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Прокуратурата пита МРРБ за нарушения при санирането
В сигнала на Попниколов до Цацаров нямало конкретика
Конкретни данни за нарушения при финансирането на програмата за саниране поиска
прокуратурата от регионалното министерство.
По-рано днес служебният регионален министър Спас Попниколов обяви в телевизионно интервю,
че е сезирал прокуратурата за констатирани нарушения при разходването на публичен ресурс по
програмата.
Сигнала Попниколов е подал до главния прокурор на 17 март. Този сигнал е изпратен по
компетентност на Софийската градска прокуратура, уточняват от държавното обвинение.
Тъй като в сигнала не е посочено конкретно установен случай на нанесена вреда на бюджета при
изпълнение на посочената програма, а са изложени неясни и неконкретни данни, на 6 април
наблюдаващият прокурор от СГП е изискал от МРРБ конкретни данни за това дали са извършвани
проверки във връзка с прилагането на програмата относно обновяване на конкретни обекти, на
действията на определени длъжностни лица или фирми-изпълнители, съответно установена ли е
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нанесена вреда на държавния бюджет и в какъв размер, в резултат на кои действия или
бездействия и от кои лица е причинена вредата.
Изискано е информацията да бъде придружена с копия от съответните документи.
Бившият регионален министър Лиляна Павлова коментира във Facebook, че Спас Попниколов е
успял да компрометира и програмата за саниране. По думите й министърът вкарал в употреба
"опорни точки" на БСП.
"Отново чухме за "високите цени на санирането", нищо, че те са определени въз основа на различни
компоненти, наложени от пазарната икономика, и въз основа на експертизата на различни експерти
на министерството. Отново чухме за "наддоговаряне" , "промяна на правилата"… Звучи познато,
нали", посочваПавлова.
http://www.dnes.bg/temida/2017/04/11/prokuraturata-pita-mrrb-za-narusheniia-prisaniraneto.337822
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Лиляна Павлова: Служебното правителство целенасочено залага капани
Призовавам президента Румен Радев да озапти служебния кабинет – да спрат да правят бели и да
кадруват. Това обяви пред БТВ Лиляна Павлова, която беше министър на регионалното развитие в
двата предходни кабинета на Бойко Борисов.
В началото служебното правителство показваше некомпетентност, но вече целенасочено залагат
капани, допълни тя.
На призива на служебния регионален министър Спас Попниколов Павлова да се извини тя отговори,
че не тя, а Попниколов трябва да се извини на хората от пътното строителство, които е обидил. А
относно санирането е внесъл в прокуратурата някакви „пасквили“, уточни Павлова.
По думите й служебният министър е изрекъл много лъжи. Излъгал е, че не уволнил нито един човек
от Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ), че оценителната комисия за магистрала „Струма” не е
работила и че няма пари за ремонт на тунелите.
Павлова обвини служебният кабинет, че е спрял ремонтите на тунелите и те няма да бъдат
реконструирани до лятото.
На въпрос дали Попниколов все пак не е свършил и нещо полезно тя отговори: „На умряло куче нож
не се вади”.
Според Лиляна Павлова до края на месеца ще има редовен кабинет. Предложението на Бокой
Борисов към Корнелия Нинова да стане председател на парламента било напълно сериозно.
https://trud.bg/%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81/
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Безплатното саниране свърши. Започва доплащането
В проекта вече са включени и тухлени сгради
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Вече ще плащаме за санирането на блокове. Това се разбраха ГЕРБ и Патриотите в управленската
си програма.
Досега санирането беше без пари от хората, защото плащаше държавата. В новото управление
обаче е заложено първо: парите да са повече. Второ - гражданите да участват с "нарастващ процент"
- засега не е ясно нито какъв е процентът, нито с колко ще нараства. И трето: вече ще се санират и
тухлени блокове, даже и къщи, съобщава Нова тв.
Детайлите ще се изчистват като свърши вторият милиард по програмата, която обаче служебното
правителство дава на прокурор.
Скъпо излязло санирането на държавата, пресмята служебната власт. Moжело да се санират двойно
повече блокове за двойно по-малко пари. Ако таван на цената бил сложен още в началото. Когато,
според кабинета "Герджиков", правителството "Борисов 2" изолирало сградите за между 400-500
лв. на кв. м.
"Тази цена е прекалено висока, тя е изчерпала ресурса на програмата", обясни Виолета Комитова,
заместник-министър на регионалното развитие.
А като посвършили парите, старото правителство само сложило ограничение и то на няколко пъти.
Първо - саниран квадратен метър да не струва повече от 350 лв. Накрая - да е най-много до 150. На
толкова се санира и сега.
