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Главният архитект на столицата Здравко Здравков пред „Труд“: София ще бъде
модерен град с пешеходен исторически център
– Г-н Здравков, напоследък се появи нова полемика, която раздели столичани – строителството
на небостъргачи в София. Пасва ли този вид сгради на визията за развитието на града?
– С Общия устройствен план от 2009 година се определиха смесени многофункционални зони. В тях
няма ограничение на кота корниз, тоест липсва лимит за височина. В комбинация с член 27, алинея
3 от Закона за устройство на територията, в който също има пропуски, се дава възможност да не се
спазват градоустройствените параметри за височина, плътност на застрояване и коефициент на
интензивност.
– На прост език това какво означава?
– Има един градоустройствен параметър – озеленяване (другото може да се заобикаля – б.а.). Така
започна състезанието с високите сгради между самите предприемачи. В момента имаме една
сграда от 125 метра на „Цариградско шосе“. Издадох разрешение за строеж на втора, която е зад
нея и по проект е 202 метра, а сега идва следващата инициатива за 215 метра на бул. „Черни връх“.
На този етап ограничението, което имаме за кота корниз, е само изискването на Ръководство
„Въздушно движение“ за безопасен коридор за самолетите, кацащи на летище София.
– Как ще се регулира високото строителство?
– Идеята е да създадем законови правила, които да регламентират височината – да е ясно
ограничението в кота корниз. Защото вземането на решения по целесъобразност е изключително
неправилно. Отделно е необходимо да намерим мястото на бъдещото сити. Една част от него вече
се формира около метростанцията на Интер експо център. Естествено е високите сгради да бъдат
около Централната гара, както е в много държави. В западното направление ще се развие бъдещото
продължение на метрото по бул. „Царица Йоанна“ до Околовръстното шосе и там би могло да се
направи комплекс от високи сгради. За всички останали райони трябва да се намери регламентация
на височината, защото в момента липсват правила в тази сфера и е съвсем логично предприемачите
да се възползват.
– Наистина ли има състезание между предприемачите за все по-високо строителство?
– Това състезание е най-малкият проблем. По-важното е, че подобна сграда увлича към себе си
огромен брой автомобили и натоварва територията, където е построена. Защото тази територия
вече е с определени градоустройствени параметри. Затова искаме да създадем система за
дефиниране и анализ на трафика. Тоест трафикът към тези сгради да бъде изследван не само на
базата на местата за гариране и паркиране, а да е ясно как се стига и влиза в самото здание. Защото
повечето инвеститори във вече оскъдната градска територия искат да захранват сградите през 6метровите улици. При едностранното паркиране на тези артерии пропускливостта им става
изключително ниска. И ако във въпросната сграда бъдат изградени например 500 паркоместа и тези
коли трябва да минават през улица с широчина 6 метра, с паркирали коли от едната страна,
представете си какво става – реално до „небостъргача“ ще се стига и влиза повече от час. При
обратния вариант – излизането, ще е същото. Трябва да си дадем сметка, че в България не сме
свикнали да живеем и работим в такива места. Тепърва ще трупаме горчив опит, защото подобно
работно пространство се напуска от половин до един час.
– Тогава къде е мястото на тези сгради?
– Мястото им е там, където има перфектна логистика, обезпеченост с метро, всякаква инженерна
инфраструктура – нови водопроводи, ток, канализация, за да не се претоварва градската мрежа.
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Така че дебатът в обществото води в посока създаване на правила, с които да се определи къде да
се издигат високите сгради.
– Регламентът на София изостанал ли е, или просто не може да се развива с темповете на новото
строителство?
– При последното изменение на Общия устройствен план през 2009 г. може би никой не е очаквал,
че технологиите ще се развият толкова бързо. Опитът, който натрупаха инвеститорите, дава
възможност за високо строителство. Но то е изключително скъпо. Има и много сериозни изисквания
за обезпечаването му, за да бъде сградата сигурна.
– Как ще се намери балансът между новите високи сгради и идеята София да бъде зелен и дишащ
град?
– Ще намерим място на ситито и така ще определим точно къде е територията за развитие на
модерното строителство. Трябва да запазим историческия център с ясно ограничаване в кота
корниз, като този център ще е основно пешеходен. Така София може да бъде прекрасен зелен град.
Плътността на застрояване на историческия център дава възможност да се развият максимален
брой пешеходни връзки. Зеленият град е система от мерки, които включват не само озеленяване,
но и мобилност. Както казах, ако някоя висока сграда бъде построена на място, до което не стига
достатъчно градски транспорт, до нея хората ще отиват с автомобилите си. Но да вземем за пример
Париж – там от няколко месеца има забрана до и в офисните сгради да има паркоместа. Така се
преминава към вариант обществен паркинг, който е скъп. Във френската столица няма как да се
паркира неправилно и хората започват да ползват градски транспорт или да пътуват за работа с
велосипед. Това е пример за система от мерки, които реализират зелени политики. Защото
зеленият град всъщност е съставка от много компоненти.
– Споменахте историческия център. Паметниците на културата не са във вашия ресор, но като
експерт как ще коментирате случая със събарянето на Двойната къща на бул. „Васил Левски“,
който предизвика обществен дебат?
– Чудесно е, че има такъв дебат, защото обществото показва, че обръща внимание на случващото
се и това променя мисленето на инвеститорите. Имаме желанието да регулираме нормативната
уредба и в тази посока. Двойната къща беше оставена като паметник на културата в подробния
устройствен план. Трябваше да се запазят фасадите й, като това решение все още е в сила. Считам,
че е необходимо тези сгради да бъдат защитени в максимална степен с бъдещи промени в
законодателството, но не само с репресивния механизъм на глобите. Той е едната страна. Другата
трябва да се търси. Каква ще е тя – данъчни облекчения за собствениците, директни субсидии или
чрез други механизми, не мога да кажа. В момента собствениците на паметници на културата не ги
виждат като историческа ценност, а като възможност за голяма печалба. За да запазим духа на
София и същевременно да я превърнем в модерен европейски град, трябва да съхраним нейното
минало. Там се крие духът на столицата.
– Какви са проблемите на София, които трябва да бъдат решени през следващите 4-5 години?
Какво предстои след това, защото се работи по визия на града до 2050 г?
