
ЕСТАРТ СОФИЯ

“Обичам Со-
фия, защото гра-
дът е по своему
шантаво хубав.
Детството ми е
минало тук.
Преживяванията
ми са били тук
като дете и този град все още
носи тези спомени, въпреки че
се е променил. В някои отноше-
ния се променя в положителна
насока, в някои - не.”
Певецът обича да се разхожда

най-вече в парковете, като сред
любимите му места са Западният
парк, площад “Патриарх Евти-
мий” (Попа) и градинката на
“Кристал”.
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Рози и фрески от Богословския факултет
вдъхновиха архитект легенда за знаковата
точка - площад “Света Неделя”

Арх. Масимилиано Фуксас:

София ще има пешеходен
център, подобно на
“Виа Кондоти” в Рим
Надявам се проектът ни за пл. “Св. Неделя” да даде
старт на промяна към по-зелен и комфортен град

- Арх. Фуксас, наскоро предста-
вихте преработения проект за но-
вата визия на пл. “Св. Неделя”.
Какви промени направихте и за-
що?
- Преосмислихме този изключител-

но ценен площад, който е вграден в
София, като място на обмен, социа-
лизация и срещи.
Дизайнът на новите настилки и

оформлението на площада ще по-
прави съществуващата градска
структура, ще подобри достъпа до
трамвайната спирка и метростанция-
та, като едновременно с това зачита-
ме съществуващите исторически ре-
лигиозни сгради и археологическите
останки.
Още повече че решението ул. “Съ-

борна” да стане пешеходна ще по-
зволи да има по-добра пешеходна
връзка между Археологическия му-
зей и църквата “Свети Георги”. Ще се
насочат туристическите потоци в то-
зи район, насърчавайки търговските
дейности там, като същевременно се
запазва достъпността до обществе-
ния транспорт и такситата.
София ще има пешеходен център

с висока стойност по примера на
“Виа Кондоти” в Рим, “Виа Карачо-
ло” в Неапол и историческия център
на Флоренция.
В проекта съществуващите еле-

менти по площада са подобрени, за
да се повиши нивото на комфорт,
което той предоставя. Добавили сме
нови дървета и озеленяване, подоб-
рили сме точките на видимост и
предлагаме нови осветителни тела,
които имат фотоволтаични панели, а
в някои зони на площада предвиж-
даме станции за зареждане на
електромобили.

- Впечатли ме един детайл във
високите осветителни тела -вкар-
вате в дизайна им фрагмент от
фасадата на Богословския факул-
тет. Как ви хрумна тази идея?
- Смятам, че за всеки проект

трябва да се намери начин той да
бъде интегриран в контекста на зао-
бикалящата го среда и да бъде в
диалог със съществуващите градски
елементи наоколо. На място, което
е толкова пълно и богато с история,
една от нашите основни цели беше
да направим най-доброто за пред-

ставянето на разкритите археологи-
чески останки и храма “Света Неде-
ля”. За да подчертаем връзката
между старо и ново, бяхме вдъхно-
вени от декоративните елементи на
фасадата на Богословския факултет.
Така решихме да ги включим в един
от най-иновативните елементи, кой-
то предлагаме в преработения
проект, а именно - в осветлението.

- Какво означава за вас този
проект в сърцето на София в
сравнение с другите големи
проекти, които реализирате по
цял свят?
- За нас е привилегия да проекти-

раме толкова важно място с такава
висока стойност за София и за ней-
ните граждани. Площадът има цен-
трално значение за София, пре-
проектирането на такова публично
пространство винаги е голямо пре-
дизвикателство, защото то трябва
да допринесе за имиджа на града и
възприемането му от хората. Не
обичаме да сравняваме нашите
проекти. За нас всеки проект е уни-
кален и неповторим, и вълнуващ, ся-
каш е първият.

- Какво мислите - от какви про-
мени се нуждае София, за да бъ-
де по-комфортен град?
- Устойчивост, удобно придвижва-

не, ниски емисии, разреден трафик
и връщане обратно на пешеходците
на пространства, завзети от колите.
Важно е да се насърчи достъпност-
та на някои части на града, като се
подобри качеството на заобикаля-
щата ги среда. Тези места се социа-
лизират и насърчават контактите
между хората. Надяваме се, че на-
шият проект ще даде старт на тази
промяна към по-зелена и по-ком-
фортна София.

Богдан Томов:

София е по своему
шантаво хубава

ДАРИНКА ИЛИЕВА правила два опита да
проведе конкурс за пло-
щада - през 2001 и 2013
г., които обаче се оказа-
ха неуспешни.
“Убеден съм, че след

приключване на работа-
та на Масимилиано Фук-
сас за най-знаковото ни
пространство София ще
започне да привлича и
други световни имена в
архитектурното проекти-
ране. Две са ползите от
работата с архитект от
такова ниво: първата, че
техният опит става част
от нашата култура, и вто-
рата, че чрез това съ-
трудничество ние показ-
ваме София в нова свет-
лина за останалата част
от света”, категоричен е
арх. Здравков.
На 11 септември при-

ключи срокът за подава-
не на становища по
проекта.
“Надявам се до края на

годината да приключим
дейностите по изработва-
нето на проектната доку-
ментация, за да може
през 2021 г. да съгласу-
ваме проекта и да прове-
дем тръжните процедури
по избор на изпълнител.
Плановете ни са през
2022 г. да стартираме с

първия етап -
от ул. “Алабин”
до “Позитано”,

обясни главният архитект
на столицата.
Преди старта на дейно-

стите пък ще се направи
мострен участък на пло-
щада, за да може всички
да видят предварително
какво ще се прави.

● Екипът на Масимилиано Фуксас
спази изискванията на кмета
Фандъкова - да не бъде
отрязано нито едно дърво и
на Светия синод - патриархът да
има достъп до своята резиденция
в Софийската митрополия

● Обновяването ще
стартира през 2022 година

Б
ългарски символи
и елементи от фа-
садата на Богос-

ловския факултет ще са в
основата на новата визия
на столичния площад
“Света Неделя”. Препле-
тени с модерни хайтек
елементи, те вдъхновиха
световноизвестния ита-
лиански архитект Маси-
милиано Фуксас за пре-
работката на проекта за
площада в сърцето на
София.
Екипът на Фуксас спе-

чели обявения от Сто-
личната община между-
народен конкурс за нова
визия на площада.
“Новият площад “Света

Неделя” няма да е про-
сто музей на открито, а
място за социални кон-
такти, способно да гене-
рира връзки. Поставяйки
човека в центъра на ди-
зайна, площадът ще се
свърже с близките пеше-
ходни зони. За да постиг-
нем по-добра интеграция
на площада с града, из-
брахме да използваме
български материали за

настилките на публични-
те площи, ще обогатим
растителността на пло-
щада само с видове, кои-
то са част от софийския
пейзаж. Придаваме осо-
бена важност на розата,
защото тя е символ на
България”, пишат от еки-
па на Фуксас в презента-
цията на преработения
проект.
Впечатляващ нов еле-

мент на площада ще са

високите лампи,
които не просто
ще светят, а ще
говорят, снимат

и дават електричество за
зареждане на телефони,
лаптопи и други елек-
тронни устройства - през
контакт и USB. Лампите
ще са с вградени високо-

говорители и камери за
видеонаблюдение. Освен
това те ще имат RGB тех-
нология, която дава нео-
граничени възможности
за комбинация от цвето-
ве, с които лампите да
осветяват площада. На
върха си пък ще са с фо-
товолтаични панели и ще
се зареждат сами, без да
ползват еленергия.
Тези лампи ще са с

уникален дизайн и ще
могат да се видят един-
ствено и само в София,
тъй като в дизайна им е
внедрен елемент от фаса-
дата на Богословския фа-
култет.
Други осветителни те-

ла ще се поставят край
дърветата, спот лампи в
настилките, които ще
осветяват пътя на пеше-
ходците.

На площада хората
ще сядат на високотех-
нологични

пейки, изработени
от дишащ бетон,
който филтрира
въздуха,

и дървени седалки.
Акцент в проекта е ед-

на от старите римски

улици от времето на
древна Сердика, а ар-
хеологическите открития
в зоната пред хотел
“Балкан” ще се виждат
през стъклени настилки.
Гарантиран е достъпът

с автомобил до църквата
и до Софийската света
митрополия, в която жи-
вее патриарх Неофит.

Това бе изискването на
Светия синод, който
прати възражения по
първия проект. Решава-
нето на проблема бе ед-
на от задачите на пре-
работката.
Друга, поставена лич-

но от кмета Йорданка
Фандъкова, бе

нито едно дърво
да не бъде
премахнато

от площада. Новият
проект не само ги запаз-
ва, но и увеличава почти
двойно озеленяването.
На гърба на двете

спирки на трамваите пък
се планират 2 обществе-
ни тоалетни. Настилките
на площада ще са от два
вида гранит: квадрат от
по-светъл и друг - по-тъ-
мен, вътре в него.
“Представяме си пло-

щад без бариери, свобо-
ден като духа на града,
който носи в душата си
толерантността на Со-
фия, която на метри една
от друга е приютила хра-
мовете на различни ре-
лигии - джамията “Баня
Баши”, Синагогата, Като-
лическата катедрала и
храма “Света Неделя”,

който е в центъра на
площада”, пишат още от
екипа на Фуксас.
“Както никое друго пу-

блично пространство в
София - площад “Св. Не-
деля” е събрал в себе си
символиката на средата
и паметта на миналото.
Големият брой емблема-
тични сгради в обхвата
на разработката, еклек-
тичната архитектурна
среда, създадена за по-
следното столетие, съ-
здава допълнително про-
фесионално предизвика-
телство при намесата в
пространството около ка-
тедралния храм. Едва ли
има друг проект за
градска трансформация,
разположен в историче-
ския център на София на
няколко метра над бога-
тото археологическо на-
следство на древна Сер-
дика, който да е съхра-
нил в себе си всички сле-
ди от сложната и много-
пластова история на
България”, смята главни-
ят архитект на София
Здравко Здравков.
Той напомни, че преди

да се стигне до избора
на проекта на светов-
ноизвестния италиански
архитект, столицата е

Високите осве-
тителни тела,
на които ще
може да се за-
реждат телефо-
ни и лаптопи.

Така ще изглежда пл. “Св.
Неделя” след обновяването.

Световноизвестният архитект с кмета на София Йорданка Фан-
дъкова и главния архитект Здравко Здравков при едно от посеще-
нията му в столицата.
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ЕСТАРТ СОФИЯ

След 5 г.: Общ билет
за влак и градски
транспорт, кофите
за смет под земята

“София през по-
следните години се
промени много и
за добро, и за ло-
шо. Като един
истински софиянец
любимо място ми е
ул. “Раковски”,
т.нар. български

Бродуей. Театрите са там, разхож-
даш се спокойно, говориш си с ус-
михнати хора. Големите и малките
хора са на едно място”, казва теле-
визионният водещ. “Обичам да се
разхождам също около църквата
“Света София” заедно с моите деца.”
С огорчение твърди обаче, че все
по-трудно се живее в центъра на
столицата заради големите строежи
и многото автомобили.
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Ути Бъчваров, тв водещ:

Като истински софиянец
любимо място ми е
“българският Бродуей”

385 мерки трябва да
превърнат столицата в
модерен, екологичен
и още по-зелен град

За да стане София още
по-зелена, трябва да се
разшири уличното озеле-
няване и да се изградят
още паркове. В областта
на екологията пък има
мерки, предвиждащи из-
граждане на система за
използване на геотермал-
ната енергия, а дъждов-
ните води да се оползо-
творяват за санитарни
нужди, поливане и инду-
стриални дейности.
Планира се да се об-

новят неизползвани град-
ски територии като бивши
индустриални зони и ста-
ри военни имоти, а в по-
слабо развитите райони
да се изградят бизнес зо-
ни, които да привлекат
инвеститори.
“До всички тези 385

мерки стигнахме след
анализ на данни, прове-
ждане на изследвания,
обратна връзка от граж-
дани и множество консул-
тации с експерти, пред-
приемачи, инициативни
комитети, политици, адми-
нистратори и др. През
2019 г. проведохме и
представително социоло-
гическо проучване, което
показа много голяма под-
крепа сред софиянци за
огромна част от мерките.
Какво обаче ще се про-
мени в следващите 5 г. в
София, тоест какво ще се
реализира от мерките на
“Визия за София”, зависи
от възможностите и жела-
нието на политиците за
действие. По някои от
предложените мерки вече
се работи, по други те-
първа трябва да се започ-
не", уточни арх. Георгиев.
“Големите градове през

последните 3 десетилетия
са в процес на фундамен-
тални пространствени
трансформации, наложени
от волята на гражданско-
то общество и предизви-
кателствата на съвремен-
ния градски живот. Двига-
тели на тези промени, на-
ред със социално-полити-
ческия преход в
постсоциалистическите
общества, са новите еко-
логични политики, глоба-
лизацията и дигитализа-
цията, потребителският
бум, както и динамичните
промени в икономически-
те и технологичните про-

ЛЮБО ГЕОРГИЕВ

цеси, развитието на ико-
номиката, знанието и ус-
корената урбанизация.
Глобализацията и предиз-
викателствата, които сто-
ят пред нас, като опазва-
нето на околната среда и
проблемите, свързани с
трайното застаряване на
населението в Европа,
миграцията и неравен-
ството, ни карат да осъз-
наем, че София ще тряб-
ва да осмисли себе си и
да бъде готова да по-
срещне новите реалности.
“Визия за София” е стра-
тегически документ, който
чертае бъдещата рамка
за развитие на града.
Разписани са и конкрет-
ните мерки, стъпка по
стъпка за следващите де-
сетилетия, които да ста-
нат задължителни както
при изработването на
всички нови устройствени
концепции, инвестиционни
проекти и планове за те-
риториално развитие на
града, така и при изготвя-
нето на стратегически до-
кументи, проекти и ини-
циативи в останалите
приоритетни области за
развитие”, обясни главни-
ят архитект на София
Здравко Здравков.
Според него столицата

“спешно се нуждае от

нов тип
задълбочено
и дългосрочно
устойчиво градско
планиране"
“Управлението на про-

странственото и иконо-
мическото развитие на
Столичната община след
приемането на “Визия за
София” има ясен вектор
за промяна към модерен,
компактен и концентри-
ран град. Градското пла-
ниране трябва да създа-
ва по-качествена среда,
територията трябва да се
използва многофункцио-
нално и многократно, да
се намали замърсяване-
то на околната среда, да
се даде приоритет на пе-
шеходното придвижване
и да се развие обществе-
ният и велосипедният
транспорт”, обобщи
Здравков.

