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Борислав Игнатов: Резултатът от референдум в „Младост” ще бъде обратен
Според експерта, ако се изработи нов устройствен план, плътността ще бъде много по-голяма
Ако се проведе референдум в "Младост" и се изработи нов устройствен план, плътността ще бъде
много по-голяма. Резултатът ще бъде обратен. В момента е 21% в „Младост”, но може да стигне до
40%, ако се спазва ЗУТ. Това каза Борислав Игнатов, председател на камарата на архитектите у нас.
Общинският съветник от ГЕРБ Орлин Иванов заяви, че вторият въпрос от референдума в „Младост”
ще блокира всякакво строителство в района – пътища, тротоари, дори строежа на южната дъга на
столична община, детски градини, училища. Това означава спиране на строителството в целия
район, уточни той.
Въпросите, които гражданите поставят в референдума, за който настояват, са два:
„Подкрепяте ли да се приемат изменения в общия устройствен план и подробните устройствени
планове на „Младост1, А1, 2,3,4 ”, които не позволяват ново застрояване на съществуващите зелени
площи, междублокови пространства, терени с разположени съоръжения за игра на деца, паркинги
и погранични на парковите територии и подкрепяте ли да се обяви мораториум върху издаването
на разрешителни за строеж.
Утре Столичният общински съвет ще реши дали ще има референдум във втория най-голям район
на София. В градинката на бл. 19 миналото лято започнаха протести, която е последната зелена
площ в този район на „Младост”.
Протестите стигнаха дотам, че се стигна до смяна на кмета, а новият кмет, който беше избран,
Десислава Иванчева събираше подписки за спиране на строежите и за промяна на начина, по който
се строи в „Младост”.
„Утре има последен шанс СОС да покаже, че е за гражданите и се съобразява с гражданското
мнение. Бих искала СОС и ГРАО да ни покаже кои са сгрешените имена, къде са ни проблемите, да
ги изложат в интернет, за да можем да проверим нещата”, каза Десислава Иванчева.
Гражданите искат и нов ПУП, защото този е остарял, уточни тя.
Една от причините да не минава референдумът, е че подписите не са нередовно събрани.
Кристиана Тодорова от инициативния комитет „Зелен Младост” заяви, че не вярват, че толкова
много подписи могат да отпаднат, над 6000 подписа са отпаднали. Ние сме хората, които сме
събирали тези подписи и знаем, че всеки един е събран лично от гражданите на „Младост”.
Може би това е предпоставка и по този начин референдумът не е задължителен за Столична
община и те трябва да решат дали да мине или не. Те показаха нежелание от тяхна страна и не искат
да се вслушат в гражданите на „Младост”.
Зам.-кметът на младост Биляна Петрова каза, че причината да не се допусне референдумът е, че
Столичният общински съвет не желае пряка демокрация да има. Искаме да станем Швейцария на
България.
Не са ни признати хората които са починали. Подписите се събират три месеца, животът
продължава. Също така хора, които са се оженили и са си сменили имената, също губят право да се
подписват, обясни Петрова.
Проблемът не е в броя на подписите, които са събрали гражданите от „Младост”.
Фундаменталният проблем е, че въпросите, по начина, по който са зададени, са незаконосъобразни
и това е решението на всички постоянни комисии на общинския съвет, които до днешна дата са
гледали съответната преписка за референдум, каза Орлин Иванов, общински съветник от ГЕРБ.
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Всички теми или проблеми по градоустройството на столична община са уредени в два специални
закона: Закона за устройството на територията и специално за Столична община е Законът за
устройство и застрояване на Столична община.
Всички процедури са изключително подробно уредени. Общинският съвет дори не е компетентен
да променя такива теми, той е длъжен да изпълнява законите, така както са приети.
Ние сме длъжни да чуем мнението на гражданите, отвърна на това Орлин Иванов. Той допълни, че
тези проблеми имат дълга история и тя е свързана още с начина, по който е извършена реституцията
в София.
Още в миналото НС бяха внесени предложения за изменение на закона за устройство на
територията, които да дадат определения какво е зелено пространство, междублокова територия,
но тогава нямаше време
Има работна група която работи по дългосрочната визия на София, допълни той.
„Такива дефиниции въобще не съществуват и поставянето им в референдум води до резултати,
които ще бъдат подвеждащи, както за участващите в референдума, така и за тези, които трябва да
ги изпълняват след това. Много е важно дефинициите да са точни и ясни. Такъв тип референдум за
такава абсолютно специфична и професионална материя е неприемлив, както е поставен в
момента”, заяви Борислав Игнатов, председател на камарата на архитектите.
Непрекъснато се говори за хората, които не искат да се строи, но сякаш забравяме за хората, които
искат да се строи, допълни той.
Зеленото пространство е дефинирано като урегулирани поземлени имоти и трябва да се борави с
тази дефиниция, за да има резултати, каза още той.
Много по-важно е да се променят законите понеже това са правилата, по които действаме.
Десислава Иванчева отвърна, че 14 000 души са разбрали какво е междублоково пространство и
не желаят да се строи между блоковете. В „Младост” се стори на парче. По ПУП са две кооперации
по 5 етажа, а собствениците започват да ги правят в 9-етажни кооперации. ПУП се променя
непрекъснато и ние не желаем това да се прави, каза още тя.
http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/borislav-ignatov-rezultatat-ot-referendum-za-zastrojavaneto-vmladost-shte-bade-obraten.html
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Столичният общински съвет отхвърли искането за референдум в "Младост"
Столичният общински съвет отхвърли предложението за провеждане на местен референдум в ж.к.
„Младост“. Въпросите, които гражданите поставяха бяха – „Подкрепяте ли да се приемат
изменения в ОУП и подробните устройствени планове на „Младост 1, 1-А, 2, 3, 4”, които не
позволяват ново застрояване на съществуващите зелени площи и междублокови пространства“ и
„Подкрепяте ли да се обяви мораториум върху издаването на разрешителни за строеж“.
Всички сме съгласни, че не трябва да се строи в зелени площи между блоковете и на детски
площадки. С гражданите на „Младост“ имаме обща цел да не се стри там, но това трябва да стане
по законов начин, каза преди това столичният кмет Йорданка Фандъкова.
„Има няколко начина за трайното решаване на проблема. Един от тях е промяна в
законодателството. Внесохме предложения за промени миналата година, но времето на
парламента не стигна“, посочи Фандъкова.
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„Не искаме да се застрояват междублоковите пространства и детските градинки не само в
„Младост“, а на територията на цяла София. На нас ни се налага да работим по отделни казуси в
цяла София, разбира се в Младост някои от тях са много сериозни“, каза столичният кмет.
Фандъкова бе категорична, че промяна в общия устройствен план трябва и ще се случи. Проблем
има и той трябва да бъде решаван, смятам, че има и общата политическа воля за това, допълни
кметът на столицата.
http://news.bnt.bg/bg/a/sos-ne-pozvoli-da-se-provede-referendumt-v-mladost
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СОС реши: Няма да има референдум срещу застрояването в "Младост"
Дебатите бяха относно незаконосъобразността на въпросите в него
Столичният общински съвет отхвърли предложението за провеждане на местен референдум срещу
застрояването в "Младост".
Дебатите бяха относно незаконосъобразността на въпросите, които са посочени в референдума от
гражданите, а именно налагането на мораториум върху строителството и запазването на всички
зелени площи и междублокови пространства в квартала.
"Всички сме съгласни, че не трябва да се строи в зелени площи между блоковете и на детски
площадки. С гражданите на „Младост“ имаме обща цел да не се стри там, но това трябва да стане
по законов начин”, каза преди това столичният кмет Йорданка Фандъкова.
„Има няколко начина за трайното решаване на проблема. Един от тях е промяна в
законодателството. Внесохме предложения за промени миналата година, но времето на
парламента не стигна“, посочи Фандъкова.
Тя бе категорична, че промяна в Общия устройствен план трябва и ще се случи.
Жители на квартала се събраха на протест пред сградата на общината. Имаше и контрапротест от
инвеститори, които искат да строят в квартала.
Преди да бъде взето решението, Силвия Христова, председател на Комисия по устройство на