– В краткосрочен план можем да посочим коригирането на всички пропуски в нормативната уредба,
даващи възможност да се претоварва градът. Идеята на кмета г-жа Йорданка Фандъкова, която
подкрепям напълно, са промени, спиращи практиката да се действа по целесъобразност. Тоест
когато разгърнете плана на София, да сте абсолютно наясно във вашата собственост какво може да
се прави и строи. Тази информация трябва да стане обществено достъпна и ние вече работим по
това. Необходимо е и да намерим формулата, по която Столичната община да започне да
придобива терените, нужни за реализирането на улици, озеленяване. При бюджета, който имаме,
трябва да посочим ясни приоритети и затова създадохме работни групи, които да ги очертаят.
Спешните неща в града са породени от вече реализираното застрояване, което е направено, без да
има подходяща инфраструктура, улици, тротоари. В по-дългосрочен хоризонт общинският съвет
възложи изработването на визия до 2050 г. В тази визия трябва да посочим целите си – да сме
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наясно какъв искаме да бъде нашият град. В момента нивата на моторизация тук са едни от найвисоките в Европа. Промяната в приоритетите идва от инвестициите, които прави Столичната
община в развитието на градския транспорт, в изграждането на велоалеите. Трябва постепенно да
убедим хората да слязат от автомобилите, като им предложим два фактора – цена и време. Когато
им покажем, че има начин да се придвижат от точка А до точка Б по-бързо и по-евтино, отколкото
с личната си кола, те постепенно ще свикнат.
– Може ли да посочите конкретно някой проблемен район?
– Проблемите, които възникнаха след реституцията през 90-те години, са във всички квартали без
изключение. Напоследък доста се шуми за „Младост“, но ситуацията е идентична в „Левски Г“,
„Обеля“, „Мусагеница“, „Дружба“. Реституцията на земя в реални граници създаде всичко това. Не
може в градоустройствено планираната схема на даден комплекс, където са подредени училища,
детски градини, жилищни блокове, зелени площи, да се върнат имоти във вида, в който са били
преди десетки години. Много от тези имоти се възстановиха от съда и сега основното напрежение
е между техните собственици и хората в блоковете. Подробните устройствени планове са
гражданският договор, който трябва да се спазва. Когато такъв план е приет, той е единственият
законов механизъм, по който да се развива правилно комплексът.
– Подробният устройствен план на „Младост“ е приет сравнително скоро, през 2009 г., нали така?
– Да, след поредица от тежки обществени обсъждания. Той представлява един вид договор между
собствениците на имоти и притежателите на жилища. Въпросът е, че когато се обяснява как този
план е остарял, трябва да се предложи нещо друго. Подчертавам, че в изработването на тези
документи участват всички страни – не само онези, които имат апартаменти, но и собствениците на
терени. Разглеждат се исканията за застрояване на имотите. Ако обърнем внимание на първия
вариант на плана до този, окончателно одобрен през 2009 г., то трябва да се каже, че застрояването
е намалено с около 70%. Тръгне ли се към нов план, всички хора с искания за ново строителство ще
бъдат въвлечени отново в процеса и ще могат пак да изтъкнат аргументите си. Както сега се поемат
конкретни обещания, че „Младост“ ще стане зелен, да не се случи точно обратното. Защото
параметрите на комплекса като плътност на застрояване са 21%. В нашия анализ, който неведнъж
съм цитирал, пише, че 117 000 квадратни метра частни терени вече са резервирани за озеленяване.
Тепърва предстои процедура за изкупуването на тези имоти.
– Откъде дойдоха данните за над 400 000 кв. м в „Младост“, които са предвидени за ново
застрояване?
– Анализът, който се направи, е на базата на подробните устройствени планове, които не са тайна.
От 2009-а стоят на сайта ни. Лесно е да се направи сметка като брой етажи, разгъната застроена
площ. Именно планът предначертава къде може да се строи. Инвеститорите го гледат и си правят
сметка. Така са сключени доста сделки. Сега идват хора и казват: „Аз съм си купил имот заради
одобрения устройствен план на „Младост“. Сега не мога да строя, както е записано в плана. Кажете
ми какво да правя?“ Такива собственици на имоти ще заведат дела и ще ги спечелят. Последствията
– всички софиянци ще плащат съответните неустойки. Затова накарах колегите да направят анализ
на предвиденото в устройствения план на „Младост“ застрояване и показах данните. Но веднага
тръгнаха спекулации по отношение на площта за нови строежи спрямо квадратурата на комплекса.
Препоръчвам, преди да се прави това, малко и да се чете. Процентът на озеленяване в „Младост“
е изключително висок. При нормативен процент за жилищните комплекси от 15 на сто във всички
микрорайони на „Младост“ зелените площи са 28,89% – почти двойно. При плътността за
застрояване – нормативен процент 40, в момента е 21 на сто – двойно по-малко.
– Има ли изход от този омагьосан кръг, в който са собственици на имоти с окончателни съдебни
решения в тяхна полза и жителите на кварталите, които не искат да се строи?
– Именно заради това поддържаме непрекъсната комуникация с районните кметове, които найдобре познават всеки случай. Не подхождаме с общо решение, защото има реституирани имоти в
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детски площадки, такива, които са буквално под прозорците на някой блок. Търсим изход за всеки
казус.
– Това не отклонява ли вашето звено от същинската работа?
– Затова седя на този стол, за да намирам решения. Не трябва да се тръгва с позиция „Ще направим
мораториум върху строителството“. Да, такава забрана е решение, но временно. То ще ни даде
възможност, на мен и на кмета на дадения район, да си седим спокойно и да си почиваме в
следващите две-три години. Повярвайте, на мен ще ми е най-комфортно – няма да се налага да
издавам разрешителни за строежи, да се срещам с гневни хора. Но така прехвърляме проблема на
следващото управление, при което ще изтече забраната. Това не е решение на задачата, а просто
нейното отлагане. Собствеността върху терени в комплексите е законен факт. Нека намерим начин,
който минава през диалог. Никой не иска да му се строи под прозорците.
Нашият гост
Здравко Здравков е роден в Плевен през 1972 г. Завършва специалност “Архитектура” в
Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) през 1997 г.
Административният му опит започва в община Плевен през 1998 г., където става главен
специалист в сектор “Градоустройство”, а две години по-късно го оглавява. Бил е главен
архитект на община Червен бряг, а от 16 май 2016 г. е главен архитект на Столичната община
към направление “Архитектура и градоустройство”.
https://trud.bg/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2/
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157 разрешителни за строеж на нови сгради в София за тримесечие
През първото тримесечие на 2017 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж
на 1 093 жилищни сгради с 4 692 жилища в тях и 595 048 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на
29 административни сгради/офиси със 77 285 кв. м РЗП и на 1 141 други сгради с 809 774 кв. м РЗП.