ДАРИНКА ИЛИЕВА

След 5 години софиян-
ци ще пътуват с един би-
лет във влак и автобус
на градския транспорт,
контейнерите за смет ве-
че няма да са част от
уличния пейзаж, защото
ще са скрити под земята.
Това са няколко от общо
385 мерки, които ще га-
рантират промяната на
столицата. Те са част от
вече приетата дългос-
рочна визия за развитие-
то на София до 2050 г. и
са разработени от екипа,
изготвил стратегическия
документ.
“Общинските съветни-

ци си дадоха срок до
края на октомври да се
запознаят в детайли с
предложенията, да ги об-
съдят и да приемат и та-
зи втора част от “Визия
за София”. В по-голямата
си част те предполагат
изпълнение до 2025 г.,
но има и такива, за кои-
то е нужно повече вре-
ме. Няма йерархия меж-
ду тях, т.е. няма по-важ-
ни и по-маловажни, всич-
ки мерки работят в сис-
тема. Както и има
последователност. На-
пример,

Една от мерките предвижда контейнерите за смет да са
под земята. Такива вече има по някои улици в центъра и на
Женския пазар.

за да въведеш
ограничения в
ползването на
лични автомобили,
трябва първо да
увеличиш
скоростта на
градския
транспорт,

да преправиш маршрути-
те му, така че да обс-
лужват по-добре потоци-
те от пътуващи, и да про-
ведеш широка разясни-
телна кампания за по-
лзите от промяната”,
уточни арх. Любо Геор-
гиев, който ръководи ек-

ипа на “Визия за София”
и е шеф на общинското
предприятие “Соф-
проект”.
Предлага се обвързва-

не на издаването на раз-
решения за строеж с ха-
рактеристиките на почви-
те и въвеждане на раз-
лични ставки, което ще
позволи на общината да
насочва инвестициите в
дадени територии. До 5
г. в столицата трябва да
бъде въведена и нова
формула за изчисляване
на такса смет, която да
следва принципа “замър-
сителят плаща”.
Предлагат се

данъчни
облекчения и
инфраструктурни
стимули за
компании с
практики от
кръговата
икономика
Данъкът върху колите

пък трябва да се обвър-
же с реалните вредни
емисии, излъчвани от ав-
томобилите. Трябва да
се приложат и финансо-
ви механизми, които да
стимулират софиянци по-
бързо да заменят по-
лзването на некачестве-
ни горива за отопление с
екологични.

Много софиянци се
включиха в проуч-
ванията на екипа
на “Визия за Со-
фия”. Те трябваше
да избират табелки
с различни надпи-
си, които показват
в какъв град искат
да живеят.
СНИМКА:
“ВИЗИЯ ЗА СОФИЯ”
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“Пирогов” става все “по-спешна”
болница, с диагноза в златния

час спасяваме повече хора
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Проф. Асен
Балтов,
изпълнителен
директор на

УМБАЛСМ “Пирогов”

ЛЮБОМИРА НИКОЛАЕВА

- Проф. Балтов, вашият
род е отдаден на идеята
заразвитиенаСофияина
българската медицина от
няколко поколения, как
дедите ви влизат в исто-
рията на столицата и на
здравеопазването?
- Първият от лекарския

клоннарода,койтоедошъл
вмладата тогава българска
столица, е д-р Алекси Хри-
стов. Годината е 1901-а.
Прапрапрадядо ми е роден
в Габрово. Там започва ле-
карската си практика след
завършване на медицина в
Москва. През 1878 г. е на-
значен за окръжен лекар
на първата габровска бол-
ница, година по-късно му е
поверена търновската бол-
ница.Очевидно е направил
многозаздравеопазването
и княз Батенберг го назна-
чава с указ за управител на
Александровска болница в
София.Депутат е вУчреди-
телното събрание, член е
на Върховния медицински
съвет. Прави смели нова-
торски за онова време опе-
рации. Организира военно-
хиругичноотделение в бол-
ницата и е

първият,
извършил
хирургическо
лечение на
аневризми у нас
ПрезБалканскатавойнае

санитарен инспектор и пре-
кратява епидемията от пет-
нист тиф, върлуваща сред
турските воннопленници.
Заразява се обаче и умира
през 1913 г.
Медицинското поприще

продължава синът му, кли-
ницистът проф. Владимир
Алексиев - един от основа-
телите на Медицинския фа-
култетвСофияиродоначал-
ник на българската фарма-
кология. Завършил е меди-
цинавЖенева,билеректор
на Софийския университет,
станал е известен и в Евро-
па с разработените от него
оригинални лекарства.
Другият ми прадядо - д-р

Георги Золотович, е първи-
ятдиректорнаВМАисъзда-
тел на Български лекарски
съюз.
След това по пътя им ло-

гично поемат и техните де-
ца. На медицината сме се
посветили повечето от по-
томците на тези забележи-
телнилекари.Нямакакдае
другояче, когато в семей-
ството се говори непрекъс-
нато за медицина, за нови
терапии, за желанието да
излекуваш още и още хора.
Чувството,чеправишдобро
и помагаш на пациентите
си, не може да се сравни с
нищо. Едновременно раз-
палважеланиетодаставаш
по-добър в професията.

COVID ни принуди да направим инфекциозен
сектор, преминаха над 500 тежко болни, като
разширихме дейността си и с нови клиники

по изгаряния. С новите въз-
можности на интензивния
сектор по термична травма

успяваме да
помогнем дори
на пациенти с
изгаряния над 65%

и това е световното ниво в
тази област. Във всички хи-
рургии обновяваме апара-
турата, защото работим по
най-новите оперативни ме-
тоди.
С помощта на Фонда за

енергийна ефективност на
ЧЕЗ оптимизирахме всички
сградив “Пирогов”, вмомен-
таседовършватпоследните
проекти.
- Близката ви следваща

цел като директор на “Пи-
рогов”?
- Предстои доизгражда-

нето на детското отделение
с 25 легла за тежки състоя-
ния извън хирургичните за-
болявания. Надявам се до
края на годината да сме
окомплектовали структура-
та и педиатрите да приемат
всички нуждаещи се малки
пациенти.
ДоНова година вшокова-

та ни зала ще влезе в дей-
ствие нов рентгенов апарат
сизключително големивъз-
можностизабързадиагнос-
тика. Буквално

за 5 мин екипите
ще имат данните

итакащемогатдазапочнат
лечението възможно най-
рано. В спешната и травма-
медицината това означава
по-голямшанс за спасител-
на операция или светкавич-
на ангиографска или друга
интервенция на пациента.
Бързото ориентиране в
диагнозата е гаранция за
добрапрогнозазаизходаот
лечението. За това ще спо-
мага и модерният компютъ-
рен томограф, койтощеста-
нечастотновитерешенияв
спешното отделение до
края на 2020 г.
Като можене и квалифи-

кация екипите в болницата
винаги са били на най-висо-
кониво,нокогатобъдатпод-
помогнати от модерна апа-
ратура, възможностите се
подобряват значително.
Идеята е да сме максимал-
нобързивдиагностиката,за
да използваме т. нар. зла-
тен час за започване на ле-
чение, който доказано уве-
личава успеха.
Друго, което предстои, е

пофондаза устойчиво град-
ско развитие да направим
пълен вътрешен ремонт на
Клиникатапокардиологияи
нановиянистроукцентърза
най-модерното лечение на
инфаркти и инсулти.

- Вие сте на мениджърс-
ка позиция повече от 4 г.,
управлението на “Пиро-
гов” и свързаните с това
административни ангажи-
ментинепоставялиграни-
ци за размаха на профе-
сионалните стремежи?
- Не, даже амбицията се

разпростира върху цялата
болница-даставапо-добра,
по-можеща,по-иновативна.
Ръководенето на болница-
та, разбира се, ангажира
много време и усилия, но с
добра организация на деня,
а при необходимост и на ве-
черта никога не ме е откъс-
валоотлечебнатадейноств
ортопедията и травматоло-
гията. Знам във всеки мо-
мент състоянието на па-
циентите си, а и на всеки от
лекуваните в клиниката.
- “Пирогов” стана ли по-

добра, по-можеща, по-
иновативна в годината,
когато COVID преобърна
живота на света?
- COVID кризата удари

всички болници, но се чув-
ствам удовлетворен и с из-
пълнен дълг, че отговорих-
ме на предизвикателството
ипомогнахменамного хора
с тежко протичане на ин-
фекцията,бездапренебрег-
нем останалите спешни па-
циенти. Веднага създадох-
ме организация и пристъ-
пихме към преструктурира-
не на болницата с добавяне
на самостоятелно изолира-
но инфекциозно отделение
със сектор за реанимация и
интензивно лечение на
COVID. Паралелно лекува-
ме спешни и планови па-
циенти по всички специал-
ности, които са застъпени в
“Пирогов”, и дори разширя-
вамемедицинския спектър.
-“Пирогов”бешепърва-

та болница, която се
срещнадиректносCOVID,
какво се случи оттогава,
колко станаха пациентите
с инфекцията?
- Спецификата на “Пиро-

гов” предполагаше първите
пациентисCOVIDдапопад-
нат при нас – за всички е
известно, че болницата ра-
боти денонощно и не откло-
нява пациенти, които се
нуждаят от спешно лече-
ние. С първия случай на бо-
лен, за когото в началотоне
сезнаеше,чеезаразен, ви-
русътвлезеивколективана
болницата, нозащастие, не
допуснахме сериозни по-
следици.Домоментавъпре-
ки всички мерки сме откри-

валивирусапри82-маотра-
ботещите в “Пирогов” над
2400души,катонякоисеза-
разиха и по време на отпус-
ка–установихме го, защото
след първите случаи създа-
дохмеорганизациязатесту-
ване на постъпващите па-
циенти и на работещите в
болницата, които са отсъ-
ствали по-дълго. Хубавото
е, че всички лекари, сестри,
санитари са излекувани.
В същото време от март

досега сме лекували над
500 пациенти с COVID.
- С какъв капацитет ле-

куват останалите клиники
на болницата?
- След първоначалното

стъписване, когато и препо-
ръкитебяхадабъдетърсена
медицинска помощ само
при по-сериозни състояния,
ивсичко,коетотърпиизчак-
ване, да се отсрочи, рабо-
тим с пълните си възможно-
сти. През последните 2 ме-
сецадейносттаепочтикато
предипандемията.Логично
е, животът продължава.
Особенопрезлятотосеуве-
личихаиинцидентите, ката-
строфите и съответно трав-
матизмът–традиционнопо-
висок в месеците от юни до
октомври.
Радва ме, че неочаквано-

то за целия свят изпитание
не попречи да следваме
плана си за развитие. С
адаптацията си за лечение
на инфекциозни пациенти
не само защитихме достой-
но името си на болница в
сегмента на националната
сигурност,ноикатоцялоиз-

пълняваместратегическите
си цели. Технологично обо-
гатените клиники и обнове-
ните през годината сгради
помогнаха да се разшири
портфолиото на болницата.
Но по-високо ниво работят
клиниките по изгаряния и
пластична хирургия и не-
врохирургията. От тази го-
дина на пълни обороти
функционира лицево-че-
люстната хирургия, която е
в перфектна симбиоза с не-
врохирургията и с клиники-
тепоуши-нос-гърлоизатва-
ря кръга на лечението и ре-
конструкциитевцелияспек-
тър на травматизма в
областтана главата.Попъл-
нихме екипа на тази тясна и
специфична медицинска
област със специалисти от
най-високо ниво. През по-
следните3месецавъввръз-
ка с катастрофите, особено
на мотористи, в клиниката
се извършват операции и
възстановително лечение
на много тежки травми.
Концепцията на ръковод-

ството е, че развитието на
болницата трябва да е про-
цес, във всеки момент по-
ртфолиотодасеразширява.
Продължаваме.
- Какво е в ход в момен-

та?
- Продължаваме да раз-

ширявамедейносттанадет-
ските хирургични клиники.
Вдетскатаурологиявечесе
извършват много щадящи
операции с ендоскопска
техника. С ново операцион-
но и реанимационно обо-
рудване е детският сектор
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С онлайн приложение продукти от
Женския пазар стигат до всяка врата

Пресни плодове и зеленчуци,
млечни и месни изделия от бъл-
гарски производители, фермер-
ски и биопродукти и дори вина,
които се предлагат на Женския
пазар в София, вече могат да до-
стигнат бързо до всеки дом в
столицата. Тази възможност
предлага приложението за он-
лайн пазаруване от Женския па-
зар в София.
Иновацията, разработена от

общинското дружество “Пазари
Възраждане”, което стопанисва

нето от Женския пазар е удобно,
бързо и лесно, като вече се
правят близо 30 поръчки на сед-
мица.
Онлайн могат да се поръчат не

само традиционните за всяка
българска трапеза произведени у
нас краставици, розови и черве-
ни домати, картофи, лук, зеле,
боб, но и екзотични плодове и
зеленчуци от цял свят. Предла-
гат се домашно краве масло, ки-
село мляко, овче, краве, бивол-
ско, козе сирене, кашкавал от

мандрата в с. Строево и от “Рав-
дин Трейд” ООД. Месото и мес-
ните продукти пък са от “Дивата
ферма” в с. Горно поле. Ферма
“Бродилово” предлага онлайн па-
стърма, луканка, суджук и др.
Онлайн от най-старото тържище
в столицата може да се купят
разсад за плодове и зеленчуци,
вино от винарска изба “Рупел”,
прочутият тахан от с. Плевун,
произведен по стара българска
рецепта, лютеница от с. Житница
и др.