територията в Столичната община, изтъкна, че е сигурна, че в залата няма някой, който да иска да
се строи между блоковете и градинките и това нещо трябва да бъде защитено през закона.
„Въпросите, така както са зададени от инициативния комитета, са незаконосъобразни. Разбирам
гражданите, подписали се в подписката, но въпросите, формулирани така, не могат да решат
проблемите. Районният кмет Иванчева не е изпратила нито един анализ, не е посочила нито един
конкретен проблем. Диалогът с нашата комисия не съществува. Нека Иванчева влезе в ролята на
редовен кмет и наш колега“, посочи още Христова.
https://nova.bg/news/view/2017/04/06/178627/%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%
82%D0%BE-%D0%B2-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82/
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ОТХВЪРЛИХА предложението за местен референдум в район "Младост"
Столичният общински съвет отхвърли предложението за референдума - въпросите са
незаконосъобразни
Столичният общински съвет прие становището на Постоянната комисия по устройство на
територията за незаконосъобразност на въпросите от референдума за презастрояването на район
"Младост".
"За" предложението на комисията гласуваха 39 общински съветници, 10 гласуваха "против", а трима
се въздържаха, с което предложението бе прието. Така на практика бе отхвърлено предложението
за провеждане на местен референдум в район "Младост" на инициативен комитет "За зелен
Младост".
Общинските съветници отхвърлиха предложения за това двата въпроса в референдума да бъдат
гласувани поотедлно от общинския съвет; за редакция на първия въпрос от референдума, в който
общ устройствен план да отпадне като текст; за редакция на първия въпрос с уточнение, че общия
устройствен план се отнася само в частта на район "Младост" и за отпадане на втория въпрос.
Председателят на комисията на устройство на територията Силвия Христова обясни, че въпросите,
така зададените от инициативния комитет въпроси са незаконосъобразни. "Така, както са
формулирани въпросите, не могат да разрешат проблемите, които те искат да бъдат разрешени",
коментира тя.
"Районният кмет Десислава Иванчева не е изпратила нито един анализ, не е посочила нито един
конкретен проблем. Диалогът с нашата комисия не съществува. Нека Иванчева влезе в ролята на
редовен кмет и наш колега", каза още Силвия Христова.
Не искаме да се застрояват пространствата между блоковете и детските площадки не само в
"Младост", а на територията на цяла София.
"Всички сме съгласни, че не трябва да се строи в зелени площи и между блоковете", посочи тя. "С
гражданите на "Младост" имам обща цел - между блокове и детските площадки да не строи и това
трябва да стане по законов начин", заяви кметът.
"Разчитам на кмета Десислава Иванчева да стартираме разговорите с конкретни инвеститори и
собственици", обясни Йорданка Фандъкова.
"Възложила съм на главния архитект да възстанови разговорите със собствениците", поясни
Йорданка Фандъкова.
"Не стана достатъчно ясно, че всъщност решение за промяна в общия устройствен план има и то е
на Столичния общински съвет", коментира тя и уточни, че по този повод е формирана групата за
визия на София.
"Промяна в общия устройствен план трябва и ще се случи", все пак заяви кметът.
"Независимо от днешното решение, трябва да се съсредоточим върху по-ускорената работа и
решаване на конкретните проблеми на различни места в "Младост", посочи Йорданка Фандъкова.
"Първият въпрос няма да спре строителството, това трябва да е ясно за хората. Когато те искат
референдум имат предвид, че строителството ще спре. Помислете върху това, когато взимате
решение".
http://kanal3.bg/news/51175-OTHVARLIHA-predlodzenieto-za-mesten-referendum-v-rayon%20Mladost
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"Младост" няма да се откаже от референдум, заяви кметът Иванчева
"Младост" няма да се откаже, ще има пряка демокрация. Ще обжалвам в съда решението на СОС.
Ще бъде заведено дело и относно броя на хората, подкрепили подписката за референдум.
Гражданите отново ще събират подписи за нов референдум. При всички случаи ще има
референдум, дали аз ще го инициирам като кмет, или гражданите, не знам още. Това заяви кметът
на район "Младост" Десислава Иванчева след като Столичния общински съвет отхвърли
предложението за местен референдум в "Младост" за забрана на строителството там.
"Застрояването в "Младост" е пагубно за живота и здравето на жителите на района.1541 жители на
"Младост" ще починат до края на годината от белодробни и сърдечни заболявания в следствие на
мръсния въздух. Имам математик в екипа - районен заместник-кмет. Врабчетата също изчезнаха.
По-скъпо ще бъде НЗОК да ни лекува, а по-евтино ще е да запазим зелените площи", коментира
Иванчева, цитирана от БТА.
Тя обяви, че има нови шест случая на откраднати земи в "Младост", където "вилнеят 2-3 имотни
мафии". Според нея трябва да бъдат създадени комисии, които да разследват тези кражби.
http://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/mladost-niama-da-se-otkaje-ot-referendum-zaiavikmetut-ivancheva
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СОС отхвърли референдума за забрана на строителството в „Младост“
Столичният общински съвет (СОС) отхвърли искането за провеждане на референдум за мораториум
върху застрояването в столичния квартал „Младост“.
Искането за референдум от инициативен комитет „За зелен Младост“ бе отхвърлено с 39 гласа. 10
общински съветници бяха против, а трима се въздържаха. Според мнозинството общински
съветници въпросите предложени на рефарендума са незаконосъобразни. С това становище
излязоха миналата седмица и 6 комисии към местния парламент.
Във въпросите от референдума се иска промяна на устройствените планове в „Младост“ и налагане
на мораториум върху строителството в района.
На заседанието на СОС се отхвърлиха предложения, свързани с това вторият въпрос от допитването,
касаещ мораториума, да отпадне и то да се проведе само с първия. Не се прие и предложение за
редакция на първия въпрос от референдума, в който „общ устройствен план“ да отпадне като текст.
Отхвърли се и двата въпроса да се гласуват поотделно от общинските съветници. Не бе прието и
предложението и за поправка на първия въпрос, така че той да касае промяна на общия устройствен
план само в частта му за „Младост“.
Силвия Христова, председател на общинската комисия по устройство на територията обясни защо
въпросите са приети като незаконосъобразни. „Всички се обединихме около това, че втория въпрос
от референдума е изцяло неконституционосъобразен, за първия въпрос решихме,че е
незаконосъобразен“, обясни Христова. По думите й не може да се извършва редакция на
формулировката на първия въпрос, защото не трябва да се променя смисълът му.
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„Съществуват механизми, по които съвсем отговорно да бъдат решени въпросите на гражданите в
„Младост“ заедно с районния кмет, който трябва да дефинира проблемните терени да вземем
решение по конкретни проблеми“, обясни Христова.
Междувременно кметът на район „Младост“ Десислава Иванчева заяви, че ще обжалва в съда
решението на Общинския съвет да отхвърли референдума. Тя се изказа и относно влошаването на
качеството на въздуха в столицата, което според нея би било причина 1451 души в квартала да
умрат до края на годината. Общинският съветник Симеон Славчев пък предложи общинския съвет
да инициира референдум, който да зададе модела за подобни допитвания. Евентуалните теми от
бъдещия референдум ще бъдат обсъдени до края на годината.
„С гражданите на „Младост“ имам обща цел – между блокове и детските площадки да не строи и
това трябва да стане по законов начин“, заяви кметът на София Йорданка Фандъкова. „Разчитам на
кмета Десислава Иванчева да стартираме разговорите с конкретни инвеститори и собственици“,
обясни Йорданка Фандъкова и допълни, че няма информация за водене на преговори и постигане
на споразумения. „Възложила съм на главния архитект да възстанови разговорите със
собствениците“, поясни Йорданка Фандъкова. „Не стана достатъчно ясно, че всъщност решение за
промяна в общия устройствен план има и то е на Столичния общински съвет“, коментира тя и
уточни, че по този повод е формирана групата за визия на София.
За референдума бе внесена подписка с около 14 000 подписа. Проверка на ГРАО обаче установи, че
от тях едва към 8800 са редовни.
Стана ясно, че евентуален мораториум върху строителството в „Младост“ би довел до съдебни
искове към столичната община за над 200 млн. лева.
https://trud.bg/%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BD/