Служебното правителство не е спирало да работи по програмата за саниране. Но и намерило
дефекти: твърде скъпо се санирало, договорило се изолирането на блокове, за които нямало пари.
Нямало и контрол.
Преди дни бившият регионален министър Лиляна Павлова определи упреците като политическа
атака. Въпреки това служебният кабинет предаде нередностите в санирането на прокуратурата.
Доста било постигнато обаче, според Боряна Цветкова, която живее в 19-ти блок в бургаския
квартал "Славейков". Той вече е саниран. Имали забележки по строителството, но ги изчистили. А
сметките им за отопление паднали.
Кабинетът "Герджиков" е продължил и завършил до акт 16 санирането на 73 сгради. До
изпълнението на плана до края на втория милиард остават още 1690.
http://www.dnes.bg/politika/2017/04/14/bezplatnoto-sanirane-svyrshi-zapochvadoplashtaneto.338157

Източник: Iconomist.bg
Дата: 14 април 2017
ГЕРБ ВАДИ МЕТЛА ЗА КАДРИТЕ НА СЛУЖЕБНИЯ КАБИНЕТ
Партията на Бойко Борисов привиква министрите на Герджиков в парламентарните комисии,
сменя бордовете на държавните фирми и брои капаните пред управлението си
Подобно на всяко управление, което идва на власт у нас с идеята да разчисти терен за своите кадри,
ГЕРБ вече дадоха заявка, че ще възстановят влиянието си в министерства, агенции, фондове и
бордове на директори, което бе поразклатено от служебния кабинет „Герджиков” с уволнения и
назначения. За по-малко от три месеца служебните министри успяха да сменят ръководствата на
Държавен фонд "Земеделие", летище "София", "София тех парк", Държавната консолидационна
компания, БДЖ, НКЖИ, както и да уволнят шефове на областни управления на МВР, областни и зам.
областни управители и да направят промени в бордове на фирми с държавно участие.
Всичко това се случи въпреки предупрежденията на ГЕРБ "служебното правителство да озапти
кадруванията и обявяването на обществени поръчки". В ГЕРБ са недоволни, че и след изборите
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служебният кабинет извършва уволнения и назначения, което според тях не е етично и приличало
на залагане на капани.
Пред "Икономист" депутати от най-голямата управляваща партия заявиха, че ще възстановят
кадрите си след встъпването в длъжност на кабинета "Борисов-3". Бившата правосъдна министърка
Екатерина Захариева съвсем официално обяви, че ще възстанови на длъжност скандално
уволнения от министър Мария Павлова шеф на дирекция "Съвет по законодателство" Любимир
Талев, ако стане правосъден министър отново.
Броене на капаните
Процедурата вече е одобрена. Първата стъпка е бивши министри от "Борисов-2", които са депутати
в 44-тото НС, да изготвят списъци с въпроси към служебните министри, които ще бъдат поканени
да отговарят пред комисиите на 44-тото НС, след като парламентът се събере на 19 април.
Технически времето за разпределение на депутатите в комисии отнема два дни и се очаква те да
започнат активна работа от 24 април нататък. Предварителните заявки са кабинетът да бъде
конструиран до 28 април или началото на май, така че ще има достатъчно време служебните
министри да отговарят за действията си. "Бившият министър на регионалното развитие Лиляна
Павлова има 20 въпроса", дадоха пример пред "Икономист" от ГЕРБ. Самата Лиляна Павлова заяви,
че в ГЕРБ няма да се изживяват като ревизори за разлика от Огнян Герджиков, но че ще си изяснят
къде служебният кабинет им е заложил капани.
"Със залагането на капани блокираха и европейското финансиране, дискредитираха АПИ,
блокираха еврофинансирането за "Струма", спряха концесията на летище София", заяви Лиляна
Павлова. От ГЕРБ ще искат обяснения за спряната концесия на летището и за блокираната
обществена поръчка за около 250 млн. лв. за строителството на тунела "Железница" на магистрала
"Струма".
В партията на Бойко Борисов са недоволни и от скандалите в Министерството на отбраната.
Служебният военен министър Стефан Янев извърши сериозни кадрови промени във ведомството и
смени всички директори на петте търговски дружества с принципал МО. Янев първоначално обяви,
че е открил нарушения в 100 обществени поръчки и ги е дал на прокуратурата, но после се оказа,
че държавното обвинение проверява само 28.