С един клик могат да
се купят плодове,

зеленчуци и дори вино

Женския пазар, работи от някол-
ко месеца. Това е първото при-
ложение у нас за онлайн покуп-
ки и доставки директно от паза-
ра.
С електронната платформа

www.e-pazar.bg онлайн пазарува-

Драгомир Димитров, изпълнителен директор на “Пазари Възраждане” ЕАД: нансово, и управленски.
Затова и в тази тежка го-
дина то ще продължи да
се развива и инвестира.
Въведохме навреме всички
епидемични мерки, което
позволи пазарите ни да
продължат да работят в
новите условия. Приходите
тази година са намалени,
но това е политика, в която
всички солидарно поемаме
тежестта на пандемията и
ние не изоставихме търгов-
ците си. Подпомагаме ги
всеки месец, съобразно
приетите от СОС мерки, и
така запазваме работните
места на хората.
- Макар в София да

има 5 дружества, които
управляват пазарите,
“Пазари Възраждане” е
единственото, което отго-
варя за лятната сцена
“Кино Кабана” и галерия
“Сердика”.
- Да, развитието на град-

ските пространства, било
то пазари, лятното кино
пред НДК или галерия, не-
минуемо минават през пре-
доставянето на културни
услуги. “Кино Кабана” се
превърна в привлекателно
място, което всяка вечер
събира стотици почитатели
на съвременната българска
сцена, кино, театър и изку-
ство. Тук се реализира го-
ляма част от програма
“Култура” на Столичната
община, а сцената е със
запълнен график през ця-
лото лято. Там се провеж-
дат над 90 събития. Гале-
рия “Сердика” пък стана
предпочитано място, в кое-
то гостуват и автори от
Европа. Графикът на гале-
рията е пълен месеци на-
пред и всяка година пред-
ставяме по 12 изложби.

С биоразградими опаковки
Женският пазар ще стане
тържище с нулеви отпадъци
го обмислян и е насочен
към активно работещите
софиянци, които нямат
време да отидат на пазар,
за да си купят истинска
прясна храна от произво-
дители и фермери. Това са
хората от офисите и биз-
нес парковете. Те заслу-
жават някой да помисли
как да им предостави въз-
можност

да получат
прясна и
гарантирано
качествена храна
на разумни цени,
доставена до
офиса или дома
Затова и проектът се

казва “Женски пазар идва
до твоята врата”. От тази
услуга могат да се въз-
ползват и всички други по-
читатели на прясната
селска храна. Това родно
производство може да бъ-
де открито на търговските
маси на Женския пазар, а
вече имаме и фермерски
магазин. Заради панде-
мията и мерките, които
трябва да се спазват, вре-
менно фермерският пазар,
който организираме всяка
събота, е спрян. Клиентите
ни обаче търсят тези про-
дукти и затова освен он-
лайн отворихме и истински
фермерски магазин на па-

Въпреки трудната година заради
пандемията не изоставихме нашите
търговци. Подпомагаме ги всеки месец
и така запазваме работни места
зара.
- Над какви нови

проекти работите?
- Женският пазар вече е

различно място. Имаме
още много работа, но
знаем какво и как да се
направи, за да превърнем
това историческо място в
модерно градско простран-
ство, предоставящо на по-
сетители, търговци и гости
на София всички удобства
и услуги. Имаме подкрепа-
та за това на Столичната
община и съвета на дирек-
торите на дружеството.
Въведохме нов стандарт

на партньорства с частния
бизнес. Водещи фирми в
различни сектори, които
поканих да работим заед-
но за преобразяването на
Женския пазар, реализи-
рат проектите си тук. Съ-
здадохме фестивали, свър-
зани с градската култура,
храната и модерния начин
на живот, които привляко-
ха десетки хиляди млади
хора и туристи. Много от
тях вече са редовни
клиенти на пазара. Пре-
върнахме Женския пазар в
туристическа атракция.
Създадохме специална ту-

ристическа обиколка, коя-
то разказва историята на
мястото, къщите и обита-
телите. Всички тези уси-
лия

изчистиха
негативния
имидж на това
историческо
тържище
Предстои ни да работим

върху марката “Женски па-
зар”.
Работим по изграждане-

то на система от електро-
зарядни станции за елек-
тромобили, създаването на
Zero waste market - пазар
без отпадъци, в който опа-
ковки и материали ще бъ-
дат от биоразградими суро-
вини, и др. Oт есента ще
подновим фермерските
инициативи и ежеседмич-
ните кулинарни фестивали
на Женския пазар.
- Как се справяте в та-

зи тежка година, когато
дълго пазарите бяха за-
творени, а приходите са
по-малко?
- Общинското дружество

“Пазари Възраждане” е из-
ключително стабилно и фи-

- Г-н Димитров, за
първи път у нас

всеки в София може да
си закупи онлайн про-
дукти от Женския пазар,
а общинското дружество
“Пазари Възраждане”,
което ръководите, вне-
дри тази иновация. Към
кого е насочена услуга-
та?
- За първи път общински

пазар въвежда онлайн
търговия и много се ра-
двам, че това направи най-
старото столично тържище
Женски пазар. Проектът е
амбициозен, иновативен и
модерен. Той олицетворя-
ва визията за развитие на
Женският пазар като мо-
дерен пазар, който пред-
лага всички удобства на
софиянци. Проектът е дъл-
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Пазарът “Красно село”
стана хит с пускането на
третия лъч на метрото
Един от най-големите

пазари в София – на
“Красно село” стана хит
сред столичани след от-
варянето на третия лъч
на метрото. Това заяви
Николай Попов, изпълни-
телен директо на “Паза-
ри Юг” ЕАД.
След бли-

зо 5 г. ре-
монтни
дейности в
района се
откри нова-
та метро-
станция,
която е
точно на
входа на
пазара.
Всички

производи-
тели и тър-
говци вед-
нага усети-
ха промяната и са довол-
ни от придобивката. По-
вечето от тях смятат, че
си е струвало чакането и

сега работят
повече и
печелят
по-добре

От общинското друже-
ство “Пазари Юг” ЕАД,
оператор на площадката,
признават, че през годи-
ните на строителството
приходите и на друже-
ството, и на търговците

Скоро там
ще има и
седмичен
фермерски
пазар

значително са спаднали.
Но в крайна сметка ново-
то метро днес, изградено
благодарение на усилия-
та на столичния кмет
Йорданка Фандъкова, е
огромна придобивка и за
живеещите в района, и
за търговците на пазара.

“Пазарът
вече е до-
стъпен от
всяка точ-
ка на Со-
фия. Тук
има прак-
тически
всякакви
стоки, и то
с много ви-
соко каче-
ство. Зато-
ва е пред-
почитан и
от жители-

те на други квартали.
След откриването на ме-
тростанцията може

да пазаруват
и клиенти
дори от
квартал
“Хаджи
Димитър”

Те са тук за броени
минути, удобно и бързо.
Чакането определено си
струваше. Метрото бук-
вално промени целия
район. Подготвяме и
седмичен фермерски па-
зар. Хората искат това”,
подчерта Попов.
На пазар “Красно се-

ло” има много произво-
дители, които представ-
ят лично продукцията
си.
Те винаги предлагат

качествени и пресни
плодове и зеленчуци.
Пазаруването на от-

крито е предимство в ус-
ловията на пандемията
от COVID-19. За спокой-
ствието на клиенти и
търговци пазар “Красно
село” се дезинфекцира
редовно и се спазват
всички противоепиде-
мични мерки.

На пазара на “Красно село” могат да се на-
мерят винаги пресни плодове и зеленчуци.

СНИМКИ: “ПАЗАРИ ЮГ”

Десислава
Танева: Това
е голяма
подкрепа за
българските
производители

Поздравявам столични-
ят кмет Йорданка Фандъ-
кова и изпълнителния ди-
ректор на “Пазари Юг”
Николай Попов за усилия-
та, които полагат в под-
крепа на българските
производители. Това зая-
ви земеделският минис-
тър Десислава Танева.
Столична община, “Па-

зари Юг” и “Хранкооп” на-
сърчават потребителите
да консумират здравос-
ловна и чиста храна, каза
Танева.
На фермерските пазари

има богат избор на млеч-
ни и месни продукти, хляб
и хлебни изделия, плодо-
ве, зеленчуци и др. Все-
ки, който ги е опитал и се
е убедил в качеството им,
се връща отново. Това е
възможност производите-
лите директно да предла-
гат стоката си, подчерта
тя.
Една от политиките на

земеделското министер-
ство е да насърчава мест-
ното производство, създа-
вайки условия за продаж-
ба на земеделска продук-
ция без посредник от сто-
паните. Така те имат
по-голяма печалба от
своя труд.
Според Танева с общи

усилия ще се съхранят
добрите традиции на бъл-
гарското земеделие, кои-
то са от векове и ще се
предадат на младото по-
коление.

Столични-
ят кмет Йор-
данка Фан-
дъкова и

изпълнител-
ният дирек-
тор на “Па-
зари Юг”

Николай По-
пов обсъж-
дат новите
проекти на
общинското
дружество.

Началото на есента в София ще
бъде отбелязано и със завръ-

щането на Фермерския пазар на
ул. “Оборище” зад катедралата
“Св. Александър Невски”, съобщи
изпълнителният директор на “Па-
зари Юг” ЕАД Николай Попов.
Събитието ще бъде на 27 сеп-

тември от 11 ч. Това е най-голе-
мият фермерски пазар в Бълга-
рия.
Той също се организира от об-

щинското дружество “Пазари Юг”
ЕАД съвместно със Столичната
община и “Хранкооп”, но заради
пандемията не се е провеждал от
миналата Коледа.
До края на годината обаче се

предвижда да има издание всеки
месец – на 25 октомври, на 29
ноември и на 20 декември преди
Коледа.
На най-големия фермерски па-

зар у нас столичани ще видят
продукцията на познати и нови
фермери от страната.
Всеки може да си купи най-ка-

чествените и любими есенни про-
дукти на производителите.

Най-големият фермерски пазар у нас
се връща на “Оборище” на 27.IХ.,
ще го има всеки месец до Коледа

По традиция на фермерския па-
зар на ул. “Оборище” ще има арт-
зона и щандове за качествена
козметика, традиции и занаяти,

музика, тематични
работилници за
малки и големи.
Фермерските па-

зари привличат
много гости в Со-
фия и са изключи-
телно атрактивни
за чужденците,
обясни Попов.
Според него те

съдействат за пре-
връщането на сто-
лицата и в туристи-
ческа дестинация.
Затова развива-

ме този тип пазари
в центъра на града,

защото показват и културно-исто-
рическото наследство на града,
подчерта изпълнителният дирек-
тор на “Пазари Юг” ЕАД.
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Новият живот на

Два открити басейна
Два открити басейна -

един на покрива и един
във вътрешния двор, мо-
же да има в северното
крило на Централна ми-
нерална баня в София.
Това предвижда кон-

цепцията за развитието
на северното и източно-
то крило на банята, спе-
челила най-много точки
на първия етап от кон-
курса, обявен от Столич-
ната община.
Жури избра три кон-

цепции да продължат на
втория етап от конкурса
и да подготвят детайлни
разработки на идеите си
как неремонтираното
крило на банята да се
обнови и да започне да
функционира. В остана-
лата част на сградата от
няколко години се поме-
щава музеят на София.

Детайлните
разработки
трябва да са
готови до
3 ноември
Журито оцени на пър-

вия етап с най-много
точки предложението на
екип “Софийски терми”.
Той предлага северното
и източното крило на

ДАРИНКА ИЛИЕВА

През ноември
става ясна
съдбата на

неремонтираното
северно крило
на сградата

Неремонтираната част на Централна минерална баня. СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

сградата да се превърнат
в център за термални во-
ди и градска култура.
Пространството между
банята и ЦУМ пък ще се
превърне в хибриден
площад с паркоместа
през деня и зона за арт-
прояви вечер и през уи-
кендите. Предлага се ка-
фене и бар на партерния
етаж. На покривното ни-
во на банята се планира
да има топъл басейн, от-
ворен целогодишно. Дру-
гият нов басейн, който се
предвижда, ще е във въ-
трешния двор.

Воден павилион,
водоналивна
станция за
автомобили,

позволяваща на шофьо-
рите да напълнят вода
бързо, водни инсталации
допълват оживяването
на района. Предвижда се
нивата 0 и 1 зад цен-
тралния вход на термите
да обслужват посетители
на басейните, а ниво 2
ще бъде достъпно откъм
музейната част. Там ще
има пространства за те-
матични изложби, посве-
тени на водните ресурси
и свързаното с тях кул-
турно наследство.
Обединение “Kengo

Kuma & Associates Inc и
Ямазаки + Иванова Ар-
хитектс” ООД, което за-
сега е на второ място,
предлага тази част от
банята да функционира
като термален център.
Те правят връзка между

площада пред банята и
градинката пред общин-
ското направление “Ар-
хитектура и градоустрой-
ство” с пасаж. Около ба-
нята се предвижда да
има нова мрежа от чеш-
ми с минерална вода.
Оформя се и нов пеше-
ходен маршрут “Кардо
Ново” като

реплика на
главния римски
път в антична
Сердика
Той започва от пл.

“Бански” през вътрешния
двор на ЦУМ, ларгото,
двора на хотел “Балкан”
с ротондата “Св. Георги”,
пешеходната ул. “Събор-
на”, градинката на хотел
“Рила” и връзка с ул.
“Граф Игнатиев”. В диа-
метър 300 м от банята се
предвиждат нови чешми
с минерална вода.
На трето място е граж-

данско сдружение “Исто-
рическа баня”. Тази кон-
цепция предвижда нов
площад на мястото на
паркинга на НАГ. В се-
верното и източното кри-
ло на банята се планира
да действа като “истори-
ческа баня” -

синтез между
жив музей и
спа център
На финала на конкурса

общината ще придобие
разработените концеп-
ции и ще има право да
избере една от тях за
реализация, да комбини-

ра елементи от отделни-
те разработки, да пока-
ни един или няколко ек-
сперти от екипите за
реализация.
“Минералната вода, за-

хранваща банята, достига
от най-стария естествен
извор, около чиито топли
води преди повече от
2000 г. е основано сели-
щето на тракийското пле-
ме серди. Стратегическо-
то местоположение на
селището и лековитите
топли води са причина
през 29-а година пр. Хр.
тракийското селище да
бъде завладяно от рим-
ските легиони, превръ-
щайки го в проспериращ
град - Улпия Сердика.
Сердикийските бани са
били прочути из цялата
Римска империя. За съ-
жаление, зад прекрасни-
те фасади на историче-
ските сгради често се
крият не най-подходящи-
те вътрешни разпределе-
ния, а нерядко и компро-
метирани носещи кон-
струкции и сградни инста-
лации. Пред собственици-
те винаги стои въпросът
за избор между адапти-
ране и пълно функцио-
нално обновяване. Най-
често срещаният вариант
при адаптиране на сгра-
ди - паметници на култу-
рата, е запазване на фа-
садата с разработване на
изцяло нова вътрешна
структура. Но по-трудна-
та задача е с реконструк-
цията да се запазят и
историческите и функцио-
налните характеристики.