Източник: Sega.bg
Дата: 06 април 2017

Няма да има референдум в "Младост"
Протест и контрапротест се провеждат пред СОС
След близо 2 часа дебати Столичният общински съвет отхвърли референдума срещу строителството
в "Младост". 39 общински съветници гласуваха против искането на гражданите, 10 бяха "за", а
трима се въздържаха. След заседанието кметът на района Десислава Иванчева настоя, че
референдум рано или късно в „Младост” ще има. Тя допълни, че вече са започнали работа по
организацията на ново допитване. Общинският съветник Симеон Славчев, който е зам.председател на комисията но инженерна инфраструктура, пък пое ангажимент, че Столичният
общински съвет ще инициира нов референдум в „Младост” до края на годината, но така, че да няма
противоречия със закона.
Жителите на района настояваха за референдум, който да въведе забрана за строителството, докато
не се изработи нов устройствен план на „Младост”. 14 000 души от квартала се подписаха в
подкрепа на искането, но според ГРАО валидни са малко над 8800 от тях.
Дебатите в зала бяха съпроводени с протест и контрапротест пред сградата на общината.
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„Тук сме, за да подкрепим желанието си да има референдум. Дори да не го признаят, защото от
СОС твърдят, че въпросите не били зададени коректно, нека тогава ни помогнат с въпросите, нека
чуят нашия глас“, каза пред БГНЕС Татяна Христова, една от протестиращите.
„В "Младост" живеем стотици хиляди души и нашето качество на живот се влошава всеки ден,
защото кварталът се презастроява. Той вече е презастроен, а се издават още хиляди разрешителни,
които се подписват от главния архитект Здравков. Няма къде да играят децата ни“, посочи Христова.
„За съжаление не сме оптимисти за решението, което СОС ще вземе, но няма да спрем да се борим
гласът ни да бъде чут. Призоваваме общинските съветници да ни помогнат. Няма да спрем с
протестите, защото тези престъпления, които се извършиха в „Младост“ от старата управа, трябва
да бъдат наказани и трябва да се преустанови тази порочна практика. Няма накъде да се строи в
„Младост“. Няма да спрем, искаме да има референдума. Не може от 14 000 събрани гласа, повече
от половина от половина да са недействителни, да ни обявяват за малоумни, че не сме разбирали
въпросите. Не е редно така, ние сме мислещи и умни хора, ние сме ви избрали“, каза
протестиращата.
До протеста за референдума се проведе и контрапротест против провеждането на референдум.
http://www.segabg.com/article.php?id=849587
Източник: 24chasa.bg
Дата: 06 април 2017

Без референдум в “Младост”, въпросите били незаконни

https://www.24chasa.bg/novini/article/6159033
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Източник: Monitor.bg
Дата: 06 април 2017