Това сочат данните на Националния статистически институт.
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради
намаляват с 2.6%, жилищата в тях - с 12.3%, а общата им застроена площ - с 12.5%. Издадените
разрешителни за строеж на административни сгради са с 9.4% по-малко, а тяхната РЗП - с 3.5%. При
издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистран спад от 25.8%, а на общата им
застроена площ - от 23.1%.
В сравнение с първото тримесечие на 2016 г., издадените разрешителни за строеж на нови
жилищни сгради се увеличават с 10.1%, жилищата в тях - с 36.6%, а разгънатата им застроена площ
е повече със 17.0%.
Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради намалява с 32.6%, а
съответната им РЗП - с 11.9%. При другите видове сгради се наблюдава нарастване както на броя на
издадените разрешителни за строеж с 37.1% (фиг. 1), така и на общата им застроена площ - с 62.6%.
Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София
(столица) - 157, Пловдив - 144, Варна - 112, и Бургас - 94. Най-много жилища предстои да бъдат
започнати в областите София (столица) - 1 712, Варна - 744, Пловдив - 598, и Стара Загора - 321.
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През първото тримесечие на 2017 г. е започнал строежът на 639 жилищни сгради с 3 218 жилища в
тях и с 407 719 кв. м обща застроена площ, на 16 административни сгради/офиси с 59 203 кв. м РЗП
и на 460 други сгради с 290 719 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни
сгради са по-малко с 11.3%, броят на жилищата в тях - с 15.0%, а общата им застроена площ - с 13.8%.
Броят на започнатите административни и други видове сгради намалява съответно с 20.0 и 14.2%.
Същевременно общата застроена площ на административните сгради нараства над четири пъти,
докато при РЗП на другите сгради е регистриран спад от 35.5%.
В сравнение с първото тримесечие на 2016 г.,э започнатите нови жилищни сгради се увеличават с
6.3%, жилищата в тях - с 23.5%, а разгънатата им застроена площ - с 15.3%. Броят на започнатите
административни сгради нараства с 14.3%, а тяхната РЗП се увеличава близо пет пъти. Започнатите
други видове сгради са повече с 24.7%, но разгънатата им обща застроена площ намалява с 6.0%.
Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 84 жилищни и 75
други сгради; София (столица) - 117 жилищни и 20 други сгради; Варна - 82 жилищни, 3
административни и 23 други сгради; Бургас - 68 жилищни и 23 други сгради.
https://profit.bg/imoti/157-razreshitelni-za-stroezh-na-novi-sgradi-v-sofiya-za-trimesechie/

Източник: Gradat.bg
Дата: 03 май 2017

Оптимизъм: 37% ръст на жилищата с разрешение за строеж през първото
тримесечие на 2017 г.
Нарастващата активност на жилищния пазар (като брой сделки и отпуснати ипотечни кредити) се
отразява и в дейността на строителните предприемачи.
През първото тримесечие на 2017 г. са издадени разрешения за строеж на 4692 жилища в цялата
страна. Това е 37% ръст спрямо същия период на 2016 г. (3434 жилищни единици). Данните обяви
националната статистика.
Най-активно се строи в София - за три месеца са издадени разрешения за 1712 жилища спрямо 1321
за периода януари-март 2016 г. (увеличението е с 30%).
Във Варна издадените разрешения за строеж от началото на годината са за 744 жилищни имота в
сравнение с 429 бройки за съпоставимия период на 2016 г. (73% ръст).
Предприемачите в Пловдив също вдигат оборотите - 598 нови жилища са получили зелена светлина
за първите три месеца на годината, което е 65% ръст на годишна база.
Следващите по активност градове са Стара Загора (321 жилища), Бургас (235), Велико Търново (188),
Благоевград (169), Пазарджик (143).
Вижте нови жилищни проекти - в дигиталната система PDS.bg.
Сериозно раздвижване има и в графа "други сгради", където попадат хотели и почивни бази,
търговски и производствени обекти, както и сгради в областите култура, образование,
здравеопазване, земеделие и спорт. За първото тримесечие на 2017 г. са издадени разрешения за
строеж на 1141 нови обекти с обща РЗП от 809 774 кв. м. Това е 37% повече като брой сгради и 63%
повече като разгъната застроена площ.
Единствено при офисните и административни сгради има леко понижение в активността. За
първите три месеца на 2017 г. в цялата страна са издадени разрешения за строеж на 29 офис
билдинга с общо 77 285 кв. м разгъната застроена площ. Година по-рано зелена светлина получиха
43 административни сгради с 87 744 кв. м РЗП. Вероятно е офис строителството да излезе на плюс
още през следващото тримесечие предвид многото комплекси, които се проектират напоследък.
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Оптимистична е тенденцията и при другия още по-точен показател, който следи активността при
новите проекти - започнатото строителство. Тази статистика се отнася за строежи, при които има
открита строителна площадка и е определена строителна линия и ниво. В немалко случаи
инвеститорите вземат разрешение за строеж, но пристъпват към реалното изпълнение на сградата
след месеци и дори години.
Какво показват данните?
През първото тримесечие на 2017 г. е започнало строителството на 3218 жилища в цялата страна с
обща РЗП от 407 719 кв. м. Преди година тези числа бяха съответно 2605 жилища и 353 542 кв. м
РЗП.
При офисните и административни сгради е тръгнало изграждането на 16 обекта с 59 203 кв. м РЗП.
За същия период на 2016 г. сградите бяха 14, а общата разгъната площ - 10 176 кв. м.
В началото на 2017 г. е започнало строителство и на 460 други сгради с общо 290 719 кв. м РЗП. За
първите 3 месеца на предходната година статистиката показа 369 обекта с 309 206 кв. м РЗП.
http://gradat.bg/news/2017/05/03/2964562_optimizum_37_rust_na_jilishtata_s_razreshenie_za/

Източник: Infrastrucure.bg
Дата: 04 май 2017

Асоциацията на собствениците на бизнес сгради и Столична община ще работят за
подобряване на транспортната инфраструктура
Проведе се първата по рода си среща между членовете на Асоциация на собствениците на бизнес
сгради в България, Евгени Крусев, заместник кмет на Столична община по направление "Транспорт
и Транспортни Комуникации" и Христиан Петров, изпълнителен директор на Център за градска
мобилност, информираха от бизнес асоциацията.