Предложението на
екип “Софийски

терми” за
използване на

вътрешните
дворове. Те

предлагат там да
има външен

басейн.

Готов е идейният проект за
банята в “Овча купел”
Столичната община е внесла за

одобрение в Министерството на
културата идейния проект за ре-
ставрация на минералната баня в
“Овча купел”.
“Идеята ни е да реставрираме

сградата, отново минералната вода
да се ползва за балнеология и спа,
а на горните етажи да се развиват
образователни и научни дейности”,
обясни зам.-кметът по култура и
образование
на София доц.
Тодор Чоба-
нов.
Възстановя-

ването на ба-
нята ще стане
със собствени
средства, кои-
то общината
ще инвестира,
и с европейско
финансиране,
което ще е
около 3 млн.
лв.
Работи се и

по проект за
възстановяване
на банята в
“Горна баня”.
Там обаче ко-

личествата минерална вода не сти-
гат, за да се направят басейните
проточни - тоест да се подменя по-
стоянно водата. Затова се мисли те
да се пълнят частично с минерална
вода. Или да се мисли вместо за ба-
сейни за индивидуални вани или та-
кива за 3-4 човека по подобие на
най-големия и стар спа курорт в
Германия - Бад Пирмонт, където ве-
че няма басейни, а само вани.
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софийските терми

може да има в Централна
баня,
Това търсим в концеп-

цията за развитие - за-
пазване на знаковата
сграда на Централна ми-
нерална баня”, каза
главният архитект на Со-
фия Здравко Здравков.
Проучвания са показа-

ли, че

постоянният
дебит
на извора е
13,4 л в секунда,
а водата е с
температура
45 градуса
След финала на кон-

курса концепциите ще
послужат за изработва-
не на архитектурен
проект за реконструк-
ция на двете крила на
банята и прилежащите
пространства.
“Екипите не разрабо-

тват проекти, а предло-
жения за функционира-
не. Основното в тях е
как идеята за определе-
на функция в сградата
се съчетава с качества-

финансови планове,
функционални схеми и
т.н. Очаквам да имаме
три предложения за
план за действие, на ба-
зата на които кметът и
СОС да изберат следва-
щите стъпки. Това зна-
чи, че

може да няма
един победител,
а че ще бъдат
комбинирани
няколко
елемента
от концепциите
Но може и една от

идеите да бъде много
по-убедителна от други-
те. Всичко зависи от ек-
ипите. Ако има доста-
тъчно убедително пред-
ложение, то очаквам то-
ва да доведе до зада-
ние за архитектурен
конкурс и обновяване
на сградата”, уточни
арх. Любо Георгиев, на-
чело на еклипа на “Ви-
зия за София” и дирек-
тор на “Софпроект”.

Проектът за басейн на покрива на Централна минерална баня

та на пространството и
градската среда, как би-
ва организирана и под-
държана и не на по-

следно място - как ра-
боти финансово. Резул-
татът от работата на
трите екипа ще бъде

представен през ноем-
ври чрез публично съби-
тие. Тогава ще бъдат
показани визуализации,

единият на покрива

Царската перла на Банкя
отваря напролет
Царската баня в Банкя ще

отвори отново врати като мо-
дерен балнеоложки център,
след като 20 г. архитектурно-
то бижу стоя заключено.
“Реновирането на банята

ще приключи през октомври.
Подготовяме доклад за конце-
сия, който ще внесем за обсъ-
ждане в Столичния общински
съвет. Става дума за начина,
по който оттук нататък ще се
стопанисва банята. Предвиж-
даме изискване бъдещият
концесионер да изгради по-
крит подземен 25-метров ба-
сейн с минерална вода по
образец на баните в Будапе-
ща, Виена и Мюнхен. Конце-
сионерът трябва да го изгради
за 2 г. Надяваме се скоро да
можем да обявим процедура-
та и това да даде възможност
още следващата пролет баня-
та да отвори врати за посети-
тели”, обясни кметът на район
“Банкя” Рангел Марков.
В реставрацията на сграда-

та, която започна в края на

Възстановена-
та сграда на
минералната
баня в Банкя.

Така изглежда отвътре реставрираната баня. СНИМКИ: РАЙОН “БАНКЯ”

ския парк. Проектът е дело на
немския архитект проф. Артур
Хохедер. Тогава е била най-го-
лемият и модерен балнеолож-
ки център в Източна Европа.
Разделена е на две крила -
мъжко и женско. Във всяко
има двойни и единични дърве-
ни съблекални, голям басейн,
вани за различни процедури,
масажно отделение и по една
луксозна самостоятелна вана -
баните на царя и царицата.
След 1989 г. сградата функ-

ционира като център за лече-
ние на сърдечносъдови и не-
врологични заболявания, до
2001 г., когато е затворена.
Общината получава сградата
от държавата през 2012 г.
Следват два неупешни опита
за концесия на банята, които
се провалят заради липсата на
инвеститор. Така се стига до
решението за промяна на про-
цедурата и обявяване на кон-
курс за учредяване на право
на строеж.

2018 г., Столичната община
инвестира 8 млн. лв. Дългого-
дишната сага за спасяването
на архитектурното бижу при-
ключи, след като пенсионният
фонд “Алианц България” плати
9,8 млн. лв. срещу право на
строеж на хотел за 35 години
в близост до банята. Със

средствата от правото на
строеж общината реставрира
някогашната царска баня.
Изящната двуетажна сграда,

която е паметник на културата,
е открита през 1911 г. Създа-
дена е по поръчка на цар Фер-
динанд и се простира на над
5000 квадратни метра в град-
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Ремонтират най-старата трамвайна линия,

Винаги пресни 
плодове, зеленчуци 

и продукти на пазарите, 

стопанисвани от 
“Пазари Север” ЕАД

от Княжево до центъра
ще се стига по-бързо
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ви улици около “София Тех
парк”. Основно ще се ре-
монтират “Чепинско шосе”
и пътят към Негован.
Иначе тази година бяха

ремонтирани бул. “Ислър-
ско шосе” и част от бул.
“Асен Йорданов”.
Завършииизграждането

на пробива “Петър Дерт-
лиев”, който

осигури нова
връзка на жк
“Люлин” със
западната дъга
и магистрала
“Струма”
Дължината на обекта е

около 600м, има 4 ленти за
движениеиширокитротоа-
ри.Изграденисановакана-
лизация, водопровод и ос-
ветление.
Новапътнанастилкаика-

нализация пък бяха изгра-
дени по ул. “Николай Хрел-
ков”.
На финала е и разшире-

нието на участъка от бул.
“Монтевидео” между ул.
“Акад. Константин Пашев”
до ул. 763. За участъка от
около 300 м се изчакваше
да приключат дейностите
по строителството на нова-
та метростанция там. Из-
градени са нова канализа-
ция, водопровод и улично
осветление. Обособява се
и велолента, обясниха от
“Обществено строител-
ство”.
Тази година продължи

рехабилитацията на бул.
“България”. През 2018 и
2019 г. бяха ремонтирани
участъцитенабулевардаот
бул. “Гоце Делчев” до бул.
“Акад. Иван Гешов” и оттам
до бул. “Черни връх”. Оста-
наха за ремонт участъците
от бул. “Гоце Делчев” до
бул. “Тодор Каблешков”, от
бул. “Тодор Каблешков” до
околовръстния път и про-
дължениетокъм “Бояна” до
мостанадр.Боянска,които
бяха обновени това лято.
Догодина общинатаще об-
новиикръстовищата,както
и детелината на около-
връстния път.
Продължават дейности-

те по строителството на
пътната връзка между Сту-
дентски град и “Малинова
долина” и ул. 3-та в район
“Студентски”.
Предстои да стартира и

ремонтнаул. “Н.Коперник”
- от бул. “Цариградско шо-
се”добул. “Шипченскипро-
ход”. Там освен нова пътна
настилка ще се изгражда
водопровод и ще се поста-
виновоуличноосветление.
Дейностите ще продължат
и догодина.
Завършилисаиотчужди-

телнитепроцедуриипроек-
тиранетоначетвъртияетап
от локалната улична мре-
жа, обслужваща Северна-
та скоростна тангента.

Обновяват района
около храма

“Св. Александър
Невски”, както
и улиците

“Шести септември”
и “Шишман”

Цялостната реконструк-
ция на най-старата трам-
вайна линия в София - тази
по бул. “Цар Борис III”, ще
започне догодина.
В момента тече обще-

ствената поръчка за избор
на изпълнител на обекта.
Проектътвключваиремонт
напътнитеплатнаитротоа-
рите по ул. “Алабин”. Пред-
вижда се

зеленото
трамвайно трасе,
което сега е в
района на Руски
паметник,
да стигне до
пл. “Македония”
Ще се ремонтират и път-

ните платна по бул. “Цар
Борис III” в “Княжево” в
участъка, където трамваят
не се движи по обособено
трасе. Ще се ремонтират
всички перони и ще се по-
ставят нови спирки. Строи-
телството ще се изпълнява
на етапи ище продължи до
2022 г., обяснихаотобщин-
ското направление по об-
ществено строителство.
Очаква се трамваите да

се движат с по-висока ско-
рост по обновеното трасе и
да се съкрати времето на
пътуване от центъра до
“Княжево”.
Освентоваоколопл. “Ма-

кедония”щесеобособили-
неен парк с пешеходна и
велоалеи, малки пиацети с
места за отдих и игра. Кон-
султантите по проекта за
линейния парк са от френ-

ското архитектурно студио
“Вилмот архитекти”, които
са работили и по Шан-з-
Елизе.
Другобект,закойтосъщо

тече обществена поръчка,
е за реконструкцията на
бул. “Първа българска ар-
мия” - от ул. “Мара Бунева”
до бул. “Илиенци”. Заради
дължината на участъка,
който е над 2 км, и слож-
ността на реконструкцията
ремонтътщесеизвършина
етапи и трябва да завърши
през 2021 г. Там ще се об-
новят изцяло инженерната
инфраструктура и пътната
конструкция.
Плановете на общината

са догодина да се довърши
и разширението на бул.
“ФилипКутев”вучастъкаот
ул. “Атанас Дуков” до ул.
“Сребърна”. Това е продъл-
жениенаразширенияпрез
2019г. участъкотбул. “Чер-
ни връх” до ул. “Атанас Ду-
ков”. Стойността на обекта
е около 3,5 млн. лв.
В ход е и обществената

поръчка за инженеринг на
изграждането на източна-
та тангента - от бул. “Ботев-
градско шосе" до северна-
та скоростна тангента. До-
година ще стартират дей-

Участъци от бул. “България” бяха ремонтирани това лято.
СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

ностите попървияетап–от
северната скоростна тан-
гента до бул. “Вл. Вазов”.
След като приключат ре-

монтните дейности на “Со-
фийскавода”и “Топлофика-
ция -София”, се планирада
продължиобновяванетона
ул. “Шести септември” и ул.
“Цар Шишман”. Те са част
от проекта за ремонт на зо-
ната в центъра, включваща
района около ул. “Граф Иг-
натиев”.
В момента се актуализи-

ра и проектът за обновява-
нето на друга зона в центъ-
ра - около храма “Св. Алек-
сандър Невски”. Уточняват

се видът на осветителните
тела, работните детайли,
местоположението на под-
земните контейнери за
смет,настилкитеиотводня-
ванетооколохрама“Св.Ал.
Невски”, както и техноло-
гията наизвършваненаре-
монта в зонатаоколоВоен-
ния клуб. Плановете са

участъкът от
площада пред
централния
вход на храма да
стане пешеходен
Проектът за кръгово кръ-

стовище при булевардите
“Кл. Охридски” и
“Андрей Ляпчев”
също е готов и се
съгласува.Обектът
еза700хил.лв., ка-
торемонтътвключ-
ва и реконструкция
на инженерната
инфраструктура.
В списъка за ре-

монтсавключении
улиците “Народно
хоро”, “Кукуш” и
“Йосиф Щрос-
майер”.Планирасе
изграждане на но-

Проектът, който предвижда част от площада около
храма “Св. Александър Невски” да стане пешеходен.
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“Топлофикация София” ЕАД оси-
гурява топлинна енергия на близо 
1,5 милиона жители на гр. София. 
Това предпоставя необходимостта 
да бъдат подготвени специалисти, 
които и в бъдеще ще носят отго-
ворността за надеждното и качест-
вено топлоподаване към потреби-
телите в столицата. В тази връзка 
на 21 август 2020 г. беше подпи-
сано партньорско споразумение 
между “Топло-
фикация София” 
ЕАД и Професио-
налната гимназия 
по транспорт и 
енергетика “Хе-
нри Форд”.

В ПГТЕ “Хенри Форд” след бли-
зо десетилетие прекъсване отново 
ще се обучават бъдещите енер-
гетици, на които дружеството ще 
разчита при въвеждането и експло-
атацията на модерните съоръже-
ния в централите. 

Паралелките със специалност 
“Топлотехника” са в рамките на 
новата форма на обучение в ПГТЕ 
“Хенри Форд”- дуалната, която 
представлява обучение чрез ра-
бота. Сегашните десетокласници 
ще започнат да навлизат активно 
в професията на енергетика в 
модерните учебни кабинети, които 
столичната топлофикация подгот-
вя в ТЕЦ “София” и ТЕЦ “София 
Изток”. Преди това учениците 
ще придобият основни познания 

В “Топлофикация София” ЕАД 
ще се подготвят бъдещи енергетици

в специализирана лаборатория в 
рамките на учебното заведение. 
Дуалната форма на обучение дава 
възможност на ученика да влезе 
реално в работния екип, да изгра-
ди трудовите си навици съобразно 
дейността, която извършва, да 
усети отговорността и удоволствие-
то от полагания труд и да получава 
възнаграждение за добре свърше-
ната работа. 