СОС попари мераците за референдум в „Младост”
Столичният общински съвет попари мераците на кмета на район „Младост” Десислава Иванчева за
провеждане на местен референдум за налагане на мораториум върху строителството. Против
гласуваха 39 общински съветници, „за” се обявиха 10, а трима се въздържаха. Мотивът на
общинарите беше, че въпросите са поставени незаконосъобразно. Те не могат да бъдат предмет на
допитване от гражданите, защото са уредени в Закона за устройство на териториите, се казва
приетото становище на общинарите.
Общинарите спориха почти три часа дали поставените въпроси са законосъобразни. „Съществуват
механизми, по които съвсем отговорно да бъдат решени въпросите на гражданите в „Младост“
заедно с районния кмет, който трябва да дефинира проблемните терени да вземем решение по
конкретни проблеми“, обясни общинската съветничка от ГЕРБ Силвия Христова.
"Всички сме съгласни, че не трябва да се строи в зелени площи и между блоковете. С гражданите
на "Младост" имам обща цел - между блокове и детските площадки да не строи, но това трябва да
стане по законов начин", коментира преди гласуването столичният кмет Йорданка Фандъкова. Тя
бе категорична, че първият въпрос няма да спре строителството. „Когато те искат референдум, имат
предвид, че строителството ще спре. Помислете върху това, когато взимате решение", посочи тя
пред общинските съветници. Главният архитект на столицата Здравко Здравков пък обясни, че
налагането на мораториум върху строителството би било "заряване на главата в пясъка", като
вместо това трябва да се търсят решения на конкретни проблеми. Той бе категоричен, че не трябва
да се строи под терасите на хората, но не трябвало и да се спира строителството. „Строителният
бизнес е в основата на развитието на други бизнеси, включително на продажбата на пердета”, каза
още арх. Здравков. Общинският съветник Симеон Славчев пък предложи градският парламент да
инициира референдум, който да зададе модела за подобни допитвания. Евентуалните теми от
бъдещия референдум ще бъдат обсъдени до края на годината.
"Изчислили сме, че 1451 човека, които живеят в района ще умрат до края на годината от
белодробни и сърдечни заболявания в следствие на мръсния въздух", шокира със сметките си
кметицата на район "Младост" Десислава Иванчева. Тя обясни, че имала математик в екипа си,
които е направил прогнозата. „Врабчетата също изчезнаха, а България е страната с най-голямо
замърсяване на въздуха. По-скъпо ще бъде НЗОК да ни лекува, а по-евтино ще е да запазим
зелените площи”, коментира още Иванчева. Тя обясни, че ще оспорва решението в съда и се закани
да организира нова подписка за референдум.
„Потенциалните рискове от налагането на мораториум върху строителството в "Младост" са за над
260 млн. лв., с които Столичната община не разполага”, съобщи общинският съветник от РБ Стефан
Марков. Той обясни, че тези пари ще се платят от всички столичани, а мораториумът означава, че
ще се спре строителството на пътища, детски градини, обществени сгради. „Иванчева е кмет на
"Младост" вече шести месец и е време да внесе в СОС първия си доклад, време е да разговаря с
политическите групи, така че да се направи анализ колко биха стрували терените, които районната
администрация смята за важни”, отбеляза Марков и допълни, че популизмът в "Младост"
продължава вече шести месец. Хората са подведени от районния кмет Иванчева, не защото тя иска
да навреди, а заради нейната некомпетентност. За зелена площ може да се говори, ако е записана
като такава в устройствения план. Не всяка тревичка е зелена площ, категоричен бе Марков.
Жители на район "Младост", предвождани от Иванчева, внесоха 14 040 подписа, но след
проверката на ГРАО се установи, че малко над 8800 от тях са валидни. Това означава, че те не са
достатъчни референдумът да се обяви за задължителен. На първия въпрос жителите на „Младост“
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трябва да отговорят дали подкрепят промени в устройствените планове, които да забранят ново
строителство на зелени площи и междублокови пространства. Вторият пък е дали хората ще
подкрепят мораториум върху издаването на разрешения за строеж.
http://www.monitor.bg/a/view/79372-%D0%9D%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC-%D0%B2%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82/

