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Динамиката и забързаният график се превърнаха във втора природа
на работещия човек. Затова новите жилищни
комплекси търсят възможност да осигурят естествен баланс на живота на „висока скорост“.
С тази концепция е
развит и проектът „Casa
Mia“ на фирма „Стройколукс“ - това е жилищен комплекс от нов
тип, който ще бъде изграден в кв. „Остромила“,
в южната част на Пловдив. Той ще предлага голям избор от апартаменти и градски къщи с различни квадратури - на
крачка от града, но в синхрон с природата.
Даниела Арнаудова

„Casa Mia“ е различен
за нашата компания
проект, казва строителният
предприемач Христо Томов. Той се базира на концепцията за комплекс, където в голям терен се разполагат по-малки жилищни единици, къщи и апартаменти, които предлагат
спокойствие в периферията
на града. „Casa Mia“ попада в парцел от 13 500 кв.
м. В него общата естетика
и архитектура по естествен
начин се интегрират в природния пейзаж. Благодарение на ниската плътност на
застрояване, архитектурния си дизайн и добрата си
ориентация той е напът да
предложи различен комфорт на обитаване.
Едната част на комплекса е развита в апартаментен тип - със 7 жилищни секции на 4 етажа с общо 123 апартамента. Средните квадратури на жили-

В сърцето на „Остромила“

„Casa Mia“ - кътче от
Средиземноморието
Предприемачът Христо Томов започва да строи
24 стилни къщи, залага на жилища с по 4-5 спални
щата са от 48 кв. м до 125
кв. м. Освен тях в терена са
планирани общо 24 къщи
на 2 или 3 етажа, с квадратури от 144 кв. м до 320 кв.
м. Към всяка къща е осигурена веранда и собствен
двор. „Животът в извънградски комплекс от затворен тип има бъдеще. Този
тренд го усещах отдавна,
но сега виждам, че и хората вече са готови за него.
Първо, мястото е комуникативно и достъпно, в квартал „Остромила“, където
вече има изградена инфраструктура, общината
направи нов път със задължителните канализация,
нов водопровод. Освен това районът е газифициран,

с LED осветление. Напълно нормално е да дойдат и
купувачите, хората, които
са готови да платят една
по-висока цена за един поспокоен живот“, обясни
предприемачът Христо Томов. От друга страна, според него в момента на пазара се търсят повече жилища с по 3, 4, дори 5 спални. Българинът излиза от
традиционните дву- и тристайни апартаменти и търси
друг тип комфорт на обитаване. Жилище с четири
спални обаче е трудно да се
намери в традиционните
градски условия. Дворът
към къщите също е екстра,
която рядко се среща в града. Подходящ за игра на
децата, дворът е място за
релакс и на по-възрастните
хора, които обичат да си
почиват сред природата. И
„Casa Mia“ ще осигури
всичко това за своите обитатели.
Къщите са решени от
проектантите на „RT consult“ в типичния средиземноморски стил, с дъгообразни арковидни сводове тип арки, и с характерен
елемент с ковано желязо и
колони. За фасадите се използва естествен камък травертин. Покривите са с
керемиди, характерни за
средиземноморския стил в
архитектурата. Цветовото
решение е в меки тонове кафяво, бежово и мляко с
какао - които си кореспондират с природата наоколо.

www.eufunds.bg

Проект № BG16RFOP001-1.038-0002-C01 „Мерки за повишаване
качеството на средата на обучение в общински училища и детски
градини в гр. Карлово и филиали“