Допирните точки
От работата на служебния кабинет ГЕРБ приемат без възражение промененото Постановление 208,
което определяше реда за настаняване на бежанци по общините. Наредбата бе отменена от
правителството на проф. Герджиков по нареждане на президента Румен Радев, който имаше и
такова предизборно обещание. Новата наредба, която е публикувана за обществено обсъждане,
повтаря в общи линии Постановление 208 и също предвижда процесът на интеграция на бежанците
да започва със сключване на споразумение между кмета на съответната община и бежанеца. В
споразумението трябва да бъдат включени конкретни дейности за интеграция по отношение на
образование, заетост, обучение, жилищно настаняване, здравеопазване и социално подпомагане
и социални услуги.
От името на ГЕРБ Румяна Бъчварова, депутат в 44-тото НС, благодари иронично на Румен Радев за
преразгледаната наредба за интеграция на бежанците, защото тя не се различава много от
предишната. "Приемаме положително инициативата на президента да бъде преразгледан
документът", коментира Бъчварова и обеща кабинетът на ГЕРБ да не я отменя.
ГЕРБ и техните почти сигурни партньори „Обединени патриоти” не отхвърлят напълно и
инициативата на Румен Радев, която той се опита да прокара тихомълком чрез Министерството на
правосъдието за промени в изборното законодателство чрез Закона за българското гражданство.
Промените засягаха и Закона за вероизповеданията и първо бяха публикувани за обществено
обсъждане, а после свалени от страницата на правосъдното министерство, и за тях бе обвинен и
уволнен шефът на дирекция "Съвет по законодателство" Любомир Талев. Поправките предвиждаха
да се въведе принципът за уседналост за всички видове гласувания, а не само за местни избори и
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за европейски парламент, както е сега. Радев призна, че идеята е негова и че ще защитава този
принцип, както и че се радва, че вече е поставен на масата. От ГЕРБ обаче няма да подкрепят идеите
му за въвеждане на уседналост, защото традиционно за ГЕРБ гласуват най-много от българите в
чужбина. Патриотите обаче харесват такава промяна. "Този въпрос трябва да се реши и ние от
"Атака" сме ясни, че принцип на уседналост трябва да има, и ще го защитаваме в пленарна зала.
Въпросът е, че има външни влияния и те обикновено влияят на решенията", каза проф. Станислав
Станилов.
В ГЕРБ са склонни да дебатират върху предложенията за промени в Закона за вероизповеданията,
които направи президентът чрез правосъдното министерство и които забраняват чужди държави
да финансират вероизповеданията у нас. "Текстът е мислен като забрана Турция да финансира
имамите у нас, но според мен може да се разшири кръгът и да бъдат включени всички
вероизповедания. Въпросът е да се види какви средства са необходими, но е факт, че когато има
чуждо финансиране, има и чуждо влияние", коментира пред "Икономист" депутатът от ГЕРБ Тома
Биков. ДПС биха подкрепили българската държава да финансира имамите, за да се спре влиянието
на Турция у нас. Проблемът с влиянието на Ердоган бе поставен през септември миналата година
на кръгла маса за сигурността, организирана в 43-тото НС. Тогава пред "Икономист" председателят
на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов заяви, че е въпрос на национална сигурност чуждите влияния върху
мюсюлманското вероизповедание да бъдат ограничени. В миналия парламент обаче промени в
тази посока така и не бяха приети.

Източник: Capital.bg
Дата: 13 април 2017

Агенция "Престъпна инфраструктура"
Скандалът с изчезналите документи за тунел "Железница" потвърди съмненията за дълготрайна
и дълбока корупционна връзка бизнес-власт в строителния сектор
Понякога истината идва като гръм. Понякога идва като изпусната фраза. А понякога те удря по
главата като кашон с документи.
На 4 април в едно съобщение на сайта на Агенция "Пътна инфраструктура" се съдържаше малка,
почти изпусната фраза. "При провеждане на процедурата е констатирано, че липсва част от
техническо предложение на участник в нея", споменаха от агенцията в съобщението, с което
оправдаваха спирането на най-големия пътен търг от последните години - за тунела "Железница"
по магистрала "Струма". Съобщението може и да дойде на 4 април, но паниката в сградата на
площад "Македония" 3 е започнала няколко дни по-рано. За това свидетелстват както източници
на "Капитал", така и факта, че АПИ се опита да оправдае спирането на поръчката с други причини,
преди да се предаде и да признае, че е извършено престъпление. От предоставената в няколко
кашона оферта има липси, а части от тях са открити впоследствие от ДАНС в дома на един от
оценителите. Обстоятелство, очевидно против правилата, но и изцяло опорочаващо процедурата.
Някои от документите, предоставени от кандидата, въобще не са открити.
Оказва се, че документите в сградата на АПИ са доста лесно достъпни.