В централите на 
“Топлофикация 
София” ЕАД са 
в експлоатация 
модерни съоръ-
жения, свързани 
с когенерацията, 

и това изисква от бъдещите ра-
ботници да притежават солидни 
познания и умения, за да могат да 
управляват уверено и отговорно 
сложните процеси. Учениците, 
които се обучават в специалност-
та “Топлотехника”, ще могат да 
придобият най-високата степен на 
квалификация – оператор на енер-
гиен блок, след като практикуват 
под ръководството на най-добрите 
специалисти в ТЕЦ “София” и 
ТЕЦ “София Изток”. Професията 
на енергетика е изключително 
перспективна и младите хора имат 
реален шанс за успешна профе-
сионална реализация в столичната 
топлофикация, както и да бъдат 
достойна смяна на по-старото по-
коление енергетици.
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След 3 г. с парно и ток
от отпадъци захранват
40 000 домакинства

ране на битови отпадъци до гара
“Яна”, инсталациите за биоотпа-
дъци на площадката “Хан Богров”
и депото “Садината”.
С изграждането на инсталация-

та за оползотворяване на RDF
гориво старите производствени
мощности на ТЕЦ “София” вече
няма да работят на пълен капа-
цитет, а ще се заменят от ново
поколение когенерационна мощ-
ност. Така общинското друже-
ство “Топлофикация - София” ще
пести между 15 и 18 млн. евро
от природен газ, който ще бъде
заместен с екологично гориво.
Чрез него ще се произвежда то-
плина енергия за 40 000 дома-
кинства и електроенергия за 30
000 семейства.
С инсталацията ще се

намалят емисиите
въглеродни оксиди
с 87,2 тона годишно,

кактоипарниковитегазове.Отпа-
дъците, които остават за депо-
ниране, пък ще са под 10%.
“С инсталацията за енергия от

отпадъци София има възмож-
ността да се нареди до най-зе-
лените градове в Европа. Опол-
зотворяването на отпадъци чрез
превръщането им в топлинна и
еленергия е технология, нало-
жена и доказана в Европа и по
целия свят. Към момента само в
Европа има над 400 подобни съ-
оръжения, а по света са над
2000. Оползотворяването на от-
падъци е технология, която не
се противопоставя на рецикли-
рането, а допълва процеса на
третиране на отпадъците. Най-
екологичните, технологично
ориентираните страни, които
постигат най-висок процент ре-
циклиране, имат и най-много
подобни инсталации - като Гер-
мания, Франция, Великобрита-
ния, Швеция, Швейцария, Авс-
трия и др.”, подчерта Билева.

ДАРИНКА ИЛИЕВА

Инсталацията за
енергия от смет

трябва да е готова
през 2023 г.

С
лед 3 г. около 40 000
домакинства в София ще
получават ток, парно и

топла вода от отпадъци.
Превръщането на боклука в

енергия ще стане възможно с
изграждането на инсталацията
за комбинирано производство
на енергия с оползотворяване
на RDF гориво, произведено от
преработените битови отпадъ-
ци в завода на София.
С инсталацията ще се завър-

ши цялостната система по

Проектът за инсталацията, която ще бъде изградена в ТЕЦ “София”

оползотворяване на битовите
отпадъци на столичани, като
се гарантира тяхното еколо-
гично, сигурно и дълготрайно
оползотворяване.
Съоръжението ще бъде снаб-

дено с

4-степенна
очистваща система
на димните газове,

която гарантира високи екологич-
ни стандарти и най-висока сте-
пен на сигурност. Инсталацията
ще бъде изградена в ТЕЦ “Со-
фия” и трябва да бъде пусната в
експлоатация през 2023 г., обяс-
ни зам.-кметът по екология Де-
сислава Билева.
В столицата беше изградена

първата в България интегрирана
система от съоръжения за трети-
ране на битови отпадъци. Между
2010 г. и 2015 г. общината пусна
в експлоатация първите две фази
от системата - завода за трети-

ДЕСИСЛАВА БИЛЕВА

Безплатно екоотопление
за по-чист въздух в столицата
Над 4000 кандидати
са се включили до

момента в проекта на
Столичната община за
безплатна подмяна на
старите отоплителни
уреди на дърва и въгли-
ща с екологично ото-
пление.
Крайният срок за под-

аване на формулярите
за кандидатстване от
физически и юридиче-
ски лица е 18 септем-
ври 2020 г. включител-
но. Бланки са налични в
24-те районни админи-
страции и на сайта на
общината.
Попълването е бързо

и лесно, а за отговори
на въпроси е разкрита
безплатна телефонна
линия - 02 94 22 444.
“В последния месец

направихме изнесена
информационна кампа-
ния по кварталите, за
да се срещнем с макси-
мален брой граждани”,
заявизам.-кметътпоеко-
логияДесиславаБилева.

Една от приемните в кварталите, на която софиянци
получаваха информация как безплатно да подменят
уредите си

По проекта старите от-
оплителни уреди ще се
подменят с нови устрой-
ства - печки с пелети,

климатици, ТЕЦ или газ.
Първите нови уреди се
очаква да бъдат монти-
рани следващата пролет.
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София е родният
ми град, това е
един жив град, кой-
то ми дава възмож-
ност да работя, а то-
ва е важно за мен,
казва режисьорът
Ники Илиев. “Раз-
хождам се основно
из парковете, защото имам куче, а и
там тренирам.” Любимият му парк е
“Здраве”. Той се намира зад Воен-
номедицинска академия. Според Ни-
ки Илиев столицата ни се разхуба-
вява и все повече придобива евро-
пейски вид.
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Монтират първите
жилища за бедни
от контейнери
ДАРИНКА ИЛИЕВА

Всяко е с
кухненско
и санитарно
обзавеждане,
наемателите
поемат

ангажимент
да направят

сами останалото

местени на друго място.
Във “Факултета” те се

монтират на общински
имот от 3460 кв. м, а
разгърнатата застроена
площ е 3350 кв. м.
В две от сградите ще

има по 12 четиристайни и
6 двустайни апартамента.
В третата - 6 четиристай-
ни, 6 тристайни и 3 дву-
стайни апартамента. Об-
що в новия миниквартал
ще има 51 жилища, част
от тях пригодени за хора
с увреждания.
Всеки апартамент ще

има модулна баня и тоа-
летна със санитарни уре-
ди, смесителни батерии
и аксесоари. Ще са на-
лични и инсталации за
монтаж на кухненски
бокс. Дневната е инте-
грирана с кухнята и
преддверието. В зависи-
мост от големината на
жилищата спалните са 1,
2 или 3. Втората и трета-
та спалня в по-големите
жилища са изпълнени
като общо пространство
без преградни стени, за
да може наемателите да
го аранжират сами.
Общината се надява,

че чрез елемента на “на-
прави си сам” ще анга-
жира бъдещите наемате-
ли в опазването на жи-
лищата.

Три многофамилни жи-
лищни сгради от морски
контейнери с 51 апарта-
мента ще има в квартал
“Факултета” по пилотен
проект на Столичната
община в район “Красна
поляна”.
Монтажът им вече за-

почна.

В жилищата ще
бъдат настанени
около 300 души
Първите две секции се

очаква до дни да са гото-
ви и да получат акт 15, а
третата - до средата на
октомври.
Идеята за такъв тип

социални жилища е на
арх. Алехандро Аравена.
Първият му проект е реа-
лизиран в Чили през
2004 г. Той включва до-
стъпни жилища с нова-
торски начин на изгра-
ждане, който позволява
максимален социален
ефект при минимална се-
бестойност. Впослед-
ствие социалното строи-
телство става модел в

Очаква се първите две секции скоро да получат акт 15. каза главният архитект
на София Здравко
Здравков.

Всеки от домовете ще
е оборудван с най-нео-
бходимото стационарно
кухненско и санитарно
обзавеждане. Ще се да-
де възможност наемате-
лите да направят проме-
ни във вътрешното раз-
пределение според нуж-
дите си.
Контейнерите са изра-

ботени от специална сто-
мана, която корозира са-
мо на повърхността. Така
конструкцията остава
устойчива с десетилетия,
а автор на проекта на
жилищата в “Красна по-
ляна” е арх. Румен Пър-
ванов.
Сградите

ще могат да се
разглобяват при
отпаднала
необходимост,

може да бъдат и цяло-
стно или частично пре-

Така ще изглеждат общите части.

цяла Латинска Америка,
а арх. Аравена и студио-
то му ELEMENTAL полу-
чават множество между-
народни награди за
идеята си, включително
и “Притцкер”.
Идеята му е на социал-

но слабите семейства да
се предоставя готова по-
ловин къща, която
включва кухня, санита-
рен възел и спалня, а
другата половина е оста-

вена сами да подредят
според нуждите си с лич-
ни средства.
Пилотният проект в со-

фийския ромски квартал
включва монтирането на
три 3-етажни жилищни
сгради.
“Подходът на арх. Ара-

вена да използва архи-
тектурата като инстру-
мент за решаване на
ключови социални про-
блеми ни вдъхнови”, раз-

Монтажът на третата секция ще приключи през октомври.

Ники Илиев:

София ми дава
възможност
да работя

Проектът на жили-
щата от контейне-
ри е дело на арх.
Румен Първанов.
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Старата топлоцентрала на НДК
става артфабрика
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ДАРИНКА ИЛИЕВА ство”, обясни Едрева.
Основната дейност на центъ-

ра ще е свързана със сценични-
те и визуални изкуства.
В него ще има една голяма

зала. Тя е проектирана така, че

за 1 час да може да
се трансформира от
зала за събития в
такава за сценични
изкуства

При единия вариант тя ще раз-
полага с около 350 седящи ме-
ста, а при другия - с около 550
правостоящи.
На втория етаж ще е разполо-

жена друга, по-малка зала със
150 седящи места. Ще бъдат на-
правени гримьорни и съблекални,
както и задължителните помеще-
ния за подготовка на сценични
представления. Към центъра ще
има и специална резидентска
програма. Тя ще предоставя 6
резидентски места. Става дума
за помещения, в които чужди
творци ще могат да живеят, до-
като творят в центъра.
“Така ще дадем възможност на

чужди творци от цял свят да го-
стуват в София, да работят тук и
да създават копродукции с наши
артисти. Това прави центъра уни-
кален не само за София, но и за

цяла България”, подчерта Едре-
ва.
По настояване на общината в

“Топлоцентралата” ще има и ате-
лиета за работа с деца.
“Образователният елемент е

много важен за нас, за да въвли-
чаме младите и талантливи хора
от най-ранна възраст да работят
с професионалисти. Идеята е
“Топлоцентралата” да действа ка-
то мултижанров център", добави
Едрева.
В момента се подготвя и обявя-

ването на обществените поръчки
за избор на изпълнители за озву-
чаването, осветлението и обза-
веждането на Центъра за съвре-
менно изкуство. Процедурите ще
са отделни, за да се гарантира
по-високото качество на изпъл-
нението. “При подготовката на
процедурите и срещите ни със
сдружение “Топлоцентрала”, част
от което са съвременни артисти
от различни области, стана ясно,
че ако заложим за осветлението

специална техника
за изработване на
светлинни спектакли -

нещо, което липсва в София за
разлика от Лион и Берлин на-
пример, които са известни с фе-
стивалите си на светлината, не

Ще е първата с
резидентска програма
за чужди творци

Старата топлоцентрала на
НДК в Южния парк догодина
ще се превърне в дом на сво-
бодните артисти. През есента
на 2021 г. там ще започне да
функционира първият по рода
си у нас Център за съвременно
изкуство.
Преустройството тече по гра-

фик, стана ясно при проверката
на кмета на София Йорданка
Фандъкова преди дни. Община-
та инвестира в новия артцентър
около 5 млн. лв.
“Това е чакан и дълго подго-

твян проект. Надяваме се през
есента на 2021 г. София и стра-
ната ни най-сетне да имат Цен-
тър за съвременно изкуство.
Обявихме международен кон-
курс, за да изберем най-добрия
архитектурен проект. От над 60
участници, включително от ця-
ла Европа, журито избра бъл-
гарско бюро - млади хора с
реализирани проекти в Бургас”,
разказа шефката на комисията
по култура и образование към
СОС Малина Едрева, която е
сред основните двигатели на
проекта.
Преди обявяването на конкур-

са, спечелен от екипа на архи-
тектите Мариана Сърбова, Ад-
риана Сърбова и Десислава
Стоянова, са направени срещи
със свободни творци от различ-
ни жанрове.
“Искахме да знаем какви са

очакванията и потребностите
им. Така заедно подготвихме
заданието на проекта. Почти
цяла нощ журито дебатира кой
проект ще отговори в най-голя-
ма степен на функциите, които
предполага да има един такъв
Център за съвременно изку-

само ще можем да правим тук
такива фестивали, но и ще се
отвори възможност за обучения
и развиване на уменията на
творците, работещи със светли-
ната. Готова съм да защитя та-
зи възможност, защото това е
нова писта за работа на тези
творци”, уточни Едрева. Тя смя-
та, че заради ограниченията,
наложени от пандемията, имен-
но светлинен спектакъл може
да е един от първите продукти
на центъра. Така през есента
на 2021 г. столицата ще има
своята артфабрика, в която ще
се подготвят светлинни спекта-
кли, театър, музика, пантомима
и визуални изкуства. Те ще да-
дат нов живот на построената
през 1982 г. сграда, която е
оградена с три изкуствени хъл-
ма, а от едната страна граничи
с Перловската река. До края на
годината общината ще обяви и
конкурс за мениджър на центъ-
ра.
Намеренията на общината са

центърът да действа като регио-
нален. Така той ще се издържа
от собствени приходи, които ще
формират около 30-40% от нуж-
ния бюджет, и от субсидия от
държавата и общината. Как да
функционира мястото, ще е
сред основните теми, които кан-
дидатите да оглавят най-новата
артзона на София ще трябва да
опишат в концепция.

Проектът, спечелил международния конкурс за преобразяването на то-
плоцентралата.