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

Калоян Паргов, БСП: Казусите в „Младост“ засягат и други райони в София
Калоян Паргов, председател на групата на БСП в Столичния общински съвет, в интервю за
предаването „Това е България“ на Радио „Фокус“.
Водещ: Столичният общински съвет отхвърли въпросите за местен референдум в Район „Младост“.
Предложението включваше два въпроса: да не се позволява ново застрояване в съществуващите
зелени площи и да се обяви мораториум върху издаването на разрешения за строеж и започващо
строителство в района. Една част от жителите на квартала протестираха срещу презастрояването, а
други срещу предложението за въвеждане на мораториум върху строителството в района. Така
разединени в позициите си бяха и столичните общински съветници.
Г-н Паргов, БСП подкрепи жителите на „Младост“ за референдум за нови планове, с които да се
спре строителството в зелените площи, но не и за мораториум върху строителството въобще. Защо
настояхте все пак да се проведе референдум?
Калоян Паргов: Първо, изхождайки от едно от достиженията на демокрацията в България, а това е
референдумът и правото на допитване до гражданите по един или друг въпрос, касаещ техни
проблеми. И това е нещо, което е заложено и в Закона за местно самоуправление и местна
администрация, и в Закона за допитване до гражданите. Този референдум беше иницииран след
серията скандали, свързани със презастрояването в „Младост“ миналата година, което доведе до
оставката на кмета от ГЕРБ, и доведе до предсрочни избори, които излъчиха един от тези
протестиращи граждани за кмет на Район „Младост“, след тези предсрочни избори. В случая тази
подписка, която беше над 10 хиляди, но според ГРАО под изискуемия минимум заради невалидни,
неотговарящи по закон подписи, влезе в Общинския съвет, и наистина ние трябваше да решим дали
да допуснем референдума в този вид или с променени въпроси – това е наше право, или да го
отхвърлим. Очевидно страхът от това да се питат гражданите и да пусне пряката демокрация в ход
уплаши управляващите, тъй като решението от този референдум очевидно ще поставят
управляващото мнозинство пред трудна тема – между корпоративните интереси и желанието на
гражданите сами да определят средата, в която живеят, по какъв начин да изглежда. Разбира се,
тук не отхвърляме конституционното право на частната собственост, заложена в Конституцията на
Република България, което ние отчитаме, и търсенето на баланс между собствениците на тези
имоти и между хората, живеещи в едно такова пространство, в един такъв квартал, какъвто е
„Младост“. Заради това подкрепихме искането на гражданите, тази подписка за референдум,
защото в нея щяха да се отчетат и различни виждания.
Водещ: Как коментирате аргумента, че въпросите са незаконосъобразни, както е обяснил
председателят на Комисията за устройство на територията?
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Калоян Паргов: Аз уважавам г-жа Силвия Христова като юрист, но търсенето на „теле под вола“, за
да не допуснеш този референдум, не се случва за първи път. Имаше един такъв референдум, който
не събра нужния брой подписи, и това беше пак на вниманието на Столичния общински съвет през
2011-2012 година – това е референдумът за или против концесията на „Софийска вода“, за който по
същия начин процедираха управляващите тогава – не го допуснаха с аргумента, че това щяло да
струва много пари на Столична община, ако развалим концесията. А виждаме сега, че г-жа
Фандъкова се гъне по въпроса за и против увеличението на цената на водата, след като тя самата и
нейното управляващо мнозинство допусна бизнес плана, допусна такова увеличение към КЕВР.
Казвам го само като паралел, за да видите, че играта на демокрация не е демокрация, а
псевдодемокрация, и тя няма да доведе до качествено изменение в живота на хората, ако работим
по този начин.
Водещ: Днес имаше и реплики, че „Младост“ не е вилна зона, за да бъде спирано строителството
въобще. И доколкото разбирам, вие в известна степен сте съгласни с това?
Калоян Паргов: Ние отчитаме правото на собственост, защото трябва да се ръководим от законите
и Конституцията. Това, че имаше редица становище, не пречеше предвид тези становища да се
търси изменение на въпроса, и на двата въпроса. Ние искахме отпадането на втория въпрос и
оставането само на един въпрос, на първия, който е свързан с правото на хората да влияят на
околната среда. Те са гласоподаватели, те плащат местни данъци и такси и имат своите права. А ние
като техни избраници да търсим начин да решаваме тези проблеми – ние затова сме избрани. Ние
не сме някаква отделна губерния в Столична община. Ние сме функция на техния вот.
Водещ: Намирате ли резон в предложението всеки казус в „Младост“ конкретно да се разглежда?
Калоян Паргов: Да, това е правилният подход. Но с един такъв референдум можеше да стане ясно,
че има две или повече страни, които са участвали в този референдум, да отчетем тези различия и
да започнем да ги решаваме проблемите поединично. Но тези казуси в „Младост“ са казуси и за
цяла София, те са следствие на 90-те години, на тази бих казал крайно необмислена реституция –
връщане на земеделските земи в реални граници. Защото в „Младост“ бяха едни полета, сегашните
квартали – втора, трета, четвърта част бяха земеделски земи, полета, които собствениците им тогава
преди отчуждаването ги ползваха като ниви и градини. В един момент законът „Лучников“, в
крайно необмисления си вариант, даде възможност да връщаме земеделски земи в реални
граници в урбанизираните територии. И това създаде този проблем и този проблем е на
територията на цяла София. И наистина ще струва милиони, ако трябва да обезщетим всички.
Водещ: Да, точно исках да ви попитам, дали не се опасявате, че този случай в „Младост“, ако се
стигне до референдум, може да се получи ефекта на доминото?
Калоян Паргов: Това е страхът на управляващите – да поемат тази отговорност, да тръгнат да
решават казус по казус, да търсят равностойни заменки там, където общественият интерес ще бъде
нарушен, да търсят усвояването на нови територии. Има достатъчно общински земи и имоти, може
да се търси пресечна точка като решение. Защото никой не може да бъде обвиняван в правото си
да се възползва от това да оползотвори частната си собственост по начин, който е законен и счита,
че е най-добре. Ние не можем да го възпираме това. Но в същото време не трябва това да пречи и
на обществения интерес.
Водещ: Ваши колеги, имам предвид от Столичния общински съвет, обещаха, че до края на годината
така или иначе Общинският съвет ще инициира референдум за „Младост“. Бихте ли ги подкрепили
и какви трябва да бъдат въпросите към гражданите?
Калоян Паргов: Някой да говори от името на Столичния общински съвет и то от една група в
малцинство, мисля че е нонсенс. По-скоро това, което се предлага е нещо, което БСП отдавна
предлага, а именно даването на правото на живеещите в блоковете да притежават част от
собствеността, част от земята. Това ще им даде право в бъдеще да се възползват по един или друг
начин, защото в един момент след като блока, в който живеят, стане негоден, тоест стигне до
момента на пределни години за употреба, той трябва да се реконструира по някакъв начин и да се
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издигне нов на негово място. Какво правят всички тези десетки хиляди хора, които живеят в един
жилищен блок, който по брой население представлява едно малко статистическо село в България?
Водещ: Как определяте ролята на районния кмет в „Младост“? Може ли той сам да реши проблема,
или ако не сам, поне в активен диалог със Столичния общински съвет?
Калоян Паргов: Всеки районен кмет в София, да си го кажем – за съжаление, защото това е волята
на управляващата партия ГЕРБ от страх да не се децентрализира управлението, е пряко избран,
скъпо платен администратор, който е носещ отговорност, но който няма бюджет, няма инструменти
за решаване на проблеми. И това е големият популизъм, това не го казвам, за да защитавам Цвета
Авджиева, защото когато районният кмет няма тези инструменти, пък носи цялата отговорност и
мие лицето на цялата партия, извинете, но това меко казано е популизъм и крайно несправедливо.
Защото в случая София има нужда от ново административно деление, от окрупняване на районите,
от слагане на местното самоуправление на най-ниското равнище и даване правото на гражданите
пряко да разходват бюджета, който се събира от техните местни данъци и такси. А това ще стане,
когато към районната администрация, освен районен кмет, който има собствен бюджет, формиран
от данъците на хората и таксите, които живеят там, и свои представители в Районни общински
съвети, на които основната им работа би била да следят за проблемите на района, за който
отговарят и с районния кмет да търсят решения за заделянето на средства за решаването на един
или друг проблем. Сегашната конфигурация на тази силна централизация на финансовите потоци,
въобще на начина, по който управляваме тази мегаголяма Столична община, въпреки този голям
бюджет, виждаме че решенията стигат малко отвъд идеалния център, а за крайните квартали –
общината 25 години е като мащеха. Говоря за големите райони „Люлин“, за „Надежда“, за
„Подуяне“, за „Овча купел“, включително и „Младост“, макар че „Младост“ е един нов район и там
нещата като инфраструктура са по-нови, доста се направи покрай метрото, което разбира се трябва
да го отчетем.
Водещ: Сега обаче да отидем и в центъра на столицата – съдбата на книжния пазар на площад
„Славейков“ предвид предстоящия ремонт. Днес предупредихте, че това е дискусия, която набира
скорост. Вашата позиция по тази тема?
Калоян Паргов: Аз съм удовлетворен, защото за пореден път доказахме, че когато опозицията е
настоятелна, когато опозицията е шумна, когато опозицията се бори за разрешаването на един или
друг проблем, управляващите склоняват глава и приемат това решение в полза на хората. Така беше
и със „Славейков“ – след като беше ясно, че „Славейков“ ще се реконструира, след като беше ясно,
че ще махаме книжния пазар, уж ще го оставяме за ден-два в седмицата – петък, събота, за уикенда
да стои този книжен пазар и то само на определено място, не по цялото протежение, както е досега,
ние се срещнахме с хората, ангажирахме и творческите съюзи, интелигенция, които се подписаха
под декларация. За два дена 1000 подписа се събраха за запазване на книжния пазар, разбира се
не в този вид. И аз се радвам, че г-жа Фандъкова под този натиск прие да остане този книжен пазар,
и сега очакваме тя да си спази ангажимента и обещанието така, както го твърдеше днес след
отправения въпрос и дадените й декларации и подписи на ползвателите на книжния пазар.
http://www.focus-news.net/opinion/2017/04/07/42508/kaloyan-pargov-bsp-kazusite-v-mladostzasyagat-i-drugi-rayoni-v-sofiya.html