Изчезването на папките, вероятните причини, които стоят зад това, и останалите без отговор
въпроси (виж текста "Един тунел въпроси") по най-изненадващ, но в същото време категоричен
начин потвърждават сигнал, който "Капитал" получи преди време за корупционните практики в
АПИ. Информацията в него беше доста подробна и разказваше за "превземането" на ключовата
агенция по времето на управлението на ГЕРБ с кратко прекъсване по времето на "Орешарски".
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Според сигнала, който е изпратен до европейската агенция за измами ОЛАФ и след това е върнат
до българската прокуратура за доразследване, в АПИ де факто действа "организирана престъпна
група", която тръгва от най-високото ниво и стига до експерти в ключови дирекции (виж текста "Да
си отгледаш корупция"). Описаното вътре съответства на всичко, което източници на "Капитал" са
разказвали през годините за функционирането на агенцията и за разпределянето на средствата, с
които тя разполага. Именно най-фрапиращите части - за нареждането на оферти, за отварянето на
пликове и размяната им - бяха неочаквано потвърдени от случилото се миналата седмица.
Ето защо няма как да заобиколим набиващия се на очи извод: Има огромно и основателно
съмнение, че държавна агенция, през която за изминалите 10 години от влизането на България в
ЕС са минали 3.3 млрд. лв., е била превърната в "касичка" от управляващите от ГЕРБ; разпределяла
е държавно и европейско финансиране по начин, нямащ нищо общо с честната конкуренция, и
откровено е манипулирала оферти, за да обслужва частни, а оттам и политически интереси.
Един кашон истина
Да започнем оттам, че случаят с "Железница" показа колко удивително лесно е да се вземат
документи от заключената стая в АПИ, където би трябвало да се пазят офертите на участниците.
Един външен експерт, започнал да работи като такъв от септември, за когото това е първата такава
комисия, е влязъл в стаята, взел е папки и ги е занесъл в дома си. Независимо какво твърдят сегашни
и бивши управляващи, никой не би направил това, без да има солиден гръб и без да познава
механизмите, по които подобно нещо може да се случи. Без значение дали мотивацията е била да
се помогне на определен кандидат, или да се провали целият търг, действията на външния експерт
Стефан Гайтанджиев издават познаване на ситуацията. Най-малкото поради факта, че е знаел че
видеонаблюдението не работи (по неизвестна причина), поради това че трябва да е бил с друг
човек в стаята, тъй като оценителите влизат по двама и поради това, че очевидно нищо не го е
притеснявало да занесе у дома си документация, която може да го уличи в престъпление - очевидно
не е вярвал някой да го издаде или както показва схемата - някой да го преследва.
Това потвърждава казаното в сигнала. Там се говори за два начина за манипулиране на търговете.
Първият е чрез подмяната на документи в самите оферти, което помага на дадени кандидати да
спечелят. Вторият е по-мащабен и засяга предварителна договорка за разпределението на поръчки,
при която фирмите плащат, за да получат определен договор. Това е де факто картелно
споразумение, за каквото "Капитал" писа още преди две години, че съществува в бранша на
инфраструктурното строителство, а по-късно това бе потвърдено и от финансовия министър
Владислав Горанов. В началото на тази година, след като ГЕРБ тръгнаха да падат от власт, а
доскорошният властелин Делян Пеевски поне видимо изгуби позиции в бранша, картелът се
поразклати и АПИ започна да разпределя поръчките на принципа "на всеки по малко". За да работи
този принцип обаче, явно се налага пипане в документацията. Което води до липса на
единовластие, очевидно до конкуриращи се интереси и до настоящия казус. Свързано с това
вероятно е и забавянето от половин година в оценяването на офертите - политическата
нестабилност прави трудно определянето на предварителен фаворит и е било по-добре да се
изчака.
Всъщност това не е особена изненада за никой в строителния сектор. "Неофициалното" отваряне
на оферти не се случва за първи път и за това се говори от доста време, посочва източник на
"Капитал".
Асфалтовият октопод
Но ако приемем, че тази теория е вярна и АПИ наистина е дълбоко корумпирана институция, как е
възможно толкова много години това да не бъде установено? Все пак над нея е Министерството на
регионалното развитие, а в пътния сектор има доста фирми, които биха могли да подават сигнали
до полиция и прокуратура.
Асфалтовият октопод
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Но ако приемем, че тази теория е вярна и АПИ наистина е дълбоко корумпирана институция, как е
възможно толкова много години това да не бъде установено? Все пак над нея е Министерството на
регионалното развитие, а в пътния сектор има доста фирми, които биха могли да подават сигнали
до полиция и прокуратура.
