за София”, как-
то и изискванията на плана на
София. Тези паспорти ще по-

територии - да се насърчи инте-
риорното развитие във вече за-
строени постиндустриални тере-
ни и такива с отпаднала необхо-
димост - бивши военни поделе-
ния, жп ареали и др. Трябва да
се преразгледат законовите регу-
лации за урбанизиране на тери-
ториите и да се минимизират от-
рицателните ефекти на градското
развитие от различно естество -
съхраняване на сгради - недви-
жими културни ценности, изгра-
ждане на социални жилища, съ-
здаване на висококачествена
градска среда и др. Трябва да се
преразгледат и терените, свърза-
ни с развитието на града по пе-
риферията, които не са обезпе-
чени с транспортни връзки и ин-
женерна инфраструктура. Разви-
тието на градовете към предгра-
дията е неустойчива
градоустройствена политика,
установена още в края на Втора-
та световна война”, обясни арх.
Здравков.
В резултат София е получила

предградия с ниска
плътност, зависимост
от личните автомобили

и нови квартали, израстващи по
периферията в земеделски земи.
В същото време през последните
10-15 г. развитието на постинду-
стриалната икономика е освобо-
дило значителна част от град-
ската земя, заета от стари ин-
дустриални предприятия.
“Най-впечатляващият пример

за уау ефекта е реконструкция-
та на стара фабрика в Билбао с
водещ архитект Франк Гери,
която незабавно направи града
поклонническо място за туристи
и архитекти. Други успешни
примери включват Docklands в
Лондон, преустройството на
пристанището на Амстердам,
създаването на квартал Les
Halles на мястото на стария
централен пазар в Париж. Важ-
но е и София да помисли какви
действия да предприеме за тези
територии”, смята главният ар-
хитект.

От това колко е зелен и застроен всеки столичен квартал ще зависи
какви промени ще се направят в Общия устройствен план.

ДАРИНКА ИЛИЕВА които водят до това да има пове-
че от предвидените гъстота и ин-
тензивност на застрояване, а съ-
ответно и по-малко озеленява-
не”, каза арх. Георгиев.
“Важно е и да се отбележат

ползите от прилагането на дей-
стващия ОУП за последното де-
сетилетие. След 90-те години, за
да не бъде сред губещите в кон-
куренцията за финанси, техноло-
гии и таланти град, София тряб-
ваше да започне енергични про-
мени, за да преживее една нова
вълна в градското планиране.
Той регулира строителните дей-
ности, възпрепятства стремежа
към максимална финансова изго-
да на строителния пазар, опти-
мизира рамката на строителните
инициативи, приоритизира опре-
делени социални потребности и
интереси. Но трябва да отбеле-
жим и процесите на възстановя-
ване на частната собственост и
обвързаните с тази политика по-
редица от реституционни закони,
оказали негативно влияние върху
градското развитие”, смята глав-
ният архитект на София Здравко
Здравков.
Той обаче е категоричен, че в

определени зони има значително
натоварване на територията и

устройствените
параметри там трябва
да се коригират

“Смесването на функции е други-
ят необходим, но липсващ фак-
тор, защото дава възможност за
спокойно съвместно съществува-
не на основните функции - обита-
ване, работа, отдих, обслужване,
и намалява паразитния трафик.
Затова изменението на ОУП
трябва да осигури ревитализира-
не на съществуващи застроени

Тези данни ще
са водещи при
изработването
на новия общ

устройствен план
на столицата

лзваме не само за да разберем
състоянието на средата и степен-
та на изпълнение на общия ус-
тройствен план (ОУП), а и за

създаването на
Програмата за София

- плана за интегрирано развитие
на общината. През януари и фе-
вруари ще проведем консултации
в различни квартали по програ-
мата, за да обсъдим предложе-
нията за мерки и проекти с биз-
неса, жителите и администрация-
та. Програма за София ще е пър-
вото приложение на визията и
ще е документът, който община-
та ще ползва при кандидатства-
не за европейски средства в пе-
риода 2021-2027 г.”, обясни арх.
Георгиев.
Прави се и подробен анализ на

кумулативния ефект от строител-
ството в София, за да се разбере
дали и как е изпълнен ОУП.
“От опита ни с анализа на

квартал “Манастирски ливади-из-
ток” разбрахме, че в процеса от
приемането на ОУП, през създа-
ването на подробен устройствен
план (ПУП), издаването на виза
за проектиране, впоследствие
разрешително за строеж и на-
края самото строителство на кон-
кретна сграда има пробойни,

Ирина Флорин:

Привилегия е да
се живее в София

Новият план
трябва да
предложи как
да се развива
столицата в
следващите го-
дини.
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Аристократичната
Докторска градина и
Южният парк са сред
любимите места в Со-
фия на Тончо Токмак-
чиев.
“Град, който много ха-

ресвам заради интерес-
ните места, квартали и
региони. Едно от най-за-
бележителните места в столицата за чуж-
денците е “Витошка”. Казвам го от личен
опит, тъй като зет ми е холандец и е впе-
чатлен от булеварда.” Актьорът обаче е
разочарован от изобилието на графити по
сградите и оградите на града.
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Строят 14 детски
градини, подготвят
проекти за още 16

Една от новите детски градини в София
СНИМКА: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ДАРИНКА ИЛИЕВА