Източник: Investor.bg
Дата: 07 април 2017

Да има по две обществени поръчки – за проект и за изпълнение, препоръчва
експерт
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С разделянето на процеса ще може да се осъществи независим авторски надзор, ще се спазват
техническите и строителните норми, обяви Николай Лев Главинчев
В последно време големите обществени поръчки са обявени на принципа на инженеринга. В този
принцип в едно влизат и строителството, и проектирането. От Камарата на инженерите в
инвестиционното проектиране смятаме, че това води до ограничаване на проектантските решения
и проектът се свежда до възможностите на изпълнителя. В някои случаи това не задоволява
интересите на възложителя, както и обществения интерес.
Това обяви в ефира на „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria Николай Лев Главинчев, член на
управителния съвет на браншовата камара, който коментира проблемите и динамиката в сферата
на инфраструктурните проекти в България.
Той е на мнение, че при качествените инфраструктурни проекти трябва да има независимост между
проектирането и строителството, и разделяне на двата процеса.
Според Главинчев така ще може да се осъществи независим авторски надзор, като се спазват строго
техническите и строителните норми.
“За да бъдат добри големите инфраструктурни проекти за целите на обществото е необходимо да
се направи един добър проект. Той е свързан с три неща – цена, качество и срокове. Пределно ясно
ни е, че има процедури, при които все се избират т.нар. „най-подходящи оферти“ по формулата
ниска цена и къс срок, но за сметка на качеството. Всичко това води до някакъв ущърб и не е в полза
на обществото", категоричен е експертът.
http://www.investor.bg/bloomberg-tv/461/a/da-ima-po-dve-obshtestveni-porychki--za-proekt-i-zaizpylnenie-preporychva-ekspert-237190/

Източник: Dnevnik.bg
Дата: 07 април 2017

Високото строителство в София да се ограничи със закон, предлага кметът
Oбщината в София подготвя законодателни промени, с които да се ограничи височината на
застрояване в града. Това съобщи в интервю за БНТ кметът Йорданка Фандъкова.
Тя не коментира, а и не беше питана конкретно за разрешението за строителство на небостъргач в
кв. Хладилника, дадено вчера, а говори общо за проблемите на града и особено в кв. "Младост",
където жителите протестират срещу застрояването.
Фандъкова припомни, че подготвени от общината законодателни изменения, които е трябвало да
тушират напрежението между жителите и собствениците на имоти в ж.к. "Младост", не са успели
да минат в предишния парламент заради разпускането му, но тя ще настоява в следващото Народно
събрание те да бъдат разгледани.
Имаме намаляване на дните със замърсяване, но още сме над нормата, коментира Фандъкова
темата с глобата за България заради мръсния въздух. Тя напомни, че основните замърсители са
намалени чувствително, но остава проблемът с фините прахови частици. Кметът подчерта, че
благодарение на метрото вредните емисии във въздуха са намалели със 75 хил. т годишно, а с
влизането в действие на третата линия намалението ще е с 95 хил. т.
Фандъкова съобщи, че няма данни от службите за възможна опасност за жителите на града след
атентата в Санкт Петербург и днешния инцидент с камион в центъра на Стокхолм. Тя увери, че в
метрото се предприемат нужните мерки за сигурност.
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http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/04/07/2950119_visokoto_stroitelstvo_v_sofiia_da_se_ogranichi_su
s/

Източник: Capital.bg
Дата: 06 април 2017

Хаос в АПИ: липсващи папки от оферти и акция на ДАНСПроцедурата за тунел
"Железница" за 250 млн.лв. е прекратена заради липсващи части от оферти на
двама кандидати
ДАНС е влязла в Агенция "Пътна инфраструтктура" (АПИ) миналия петък. Причината е, че на 31 март
оценителната комисия по търга за най-дългия и скъп тунел у нас - "Железница", е открила, че
липсват документи от техническите предложения на участник. Това е особено скандално
нарушение на процедурата, защото де факто значи, че участник в оценителната комисия е
извършвал несанкционирани и непозволени действия с офертите.На пресконференция в
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), шефът на АПИ Пирин
Пенчев обясни, че веднага, след като е установил липсите, е уведомил компетентните органи и е
образувано досъдебно производство.
Кои папки липсват
Липсват документи от офертите на двама участници, твърдят източници на "Капитал". Едните са на
обединение "БГ Струма Железница 2020", в което участват "Станилов", "ИСА 2000", "Логистика - 21"
и "Ес Джи Проект". Това беше потвърдено и от говорителя на Софийската районна прокуратура пред
mediapool.bg. Част от тях са били открити в дома на външния оценител Стефан Гайтанджиев. Той не
е задържан, а му е наложена най-леката мярка за неотклонение "подписка".
Липсват част от документите на още един участник, твърдят източници на "Капитал", запознати с
процедурата. Това е "Главболгарстрой", участвал в търга с дъщерното си дружество, "ГБС –
Инфраструктурно строителство".Невена Зартева, говорител на Софийска районна прокуратура,
обясни пред БНТ, че АПИ са открили, че липсват документи на консорциум "Струма лот 3.1" с
участници "Главболгарстрой" и дъщерната "ГБС Инфраструктурноо строителство". "Тези документи,
които впоследствие са намерени, са били депозирани от друго дружество и това е обединение "БГ
Струма Железница 2020", каза Зартева. Накратко, АПИ подават сигнал за едни липсващи документи,
а в дома на Гайтанджиев откриват други. Документите на "Главболгарстрой" все още не са
намерени, твърди Зартева.Външният експерт Стефан Гайтанджиев всъщност заема в 7-членната
оценителна комисия именно мястото на служебния регионален министър, Спас Попниколов.
Според протоколите от търга, Попниколов е бил в комисията през август, когато са прегледани
подадените оферти. След това на негово място влиза Гайтанджиев, като протоколът с неговото име
в списъка е от 8 март 2017 г. От тогава, по думите на Пенчев, оценителната комисия не е
разглеждала оферти. Самият търг почти беше стигнал етап за оценка на техническите предложения,
преди да бъде прекратен.Според публикация във Facebook на бившия регионален министър от
ГЕРБ, Лиляна Павлова, Гайтанджиев е бил част от ръководството на АПИ заедно с Пенчев по време
на правителството на тройната коалиция. Тогава ЕС спря европейските средства за пътища у нас
заради скандала с бившия шеф на АПИ, Веселин Георгиев, Батко и Братко.
Големите въпроси
Ситуацията е толкова скандална, че остават много неотговорени важни въпроси. Първо, как е
възможно и защо експерт да изнесе част от документи от оферти по търга. Второ, това редовна
практика ли е в АПИ и ако не, как ще бъде доказано. В този случай липсата е докладвана от
директора на Агенцията, но това дава безпрецедентна власт на управляващите структурата да
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променят и пипат офертите след подаването им. Ако съответният експерт беше върнал документите
в касата, кой щеше да знае, че те са били вадени, преглеждани и вероятно - манипулирани?Въобще
е необяснимо защо АПИ не е разглеждала офертите по толкова важен проект цели 6 месеца - от
август 2016 г. до февруари 2017 г. Разбира се, има напълно логично външно обяснение. Проект
"Железница" беше един от спрените проекти след "катарзиса" на Бойко Борисов. Тогава търгът
беше формално беше блокиран от жалба, след което правителството реши да закрие Национална
компания "Стратегически инфраструктурни проекти" (НКСИП) и да прехвърли започнатите
процедури към пътната агенция. В края на миналата година, покрай смяната на властта, оставката
на шефа на агенцията Лазар Лазаров и други скандали, явно експертите на АПИ са били толкова
объркани, че не са посмели да вземат решение за толкова голям проект. Това, което сега става,
може да бъде разглеждано като битка между лобита, в опит да се раздвижат пари преди нова смяна
на властта.Още с поемането на регионалното министерстви, Попниколов пое ангажимент да
забърза работата по търговете за "Струма". Мотивите за прекратяването й в този случай обаче са
повече от основателни.След прекратяването, процедурата ще бъде подновена след около два
месеца, обясниха Пенчев и Попниколов. Пирин Пенчев обясни, че техническите параметри на търга
няма да се променят.
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/04/06/2949465_haos_v_api_lipsvashti_pap
ki_ot_oferti_i_akciia_na_dans/