Столичният кмет
Йорданка Фандъко-
ва и шефката на ко-
мисията по образо-
вание и култура в
СОС Малина Едре-
ва при проверката
на строителството

СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ
НИКОЛОВ

Специална програма, която ще под-
крепя създаването на дигитални

продукти и различните общности в
София, ще обяви Столичната община.
Програмата “Кризата като възмож-

ност” ще финансира проекти в две на-
правления. Първото е за дигиталните
продукти.
“За да може дигиталният продукт да

е качествен, ще осигурим менторска
програма от IT специалисти. Искаме
да предоставим и други възможности
за срещи на публиката и творците,
ако отново наесен има ограничения
за закритите пространства. Второто
направление е насочено към общно-
стите. При извънредното положение
видяхме колко важни бяха социалните
връзки, солидарността и съпричаст-
ността. Доброволците, които имаха
знанията и опита, се включиха ведна-
га и подпомогнаха местните и нацио-
налните власти да достигнат по-бързо
до най-уязвимите групи. От друга

“Кризата като възможност” - нова
програма в подкрепа на творците
страна, бяха общностите на родители
на деца с увреждания. Дигиталното
образование не беше подготвено за
тази ситуация, затова през подобни
програми ще подкрепим тези общно-
сти, за да може всички деца да са
равнопоставени, ако се наложи отно-
во обучението да е онлайн. Неправи-
телствени организации от сферата на
дарителството и връзките между общ-
ностите могат да кандидатстват по
програмата. По първото направление
максималната стойност за проект ще
е 20 000 лв., а за второто - 10 000
лв.”, обясни шефката на комисията по
култура и образование към СОС Ма-
лина Едрева.

Програмата ще стартира с 500 000
лв. бюджет. Това са парите на общин-
ските съветници от надзорните съвети
на общински структури. От април те
се отказаха да получават възнаграж-
дения. С част от тях още при извън-
редното положение общината старти-
ра кризисната програма “Солидарност
в културата”. По нея подкрепа получи-
ха 232 проекта за над 407 000 лв.
Сред тях са и 17 артпространства,
които запазиха дейността си - гале-
рии, театри, сцени и др.
Сред проектите, подкрепени от

“Солидарност в културата”, са онлайн
куклен театър, най-новата песен на
“Атлас” “Отключете душите си”, аку-

стичната версия на песента “Сага-
пао” на Дара, онлайн проектът на ак-
трисата Елена Петрова - “Българска
любовна лирика в изолация”, и др.
“Започваме поредица от срещи, за

да чуем от културните оператори и
продуценти какво научихме от тази
година. Какво трябва да имаме пред-
вид при подготовката на Столична
програма “Култура” и културния ка-
лендар на София за 2021 г. Ясно е,
че ни очаква различна година. Иска-
ме този разговор с гилдията, за да
подготвим максимално гъвкави и
адаптивни програми, които наистина
ще са от полза за сектора”, уточни
Едрева.
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Витоша с ремонтирани
заслони, маршрути
и алеи за 130 000 лева
ГЕОРГИ ХРИСТОВ

Общината обнови
и пътища до
планината за
по-комфортен

спорт и туризъм

Всяко препятствие е нова
възможност. Вярна на тази
максима, “София - европейска
столица на спорта” успя през
2020 г. да стартира един от-
давнашен свой проект. Прио-
ритет на фондацията е да под-
помага хората в стремежа им
да бъдат все по-често на въз-
дух, сред природата, в плани-
ната. От общо над 100 актив-
ности в календара всяка годи-
на поне 20 са на и около Ви-
тоша, за да може софиянци и
гостите на града да имат нови
и нови възможности за спорт
и активен начин на живот.
Наред с това с помощта и

по инициатива на “София -
европейска столица на спор-
та” бяха възстановени рухна-
лите заслони по пътя към
“Алеко” и на крайната спирка
на автобусите високо в плани-
ната. Изградена бе

Вспоразумениетомеждуфондациятаиприроднияпаркепредвидена
инвестиция от 130 000 лева в туристическата инфраструктура.

площадка за спорт
на хора с увреждания

на Игликина поляна.
Сключен бе договор с тури-

стическо дружество “Бояна” за
целогодишно поддържане и по-
чистване на туристическите пъ-
теки и заслони. Рехабилитирани
бяха от Столичната община
пътните артерии към Златни мо-
стове, х. “Момина скала”, Игли-
кина поляна, Ветровала и Офе-
лиите - така хората имат по-ле-
сен и комфортен достъп за
спорт и туризъм до планината.
На 6 юни бе обявена и стар-

тирана Програмата за Витоша

2020-2023 г. и бе подписано

споразумение
между фондацията
и ПП “Витоша”
На събитието кметът Йордан-

ка Фандъкова обяви, че тази го-
дина общината предоставя 130
000 лв. за възстановяване на
заслон “Комините” и изгражда-
не на заслон “Боянски водопад”.
“Обновяваме две туристиче-

ски алеи край Златните мосто-
ве, 11 чешми в Дендрариума и
туристическия център “Златни
мостове”, 4 маршрута в местно-
стите Живата вода и Бай Кръ-
стю - Комините”, обясни кметът.

Напук на вируса
спортът
в София оцеля

АНАТОЛИ ИЛИЕВ
ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР НА ФОНДАЦИЯ “СОФИЯ -

ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА СПОРТА”

Светът изпращаеднаот най-труд-
ните и турбулентни години в исто-
рията си. Коронавирусът засегна
всички сфери на живота по цялата
планета, сред най-тежко пострада-
лите бе и спортът.
В подобни условия екипът на фон-

дация “София - европейска столица
на спорта” успя с цената на огромни
усилиядазапазисвоитеприоритети
по осигуряване на повече възмож-
ности на гражданите и гостите на
града за спорт и активен начин на
живот. В началото на март панде-
мията прекъсна за няколко месеца
целия социален живот. Последва
бързареорганизациявусловиятана
“новото нормално”. Пренасрочване-
то на събитията усложни дейността,
тъй като отмяната и търсенето на
новидати трябвашедабъдесъобра-
зено с и без това променените ка-
лендари на федерациите и остана-
лите партньорски институции. Въ-
прекивсичко товафондациятазапа-
зи 90 процента от предвидените за
годинатасъбитияиактивности:97от
112. Радостна тенденция е, че в ус-
ловията на здравната криза учас-
тниците се увеличават.
На5юни“София–европейскасто-

лица на спорта” бе първата рестар-
тирала спортния живот в България
със “Споделените игри” на Витоша.
Организираното за втора поредна
годинасНСАиПП“Витоша”събитие
събра на Игликина поляна стотици
желаещи да покажат и докажат, че
хората в неравностойно положение
могат да бъдат активни. Дни по-къс-
но надпреварите от програмата на
“Възраждане спорт фест” на практи-
ка рестартираха след дълга пауза и
ученическите състезания.
В края наюни се състоя и първото

масово събитие у нас в условията на
пандемията - велошествието “Со-
фия кара колело” с участието на над
1500 колоездачи. Последва тради-
ционният “Витоша летен фест” през
юли на х. “Момина скала”, в който
стартираха най-добрите български
бегачи и планински колоездачи.
За да стигнем до кулминацията с

“Витоша 100”. Провеждането на
100-километровия супермаратон бе
истинско изпитание и предизвика-
телство в условията на здравната
криза с над 3000 участници.
“София - европейска столица на

спорта” продължава годишната си
програма, която през есента е два
пъти по-натоварена. Предстоят тра-
диционните “София Ърбан зона
спорт” (20-23 септември), “Спортен
фестНДК360” (26 септември), “Пре-
ходнаВитоша–по стъпките наАле-
ко” (3 октомври), “Wizz Air Софияма-
ратон”(11октомври),коледнитурни-
ри и др.
Защото спортът и активният жи-

вот са най-бързият начин общество-
то да преодолее огромния стрес от
последнатагодинаидасевърнекъм
нормалното си ежедневие.
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Фитнес уредите
на открито в Кня-
жевската градина
сеползват иотмла-
ди, и от по-възраст-
ни софиянци.

Копитото е
предпочита-
но място за
разходка.

Любими

места на
софиянци

Паркът “Врана” -
бившата царска гра-
дина, привличамно-
го посетители.

Долу - градинката
“Кристал” всяка
вечер е любимо
място, в което се
събират млади
хора.

ФонтанитепредНДКипаркавинагисъбиратмного
хора. Вляво - розариумът в Борисовата градина бе
възстановен наскоро, но вече се превърна в едно от
местата за задължителни селфита и снимки в столи-
цата.



ЕСТАРТ СОФИЯ

“Имам връзка със
София, тъй като това
е моят роден град.
Имам връзка с плани-
ната, културните ин-
ституции, училището,
което съм завършил,
театър “Сълза и смях”,
където работя. Обичам столицата в
китните улички, където тя е спокой-
на и приветлива. А София става все
по-хубава и по-хубава въпреки заси-
леното застрояване.”
Според Воденичаров градът се

развива и пример за това е метрото,
на което се радва, въпреки че не го
ползва. “Моята София не е чак тол-
кова голяма, тя е затворена в каре-
то, което е между “Витошка”, бул.
“Патриарх Евтимий” и НДК.”

XLIЧЕТВЪРТЪК, 17 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

Камен Воденичаров, актьор:

Имам връзка със
София, тя става
все по-хубава

Всяко лято “Кино
Кабана” е сцена за
над 90 арт събития
и концерти.

Горе - Южният
парк е любимо мя-
сто за разходка и
почивка.
Вляво - градинка-

та между улиците
“Солунска” и “Ангел
Кънчев” събира мно-
го хора заради заве-
денията в района.

Най-новият
парк на Со-
фия - “Въз-
раждане”.

Това лято
столицата
се сдоби с
първия ми-
ниаква-
парк, из-
граден от
общинско-
то друже-
ство “Со-
фийски
имоти”.

СНИМКИ:
НИКОЛАЙ ЛИТОВ,
ВЕЛИСЛАВ НИКО-

ЛОВ, ЙОРДАН
СИМЕОНОВ И

РУМЯНА ТОНЕВА
Градината предНародния театър е задължителна част от всяка тури-

стическа обиколка на центъра.



ЕСТАРТ СОФИЯ XLIIЧЕТВЪРТЪК, 17 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

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

филм, в който на жестоми-
мичен език е разказана
историята на музея и е
представена постоянната
муекспозиция.Проектъте
част от новата образова-
телна програма на музея
за деца с увреден слух.
Негов инициатор е му-

зейният педагог Станис-
лава Митова. “Идеята се
зароди след едно посеще-
ние в музея на хора със
слухови проблеми. Бях
много емоционално засег-
ната и си помислих, че
трябвадасенаправинещо
специално, което да стиг-
не до голяма аудитория. И
така музеят се заслуша в
жестовете”, разказа тя.
В началото филмът ще

може да се гледа само в
музея - целогодишно ще
бъдат канени групи от деца
ивъзрастнисувреденслух,
които да научават така по-
вече за историята на Со-
фия. А след време може да
стане част и от онлайн
образователна инициати-
ва.
Презноватаучебнагоди-

на музеят ще продължи и
някои от разработените по
време на пандемията он-
лайн образователни про-
грами. Като поредицата
“Софийскипъзел”въвфейс-
бук, ютюб приказките за
Авитохол, Орфей, Тайните
на бабината плитка, изче-
тени от създателката на
книгата “Българознайко”
Виктория Петкова.
Продължава показване-

то и на филмчето, създаде-
но за170-ата годишнинаот
рождениетонаИванВазов,
в което емблематични не-
гови разкази са прочетени
в ретротрамвая на музея.
Остава и образователната
инициатива “Остарели ду-
ми и тяхното значение”, в
която със снимки се илю-
стрират

архаични думи,
срещани в
произведенията
на Патриарха на
българската
литература,
които децата
трябва да познаят
В допълнение те са

обяснени и с цитати от
произведенията на Ва-
зов.
В края на септември, за

втора година, в образова-
телния център към експо-
зицията “Антична Серди-
ка” вкомплексащесепро-
вежда детска школа по
египтология, организира-
на съвместно с Българ-
ското египтологическо
общество. В нея чрез игри
и проекти, децата се за-
познават с тайните на
Древен Египет.
А до 15 октомвримузеят

събира рисунки и разкази
или есета от деца в кон-
курса “Моят любим експо-
нат вмузея”, а отличените
ще получат награди.

ЛИЛЯНА КЛИСУРОВА

Филм представя
постоянната

експозиция на
жестомимичен
език за хора с
увреден слух

Регионалниятисториче-
ски музей в София “влиза”
в куфар! Не буквално, раз-
бира се.
“Музей в куфар” е новата

програма, с която експер-
тите му започват да пъту-
ват и да представят експо-
зицията си на място в сто-
личните училища.
Музеят от години попу-

ляризира под всякакви
форми историята на Со-
фия сред децата. “В усло-
вията на пандемията от
COVID-19 се наложи бър-
зо да се пренастроим, за
да останем активни и бли-
зодонашатапублика,кое-
то стана с помощта на ин-
тернет”, сподели директо-
рът на музея доц. Венета
Ханджийска.

Ежедневните
публикации
във фейсбук

профилите на музея и на

Вателиетата по египтологиядецата се до-
косватсреалнипредметидоДревенЕгипет.

Част от играта за архаични думи от произ-
веденията на Иван Вазов в инстаграм.

неговите филиали, забав-
ните постове в инстаграм,
филмчетата в ютюб, пъл-
ниятсъссофийскиистории
сайт и “оживяващите”
снимки от фотоархива на-
правиха музея близък
спътник на всички, които
търсеха нещо различно от
стряскащите новини.
Дори след края

на изолация-
та децата
нямат
възмож-
ност да
вли-

зат в залитена големи гру-
пи заради въведените
здравни мерки, затова
разработихмеипрограма-
та “Музей в куфар”, с която
ние ще отидем при тях,
обясни експертката Ваня
Лазарова.
Идеята е музейните пе-

дагозидавлизатвкласида
правят презентации по

теми, свързани с
история на Со-
фия, в зависи-
мост от учеб-
ния мате-
риал. Теми-
те включват
както архео-
логията на
Антична
Сердика, та-
ка и история-

та на Третото
българско цар-

ство.

Със слайдове
и анимации

ще се представят предме-
ти от постоянната експо-
зиция на музея. Те ще са
съобразени с детската ау-
дитория, за да са разби-
раеми за нея - като фигур-
ки отшах, огледало, кънки
за лед.
Към всяка презентация

са предвидени и ателие-
та, в които децата да за-
твърждават наученото.

