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  ТаланТ и ТворчесТво  

Изложбата в Българския 
институт представи 
студентски разработки 
на теми, свързани със 
съвременните пробле-

ми на градската среда и гледната точка 
на новото поколение за подобряването 
й. За да открият изложбата, от България 
пристигнаха трима студенти  от спе-
циалността „Урбанизъм” към Архите-

Всички пътища  
водят до... България

На 4 октомври, Българският културен институт откри изложбата 
„Транспортът в града – средство за движение, общуване, развитие“ 
на Асоциацията на студентите по урбанизъм в България 
(АСУБ). Събитието беше част от съпроводната програма на 
шестото издание на международния фестивал за архитектура 
и урбанизъм, „Architecture Week”, който се състоя от 1 до 28 
октомври. Гост на събитието беше Лиляна Павлова, министър на 
регионалното развитие и благоустройството на България.

ктурния факултет на Университета по 
архитектура, геодезия и строителство 
в София. Това бяха Юлия Иванова, за-
местник-председател на АСУБ, Пламен 
Апостолов и Димитър Андонов. Три-
мата представиха свои решения на ак-
туални проблеми в градоустройството  
и архитектурата.

Министър Павлова нямаше възмож-
ност да присъства на откриването на 

изложбата в Института, но участва в 
срещата на специалисти в Брожиковата 
зала на Старото кметство, която се състоя 
на 4 октомври, като част от програмата 
на фестивала „Architecture Week”. Освен 
това, в рамките на посещението си, по 
покана на Министерството на външните 
работи на Чехия, тя изнесе пред Дипло-
матическия корпус и представители на 
Министерството лекция на тема „Пуб-

личната дипломация и европейските 
фондове – първият програмен период на 
България: научени уроци и перспективи”, 
в която обобщи наученото в работата 
със средства от ЕС и перспективите за 
следващия период.

В лекцията си, министър Павлова 
се спря на областите, в които България 
получава финансиране от фондовете на 
ЕС. Изтъкна, че най-важното е постиг-
натото да бъде видимо, а реализацията 
на проектите да доведе до дългосрочни 
резултати.

Като основен проблем тя посочи 
състезателната процедура при канди-
датстването по проекти. За пример даде 
тези, които се отнасят до общинската ин-
фраструктура и заключи, че общините се 
затрудняват да приоритизират проекти-
те, да планират подготовката им и да ги 
изпълняват едновременно. Всичко това 
налага промяна в процедурите.

Според стратегията на Министерство-
то, главен приоритет през следващия пе-
риод ще бъде енергийната ефективност в 
жилищните и обществените сгради.

Следващата, 2013 година, е изклю-
чително важна за Министерството. 
Причината за това е, че програмните 
периоди, в рамките на които то понас-
тоящем планира, са седемгодишни. На-
стоящият изтича именно в края на 2013 
година. По този начин 2013 се превръща 
в ключова, тъй като в нейните рамки 
ще се договарят бюджета, средствата и 
приоритетите през следващите седем 
години. С други думи – къде България 
иска да бъде през 2020 г.

Към Таня Митова, медиен съветник 
на министър Павлова, отправихме въ-
проса с кое от постигнатото през по-
следните години Министерството се 
гордее. Като един от успехите тя изтък-
на новата визия – като градска среда 
и като развитие – която имат много 
български градове.

След това се спря на точка, която все-
ки, който следи събитията в България, е 
отбелязал – засиленото внимание на пра-
вителството към големите транспортни 
строежи. „България – заяви госпожа 
Митова, – е уникална от гледна точка на 
географското си местоположение, бла-
годарение на което пет от европейските 
коридори минават през територията й. 
Няма друга страна с подобно значение 
в Европейския съюз. Това е трафикът 
Изток – Запад (Азия – Европа), както и 
Север – Юг. Ето защо ръководството на 
МРРБ счита, че трябва да продължи да 
инвестира в сферата на големите инфра-
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структурни проекти, които са от огро-
мно начение за развитие на регионите.

Успехите, който са сред най-видими-
те, е изграждането на две магистрали 
– „Люлин“ и почти завършената магис-
трала „Тракия”, която води до морето. 
Началото на нейния строеж е поставено 
през 1984 г. и най-накрая ще бъдат за-
вършени всичките 400 километра – оч-
аква се това да стане през пролетта на 
следващата година. „През тази година 
бяха пуснати 80 км и сега, със спазване 
на ограниченията, разстоянието София 
– Бургас може да се вземе за 3 часа.”

Друг проект, който трябва да бъде 
завършен през следващата година, е 
автомагистрала „Марица” – тоест пътят 
към граничния контролно-пропуска-
телен пункт „Капитан Андреево”, раз-
положен на границата с Туриця. Пътят 
е изключително натоварен, тъй като 
е и транзитен трафик през България. 
Автомагистрала „Хемус” също е във 
фокуса на МРРБ. Това е голям проект, 
изискващ сериозни инвестиции.

„Работи се по изграждането и на 
автомагистрала „Струма” – продължи 
Таня Митова, – два участъка са вече в 
процес на изграждане, третият обаче 
е истинско инфраструктурно и инже-
нерно предизвикателство. Само той ще 
струва над един милиард евро. Става 
въпрос за отсечката в Кресненското де-
филе. Почти цялата територия спада под 
проект „Натура 2000” (общоевропейска 
мрежа от защитени територии, целяща 
да осигури оцеляването на застрашени 
видове и местообитания в Европа, бел. 

на ред.). Планирано е изграждането на 
два тунела – единият 13-километров 
тунел, другият – 2,5 км, които, според 
специалистите, ще оскъпят проекта. 
В същото време обаче ще се съхрани 
уникалната природа на дефилето.”

Най-сериозните въпроси за решава-
не в тази насока въпреки това стоят не 
пред инженерите, а пред служителите на 

Министерството, които през следващата 
година трябва да защитят плановете си 
пред Европейския съюз. Там предстои 
сблъсък със стремежа на старите – ако 
ги наречем така – страни-членки на Ев-
ропейския съюз за промяна в концеп-
цията на приоритетите в ЕС. Според 
тях, Кохезионният фонд вече не трябва 
да бъде толкова силно фокусиран вър-
ху изграждането на инфраструктурата 
на новите страни-членки. България ще 
настоява за запазване на пропорциите – 
или най-малкото за не така радикални 
промени – за да намали изоставането 
в развитието на инфраструктурите. В 
края на краищата говорим за средства 
от Кохезионния фонд, а „кохезия” оз-
начава сближававане. България трябва 
да отстоява позициите си. 

България е  
уникална с петте 

европейски коридора, 
които минават през 

територията й.
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