Поводи за особен оптимизъм няма. "За колко милиарда забърка каша служебното правителство?!",
написа бившият министър Лиляна Павлова в профила си във Facebook по повод спрения търг.
Според нея то е разрушило доверието, което 10 години пътната агенция е опитвала да си върне,
вероятно визирайки скандала "Батко и Братко". Съдейки по тези реакции и факта, че строителството
на пътища се превърна в емблема на успеха на Бойко Борисов, да се рови в сградата на
"Македония" 3 може да се окаже твърде миризливо и твърде безинтересно за прокуратурата. А и
строителите са показали, че могат да се ориентират при всяка нова власт. Ако се завърне така
любимата стабилност, сегашните спорове бързо ще утихнат.
А що се отнася до магистрала "Струма", не се безпокойте. Вероятността да не я завършим навреме
е доста малка. Нова поръчка за "Железница" наистина ще може да бъде обявена след поне няколко
месеца, но това поставя под риск не толкова магистралата, колкото възможността за хитруване в
разходите.
В крайна сметка това е схема, от която всички печелят. Без избирателите.
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/04/13/2952721_agenciia_prestupna_infrast
ruktura/

Източник: Segabg.com
Дата: 12 април 2017

Какъв ти скандал? То е водевил!
Бивши, сегашни и бъдещи управници се надпреварват да доказват, че порочните практики в
пътната агенция са непреодолима традиция
При предаването на поста на 27 януари Лиляна Павлова и Спас Попниколов едва ли са очаквали, че
ще застанат на противоположни позиции само след 2 месеца. Дали ще има букет и при обратното
предаване на поста предстои да видим.
Изчезнали папки от "строго охранявано помещение", арест в пътната администрация, спрян търг,
забавяне на важен строителен проект и опасност от загуба на европейско финансиране за около 1
млрд. евро. Този криминално-магистрален сюжет се разиграва повече от седмица и краят му не се
вижда. Бившият и очакван бъдещ редовен министър Лиляна Павлова и служебният министър Спас
Попниколов се надпреварват да се замерват с нелицеприятни данни и фрази по традиционни и
нови социални медии. Кой крив, кой прав, не е ясно, но е очевадна цялата порочна схема при найтлъстите обществени поръчки - тази за пътно строителство, която действа от повече от 10 години
насам. Схема, в която резултатите се нагласяват така, че да има "хляб" за всяка от "добрите наши
фирми". В която има разпределение, политически обусловено. В която може и да има шумни
скандали от време на време, дори уволнения на чиновници и "експерти". Но същите тези
чиновници и експерти след утихването на шума се връщат отново на същите или на по-високи
позиции или пък отново "експертизата" им се оказва "незаменима" и "безценна".
Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) спря търга за най-скъпия строителен проект за тази година
- за тунела "Железница" на автомагистрала "Струма". "Бримката" на скандала тръгна от едно
изречение в мотивите към решението на пътното ведомство да прекрати процедурата за избор на
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строител за тунела за апетитните 250 млн. лв. - изчезнала е част от тръжната документация.
Междувременно разследващи влязоха в сградата на пътната агенция, която беше подала сигнал за
липсваща папка. Накрая прокуратурата съобщи, че е арестуван експерт, защото в дома му е
намерена папка. После стана ясно, че намерената папка не е тази, която се търси. Досега не сме
научили какво става с другите папки.
В цялата тази история
служебният министър се държи като случайно попаднал минувач
Отказва да отговаря на всякакви въпроси и да дава разяснения. А се занимава с пътни проекти от
двадесетина години, консултантските му фирми са работили и по магистрала "Струма". Привлечен
е като външен експерт в комисията за търга именно за тунела "Железница". Именно на негово място
в комисията е назначен Стефан Гайтанджиев, в чийто дом бе открита папка с част от документацията
на един от участниците в търга. Наследникът на Попниколов е бивш служител на пътната агенция
от времето на кабинета "Станишев" и аферата "Батко и братко", заради която ни спряха парите по
програма "Транспорт". Поводът бе, че търговете са нагласени в интерес на "нашите" фирми. Сега
историята се повтаря.