Ще се твори с рециклира-
ниматериали, за да се за-
сегне и темата за еколо-
гията. Например една от
темите е за крепостните
стени на античния град и
за нея се предвижда де-
цата да си подготвят от
вкъщи кутии от корн-
флейкс, мляко и в клас за-
едно да изработят кре-
постна стена.
Две инициативи е под-

готвил музеят за Деня на
София - 17 септември.
Като нов експонат в по-
стоянната експозиция
тогава ще бъде предста-
вено монетно съкрови-
ще, открито през 2015 г.
при разкопките на пло-
щад “Света Неделя”. То е
едно от най-големите,
намирани досега при ар-
хеологически разкопки в
България. Съдържа

2976 сребърни
денарии от
I в. пр. Хр. до
III в. сл. Хр.
Върху гърнето, в което

са съхранявани монетите,
е написано името на по-
следния притежател на
имането - Селвий Калист.
Тази годиназапразника

музеят е поканил за свои
гости хора с увреден слух.
Те ще присъстват на пре-
миерата на специален

Със слайдове и
анимации музеят
ще представя на
децата експонати-
те си и ще им раз-
казва историята
на София на място
в класната стая.

СНИМКИ:
РЕГИОНАЛЕН

ИСТОРИЧЕСКИ
МУЗЕЙ

Експертките от
музея Ваня Лаза-
рова и Станислава
Митова (вдясно) в
ретротрамвая.
На снимката в

кръгчето - сребър-
ните монети от от-
критото при раз-
копките на “Света
Неделя” гърне ве-
че ще са част от
експозицията на
музея.
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Така изглежда обновеният сектор. СНИМКИ: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

ДАРИНКА ИЛИЕВА

Явански гибони и
женска бърнеста
мечка за компания
на мъжкия Лиам са
следващите цели
на зоологическата

градина

Любимците на децата - майму-
ните, се връщат в Софийския
зоопарк. Дълго чаканият им нов
дом вече е готов и приматите от-
ново ще радват посетителите на
зоологическата градина най-къс-
но в края на месеца. Това съоб-
щи директорът на Софийската
зоологическа градина Добромир
Бориславов.
“Новите заграждения вече са

готови и поетапно пускаме май-
муните в тях. В момента тече те-
стов период и наблюдаваме как
се чувстват животните в новия си
дом и дали мрежите са достатъч-
но издръжливи, тъй като знаете,
че те се катерят и висят по тях.
Очакваме държавна приемател-
на комисия за издаването на акт
16 и инспекция от екоминистер-
ството. Веднага щом проверките
приключат, ще отворим за посе-
тителите обновения и дълго ча-
кан от всички сектор “Примати”.
Надявам се, че това ще е факт
до края на месеца”, обясни Бо-
риславов.
Обновеният дом на маймуните

отговаря изцяло на изискванията
на Европейската асоциация на
зоопарковете и аквариумите (ЕА-
ЗА) и има 14 нови експозицион-
ни зони. Те са между пет и десет
пъти по-големи от старите, а
аранжировката им е изцяло съ-
образена с начина на живот на
различните видове. Вътре има
съоръжения за катерене, дърве-
ни площадки,

въжени люлки,
хамаци, лежанки,

различни платформи и естестве-
ни земни и скални масиви, които
осигуряват на животните среда,
възможно най-близка до тази в
естествените им местообитания.
Всичко това ще позволи на май-
муните да не стоят само на земя-
та, а и на различни височини в
клетките. Освен това е запазена
изцяло дървесната и храстова
растителност, като е обогатена с
нови видове - например едрораз-
мерен бамбук. Посетителите ще
могат да наблюдават маймуните

зоопарка,
имат

нов дом
чрез люлеене “летят” от клон на
клон.
“Обновяването на сектор

“Примати” е един от най-значи-
мите проекти за столичния зоо-
парк. Убедена съм, че посетите-
лите ще оценят възможността
да бъдат близки свидетели на
живота на маймуните чрез
огромната видимост, която но-
вите заграждения предоставят.
Предстои ни серия от подобре-
ния, които планираме да извър-
шим в зоопарка, за да може
престоят на посетителите да е
още по-приятен и интригуващ”,
подчерта зам.-кметът по еколо-
гия Десислава Билева.
Следващата цел на ръковод-

ството на зоопарка е

обновяване
на мечкарника
“Имаме разрешение от ЕАЗА

да отглеждаме женско бърнесто
мече. Знаете, че вече имаме
мъжки - Лиам, който преживя се-
риозен здравословен проблем
заради подхвърлени от посетите-
ли солети и бисквити. Искаме
той да се сдобие с компания и
имаме разрешение да получим
женско бърнесто мече от зоо-

парка в Сингапур. За да можем
да го вземем, трябва да обновим
част от мечкарника, където да
настаним и двамата и те да
сформират двойка. Само десети-
на зоопарка в Европа имат бър-
нести мечки и софийският е един
от тях”, подчерта Бориславов.
Целта е до Нова година меч-

карникът да е с нова облицовка
и да предоставя по-добри и въз-
можно най-близки до естествена-
та среда условия на обитателите
си. За да може в началото на
2021 г. женското мече от Синга-
пур да пристигне в София.

Капуцините първи се настаниха в
новия си дом.

през стъклени прегради.
Плановете на ръководството на

зоопарка са една от трите сгради
да бъде отделена само за гибо-
ни. В нея ще бъде настанена
двойката белоръки гибони - един-
ствената у нас от този застра-
шен вид.
“Ще кандидатстваме пред ЕА-

ЗА да получим разрешение да
отглеждаме и двойка явански
гибони. Искаме този процес да
върви успоредно и с отварянето
на новия сектор тя да е вече
тук, но от ЕАЗА искат първо да
видят завършени новите усло-
вия за отглеждането им и след
това ще се произнесат. Така че
се надявам скоро да зарадваме
децата с нови видове”, подчерта
Бориславов.
Яванските или сребърни гибо-

ни живеят на индонезийския
остров Ява и са защитен вид.
Те достигат 44-46 см дължина,
а теглото им е 6-8 килограма.
Нямат опашка, но са с изключи-
телно добре развити и дълги
пръсти и ръце. Живеят в семей-
ни групи. Сребърните гибони
рядко се спускат на земята, а

Маймуните се връщат в

Детски забавления
в парк “Дружба”
Новата детска зона за игра

в парк “Дружба” вече е готова.
Тя е част от проекта за модер-
низирането на един от най-по-
сещаваните паркове в София.
Готови са две нови детски

площадки, фитнес на открито
и две зони за разходка на ку-
чета.
Изгражда се изгледна пло-

щадка с амфитеатрално разпо-
ложени пейки. В целия парк
са поставени нови пейки и
кошчета, коментира зам.-кме-
тът по екология на София Де-
сислава Билева.
На детските площадки има

оригинални съоръжения за
игра като “таран”, “морени”,
“каляска”, пързалки и люлки. Новите площадки в парк “Дружба”
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Разкрихме обреден комплекс
за прераждане на душите до
неолитното селище в “Слатина”

Проф. Васил
Николов

зам.-председател
на БАН:

ДАРИНКА ИЛИЕВА В непосредствена бли-
зост до този гроб наме-
рихме 6 ребра от детски
скелет с пъхнати между
тях кости на ръка. Те са
допълнително подрежда-
ни и при самото подре-
ждане нарочно или не са
разменени ставите - ко-
стите са обърнати. Това е
много интересно.
За съжаление, в по-

следните 20 години райо-
нът северозападно от
бул. “Шипченски проход”
беше много плътно за-
строен още преди да
установим границите на
неолитното селище, кое-
то е едно от най-големи-
те на Балканите и с бога-
та материална култура,
но при изграждането на
кооперациите са унищо-
жени безвъзвратно важ-
ни елементи от него.
- Каква нова инфор-

мация дават тези на-
ходки за живота на
неолитните хора и са-
мото селище?
- Те носят много нова

информация за антропо-
логичния тип на хората,
за погребалната им дей-
ност и обредност, свърза-
на с времето след по-
гребването. За 2 г. при
тези аварийни проучва-
ния имаме открити пове-
че гробове, отколкото
при редовните разкопки,
които правим всяка есен
от другата страна на бул.
“Шипченски проход” в
рамките на самото сели-
ще. Но това е нормално,
защото явно на това мя-
сто е имало обреден ком-
плекс. Там все още има
незастроени площи и се
надявам в следващите го-
дини да имаме възмож-
ност да ги проучим.
- Казахте, че вече

имате информация за
първите софиянци. Как-
ви са били те?
- Това, което знаем за

погребаната жена от ми-
налата година, е, че е би-
ла на възраст между 50 и
60 г. Това за онова време
е една почтена възраст.
Другите кости са на дете,
което е било на 3-4 г. Те-
зи кости са вторично по-
гребани на мястото, на
което ги открихме. Става
дума за

най-старите
гробове, намирани
до момента в
Софийското поле
Говоря за 5800 г. пр.

Хр., тоест те са на около
7800 години. Предпола-
гам, че и скелетите, кои-
то намерихме тази годи-
на, ще бъдат датирани
от същото време. Пред-
стоят анализи, които ще
ни кажат с точност дали
става дума за мъже, или
жени, колко са били ви-
соки първите софиянци,
от какви болести са
страдали. Говорим за хо-
ра, които са били между
първите обитатели на
Софийското поле. Хора-
та, които са заселили
Европа след неолитната
революция, тоест първи-
те земеделци и ското-
въдци на континента,
които са дошли от дне-
шна Предна Азия, са
минали по долините на
трите реки - Места,
Струма и Вардар.
Струмският път е най-
важен, той е централен
и стига до Софийското
поле и оттам той се явя-
ва нещо като дистрибу-
тор на хората. Основна-
та група заселва Тракия,
друга тръгва към Долно-
дунавския басейн и тре-
та към долината на Мо-
рава. Така че неолитно-
то селище в “Слатина”,
което

е най-ранното и
най-голямото в
Софийското поле,
е имало
наистина много
важна роля

в живота на Централни-
те Балкани в края на 7-
ото и началото на 6-ото
хилядолетия пр. Хр.
Разкопките на сели-

щето ще продължат та-
зи есен. Имаме осигуре-
но финансиране от Сто-
личната община. Мина-
лата година започна
проучване на един нов
сектор и там открихме
двуетажна къща, която
предстои да проучим.
Имаме идея да подго-
твим една малка книга
за една от откритите
преди няколко години
неолитни къщи - тя е
много голяма, 147 кв. м,
и е имала 3 помещения.
Това е най-голямата
проучена за момента,
но тази, която разкрих-
ме миналата година и
ще проучим тази есен,
е възможно да се окаже
по-голяма.

- Проф. Николов, как-
ви нови открития на-
прави вашият екип при
проучването на неолит-
ното селище в “Слати-
на” този сезон?
- През юни направихме

спасителни разкопки на
един участък, на който
ще се строи. Той попада
в границите на селището
и затова е нужно да се
проучи теренът, преди да
започне строежът. Непо-
средствено до неолитно-
то селище попаднахме
на район, в който има
обреден комплекс. Става
дума за един сравнител-
но

по-късен етап
от развитието
на неолитното
селище - около
5500 г. пр. Хр.
Очакваме по-точни

данни за датировката от
радиовъглеродния ана-
лиз. През средата на те-
рена, който проучихме,
преминава една голяма
обредна яма - удължен
овал, като в североза-
падната є страна устано-
вихме няколко гроба.
Единият е на възрастен
мъж и дете. Другият в

непосредствена близост
е на жена. Извън обред-
ната яма намерихме още
един скелет на жена. В
последния ден на проуч-
ванията се оказа, че при
погребването вероятно е
унищожен друг детски
гроб, защото намерихме
разпилени детски кости.
Но това е само предва-
рителна информация, тъй
като изследванията, кои-
то правят колеги от Ин-
ститута по морфология,
не са приключили.
Намирането на такъв

обреден комплекс за ед-
но ранно неолитно сели-

ще е съвсем ново явле-
ние. За първи път попа-
даме на този вид съчета-
ние. При проучванията
открихме още черепи -
два и може би части от
трети, както и отделни
човешки кости. Явно е,
че става дума за обредно
място и е било свързано
с обреди, които без съ-
мнение имат отношение
към плодородието, към
богинята майка земя,
възраждането на душата
и нейното прераждане.
Всичко това изисква по-
вече изследвания и
проучвания на целия от-
крит материал.
Прави впечатление, че

в този район - североза-
падно от селището, през
2019 г. също попаднахме
на два гроба - един жен-
ски скелет и части от
детски. Те бяха изследва-
ни от проф. Кат Максуин
от Единбургския универ-
ситет, която тази година
не успя да дойде заради
пандемията. Оказа се, че
става дума за погребана
жена, чийто гроб после е
бил отварян. Има разме-
стване и изваждане на
кости, добавяне на други
от мъжки скелет. Това са
действия, на които не мо-
жем да дадем обяснения.
Със сигурност става дума
за някакваобредност,
която е била свързана с
активиране на душите на
тези погребани хора.

● Есента продължаваме
проучванията на двуетажна
къща, в която са живели
първите софиянци

Един от от-
критите това
лято скеле-
ти в неолит-
ното сели-
ще в “Сла-
тина”.

СНИМКА:

ВЕЛИСЛАВ

НИКОЛОВ



ЕСТАРТ СОФИЯ

Късноантичният
мавзолей, който
се намира близо
до Южния парк,
ще се превърне в
една от новите
туристически
атракции в Со-
фия.
Той ще бъде

възстановен и ре-
ставриран по
проект с Ниш, по
който Столичната
община участва
като водещ парт-
ньор. Той се фи-
нансира по про-
грама “ТГС Ин-
террег - ИПП България - Съ-
рбия” към МРРБ.
Проучванията на обекта са на-

правени през 2001 г. под ръко-
водството на археолози от Ре-
гионалния исторически музей в
София. Мавзолеят с три каменни
саркофага е датиран от периода
между последната четвърт на III
век и третата четвърт на IV век.
Смята се, че там са погребани
членовете на знатна фамилия от
Сердика, тъй като при разкопки-
те са открити монети, керамика,
златен коланен накрайник и стъ-
клена чаша. В момента мавзо-
леят не е достъпен за посетите-
ли.
Освен консервационно-реста-

Проектът за възстановяване на късноантичния мав-
золей в Южния парк
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Д
огодина ще за-
почнат проучва-
нията на архео-

логическите останки, за
които се знае, че се кри-
ят в района на хотел “Ри-
ла” и градинката пред
него. Има данни, че там
лежи голяма представи-
телна сграда от времето
на римския император
Константин Велики.
Проучванията ще се

финансират от Столична-
та община, като вече се
знае, че там ще работи
екипът от археолози,
които от няколко години
разкриват богатствата на
антична Сердика под пл.
“Св. Неделя”. Тази есен
екипът начело с д-р Ве-
села Кацарова от Нацио-
налния археологически
институт с музей при
БАН и археолози от Ре-
гионалния исторически
музей в София ще про-
дължат разкопките.
“За проучванията на

археологията под гра-
динката пред “Рила” има
решение на СОС.