ПОКАНА

за пресконференция и официална церемония „Откриване на обекта“
в СУ „Васил Левски“, град Карлово
Община Карлово има удоволствието да ви покани на 30.11.2018 г. /петък/ на заключителна пресконференция от 13.00 часа в община Карлово, Зала № 305 на общината за отчитане на дейности по проект „Мерки
за повишаване качеството на средата на обучение в общински училища
и детски градини в гр. Карлово и филиали“ и на официална церемония
по откриване на обновената и новоизградена образователна инфраструктура в от 14.00 часа в СУ „Васил Левски“, град Карлово.
В рамките на пресконференцията ще се огласи финализирането на дейности
по Проект № BG16RFOP001-1.038-0002-C01 „Мерки за повишаване качеството на средата на обучение в общински училища и детски градини в гр. Карлово и филиали“, финансиран от Оперативна програма „Региони
в растеж 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие.
На официалната церемония по откриване на обновената и новоизградена образователна инфраструктура в СУ „Васил Левски“ в град Карлово ще бъде открита новоизградена образователна инфраструктура.
от Община Карлово
„Този документ е създаден в рамките на проект „Мерки за повишаване качеството на средата
на обучение в общински училища и детски градини в гр. Карлово и филиали“, които се осъществяват
с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от Община Карлово и при никакви обстоятелства не може да
се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия
орган на ОПРР 2014-2020 г.“
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Сряда, 28 ноември 2018 г.

Търсят се
новите ВЕИ
шампиони
XII Национална конференция „Интелигентни
градове и региони - интегрирано енергийно управление и развитие, биоикономика, сгради с почти
нулево енергийно потребление„ ще се състои на 4
декември 2018 г. от 13:00
до 18:00 в зала „Средец“,
хотел „Балкан“. Неин ор-

ганизатор е Асоциацията
на българските енергийни
агенции (АБЕА)
Целта на конференцията е да насочи вниманието
на националните институции, общините, бизнеса и
обществеността към актуални теми в областта на
интегрираното енергийно
управление и развитие, ин-

ВЕИ Шампионите за 2016 г.

телигентните градове с
„умни„ сгради с близки до
нулевото енергийно потребление и чист въздух,
както и интелигентните региони с иновативни подхо-

ди за оползотворяване на
отпадъци за производство
на биогорива, биоенергия
и биопродукти.
За девета поредна година в рамките на конфе-

ренцията ще се проведе
тържествената церемония
по награждаване на победителите в Лига „Биомаса“ и Лига „Слънчева
енергия“ на Българската

шампионска ВЕИ лига,
състезаващи се със своите
постижения и в Европейската шампионска лига по възобновяеми енергии.

Иновативно

НОВИНИ ОТ БРАНША

Secdoor стартира производство на
високоскоростни секционни врати

СТРОЕЖЪТ НА
ГАЛЕРИЯТА на „Гладстон“ е временно спрян.
„Причината е в това, че
след събарянето на сградата трябваше да мине
проверка от археолози.
Това е рутинна процедура,
която следва задължителните препоръки на Института по паметници на културата (НИНКН). В найскоро време ще възстановим строителството на
новата галерия“, уверява
инж. Румен Хорев от фирма „Микс консулт“, която
упражнява надзора на
обекта. Той уточни, че работата на обекта е спряна
с оглед сигурността на
екипа от археолози. Те вече са завършили своето
наблюдение, като в изследваните пластове не е
открито нищо съществено
като находки - това пише
в протокола на археолози-

Даниела Арнаудова

Досега в портфолиото
на компанията СИД Ентърпрайз, собственик на
търговската
марка
Secdoor,
присъстваха
т.нар. „бързи врати“, но от
PVC материал.
Новият продукт, въведен в производство от
компанията, е от системата на секционните врати, има същата висока
скорост на движение,
достигаща 1 м/с като
конвенционалните, но е
изработен от твърди секции. Това прави вратите
изключително подходящи за външна употреба, с
надеждна охранителна

функция, което до момента, при стандартните,
е постигано чрез две врати, работещи на едно
място. Високоскоростни-

те врати с марка Secdoor
могат да имат и прозрачни секции, като разликата
им с тези от PVC се проявява по отношение висо-

032/603 454
0887 987 414

чината на панелите - те
могат да достигат максимум до 400 мм. Запазват
се контурите на отваряне
под тавана, има вариант
за балансирана и небалансирана система, като
циклите на отваряне достигат до 200 000 цикъла,
а максималният размер
на вратите е 5000/5000
мм. Основното приложение на скоростните врати
е в индустрията, по-конкретно в логистиката,
складове и производства
с бързо движение на стоки, както и помещения, в
които запазването на
температурата е особено
важно.