На срещата бяха дискутирани актуални въпроси за градската мобилност и визията на Столичната
община за инфраструктурата на града. "Какво можем да помогнем и как да съдействаме на
общината, защото ние не само работим с най-големите инвеститори в града, но живеем тук и
искаме да имаме модерен град" – бе основното послание на Асоциацията на собствениците на
бизнес сгради към представителите на Столична община и а Център за градска мобилност.
В резултата на заявеното партньорство Асоциацията ще предоставя точни данни за работещите и
живущите в града, така че Центъра за градска мобилност да направи по-добри разчети за
възможния пътникопоток. Целта е тези, които сега пътуват с автомобили да бъдат стимулирани да
изберат градския транспорт. "Можем да реализираме конкретни стъпки в тази посока", каза
Христиан Петров.
Бе постигнато споразумение за популяризиране на услугите на масовия градски транспорт сред
корпоративни клиенти – членове на Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България с цел
увеличаване на ползвателите на тези услуги и намаляване на автомобилния трафик. Картите за
градския транспорт ще бъдат предложени с отстъпка от цената за членовете на сдружението, като
доставянето и зареждането на картите ще бъде правено на място в бизнес комплексите, където
работят много хора на територията на столицата. "В бизнес зоните на столицата работят хиляди
хора, които на място могат да получат картата за цялата градска мрежа, без да се редят на опашки",
каза г-н Петров.
От Асоциацията в лицето на нейния председател Таня Косева-Бошова се ангажираха да направят
проучване за нуждите на своите клиенти по отношение на мобилността.
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Зам.-кметът Евгени Крусев акцентира върху проектите и плановете за изграждането на нова
инфраструктура около района на летището и Цариградско шосе, както и на бул. "Т. Каблешков".
По време на срещата бяха обсъдени конкретни мерки за подобряване на транспортната
инфраструктура около големите офис комплекси, където има концентрация на голям брой
служители. Присъстващите обсъдиха и зоните за бъдещо развитие на велоалеите в града.
http://infrastructure.bg/news/2017/05/04/2965103_asociaciiata_na_sobstvenicite_na_biznes_sgradi_i/

Източник: Blitz.bg
Дата: 03 май 2017

Невиждано и суперлуксозно удобство ще глези столичани! Строителни инвеститори
планират нещо грандиозно
Да се качиш на метрото, без да излизаш от блока си. Това е едно от удобствата, които строителните
инвеститори предлагат на бъдещите жители на луксозни комплекси в София, пише в. "Телеграф".
За целта те са готови да вложат значителни суми за проектиране изграждане на топла връзка на
сградите им с подземната железница, както и за такси за право на преминаване и строеж. Такава
подземна връзка с метрото се планира да бъде изградена в бъдещия комплекс "Гранд каньон" в
столичния квартал "Младост", където ще бъдат вдигнати три жилищни сгради, най-високата от
които на 30 етажа. Точно срещу комплекса пък офиси има частна фирма, която също си е платила
право на строеж, евентуално за бъдеща връзка с метрото. Любопитното е, че частникът е платил за
ползване на терен, който преди е бил негов, но е отчужден именно заради изграждането на
подземната железница. В "Люлин" пък чуждестранен инвеститор е готов да финансира дори
строителство на нова метростанция, която да се намира в близост до негов парцел, където той смята
да строи жилищна сграда. Оказа се, че интересите му съвпадат с тези на общината, която също е
предвиждала междинна станция между сегашните "Сливница" и "Обеля". Идеята е тя да прави
връзка с жп линията към Банкя, Волуяк, Костинброд и Драгоман. Проектът обаче все още е само
намерение в много начална фаза. Не всеки блок може да си прави връзка с метрото. Трябва да бъде
сметнато какъв брой пътници ще я ползват и дали изграждането й е оправдано, за да се даде
разрешение. Такива връзки с подземната железница имат и някои от моловете в столицата.
"Парадайз център" в "Хладилника" например е осигурил за посетителите си директен подход към
станция "Витоша", която се намира в непосредствена близост. Доста по-сериозна инвестиция са
направили от мола в "Люлин", който е по-далеч от метрото, но все пак е изградил за своя сметка
връзка. Такава е предвидена и за мола до хотел "Хемус", но засега все още не е реализирана.
http://www.blitz.bg/obshtestvo/stolitsa/nevizhdano-i-superluksozno-udobstvo-shche-glezi-stolichanistroitelni-investitori-planirat-neshcho-grandiozno_news509498.html
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Източник: Vestnikstroitel.bg
Дата: 03 май 2017
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http://vestnikstroitel.bg/tema/154024_stolichnata-obschina-podgotvya-zakonodatelni-promeni-zavisochinata-na-sgradite/
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Източник: Btvnovinite.bg
Дата: 02 май 2017

Бомбата в „Младост” – за сплашване или провокиране на обществено недоволство
В пакета е намерена бележка, която гласи, че следващия път ще бъде сложена амониева селитра
Сплашване или провокиране на обществено недоволство това са основните версии, по които
работи полицията във връзка с откритото взривно устройството в столичния квартал „Младост”. В
пакета е намерена бележка, която гласи, че следващия път ще бъде сложена амониева селитра.
Това е вещество, което в комбинация с други продукти може да предизвика силен взрив, обясни
шефът на столичната полиция Младен Маринов.
„До момента още не може да се каже какво е веществото, което трябва да възпроизведе взрива и
какво е неговото количество. Според специалистите не е направен така, че да убива, а по-скоро
ефектът е бил гръм или за сплашване, или за предизвикване на внимание към дадения обект“, каза
още Младен Маринов.
Към момента няма заподозрени за поставеното взривно устройство. Ще бъдат разпитани и
организаторите на протестите, и служители в общината.
Засега видът на взривното вещество не е установен.
То беше намерено близо до строеж, срещу който имаше граждански протести, и по-късно беше
обезвредено.
Било е поставено в кашон близо до бл. 70. Мястото е оживено.
Строежът е обект на недоволство от местните жители, които няколко пъти протестираха срещу него
през последната година.
Стигна се и до оставка на районния кмет. Изборите дадоха властта в ръцете на Десислава Иванчева,
която обеща, че няма да се строи. Изненадващо миналия месец общината се е споразумяла с
инвеститора и строителството е започнало.
„Подадени са документи, документите отговарят, съответно има разрешително за строеж”,
коментира Иванчева.