Над 46 000 деца
тръгнаха на

ясла и градина
в столицата

нително

от държавата са
предоставени още
65 млн. лв.,

за да може столицата по-бързо
да осигури липсващите места.
“С 14-те нови обекта ще бъдат

разкрити общо 853 нови места и
ще бъдат реновирани 1350 - ста-
ва дума за старите етернитови
сгради, които изграждаме нано-
во”, уточни доц. Чобанов.
Със 140 места ще разполага

новата детска градина в район
“Лозенец”, а със 70 - детска гра-
дина №4 в район “Витоша”. Също
140 места ще се разкрият в но-
вата сграда, която се строи в
район “Овча купел”, 50 места ще
има в детска градина № 20 в
район “Подуяне”, а 25 - в №197 в
“Люлин”.
Сред другите по-големи обек-

ти, по които се работи, са сграда
за 100 деца в район “Студентски”

и 190 нови места в район “Триа-
дица”. Още 46 яслени места ще
има в район “Красно село” и 92 -
в “Триадица”.
“В процес на проектна подго-

товка за строителство са още 16
детски градини”, добави доц. Чо-
банов.
Инициативата за тези обекти е

дадена на районните кметове,
които трябва да предложат кон-
кретни терени.
Нормативните промени, предло-

жени от столичния кмет Йордан-
ка Фандъкова, също се очаква да
ускорят процеса по строителство
на детски градини. Промените по-

зволяват строителство на

детски заведения върху
по-малки терени, на
партерни етажи и
в офис сгради
Фандъкова подготвя нова 3-го-

дишна програма за строителство
на детски градини и ясли. Целта
е да се разкрият още над 180
групи, а благодарение на проме-
ните новите места ще се увели-
чат. Амбицията на общината е до
3 г. да осигури места за всички
деца над 3-годишна възраст и да
разшири местата в яслите.

14 нови детски градини строи
Столичната община, като до
края на годината ще са готови 5
сгради.
Нови детски заведения ще има

в районите “Красно село”,
“Искър”, “Люлин”, “Лозенец”, “Из-
грев”, “Илинден”, “Витоша”, “Овча
купел”, “Подуяне”, “Студентски”,
“Триадица”.
През новата учебна година

детските ясли и градини ще по-
сещават малко над 46 000 деца.
Те се обучават в 241 яслени и
1338 градински групи, подчерта
зам.-кметът на София по култура
и образование доц. Тодор Чоба-
нов.
За строителството на детски

градини тази година общината е
осигурила над 19 млн. лв. Допъл-

Тончо Токмакчиев:

Аристократичната
Докторска градина
ми е любима

Нови правила: адрес
на родителя носи
най-много точки за ясла
Най-голяма тежест при

кандидатстването за
прием в ясла и детска
градина в София за след-
ващата учебна година ще
носи постоянният адрес
на родителя или детето.
Това предвижда проект
на нова обща наредба за
прием на деца в само-
стоятелните детски ясли,
в детските градини и в
подготвителните групи в
училищата в София.
Проектът за нови правила
предстои да бъде внесен
за обсъждане в Столич-
ния общински съвет, съ-
общи зам.-кметът по кул-
тура и образование на
София доц. Тодор Чоба-
нов.
Предлага се най-голя-

ма тежест да има по-
стоянният адрес на един
от родителите или на-
стойниците в София за
децата, които кандидат-
стват за прием в ясла
или първа градинска гру-

па. За по-големите - от
втора до четвърта група,
най-много точки ще дава
постоянният адрес на де-
тето в София.
Идеята е постоянен ад-

рес на родителя или на
детето в София през по-
следните над 3 г. да дава
4 точки при кандидат-
стване. Ако те живеят в
столицата през послед-
ните от 1 до 3 г., това ще
донесе 3 точки, а ако са
в София през последната
1 г., точките ще са 2.
Отделно бонус ще носи

и критерият за постоянен
или настоящ адрес на
един от родителите или
настойниците и на детето
на територията на адми-
нистративния район, в
който се намира желана-
та детска градина. Този
критерий ще носи 2 точ-
ки при кандидатстването.
Дали новите правила

ще бъдат приети, зависи
от обсъжданията в СОС.

Край на опашките за
първи клас, напролет
записването става онлайн

прием в детските
градини и яслите.
Всяка година между
10 000 и 11 000 деца
кандидатстват в пър-
ви клас в столицата.
Родителите обикалят
всяко училище да
подават документи.
Целта на общината е
от догодина да спе-
сти това обикаляне и
чакането по опашки
на родителите, като
това вече ще е въз-
можно само с някол-
ко клика. Системата
ще дава възможност
да се кандидатства
за няколко училища.
Освен това с вне-

дряването на систе-
мата ще се гаранти-
ра прозрачност на
реда и организация-
та за приемане и за-
писване на ученици в
общинските учили-
ща.

От догодина канди-
датстването за прием
в първи клас в София
ще става електронно.
В момента се подго-
твя документацията
за провеждане на
процедура за избор
на изпълнител за вне-
дряване на електрон-
ната система. Тя
трябва да заработи до
пролетта на 2021 г., а
това е една от най-
важните задачи, кои-
то столичният кмет
Йорданка Фандъкова
постави на новия си
заместник по дигита-
лизацията Генчо Ке-
резов.

Родители на бъдещите първокласници няма да
се редят на опашки за записване в училище от
следващата година.

Системата ще обх-
ваща всички 167 учи-
лища в столицата, в

които записват пър-
вокласници. Тя ще е
подобна на тази за
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