те, твърди инж. Хорев.
ПРЕЗ 2019 г.
ОСОБЕН ИНТЕРЕС ще
представляват алтернативните инвестиции - основно жилищни в особени
класове имоти, като жилища за възрастни хора, студентски общежития, обслужвани апартаменти под
наем, социални жилища и
логистични съоръжения, а
на последните места в класацията по приоритетност
са търговските проекти.
Оптимизмът намалява по
отношение на увереността
на бизнеса за развитие, доходност, норма на печалба
и заетост в сектора. Това
показва годишният доклад
на PWC и ULIEmerging
Trends in Real Estate, коментирано от Юлиян Михов, директор бизнес развитие в PWC, по време на
годишната конференция
BalREc 2018.
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Идеята е с промяната на ОУП - Пловдив
върху земеделски земи в Пловдив ще се
строят кокетни еднофамилни къщи

МОТИ

Фирма „Булплан“ ще
разчертава промените в
Общия устройствен план
на Пловдив, след като екипът ӟ спечели обществената поръчка на общината.
10 години след като беше
приет през 2007 г., генералният план, по който ще
се развиe градът, има нужда от актуализация с оглед
на новата икономическа
обстановка.
За целта Община
Пловдив изготви задание, което бе процедирано през 2016 г. Малко
след това възложи поръчка за промяна на
ОУП на стойност 534
000 лева с ДДС. С новия
ОУП една от задачите на
местната управа е да
промени предназначеДаниела Арнаудова

Ф

аворитите на
общината
„Булплан“ - са
познато име в
градоустройството на Пловдив. Фирмата
е софийска, но в екипа ӟ
участват много пловдивски проектанти, които под
ръководството на арх. Белин Моллов работиха
ИПГВР (Интегриран план
за градско възстановяване
и развитие) и Концепцията
за пространствено развитие на Пловдив.

Какво
представлява
ОУП и защо
той е толкова
важен
за града?
Общият устройствен
план е ключов документ
за развитието на града,
обясняват експерти. Понеже именно той определя
стратегическите насоки за
социално-икономическо и
пространствено развитие
на Пловдив в следващите
20 години. Планът (ОУП)
върви паралелно с Плансхема на комуникационно-транспортната схема.
И двете разработки се
правят в синхрон с постановките на „Нова Атинска
харта“ на „European
Council of Town Planners“
от 1998 г., която съгласу-

С 534 000 лева

Пълен ремонтза Общия
устройствен план на Пловдив
нието на земеделските
земи, за да може собствениците да строят, без
да обикалят дълго време
по институциите. Промените касаят и новите
квартали, които се разрастват с бързи темпове
напоследък - Беломорски, Остромила, Терзиите.

Актуализацията се налага заради новата
икономическа обстановка, улесняват
процедурата за инвеститорите

ва принципите за развитие
на европейските градове
през 21. век.
Само че тук е важно да
се направи едно уточнение
- Общият устройствен
план съгласно ЗУТ (Закона за устройство на територията) не е план за пряко приложение. Прякото
му приложение се осъществява чрез т.нар. ПУП
- Подробни устройствени
планове.

Кое тогава
налага
промяната
му?
Специалистите твърдят, че съществуващият
ОУП реално не е обвързан с никаква европейска
стратегическа
рамка.
Идеята за актуализация
на генералния план на
Пловдив не е от днес.
През 2010 г. Общинският
съвет взима решение за
актуализация на Общия
устройствен план на
Пловдив. „Мотивът беше, че има промяна на
икономическата обстановка, т.е. бяхме в ситуация на финансова криза,
което наложи преразглеждане на много положения, примерно ангажиментите на общината да
прави пътища в нови, често безсмислени територии, като земеделските
земи“, обясняват експерти. Те припомнят, че Об-

воначално ще се отчуждават имоти от базата на
ПФК „Ботев“ до разклона
с ул. „Остромила“. С
разширението на бул.
„Васил Априлов“ ще се
засегнат имоти от ул.
„Войнишка слава“ до бул.
„Шести септември“. Общината продължава с отчужденията по „Голямоконарско шосе“, по проекта
за бул. „Марица-север“,
бул. „Северен“. За отчуждение е определен и имотът на бул. „Шести септември“, който стопира
пускането на кръговото
край магазин „Бриколаж“.
Догодина се очаква да започнат отчуждения и по
„Пещерско шосе“. Проблемът с отчуждаването
касае вече построени сгради. Въпросът обаче е:

как и кой
регулира
новото
строителство?