От фирмата инвеститор на строителния обект отрекоха да имат нещо общо с взривното устройство,
като отказаха да застанат пред камерата на bTV.
http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/bombata-v-zmladost-za-splashvane-ili-provokirane-naobshtestveno-nedovolstvo.html

Източник: Sofia.topnovini.bg
Дата: 03 май 2017

Кметът на "Младост": По-евтино излиза нов квартал, отколкото застрояването на
градинки
В "Младост" 4 имало 300 декара общинска земя, с която могат да се обезщетят собственици
"Трябва да се реши накъде ще се разраства София - навътре или навън. В "Младост" 4 има общински
терени и там би могло да се обособи нов квартал". Това заяви пред Тopnovini кметът на район
"Младост" Десислава Иванчева. Тя е категорична, че създаването на нов столичен квартал ще
излезе доста по-евтино на Столична община. Предложението й е тези общински земи да послужат
за обезщетение на собственици на имоти, които искат да строят на зелените площи в "Младост".
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"По-евтино ще излезе нов квартал, отколкото да се разширява бул. "Александър Малинов" с още
едно платно. Това е старо наше предложение", обясни кметицата на район "Младост".
Тя не можа да конкретизира, в цифри, колко по-евтино ще е. Изчисленията били направени от зам.кметът на "Младост" Биляна Петрова, която е математик. Според Иванчева в "Младост" 4 има около
300 декара общинска земя, с която могат да обещетяват и така да се запазят зелените площи във
вътрешността на жилищните комплекси.
"Във всички случаи ще е по-евтино, защото общината няма да дава пари да отчуждаване на имоти
и за разрушаване на стари постройки. Трябва ни още информация, за да се направят точни
изчисления, колко по-евтино ще излезе застрояването на нов квартал. Другият момент е, че според
ЗУТ, чл. 16 общината взима до 25% от терена за улици, градинки и за други публични дейности",
обясни Биляна Петрова.
"Днес имаме среща с кмета Йорданка Фандъкова и отново ще предложим обособяването на нов
квартал", категорична е Десислава Иванчева. Тя се оплака, че върху районната администрация се
изсипва невиждан тормоз от постоянни проверки. "Изпратиха ни проверка от прокуратурата, от
икономическа полиция, от инспектората на Столична община, последно ни проверява Ботьо Ботев",
ожали се Иванчева. На въпроса й откъде са тези проверки, получавала дежурния отговор - по
сигнал.
http://sofia.topnovini.bg/node/766359

Източник: Dnes.bg
Дата: 05 май 2017

Дончо Атанасов остава шеф на Пътната агенция
Министър Нанков предлага промени в структурата й до дни
Регионалният министър Николай Нанков ще остави Дончо Атанасов начело на Агенция "Пътна
инфраструктура", съобщиха от министерството.
Номинацията е била представена днес от министър Нанков пред министър-председателя Бойко
Борисов и е била приета от премиера.
Решено е било също така министърът да предложи промени в структурата на агенцията, които ще
бъдат обявени в близките дни.
Тогава ще стане ясно и цялото ръководство на АПИ.
Вчера при приемането на поста в МРРБ Нанков заяви, че е възможно още днес да станат известни
имената на новото ръководство на Агенция "Пътната инфраструктура".
Той не скри, че смяната на ръководството на АПИ е част от плановете му, но посочи, че това ще бъде
съгласувано с премиера Бойко Борисов.
http://www.dnes.bg/politika/2017/05/05/doncho-atanasov-ostava-shef-na-pytnata-agenciia.340233

Източник: Focus-news.net
Дата: 07 май 2017

Министър Николай Нанков: Има опасност да загубим пари по АМ „Струма”, но с
екипа ми трябва да го преодолеем
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Има опасност да загубим пари по АМ „Струма”, но с екипа ми трябва да го преодолеем. Това каза
Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството, в разговор с Илиана
Беновска в предаването “Беновска пита” по Радио К2 и Канал 3, съобщиха от екипа на предаването.
В началото Беновска подари на своя гост здрава, българска ябълка с думите: „ Тази ябълка има
символно значение, не както каза президентът Радев дали не е ябълката на изкушението. Това е
ябълката лакмус, която проверява дали гниете Вие, както портретът на Дориан Грей!“. Тя подари на
Нанков и книгата с интервюто й с Ахмед Доган от 1992 г. с думите: „Да Ви подаря и една умна книга,
представител на партия, която ГЕРБ не желае като свой партньор в управлението, но това е един от
мъдреците на прехода – Ахмед Доган!“. Николай Нанков отговори, че не отрича този факт и на свой
ред подари на водещата две книги, първата от тях на Чудомир, с пожелание към водещата да бъде
„Чудомир“ в българската журналистика.
„По-хубави ли са от на Комарницки тези рисунки?“, попита Илиана Беновска. Събеседникът й
отговори, че според него са по-хубави. „Защо не им препоръчате малко да погледат Чудомир на
тези, които рисуват тези карикатури?“, продължи водещата, министърът на регионалното развитие
отговори, че го препоръчва на много хора.
Втората книга, която гостът подари на Беновска, бе фотоалбум, регионален туризъм с обектите,
рехабилитирани по ОПРР. Беновска му подари клубната тениска с въпроса „защо” и попита защо се
бавят много от реализациите на инфраструктурните и регионалните проекти в МРРБ. Нанков
отговори, че може би става въпрос за комплексен фактор – финансиране, бавни процедури, бавни
срокове. На въпроса каква съвместна инициатива може да предложи между МРРБ и предаването
„Беновска пита”, регионалният министър отговори, че може да бъде направена една по-хубава
кампания за програмата за саниране.
„Освен, че сте най-младият министър, от Вас се очаква да продължите политиката, водена от
Лиляна Павлова, която сякаш напусна поста заради някакви чанти. Попитах преди малко Вигенин
дали трябва да пратим г-жа Павлова с такива чанти, които ги дават в магазините, да си слага
документите и да тръгва по Европа, хубаво ли е така?“, попита водещата Илиана Беновска. Николай
Нанков отговори, че едва ли има български и европейски гражданин, който би се съгласил с
подобен подход. „Не коментирам дали това е сиромахомилство, но по-скоро произлезе като
дефект от хора, които в личния си живот не са сиромахомили, убеден съм, но пред обществото се
представят като такива!“, добави той.