В деня на прекратяването на поръчката министър Попниколов и подчиненият му шеф на пътната
агенция Пирин Пенчев (трети от половин година насам) повикаха журналисти, за да направят
изявление по скандала, но не дадоха възможност да им се задават въпроси, защото се водело
разследване. Не е нужно обаче да си следовател, за да проследиш съвсем простичката хронология
на събитията около проекта за тази скромна по дължина отсечка - 4.46 км от магистралата, но
апетитна по цена хапка - около 28 млн. евро за километър. След като търгът е обявен през декември
2015 г., а офертите - отворени през август 2016 г., какво прави досега тръжната комисия и всички
началници над нея? След като в условията на поръчката е имало съмнителни и неясни изисквания
- факт още от края на 2015 г., защо едва сега в АПИ се сетиха, че е проблем, и решиха да прекратяват
поръчката? След като министър Попниколов е бил външен експерт във въпросната тръжна комисия
от самото начало, какво е свършил той до влизането си в служебния кабинет? Щом като в пътната
агенция стаята, в която се пази тръжната документация, се заключва и отключва с магнитни карти и
вътре има камери, кой, защо и как е допуснал изнасянето на цели папки?
Ето част от отговорите, които звучат повече от нелепо
Министър Попниколов съзря целенасочени и умишлени действия на хора от предишния екип на
министерството и агенцията, които очевидно били саботирали работата на комисията и
респективно неговата като министър. После добави, че цял живот е бил свързан с магистрала
"Струма" като пътищар, а като министър - от първия ден бди над този проект. Какво ли щеше да е,
ако той не му беше приоритет, както обяви с встъпването си в длъжност? Защото, когато си поставяш
някаква задача, държиш здраво юздите на чиновниците и изискваш от тях, вместо наивно да
очакваш "лоялност", както призна министърът.
Истински плашещо е, че в министерствата и подчинените им агенции стават неща, за които само
подозираме. Арестуваният и пуснат с "подписка" експерт Стефан Гайтанджиев можеше да върне
папката обратно в "непристъпната" стая - напълно необезпокояван, така както я е изнесъл, и никой
нищо нямаше да разбере, дори и в нея да са подменени данни така, че нарочен "фаворит" да има
предимство.
Истеричната реакция на бившата министърка Лиляна Павлова води до нови въпроси. Тя изрази
много остра позиция срещу решението за прекратяване на този важен търг. Предупреди и за
опасността от загуба на европейско финансиране. Беше поискана заедно с Камарата на строителите
и оставката на министър Попниколов. "Скандалът около обществената поръчка за тунел
"Железница" от магистрала "Струма" може много да забави строителството на магистралата",
предупреди още Павлова. Тя яростно се обяви срещу решението за спиране на поръчката - и в
социалните мрежи, и в медиите.
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Никъде обаче не каза защо се е забавила тази поръчка, докато самата тя беше министър на
регионалното развитие. И
какво е правила комисията почти 6 месеца
- от отварянето на офертите на 16 август до 27 януари - деня, в който тя предаде поста на служебния
министър? На този въпрос не отговори и бившият шеф на пътната агенция Лазар Лазаров. Не стана
ясно защо тази тръжна комисия е била оставена да не работи близо половин година. Следва съвсем
логичният въпрос - не носи ли отговорност и предишното управление за забавянето на "Струма" с
една година, както самата Павлова прогнозира. Наистина "такъв резил" като кражба на документи
не е имало според определението й, но всеки знае, че и да има, всяка власт си замита боклука под
килимчето и се старае да не допуска скандали. Съвсем естествено те излизат, след като тя си отиде.
Доказателство за това е още един парадокс. Според Лиляна Павлова като получател на европейско
финансиране АПИ е усвоила предвидените досега средства на 100%. Но пропуска съществен
детайл, за който заговори Попниколов. Той припомни, че участъците от магистралата, които се
строят в момента, се финансират от бюджета. Апликационната форма - т.е. документацията, с която
се кандидатства за европейски средства по програма "Транспорт 2014-2020 г.", не е подадена в
Брюксел. Защото най-трудната част от "Струма" - тази през Кресненското дефиле, заседна. Някъде
в дефилето, притисната от яростни екозащитници, мудни чиновници и министри с голямо его.
Спас Попниколов продължава да се оправдава, че се предоверил, не направил промени в АПИ и тя
си била същата агенция от времето на Лиляна Павлова. (Ако се гледа реално, си е същата агенция
от времето на тройната коалиция, но това е друга тема.)
Павлова изригна във "Фейсбук", че министърът лъже,
и изброи 4 имена на уволнени. Пропусна да каже, че това са четиримата началници, натирени след
трагедията в тунел "Ечемишка" на магистрала "Хемус", когато заради безхаберието им паднала
върху кола лампа уби жена. Не направи и намек за отговор на обвинението на Попниколов, че пари
за тази година за проблемните тунели изобщо не са предвидени.
Скоро ще имаме нов-стар министър на регионалното развитие. Стряскащото е, че съдейки по
реакциите на Павлова, няма да видим нищо ново в пътното строителство и в АПИ. Като много посериозен контрол при провеждането на обществените поръчки. Като премахването на заложените
капани, заради които се провалят процедурите и се губи ценно време, докато тиктака часовникът
за усвояване на парите от ЕС. И още, и още, докато се стигне до избор на фирми и качествено
строителство така, че да не се преасфалтира готова нова магистрала.