„Концепцията за пространствено развитие на Пловдив“ вече е готова. Целта й е да изследва
връзките на община Пловдив със съседните общини.

щият устройствен план
на Пловдив беше изготвен през 2005-2007 г., по
времето на бума на
строителството, което се
оказа един голям балон.
Тогава хипотезата беше,
че този процес ще продължи до безкрайност,
при това равномерно.
Има още една причина
Планът да виси във въздуха - през 2005-а България не беше член на ЕС,
т. е. ОУП не е обвързан с
никаква европейска стратегическа рамка. Освен
това приетият през 2007
г. Общ устройствен план
на Пловдив няма ясна
реализация на предвижданията, липсва адекватна
общинска политика по
управление на процесите
на устройственото развитие. Всъщност реализирането на ОУП се извършва без утвърдени правила и нормативи за прила-

гането, не се изпълняват
и Програмата за спешни
действия и Етапният план
за реализацията му до
2025 г. - това отчитат
специалистите,
които
наблюдават развитието
на Плана в годините.
Изводът е, че е необходимо преразглеждане
на потенциала на компактния град и урбанизирането на землищните територии.
„В края на 2018-а
Пловдив вече има цифрова кадастрална карта. Затова, когато се анализира
територията на града, с
нея (кадастралната карта)
се получават драстични
разлики с всички параметри на ОУП от 2007 г. Планът е изчисляван по класическия метод, по тази
причина в него има съществени
структурни
грешки“, коментират от
екипа на „Булплан“.

Съобразява ли
се новото
строителство
с планираното
разширение на част от булевардите в града - това е
другият възлов проблем.
В момента програмата на
общината предвижда разширение на няколко трасета. Те са заложени и в
сегашния ОУП: „Коматевско шосе“, „Голямоконарско шосе“, бул. „Васил
Априлов“, на по-късен
етап и „Пещерско шосе“.
На практика обаче предстоящите ремонти „влизат“ в капана на множеството частни имоти, които
трябва да бъдат отчуждени, за да се осъществи
въпросното разширение
на пътя. По трасето на
„Коматевско шосе“ пър-

Издават ли се разрешения за строеж на сегашната регулационна линия на
трасетата, чието разширение предстои? „В момента
има действащ регулационен план и той определя
какъв е габаритът на всяка
улица. В този план се определят границите ӟ и всички
новостроящи се сгради се
съобразяват с него. Когато
се планира разширение на
трасето - улица или булевард - отново се прави
план, има предвидена регулационна линия и новото
строителство се съобразява с плана от момента, в
който той влезе в сила.
Ние изискваме от проектанта да осигури отдръпване на необходимото разстояние от главния път.
По-проблемно е в „новите“ квартали на Пловдив, където къщите са
строени покрай пътищата,
в бивши земеделски земи
- сега ги регулираме с нови планове, но обикновено тези планове се правят
на парче. Защо? Защото
имаме два варианта: или
съществуващите сгради,
попадащи в трасето, се
отчуждават и това отнема
години, или пътят се коригира, ако има възможност, спрямо вече построените сгради, обясняват
специалисти от Община
Пловдив.

Градът вече планира съвместно
със съседните общини
Даниела Арнаудова

Една от слабостите в
настоящия ОУП - Пловдив е, че той пренебрегна
взаимната свързаност на
съседните общини и нейната функционална значимост.
Индустриалните зони
на града, които в голяма
степен попадат именно в

тези съседни общини,
обаче се оказват важен
резерв на градската територия. В Европа днес се
наблюдава един ключов
процес - европейците си
мислят, че хит за развитието на континента трябва да стане реиндустриализацията - нещо, от което те се отказаха преди
време и го „подариха“ на

китайците. Това е идеята
да върнем индустрията в
Европа. Индустриализацията обаче няма как да се
върне в Западна Европа,
но днес тя излиза на преден план в страните от
Източна Европа. И това е
аутсорсингът на индустрии и на софтуер. Точно
този аутсорсинг създава
индустриалните зони и за-

Новите икономически зони на Пловдив попадат в съседни общини

това те са толкова важен
резерв на градската територия, обобщават експертите.