„В началото на май Банката за развитие към Съвета на Европа ще извършва проверки на място по
програмата за саниране, плаши ли Ви нещо?“, започна темата за санирането водещата Илиана
Беновска. Николай Нанков отговори, че това е било заложено още при разработването на
програмата. Все пак всяка акредитираща институция, която осигурява финансов ресурс, има своите
условия. Такива са били условията при получаването на кредита от Световната банка и от Банката
за възстановяване и развитие, включително и от банката към Съвета на Европа. На определен етап
от проекта трябва да се извърши мониторинг на различните дейности.
Николай Нанков изрази мнение, че може би информацията, която служебният министър
Попниколов е изнесъл, не е била особено коректна. Няма да се проверяват всички сгради, а на
извадков принцип в 10 общини ще се проверява санирането и в един по-широк обхват ще се
извърши мониторинг на всички системи за контрол. „Но нищо притеснително не би трябвало да
има, ние ще сме щастливи да има констатации, които ще са ни от полза за оптимизиране на
програмата в бъдеще!“, категоричен бе Нанков.
„Какво се случва с това, че СГП образува дело по сигнал на БСП относно Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за разходване на публичен финансов
ресурс, докъде стигна тази проверка?“, попита водещата Илиана Беновска. Николай Нанков
отговори, че има преписка. Той продължи, че за 2 дни в МРРБ е успял да види кореспонденцията,
тоест информацията, която е изискана и която министерството е подготвило и пратило. Това е
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стандартна процедура – има сигнал, подава се информация, МРРБ от своя страна ще съдейства
проверката да приключи с адекватно и обективно заключение.
„Колко ще бъде стандартна тази процедура, защото заместник-министър Комитова, която е била
заместник-министър в служебното правителство, каза, че в програмата за саниране има 3
съществени проблема – необосновано високи цени, наддоговаряне на определения финансов
ресурс и липса на физическа проверка на строителните дейности?“, продължи водещата. Николай
Нанков отговори, че може да обори и трите обвинения. По отношение на високите цени той обясни,
че при стартирането на програмата пазарът е определял цените както при много други програми,
например при фонда, създаден от правителството на Орешарски от 500 милиона лева също цените
са се определяли на пазарен принцип. Държавата трудно би могла да регулира пазарни цени и не
трябва да се меси, това е една свръхрегулация, която ЕК не би позволила. Нанков продължи, че сме
станали свидетели на огромни разлики, в които отделните общини обявяват обществените си
поръчки. Затова е решено да се въведе таван на цените. Тоест, ако една община реши да извършва
разходи над този таван, трябва да бъдат за нейна собствена сметка. „Цените два пъти бяха
намалявани и в момента може би сме изправени пред един друг проблем – точно обратен, цените
са толкова ниски, това не е мое мнение, а на Строителната камара!“, обясни министърът на
регионалното развитие. „Да не се случи така, че качеството да бъде занижено?“, попита водещата
Илиана Беновска. Нанков отговори, че наистина това е големият проблем. Той обясни още, че
дограмата и изолацията са някъде между 40% и 60% от всички дейности. Има дейности, които
обхващат покрив, хидроизолация, стълбищни клетки, някъде се извършва и конструктивно
укрепване, има и 3 вида надзори.
Николай Нанков каза, че в сградите, които имат сключени договори, има около 150 000 жилища.
„БСП, ако са добри сметачи, ще кажат, че имате поне 300 000 гласа натрупани от санирането!“,
отбеляза водещата Илиана Беновска. Събеседникът й отговори, че е възможно да развият и такава
логика.
„Постигнахте това, което искахте, служебният кабинет гласува увеличение на финансовия ресурс!“,
завърши темата за санирането водещата Илиана Беновска.
„Излезе доклад на служебния вицепремиер по европейските фондове Крумова, която прави
преглед на работата си и каза, че Борисов може би ще има проблеми, защото ще бъдат спрени N
на брой програми, в това число и във Вашия ресор, които ще трябва да бъдат заплатени от България.
Вие в течение ли сте на този доклад? Кажете, ще загубим ли например по „Струма“, ЛОТ 3? По
„Околна среда“ също ще загубим ли еврофондове, тук са 19 милиона заради ВиК услугите? По ОПРР,
това е Вашата програма, тя визира проект, който е свързан с Министерството на културата, мисля,
че беше, по който също ще загубите 19 милиона?“, попита водещата Илиана Беновска. Николай
Ненков отговори, че е в течение. Той продължи, че като цяло докладът съдържа констатации
относно предварителните условия, това са онези условия, които ЕК е поставила на България в
началото на настоящия програмен период, по който страната ни е трябвало да извърши реформи в
секторите, които ще бъдат финансирани. В секторите, в които МРРБ е било водещо и е отговаряло
и в предишния програмен период, на 27-ми януари, подавайки оставка, тогавашният екип в
министерството, част от кабинета „Борисов 2“, е оставил не просто напредък, а изпълнени условия,
те просто е трябвало да се докладват на ЕК.
Николай Нанков навлезе в подробности и обясни, че едно от условията в сектор „Води“ е да бъде
създаден механизъм за адекватно реинвестиране на печалбите на ВиК дружествата в
инфраструктурата. Такъв механизъм е създаден, трябва само да бъде докладван. В другия ресор –
„Геозащита“, е имало едно предварително условие, свързано с геоложкия риск, то отново е
изпълнено.
„Може ли да обобщите, има ли рискове?“, попита водещата. Николай Нанков отговори, че за
„Струма“ наистина има риск, но този риск не се крие. Той продължи, че през последните 3 месеца
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не е бил постигнат никакъв напредък по обществените поръчки, по докладите за оценка на
въздействието върху околната среда.
Помолен да коментира казуса с тунел „Железница“, министърът на регионалното развитие обясни,
че чакат да приключи проверката. „Ето, цитирам Попниколов от неговия мандат –
„еврофинансирането на магистрала „Струма“ е под риск заради забавянето на най-тежкия участък
през Кресненското дефиле“, цитира водещата думите на служебния регионален министър.
Събеседникът й отговори, че въпреки тези констатации, служебното правителство не е направило
нищо. Нанков обясни, че трябва максимално бързо да се приключи с екологичните процедури. „Но
Попниколов е изразил несъгласие с твърдението, че спирането на тази процедура поставя страната
ни пред риск от загуба на евросредства, как ще му търсите отговорност, това е негово изявление?”,
попита водещата. Събеседникът й отговори, че това нещо дори не е вярно, защото наистина е
поставено под угроза изпълнението на цялостния проект. „Но как ще му търсите отговорност за
това, че може би е предизвикал конфликтна ситуация, в която България ще трябва да връща пари,
с бездействие или действие?”, продължи с въпросите си водещата. Нанков отговори: „В това време
освен бездействието беше и действието, което наистина доведе до прекратяване на процедурата.