Иначе "Струма" бе замислена да е готова още за олимпиадата в Атина през 2004 г. Но в Кресна, през
която видимо още дълги години ще върви транзитният трафик, ще продължат да разказват една
забавна случка. Там има едно място, на което пътят през градчето прави остра чупка и ако не
уцелиш, може да се озовеш в местния смесен магазин. Така и станало преди години с една
подпийнала компания. Колата не могла да вземе завоя и с предницата си връхлетяла в бакалията.
След като се поокопитил, шофьорът отърсил глава и попитал магазинера: "Чиче, овче сирене
имаш?". Та засега проектът и довършването на магистрала "Струма" са точно там - оплетени в
криминално-битов сюжет, на тезгяха на националната политическа бакалия.

Източник: Trud.bg
Дата: 12 април 2017

Фарс за над милиард лева
Неизпълнението на договора по строителството ще тегне върху нас, данъкоплатците
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Скандалът с непостроения тунел „Железница” на автомагистрала „Струма” се разрази и като
криминален, а и като политически жанр. Безпрецедентно разпиляване и изчезване на тръжна
документация спря обществената поръчка за 250 милиона лева. Служебният министър Спас
Попниколов, който сам е бил оценител в същата процедура, предупреди, че ще се наложи да се
връщат парите не само за този лот, а и за цялата автомагистрала.
Точно 739 245 318 лв., както пише в сключения на 25 септември 2015 г. договор между
Управляващия орган на оперативната програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” и
несъществуващата вече Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”. Закриват
я на 15 април 2016 г. и правоприемник й става Агенцията „Пътна инфраструктура”. Затова в АПИ
носят отговорност, че въпреки камерите оттам са изчезнали папки и оферти. Крайният срок за
изпълнение на всички лотове по „Струма” трябвало да бъде 31 декември 2022 г., сигнализират от
асоциация „Прозрачност без граници”.
Времето няма да стигне за 4,5-километровия тунел, който трябваше да бъде готов за 1400 дни, като
се предвидят още 150 дни възложителят да въведе избрания изпълнител в обекта, после
проектиране, строителство, още 270 дни за одобрение от възложителя на свършената работа и още
365 дни за съобщаване за дефекти.
Или общо 2150 дни от момента, в който бъде избран изпълнител.
А само 2090 дни остават от днес до края на 2022 г. и няма избран изпълнител. Няма и процедура,
по която да го излъчат.
Дамоклевият меч
да трябва да се връщат 740 милиона лева без неустойките виси не само над главата на министър
Попниколов. А и над нашите!
Законодателят не предвижда администрацията и виновниците да си плащат за грешките и за
забавянето, а прехвърля неизпълнението на договора върху всички нас, данъкоплатците. Защо
политиците не коментираха, че вече дължим към един милиард лева с неустойките? Друг източник
твърди, че за лотове на магистрала „Струма” досега били платени 680 милиона евро.
Спряната процедура обаче ни засяга и по още един начин.
Години занапред ние, българите, ще пъплим в задръстени, прашни и тесни пътища към Кулата и
Промахон. До Гърция ще продължаваме да пътуваме мъчително и с часове наред вместо като по
основен национален и общоевропейски коридор. Не е ли унизително, че за пореден път, и то в
големи размери, сме употребени като данъкоплатци и избиратели да носим щетите от лошо
управление и от зле контролирана администрация?
Защо черната
кутия на инфраструктурните проекти е криминален сюжет?
Скандално е, досега не съм чувал да изчезват документи от комисия и да се разнасят насам-нататък,
коментира Асен Антов, бивш изпълнителен директор на Националната компания „Стратегически
инфраструктури проекти”. Влязохме в невиждана патова ситуация, която показва, че няма никакъв
контрол. Изчезнали са части от оферти. Как са го установили? Някой е влязъл, взел е нещо, ама това
разграден двор ли е? Направили са някаква натурална издънка, защото добре знаеха, и особено
министър Попниколов, че процедурата не бива да се прекратява и да се бави. Как да повярват
фирмите, които преди година са подали оферти, че администрацията не е опазила тръжните им
документи? Чакайте, това не е процедура за семки и бонбонки, а за 250 милиона лева!
Останалите мотиви за отменянето на обществената поръчка според Антов са несериозни. Смешно
било агенцията да се страхува, че някой дава гаранция в евро, а не в левове.
Участниците в търга обаче имат право да потърсят обезщетение по съдебен път.