Източник: Capital.bg
Дата: 07 април 2017

Там, където всичко е минало
Копривщица вдигна шум покрай решението на общинския съвет за смяна на статута на
архитектурен резерват, но това е само видимата част от айсберга от проблеми на малкия град
"Кажете им, че ако пипнат града, ще направим жива верига, за да ги спрем!", подвиква бабата,
която седи на пейка пред община Копривщица. "Те" са общинските съветници, които в петък 31
март, имат важно заседание. На него трябва да се отмени предишното решение за смяна на статута
на архитектурно-исторически резерват и отпадането на охранителната зона на града. Първото
решение от 17 март мина без особена гласност и може би без баби пред общината. Сега обаче, след
националния скандал, настроението споделят повечето хора в малкия град. Да, градът трябва да се
развива, но не така, както иска общинският съвет и най-вече човекът зад него - Радослав Йовков.
Йовков се нарича най-големият инвеститор в града. Именно неговите инвестиционни намерения
бяха пряко свързани с решението на съвета.
Разбираемо, след като президентът, премиерът и министерствата се изказаха остро по темата,
общинският съвет кротко отмени решението си. Медиите спряха камерите, патриотите си
отдъхнаха. Проблемът с Копривщица е разрешен. А може би не съвсем.
Тъжни самотни калдъръми
"Копривщица не принадлежи на неколцина общинари. Копривщица принадлежи на България",
написа президентът Румен Радев в профила си във Facebook. Но България не живее в Копривщица.
Разходката из града резерват в края на март няма да ви срещне с много хора по улиците. "Добре,
че сте вие, журналистите, да имаме работа", отбеляза сервитьорката в една от иначе популярните
кръчми в града. Казва, че докато "започне сезонът", е пусто, а когато се стопли, идва и оживлението,
подобно на морските курорти. Само дето Копривщица не е на морето. Туризмът е основният
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поминък в града, но това са предимно семейни бизнеси, разказват жителите. Твърдят, че те не
могат да изхранват всички и достатъчно.
Преди десетилетия в покрайнините е имало завод за прекъсвачи и шивашки цех. Промишлените
времена отдавна са отминали, младите няма какво да работят и съответно напускат града, споделят
жителите. Затова са съгласни да се разшири туристическия профил на Копривщица. "Нека да има
писти и голф игрища, и тенис кортове, и каквото се сетиш. Но да се спазват изискванията, да не се
нарушава обликът на града. Защото това все пак ни е богатството", отбелязва Мария.
С постановлението на Министерски съвет от 1971 г., с което градът е определен като резерват, са
се предвиждали и целеви средства. Сега обаче правилата са други, а парите все не стигат. Още на
пътя гостите се сблъскват с първия проблем - дълбоките дупки по него. Третокласният път, който се
отбива от Подбалканския, е дълъг около 15 км. От пътната агенция обясниха, че през 2015 и 2016 г.
в подобряването на състоянието на отсечката са вложени 172 хил. лв., а през май и юни тази година
са предвидени текущи дейности за още 23 хил. лв. Тези усилия обаче не личат.
Друг инфраструктурен проблем в града е старият водопровод, който често създава проблеми. По
неофициална информация, за реконструкцията на водния цикъл са необходими около 39 млн. лв.
Копривщица може да е резерват, но не е община на ДПС. Затова е трудно да се надява с 2000
жители да спечели поръчка за толкова пари. Освен това, ако не развива някакъв вид туризъм,
подобна инсталация е излишна.
Болна тема на жителите на града е и недовършената пречиствателна станция за отпадни води. На
влизане в града се вижда как пустее скелетът на незавършения строеж. През 2006 г. община
Копривщица и предприятието на МОСВ ПУДООС сключват договор за финансиране за 1.5 млн. лв.
След проведената поръчка е избран и строител - "Марин Благиев", а общата стойност възлиза на
2.2 млн. лв., като се очаква дофинансиране от общината. Благиев е близък до Радослав Йовков,
който е и подизпълнител в поръчката, потвърди и самият бизнесмен. Бедствие обаче проваля
плановете: става наводнение, реката отнася строителната площадка и част от парите се харчат, за
да се поправят пораженията. Впоследствие са били необходими още средства - около 900 хил. лв.,
за да бъде завършена станцията. Минава време, тогавашният кмет Иван Кесяков разваля договора
с изпълнителите и сагата приключва рязко. Междувременно, приоритетите за финансиране на
ПУДООС се променят през 2011 г., и населението на Копривщица става недостатъчно, за да получи
още пари.
На кого е Копривщица всъщност
Както става ясно от повечето истории в Копривщица, които си струва да бъдат разказани, наднича
именно Радослав Йовков. Копривщенците, с които "Капитал" разговаря, потвърдиха огромното му
влияние. Централната му роля в града е неоспорима: при него работят стотина души, по негови
думи, а от разказите на копривщенци става ясно, че е помагал на семейства да започнат свой
бизнес. Въпреки това не е всеобщ любимец. Подобно на други малки местни феодали, носи му се
славата, че вдъхва страх и използва сила, за да получава това, което иска. "Освен с широко отворена
усмивка, с нищо друго не мога да коментирам", каза Йовков пред "Капитал" относно славата си.
Не може да коментира и за друго. След табелата за края на града, точно до козарниците му, се
намира голяма жълтеникава сграда, неговият хотел. Архитектурно "хотелът" няма много връзка с
традиционните възрожденски къщи: прилича на нещо средно между хасиенда и руска вила.
Построен е през 2015 г. по селската програма, според Йовков функционира като хотел, но не може
да бъде открит в нито един сайт за настаняване. Местните изразяват съмнения, че той изобщо се
ползва по предназначение.
По негови думи, бизнес начинанията му започват след края на спортната му кариера като гребец.