Чухме, че това е единственото законосъобразно действие на министъра – да се прекрати
процедурата за тунела при Железница, това е процедурата, при която изчезнаха документи. Губим
6 месеца от старта на процедурата, ние в момента трябва да преработим документацията, отново
да я обявим!”.
„Може ли да кажете обаче, ако сте наясно, кои документи изчезнаха, защото се пише, че са
изчезнали едни документи, пък при Стефан Гайтанджиев, който е ексглавен секретар на АПИ, са
били намерени други документи?”, попита водещата Илиана Беновска. Николай Нанков отговори,
че не е удачно да говори по тази тема, защото тече прокурорска проверка. Той добави, че има
доклад по темата, но не може да даде повече подробности, защото би прекрачил рамките на
закона. Той каза, че трябва да се направи оглед какъв е бил проблемът със сегашната документация,
по негово мнение такива проблеми няма, и в рамките на месец процедурата за тунел „Железница”
трябва да бъде рестартирана. Може обаче да бъде предизвикано обжалване на самото обявяване
на процедурата. „Това е проблем, който поставя под угроза цялостното реализиране на АМ
„Струма”, не говорим за забавяне с месеци или години!”, обясни Нанков.
„Вие може да получите обжалване и заради това, че ви изчезват документи, заради това, че не е
сигурно при вас какво се случва!”, поясни водещата. Нанков отговори: „На нас, вярвайте, и в
предходните мандати, и в бъдеще такива документи няма да изчезват! Това беше големият
скандал, върнахме практики отпреди 10 години, заради които практики губехме доверието на
европейските партньори, това е голямата угроза и големият проблем от всичко, което се случи в
последните месеци в АПИ!”.
„Но пак се връщам на отговорностите, и служебният кабинет направи ревизия на кабинета „Борисов
2” по желание на Борисов, и самият Герджиков каза, че ще даде на прокуратурата каквото е
намерил. Няма ли да потърсите на Попниколов все пак отговорност защото може да се стигне до
спиране на парите за „Струма”?”, попита водещата Илиана Беновска. Николай Нанков отговори, че
си има законов начин, в момента на бюрото му има доклади по някои от въпросните теми, там
където има съмнения за нарушения по служба с действие или бездействие, се уведомяват
компетентните органи. Регионалният министър изрази мнение, че много задълбаваме във
връщането назад във времето, важният въпрос в случая е да не загубим европейско финансиране
и проектите да бъдат реализирани по най-бързият и ефективен начин.
„Защо инж. Лазаров си подаде оставката за пореден път, когато се тръгна към предсрочни избори?”,
попита водещата Илиана Беновска. Николай Нанков отговори, че той не е реципиентът на този
въпрос. „Не връщате инж. Лазаров начело на АПИ, оставяте, мъдро решение според мен, инж.
Дончо Атаносов титуляр на АПИ. По този начин даже кореспондираме с това, което говорихме
преди малко с Кристиан Вигенин, че Вие давате на човек на БСП един твърде отговорен пост!”,

17
коментира водещата Илиана Беновска. Министър Нанков отговори, че Дончо Атанасов по-скоро е
експерт. На въпроса защо не връща Лазаров, регионалният министър отговори, че в момента може
би това е точният избор и в професионален, и в обществен аспект. Николай Нанков беше
категоричен, че структурни промени по същество ще бъдат направени в АПИ. Той продължи, че има
дефицити в начините, по които се управлява агенцията.
„А как ще обясните проверката на ДАНС по допълнително финансиране на АМ „Марица” за
отводняване? Обвиняват всъщност АПИ, че всъщност това е една скришна поръчка, която върви под
покривалото на една друга официална поръчка за строежа на „Марица”?”, попита водещата Илиана
Беновска. Нанков отговори, че според него в случая няма нищо нередно. „Тоест и „Марица”, и
„Железница”, и „Струма” са под времеви въпрос, така ли излиза?”, попита Беновска. Регионалният
министър отговори, че наистина така излиза, но с новия екип трябва да преодолеят всички
дефицити и да се върне реномето на АПИ.
„Защо се налагаше ВАП да се намеси, за да се установи броя на тунелите в страната, нуждаещи се
от ремонт и преструктуриран бюджет за поддържането на републиканската пътна мрежа. Трябваше
ли да загинат хора, да се случат аварии, за да се разбере, че нещо не е наред там?”, попита водещата
Илиана Беновска. Николай Нанков отговори, че за 4 години няма как да бъде свършена работа,
която повече от 30 години е била занемарена. „Хайде тогава обратен въпрос, за колко време ще
свършите работа и имате ли пари? Кога ще излезете с разчет къде има аварийни ремонти по тези
тунели и къде ще има обществени поръчки? В какъв срок ще ни уведомите как ще бъдат
ремонтирани тунелите и ще престанат ли да загиват хора там?”, попита Беновска. Регионалният
министър отговори, че има доклад с критичните тунели, но е необходимо нужното финансиране.
Нанков отговори, че още следващата седмица ще каже на базата на доклада какви са
възможностите на бюджета за тази година. Той продължи, че подходът, който са започнали
колегите му от служебното правителство, може би не е бил най-удачният, а именно да се взима от
рехабилитацията на едни пътища и тези средства да се насочват към тунелите.
Министър Николай Нанков коментира и ТОЛ системата. „Докъде сме я докарали?”, попита
водещата Илиана Беновска. Николай Нанков отговори: „До под кривата круша. 8 пъти се обявява
обществената поръчка, 8 жалби и я прекратяват или бавят, знаете!”. „Не Ви ли идна наум да станете
инициатори на законодателна инициатива да се промени част от ЗОП?”, продължи водещата.
Събеседникът й отговори, че в тази част, свързана с обжалванията, материята е изключително тежка
и регламентирана от европейските директиви. Той обясни, че КЗК се е произнесла в полза на МРРБ,
така че в обозрим срок от 2 седмици трябва да се вземе решение, да се стартира отново
обществената поръчка, което крие риск от ново обжалване, или да се удължи срокът за приемане
на офертите, тъй като може да се продължи със сегашната обществена поръчка, което е по-добрият
вариант. Везните за момента се накланят към продължаване на сега обявената поръчка. Решението
и на КЗК е, че може да бъде продължена обществената поръчка.