Ето защо плановете на
градове като София,
Пловдив, Варна трябва да
се планират съвместно, с

общи проекти със съседните общини. В Пловдив
вече има нагласа за тези
процеси.
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Искам думата

Жп възел Пловдив изяжда“
ценни градски територии
Неясни взаимоотношения между Община Пловдив и НКЖИ
спъват градоустрояването и развитието
на транспортната
инфраструктура на
Пловдив. От няколко
години в пресата се
презентира проектът
на НКЖИ за реконструкция на Жп възел
Пловдив. Факт е, че
двете големи гари са
в централната част
на Пловдив, а линиите
разкъсват града на
парчета.
Затова, като гражданин и данъкоплатец,
искам да задам няколко въпроса.

Инж. Желю Желев

Първо искам да попитам ръководителите на
НК „Железопътна инфраструктура“:
ә Има ли в проекта ви
визия по какъв начин ще
се намали негативният
ефект от жп линиите, които са чужди на градската
среда и пречат на развитието ӟ? Този проблем
възникна още преди повече от 40 г., когато градът,
разраствайки се, обхвана в
територията си железните
пътища, строени някога
извън него. За намаляване
на негативния ефект от
настъпилите нови условия
през 1975 г. правителството издава Указ за ускорено
архитектурно и градоустройствено развитие на гр.
Пловдив. Съгласно него
държавата ще финансира
изграждане на втори коловоз до с. Скутаре и директна връзка между гарите
„Тракия“ и „Филипово“, а
линията Пловдив-Филипово се демонтира. Държавата изпълнява задълженията си - вторият коловоз
до Скутаре е построен, коловозът за връзка с Филипово е изграден до река
Марица,
включително
мостът над нея, и жп линията Пловдив-Филипово
си стои досега. Всеки ден
стотици граждани чакат с

От него останаха само релсите, които покриват над 1000 дка земи
в центъра на града. От тях се използват не повече от 200-300 дка

Така ще изглежда естакадата по
линията Пловдив-Филипово

колите пред прелезите,
докато мине някоя мотриса с 4-5 пътници. Всички
приказки, че ЕС настоява
тя да не се демонтира, че
капацитетът ӟ е запълнен
на 60% и като нарасне
броят на пътниците, тя няма да ги поеме и трябва да
се удвои, са пълна лъжа.
Няма откъде да дойдат и
пътниците, и товарите.
Твърди се, че тя имала
стратегическо значение ако България бъде въвлечена във военен конфликт,
по линиите не само влакове, а крачни дрезини няма
да се движат. Предлага се
удвояване на линията и
вдигането ӟ на мостова
конструкция - да, но подобно съоръжение не се
строи повече от 60-70 г.
по света. Ще го построим
с „чужди пари“, а откъде
ще се вземат пари за поддръжка, като няма приходи. Ако действително някой ни е дал милиони, защо да не ги използваме за
реконструкция на южната
обходна линия? По тази
линия ще минават всички
товарни влакове, за които
Пловдив е транзитна гара.
Защо те минават през центъра на уж европейския
град Пловдив?
ә Асеновград винаги
е играл ролята на сателитен град на Пловдив. Хиляди асеновградчани работят в Пловдив и обратно. Към Асеновград се намира и летището, само че
в действителност то е недостъпно за пътниците

без кола. Всеки пътник от
Пловдив може да стигне
по-лесно до софийското
летище, отколкото до
пловдивското. Ами ако
чужденец се излъже да
кацне на Летище Пловдив,
какво да прави? В момента от гара Пловдив за гара
Филипово се движат 10
влака, а за Асеновград 15. Следователно за Асеновград има повече пътници и перспектива те да
се увеличават заедно с
растежа на града. Ако искаме да направим нещо
полезно с европейските
пари, трябва да реконструираме линията до Асеновград, като тя премине
през летището.
ә Някога Жп възел
Пловдив беше голям
транспортен център. На
Сточна гара се товареха и
разтоварваха десетки вагони. Много влакови композиции се разкомплектуваха и се комплектуваха
нови. Имаше завод за ремонт на вагони. Днес цялата тази дейност я няма!
Останаха само релсите,
които покриват над 1000
дка ценни градски територии, а от тях се използват
не повече от 200-300 дка.
Вашият проект какво
предвижда за тези площи?
Не може ли ненужните
площи да се освободят за
градско строителство? В
Пловдив се строи вече в
покрайнините, където няма улици, водопровод, канализация, а стотици декари в центъра стоят покри-