От 25 години се занимавал с частен бизнес: със строителство, мандра, фабрика за пелети. "За всеки
един лев, който съм вложил, съм проверяван многократно, защото, както знаете, съм една от найскандалните фигури", казва през смях той. Изключен е от ГЕРБ преди няколко години, въпреки че
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днес твърди, че никога не е членувал в партията. Обяснява обаче, че би подкрепил същата партия
и сега.
Йовков взима дейно участие в търговете на общината със своята строителна фирма, "Мастерфикс".
Последно фирмата е опитала да участва в търга за външен водопровод за 1.5 млн. лв. Тя губи и
обжалва през декември. Както казва жител на Копривщица: "В този град всичко винаги е лично."
Йовков е човекът, който редовно присъства на заседанията на общинския съвет и дори
председателят на общинския съвет работи в неговия козарник като ветеринарен лекар. Бил близък
с настоящия кмет от ГЕРБ, Генчо Герданов. По думите му, а и от разказите на жители на града, става
ясно, че Герданов се е радвал на подкрепата на инвеститора по време на последните местни
избори. "Тази огромна група хора, която ме подкрепя и работи при мен, ние всички гласувахме за
него. Аз осем години съм се трудил неуморно той да стане кмет. Само че в момента, в който стана
кмет, още на другата сутрин се събуди нов човек", обяснява бизнесменът. "Капитал" не успя да се
свърже с Герданов до редакционното приключване на броя.
Край или безкрай
За решението на съвета Йовков отрича отговорност. Според него целият шум е бил заради
отношенията му с кмета, който се оплакал след това в медиите. "Той със същия успех можеше да
защитава града от ядрена атака. Те и двете не съществуват", казва бизнесменът.
"Аз нееднократно заявих още от началото, че аз не искам да правя нищо против волята на
гражданите на град Копривщица, обяснява той. След като има недоволство от града, след като той
не е дорасъл за това нещо, аз моите намерения ги замразих, приключих." Предлага да се проведе
модерният напоследък местен референдум, за да стане ясна волята на жителите в града.
Въпреки привидното затишие в Копривщица нещата съвсем не са приключили. Предстои все пак
обсъждането и приемането на изготвения общ устройствен план. Йовков заяви, че повече няма да
участва в процеса за плана, но неговото влияние ще продължи да се усеща. Стадионът, където
трябваше да се появи лифт, най-вероятно ще бъде взет на концесия от него. Копривщица ще има
същите проблеми, които и всеки друг малък град в България, въпреки името си.
Туризмът ще чака "сезон", общината ще чака развитие със строежи, а хората ще чакат цехове, които
да върнат младите, въпреки че те всъщност въобще не са напуснали заради това. Държавата ще
чака скандал, за да забележи проблем. А България ще чака следващото място, където ще се насочат
прожекторите. За да го забрави след това.
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/04/07/2949053_tam_kudeto_vsichko_e_mi
nalo/
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Втора проверка не откри строителство и нарушения на Иракли
Втора поред проверка на Иракли, този път извършена от община Несебър в края на март, също не
откри нарушения или нередни строителни дейности на плажа и в местността.
В началото на март директорът на Регионалната инспекция по околната среда в Бургас разпореди
първата проверка в залива на Иракли, която не установи никакви нарушения.
Служителите на общинския отдел "Контрол върху строителството" са посетили плажа в края март и
са констатирали, че няма "строежи на територията на морски плаж "Иракли", както и издадени
разрешения за строеж на такива. Това информират от общината в писмо до "Дневник" след
запитване на редакцията. Поводът за запитването беше получен сигнал и няколко снимки на
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читател, направени на 4и 5 март 2017 г. на място, показващи строителна дейност и 7-8 вече
построени бунгала (в северната част на залива), непосредствено зад плажната ивица.
"Дневник" отправи конкретно запитване до местната власт по какъв начин проектът с бунгалата
отговаря на Закона за черноморското крайбрежие, защото теренът с бунгалата е на не повече от
100 - 200 м от плажа, където има ограничения за строителството.
В тази връзка от общината уверяват, че издадените разрешения за строеж на територията на частни
имоти в близост до морския плаж съответстват на Закона за устройство на територията, Закона за
устройство на Черноморското крайбрежие и действащата нормативна уредба.
Иракли е един от трите диви плажа, на които миналата пролет депутатите забраниха със закон
всякаква стопанска дейност и обществени мероприятия с идеята те да бъдат съхранени. Те минават
под дефиницията на нов вид плаж за природосъобразен туризъм – "морски плаж, който с оглед на
естествените природни дадености е необходимо да бъде съхранен чрез опазване на биологичното
разнообразие и на екосистемите, при разумно използване на природните ресурси и върху чиято
територия не се извършва стопанска дейност и обществени мероприятия".
В началото на тази година екоинспекцията в Бургас разреши два нови строежа в местността Кладери
върху вече урбанизирана територия. Това стана повод сдруженията в защита на Карадере, Корал и
Иракли за да настояват за трайно решение за защита на незастроените места като тези дивите
плажове. Според тях това може да се случи само с приемане на нова зона В зад плажовете в Закона
за устройство на Черноморското крайбрежие, където също да не може да се строи. Мотивът им е,
че законът в момента не работи на практика и не защитава дивите плажове.
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/04/08/2950073_vtora_proverka_ne_otkri_stroitelstvo_i_narusheni
ia_na/