Как ще се постигне баланс между Севера и Юга? Николай Нанков обясни, че нещата няма как да
станат с планове и с изкуствени мерки. Той продължи, че е необходимо инфраструктурно
изграждане и привличане на бизнес. Регионалният министър даде положителен пример с Пловдив
и други места, където държавата е инвестирала за създаване на бизнес инкубатори, логистични
центрове. Трябва да бъдат генерирани идеи къде в Северна България ще се изградят такива
центрове, Варна със сигурност ще бъде един от тях. „За Северозапада няколко думи, без развитието
на Транспортен коридор номер 4 става безсмислен „Дунав мост 2”, транспортната достъпност от
Видин до София, ако не по магистрала, то поне по скоростен път, изключително важен проект!”,
завърши Николай Нанков разговора си с Илиана Беновска в седмичното обзорно политическо
предаване „Беновска пита” по „Канал 3“ и „Радио К2.
http://www.focus-news.net/news/2017/05/07/2392203/ministar-nikolay-nankov-ima-opasnost-dazagubim-pari-po-am-struma-no-s-ekipa-mi-tryabva-da-go-preodoleem.html
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С европари строят лотове и тунел „Железница“ на магистрала „Струма“
Възползваме се от европейско финансиране за изграждането на за лотове 3.1., 3.3 и тунел
"Железница" на магистрала "Струма". Това съобщават от Министерство на регионалното развитие
и благоустройството (МРРБ).
От ведомството уточняват, че на 27 април апликационните форми са одобрени от JASPERS,
партньорството за техническа помощ между Европейската комисия, Европейската инвестиционна
банка (ЕИБ) и Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).
Одобрението на апликационните форми е основание страната ни реално да се възползва от
европари за изграждането на посочените обекти.
В съобщението до медиите се посочва, че до одобрението се е стигнало благодарение на
съвместните усилия на екипите на вицепремиера по европейските фондове Малина Крумова и на
министъра на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов. Те си бяха поставили
като основен приоритет в рамките на мандата на служебното правителство осигуряването на
европейско финансиране за проекта.
https://news.bg/finance/s-evropari-stroyat-lotove-i-tunel-zheleznitsa-na-magistrala-struma.html
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Когато пътищата се разделят
Прокурорските проверки в пътната агенция от преди седмица бяха насочени и към бизнесмена
Георги Гергов и още повече към "Агромах"
Последната половин година не е добра за Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Първо се видя,
че не поддържа адекватно тунелите и заради това директорът й си отиде. После агенцията показа,
че не може да пази и документи и изгуби част от оферта за тунел "Железница", заради което стана
обект на прокурорска проверка. А миналата седмица звеното "Антикорупция" заедно с ДАНС
отново влязоха в пътното ведомство и взеха документи, свързани с отсечка от магистрала "Марица"
заради съмнения за измама.
Въпросната поръчка е свързана с една от любимите доскоро фирми на властта - благоевградската
"Агромах". Нейният възход и падение са доста показателни за това как работи АПИ, как се раздават
поръчките в строителството и колко много преплетени интереси има там.
Когато АПИ те харесва
На 25 април прокурори и следователи от Специализирано звено "Антикорупция" заедно с ДАНС
влязоха в пътната агенция и изискаха документи, свързани с лот 1 на магистрала "Марица", както и
за допълнителна поръчка за 50 млн. лв. за отводняване, пак по същата отсечка. По информация на
"24 часа" разследващите са поискали и информация за ремонт на пътя до Пампорово. От АПИ не
потвърдиха, нито отрекоха дали това е така.
Има няколко интересни неща около тези поръчки. Изпълнител по всичките е "Агромах" и
дъщерната "Пътища Пловдив". До март 2014 г. "Пътища Пловдив" е собственост на пловдивския
бизнесмен и политик от БСП Георги Гергов, след което той я продава на "Агромах". През последните
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две седмици Гергов е главен герой в друг едър скандал - като организатор на срещата на главния
прокурор Сотир Цацаров и бизнесмена Сашо Дончев.
"Пътища Пловдив" е и реалният изпълнител на отсечката между Оризово и Димитровград от
"Марица", въпреки че поръчката е спечелена от италианската компания "Чи Ем Чи ди Равена" през
2011 г. Още през 2013 г. италианското дружество имаше претенции за оскъпяване на участъка. През
февруари 2015 г., година след като "Пътища Пловдив" е станала собственост на "Агромах" и едва
няколко месеца след като Лазар Лазаров се е върнал на работа в АПИ (като преди това е работил за
Георги Гергов), агенцията обявява поръчка за укрепване на трасето и отводнителен канал с
прогнозна стойност над 50 млн. лв. "Пътища Пловдив" очаквано спечели търга, като конкуренцията
не беше голяма - имаше едва трима други кандидати, двама от които бяха отстранени.
Инж. Илия Запрянов, бивш зам.-ръководител на надзора на Лот 1 от "Марица", обясни пред bTV, че
въпросната поръчка за отводняването е направена, за да може да се компенсират неизвършени, но
заплатени предишни дейности по строителството на лота. "Тази стабилизация, това укрепване и
преовлажняване е пълна измишльотина за публиката... Ако се появи форсмажор, трябва да се
появи нов водоизточник в България, да бликне някакъв гейзер в магистралата и тогава, о чудо, да
правим такива мероприятия", твърди инженерът. "Има 22 млн. платени изкопи и бетони, но не и
извършени, затова се принудиха АПИ да правят допълнителна сметка, за да ги покрият тези
милиони", добави той относно причината да се обяви въпросната поръчка, от която не е имало
смисъл.
Подобен пример е и въпросният път в област Смолян, който според "24 часа" е предизвикал
интереса на прокуратурата. Той е възложен през юли 2015 г. на обединение между "Агромах" и
дъщерната им "Пътища Пловдив". Поръчката е на стойност над 23 млн. лв. с ДДС и става въпрос за
рехабилитация на отсечки, дълги общо 26 км. Видимо от информацията в Агенцията за обществени
поръчки са подадени само две оферти в търга, а обединението печели с цена около 900 хил. лв. под
прогнозната. В края на годината обаче е обявена процедура за договаряне без обявление и са
изплатени още близо 2 млн. лв. на дружеството. Причината за новите плащания е, че отново, както
при "Марица", са възникнали "непредвидени обстоятелства" за дефекти в настилката, които трябва
да се отстранят.
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/05/05/2964824_kogato_putishtata_se_razd
eliat/