ти с ръждясали релси.
ә Вестниците пишат, че през последните
десетина години сте завършили реконструкцията
на линията ПървомайСептември срещу близо 1
млрд. евро. Но тези, които
не четат вестници, няма
как да научат за това, защото се качват на същите
стари вагони, със същите
разписания и същите приходи от билети. Имате ли
прогноза кога ще тръгнат
скоростните влакове и ще
се получи очакваният
ефект? Ако това не стане,
скоро ще се окаже, че сте
заложили икономическа
бомба със закъснител за
тези, които идват след вас.
Разходите за реконструираните линии непрекъснато ще растат. Не внасяте
амортизационни отчисления, за поддръжка и ремонт, защото нямате завишени приходи. Кръгът
се затваря и отново ще искате дотации.
ә Защо при реконструкцията на линията
Пловдив-София започнахте от най-добрия участък
Пловдив-Септември
прав, без височини и завои. По този участък преди 40 г. експресните влакове се движеха със скорост над 100 км/час и стигаха до София за по-малко
от 2 часа. Доколкото знам,
в планинската част реконструкцията предвижда изграждане на ново трасе,
включително тунели. Ако
бяхте започнали оттам,

вече щяхме да имаме ново
ефективно трасе, върху
което влаковете можеха
да се движат поне със 100
км/час, вместо сегашните
40-50 км/ час. Дори оттук
нататък да спре потокът
от пари, поне от вложените пари щеше да има
ефект. Оставам с впечатлението (и не само аз), че
във вашето ведомство понятията икономичност,
ефективност, възвръщаемост не са познати.
Във връзка с това искам да задам няколко
въпроса и на кмета на гр.
Пловдив г-н Иван Тотев.
1. Преди много време
поставих на вашия предшественик въпроса защо
общината се отказва от
постановлението от 1975
г. за демонтаж на линията
Пловдив-Филипово. Той
обеща да проучи въпроса
и да даде отговор. Очевидно не е завършил проучването си, защото отговор
няма. През ваше време
съм поставял няколко пъти този въпрос чрез в.
„Марица“. Вие и вашият
екип мълчите. Вместо вас
отговарят от НКЖИ с абсурдни аргументи, като
нито един от тях не е в интерес на гражданите. Вие
мълчете, следователно ги
приемате. Дори и от
НКЖИ да са прави, вие
трябва да застанете зад
интересите на избирателите си, а решението да
оставите на арбитъра. Арбитърът вече се е произнесъл, като е взел реше-

ние в интерес на общината, т.е. на гражданите. Вие
сами се отказвате. Обяснете защо го правите? Същото се повтаря с Бетонния мост - давате съгласието си той да се събори,
без някой да е обяснил защо трябва да се събори,
вместо да се реконструира.
2. По отношение на
прословутия „пробив„ под
Централна гара Пловдив.
Повече от 5 г. този пробив
не слиза от страниците на
в. „Марица“. Пробивът ще
се финансира и строи от
НКЖИ и проектът е готов. В края на краищата се
оказа, че няма нито
проект, нито пари за
строителство. Цялата тази
многогодишна сага нямаше да я има, ако от общината бяха проявили компетентност и професионализъм да направят нещо
абсолютно необходимо за
конкретния случай - да
възложат предпроектни
проучвания на тема: „Необходимост и възможности за изграждане на четвърта транспортна връзка
между районите „Южен“
и „Централен“. Ако бяха
направени тези проучвания, нямаше да има нито
политически, нито икономически спекулации. Какъв е крайният резултат
от всички приказки - необосновано и безотговорно
решение за събаряне на
Бетонния мост. А може
би още от началото това е
било целта.