Знае се,
че там
има
голяма
сграда

Почти си-
гурно става
дума за рези-
денция. Може
би това ще е
най-предста-
вителната
сграда, ве-
роятно е по-
голяма от та-
зи до ротон-
дата “Св.
Георги”, обяс-
ни зам.-кме-
тът по култу-
ра и образо-
вание на Со-
фия доц. То-
дор Чобанов.
Според ня-

кои е възмож-
но под гра-

Почват разкопките край
хотел “Рила”, очакват
да разкрият резиденция
на Константин Велики
ДАРИНКА ИЛИЕВА са останките от тази

сграда, каза доц. Чоба-
нов, който е и археолог.
След като започнат

проучванията, ще се ре-
ши как да се обнови гра-
динката. В момента има
разработени два идейни
варианта. Те предвиж-
дат в градинката

да има водно
огледало,
геопластики,
имитиращи
хълмист терен,
препратка към
планината
Рила,
детска площадка и ро-

Вече има два идейни проекта
за обновяване на градината

динката да се крие дво-
рецът на император Кон-
стантин Велики, наричал
Сердика “моят Рим”.
Доц. Чобанов обаче ут-

очни, че по-скоро става
дума за резиденция, а не
за дворец, тъй като в

двореца се предполага,
че е място, от което се
управлява и живее, а ре-
зиденцията е място, в
което управникът само
живее.
Най-голямата интрига

е доколко запазени ще

ДОЦ. ТОДОР ЧОБАНОВ

зариум. Археологията,
която се очаква да бъде
открита там, също ще
бъде вписана в новата
визия на градината.
Именно от нея зависи
кога и как ще бъде обно-
вена тя, подчерта доц.
Чобанов.

Двата идейни проекта за обно-
вяване на градината, което се пла-
нира, след като приключат проуч-
ванията на древните останки

Късноантичният

мавзолей става новата
атракция на столицата

врационни дейности по археоло-
гическите останки и саркофази-
те проектът включва частично
покриване на мавзолея, изгра-
ждане на информационен цен-
тър, нова алейна мрежа за до-
стъп на посетители, осветление,
места за отдих, детски кът, озе-
леняване, паркинг и ограда.
“Вече имаме избран изпълни-

тел. Надяваме се, че в следва-
щите месеци ще може да започ-
нат и самите дейности”, обясни
зам.-кметът по култура и обра-
зование на София доц. Тодор
Чобанов.
По реставрацията ще работи

една от компаниите, направили
подземния музей под базилика-
та “Св. София”.
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ДАРИНКА ИЛИЕВА

П
ерловската и Вла-
дайската река в Со-
фия ще се прео-

бразят в паркове за един
уикенд и коритата им ще
станат арена на първия
речен фестивал в столи-
цата.
Той ще се проведе в

последния уикенд на ме-
сеца - 26 и 27. IX., на три
локации, а организатори-
те от фондация “Колекти-
вът” и консултантската
агенция Imp-act са се за-
ели с амбициозната кау-
за

да превърнат
реките на
София в
атрактивно
място за
разходка, спорт
и забавление
“В редица градове по

света реките са приоб-
щени, активни и поддър-
жани публични простран-
ства. Те са места за
устойчиво придвижване,
култура, спорт и отдих и
среда за връзка с приро-
дата. Реките на София
обаче са изолирани, пу-
сти, бетонирани и някак
тъжни. Затова с фестива-
ла искаме да повдигнем
темата за тяхната промя-
на. Вместо с проекти за
милиони, каквито досега
имаше доста, но нито
един не се реализира,
ние смятаме, че с мини-
мални намеси това бо-
гатство на столицата мо-
же да се преобрази и да
стане активна част от
града и живота на со-
фиянци”, казват органи-
заторите на фестивала
“Реките на София”.

Карта на трите
локации на
фестивала

Реките стават
паркове за
един уикенд

тие “Софпроект”, “Визия
за София”, инициатива-
та “Зелена София”, как-
то и от Националния ин-
ститут за недвижимо
културно наследство и
“Басейнова дирекция”.
През октомври ще се

проведе специална ра-
ботилница за реките на
София. В нея експерти
трябва да предложат
решения какви намеси
да предприемат, за да
се превърнат софийски-
те реки в любимо място
на столичани. През
2021 г. пък трябва да е
готова стратегия и дъл-
госрочен проект за реа-
листични действия в те-
зи зони. Намеренията
на организаторите са
фестивалът на реките
да се провежда еже-
годно.

Те напомнят, че тази
трансформация е част и
от приетата наскоро дъл-
госрочна визия за разви-
тието на столицата до
2050 г. Според нея град-
ските реки трябва да се
превърнат в паркове и
места, на които столича-
ни да прекарват свобод-
ното си време през всич-
ки сезони.
Затова като първа

стъпка към трансформа-
цията последния уикенд
на септември за два дни
три зони покрай Перлов-
ската и Владайската ре-
ка ще се превърнат в мя-
сто за култура, спорт и
отдих. В първото издание
на фестивала ще се

включат 15 граждански
организации и бизнеси.
Първата парк зона ще е

на Перловската
река - между
националния
стадион и
Орлов мост,
където организатор на

събитието ще е фонда-
ция “Колективът”. Там
ще може да се види ар-
тинсталация “Лодки в
Перловската река”, ще
има концерт на A to Jazz
и цирк. В зоната ще има
дори бар. В участъка
между НДК и Малък
градски театър с подкре-
пата на спортен клуб
“Бегач” ще се проведе
Fun Run - 3 км тичане по
коритото на реката.
На Владайска река ще

има две локации. Първа-
та ще е на Лъвов мост.
Организатор тук е “КвАр-
тал”. Там са планирани
щандове на галерии, арт-
магазини, дрехи, книги
втора употреба и заведе-
ния.
Втората фест речна зо-

на ще е в “Зона Б5” до
бул. “Ал. Стамболийски”.
Там партньор на проява-
та е фондация Credo
Bonum. Тук фестивалът
включва

квартална
трапеза,
театър за водата

и различни активности

за деца.
Инициативата на фон-

дация “Колективът” и
Imp-act е подкрепена от
общинските структури -
направление “Архитек-
тура и градоустройство”,
дирекциите по сигур-
ност и по околна среда,
общинското предприя-

Артмагазини и щандове на галерия ще може да се видят
на Владайската река при Лъвов мост.

Фестивал с много
музика, заведения,

арт магазини, игри за
децата и спорт на три

водни точки в последния
уикенд на месеца

В последния уи-
кенд на септември
до националния
стадион ще има
много музика, за-
бавления за деца-
та и дори бягане
покрай коритото
на Перловската
река.
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Пандемията остави без таен
вот двама почетни софиянци

З
аради пандемията за първи
път празничният 17 септем-
ври ще премине без търже-

ствена сесия на Столичния об-
щински съвет, на която обичай-
но се връчват най-големите от-
личия на София - “почетен
гражданин”.
Освен това тази година титла-

та е присъдена само на архео-

ложката доц. д-р Маргарита
Деянова-Ваклинова. Причината
- че за да се получи званието, е
нужно всеки общински съветник
да даде своя вот в тъмна стаич-
ка, за да остане той таен.
От април до момента обаче

СОС заседава онлайн и дистан-
ционно, за да се спазват проти-
воепидемичните мерки. Така ня-

ма как да бъде изпълнено изиск-
ването за процедурата по таен
вот, тъй като извънредната епи-
демична обстановка беше удъл-
жена до 30 септември.
Първа стъпка от процедурата -

вот в комисията по образование,
са преминали още двама извест-
ни българи - актьорът и директор
на Народния театър “Иван Вазов”

Мариус Донкин и пианистката
проф. Милена Моллова. За да
бъдат обявени те за почетни со-
фиянци, СОС трябва да се събе-
ре и да проведе процедура по
таен вот. Кога ще се случи това,
както и кога ще бъдат връчени
самите отличия, зависи от това
докога ще продължи извънредна-
та епидемична обстановка.

Проф. Маргарита Ваклинова:

Най-красивият
град с усещане
за вечност
Аз съм со-

фиянка, а какво
значи за човек
да е от София?
Това е усещане-
то за вечност,
красота и обич.
Ако ме питат
кой е най-краси-
вият трад, ще
кажа - София.
Тя носи особен
дух и очарова-
ние, защото,
вървейки, в
сградите виж-
дам не само ми-
нало, виждам
история, хора. В
софийските гробища лежат моите прадеди...
Това може да звучи прекалено сантиментал-
но, но към София човек не може да не изпи-
тва сантименти. Ако не изпитва, не прави
нищо за нея. Трябва да є дадем обич, а
обичта носи резултати след себе си. Колко
са всъщност градовете, в които някога праи-
сторическият човек е създавал първите ци-
вилизации, както е в Софийското поле?
София наистина се развива, но не старее -

такова точно мото друг град няма.
А колко интересни неща излизат от центъ-

ра! Блика култура, живот. Този живот може
да бъде възпроизведен в литература, в науч-
ни произведения. За мен София е нещо не-
прекъснато живо, развиващо се. София
трябва да бъде обичана! Да обичаш, значи
да разбереш и да запазиш.

Мариус Донкин:

Да сме готови да
си прощаваме,
за да сме заедно
Живял съм

повече в Со-
фия, отколкото
в родната Вар-
на, където също
съм почетен
гражданин. До-
йдох тук на 17
г. и кандидат-
ствах във ВИ-
ТИЗ. София ми
позволи да реа-
лизирам моята
мечта - да ста-
на актьор. Тога-
ва на изпитите
проф. Анастас
Михайлов и
проф. Боян Да-
новски ме попитаха: “Кажи, момче, какво е
за теб София?”. Отговорих: “Тук има много
хора, трамваи, тролеи, много е шумно.” Те
викат: “Ами тогава да не те приемаме!” “А,
не, не, аз ще свикна”. Това предизвика
смях в журито. София е мястото, което ме е
формирало като човек, като философия, ка-
то проявления и в професията ми, и в духа
ми. София е нещо, което доразви роденото
във Варна. Каквито и думи да употребя, те
ще са малки за уважението и любовта ми
към София. Отдавам всичките си сили за
този град. Благодаря на Столичната общи-
на, че ме подкрепя в много начинания. Не-
ка да бъдем добронамерени, да бъдем
единни. Да бъдем готови да си прощаваме,
за да бъдем заедно - това е моят поздрав
към всички софиянци днес.

Проф. Милена Моллова:

Мечтата ми
е нова
концертна зала
Не съм роде-

на в София, но
живея тук от 7-
годишна. Оби-
чам този град.
Имала съм
възможности
да бъда в чуж-
бина, но вина-
ги обичам да
се връщам в
София.
Тук препода-

вам много и
амбицирам
моите студенти
да бъдат побе-
дители. И
всичко това в
София - едно прекрасно изживяване.
За София бих изсвирила “Апасионата”,

която е много дълбока, пълна с енергия,
топла, искрена и блестяща. Като нашия
град.
Сега ме боли, че няма отворени кон-

цертни зали. София има много богат кул-
турен живот, богата история, личности,
които биха били гордостта на всяка една
държава.
Много бил искала София да има една

нова прекрасна концертна зала и да има
нови концертни рояли. Всички, които сви-
рим и работим тук, го правим от любов
към София, към България и към българи-
те.
Най-лесното е човек да замине, но аз

обичам да съм тук.

DJ парти в метрото в ранния следобед
Музика на живо, диджей

пърформанс и театър на дви-
жението са само част от из-
ненадите във флашмоб кул-
турния проект, организиран от
Националния център за ино-
вации и дигитални изкуства за
Деня на София.
Мотриса от третия метро-

диаметър ще бъде оборудва-
на с озвучаване, осветление и
украса, за да стане сцена за
изява на млади артисти в из-
вънпиковите часове в ранния
следобед и след 19,30 ч на 17

септември.
SOUND UNDERGROUND

ще се състои за първи път в
България. Акцията е вдъхно-
вена от подобни прояви като
Tram Party, Tram Session и
Subway Drum в Лондон, Хон-
конг, Токио, Берлин, Ню
Йорк, Варшава и Будапеща.
Целта на инициативата е да

изненада и зарадва столича-
ни и гостите на града с добро
настроение в празничния ден.
В мотрисата зад пулта ще за-
станат DJ VLD и Disco Manga.

Събитието се осъществява
със съдействието на Столич-
ната община, а домакин и съ-
организатор е “Метрополитен”
ЕАД.
На всеки пробег по маршру-

та от “Красно село” до “Хаджи
Димитър” музиката ще се про-
меня от трап през хип-хоп,
BG поп, изпълнения на живо
с акомпанимент от китара и
саксофон, стрийт танци, пан-
томима, до теххаус бийт.
По случай празника ще бъ-

де показан и документалният

филм “Кметът” за живота на
инж. Иван Иванов – най-дълго
управлявалия кмет на София
през ХХ в. Прожекцията ще е
в Дома на киното от 18,30 ч,
а по БНТ 2 ще се излъчи в
19,30 ч.
Танцов спектакъл и карна-

вално шествие пък ще има в
парка “Заимов” от 18 ч.
Заради пандемията тази го-

дина празникът ще мине без
церемония по връчване на на-
градите на София за ярки по-
стижения в областта на култу-

рата в Народния театър. Лау-
реатите ще бъдат показани
във филм, който БНТ1 ще из-
лъчи в 22 ч. Снимките са пра-
вени в Софийската градска
художествена галерия и в
Столичната библиотека. Лю-
бопитното е, че за първи път
наградата на журито ще бъде
връчена за социална кауза.
Става дума за хора и екипи,
имали много активна роля в
извънредната ситуация у нас
в подкрепата на софиянци в
тежкия момент.