Петчленна комисия в Агенцията „Пътна инфраструктура” е отворила 17-те оферти през август 2016
г. и оттогава до март 2017-а само е трябвало да ги охранява.
На 8 март 2017 г. председателката на комисията Мина Кабакчиева праща писмо до 17-те кандидати
в откритата процедура за проектиране и строителство на тунела „Железница”, е видно от сайта на
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АПИ. Кабакчиева запознава кандидатите с протокол с 28 страници за установените несъответствия
с критериите за подбор на документи. Само 2 от 17-те обединения са спазили всички изисквания.
Даден е срок 5 работни дни на останалите претенденти да се поправят.
Следствието ще установява дали тогава някои от комисията са се втурнали да помагат в оправянето
на техническите несъвършенства. Случайно или не, но точно в края на март лъсва липсата на цял
свитък от офертата именно на единия от двамата „изрядни” кандидати. Кога, защо и какви още
папки от тръжната документация са разнасяни и къде?
Криминалният екшън смачква бездруго крехката репутация, че обществените поръчки се възлагат
без корупционни практики. Щетата върху доверието ще носи занапред и още по-тежки
последствия. Дали потенциалните изпълнители, наши или чужди, няма да се разколебаят да
участват пак в надпревара, от която досега пият само студена вода?
Наред с това чиновници в АПИ и в МРРБ се боят от неизбежни финансови корекции. При
строителството на автомагистрала „Хемус” например се наложило възложителят да плати глоби за
установените от съда нарушения в тръжната процедура. В страха, че ще има санкции и неустойки,
прекратяването на обществената поръчка изглежда по-малкото зло.
– Представете си как една корекция от 25% би се отразила при поръчка за 250 милиона, плюс това
възложителят още през 2016 г. е казал, че цената не е пределна, тя може да се качи и над 300
милиона лева – пресмята Биляна Йорданова, началник-отдел в агенцията. Йорданова е посочена
като лице за контакт и в процедурата за тунела на автомагистрала „Струма”: – Ние в случая сме само
правоприемник на възложителя, но вече има практика съдът да налага финансови корекции на
възложителя, и то за грешки, които изглеждат дребни, но се отразяват със страхотно голяма
финансова стойност накрая при проверка на процедурата. Практиката показа, че колкото и да ги
обжалваме, наказанията за нарушенията се налагат, а това означава връщане на пари. Затова подобре да спрем поръчката и да откажем да възлагаме, вместо да губим пари.
Политическата авантюра
Авантюра според експертите е да се напише само за два месеца нова обществена поръчка. Токущо отменената е готвена доста по-дълго. Теренът около бъдещия тунел изисква обстойни геоложки
проучвания. Междувременно в сила влезе новият Закон за обществените поръчки. Министър
Попниколов се зарече до два месеца да обяви нова процедура, но е невероятно два месеца да
стигнат и за качествен регламент, и за зелена светлина по политическа линия.
Плюс това приоритетите на Попниколов и на премиера фатално се разминават. Министърпредседателят Огнян Герджиков ясно заяви, че обществените поръчки в транспортната
инфраструктура са извън мандата на служебния кабинет. И точка!
При благоприятно развитие на преговорите за съставяне на следващо правителство дори няма
време за оставки, с каквито всеки кабинет би бил санкциониран за криминално-политическия фарс
с тунела „Железница” и за нечувания срив на доверие в обществените поръчки.
https://trud.bg/%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0/

Източник: Gradat.bg
Дата: 13 април 2017

Третата годишна конференция "Инвестиции и строителство на офис и
корпоративни сгради" ще се проведе на 25 април
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Силното търсене на качествени офиси, най-вече от технологични и аутсорсинг компании,
недостигът в предлагането и стабилизирането на наемните нива даде основа за старт на много нови
проекти в София и страната. Офис площите определено са сред най-динамично развиващите се
сегменти от имотния пазар. Какви обаче трябва да са съвременните бизнес сгради - какви нужди
трябва да обслужват и на какви изисквания трябва да отговарят, за да бъдат дългосрочно устойчиви
и успешни на пазара?
Последните тенденции при планирането, проектирането, строителството и управлението на офис
сгради ще бъдат представени на Третата годишна конференция "Инвестиции и строителство на
офис и корпоративни сгради", част от Building Innovation Forum Series 2017.
Тя ще се проведе на 25 април 2017 г., вторник в SEC (Sofia Event Center).
Водещите професионалисти в сектора (инвеститори, консултанти, архитекти, конструктори,
инженери, доставчици на сградни технлогогии и материали, фасилити мениджъри и ползватели)
ще говорят за тенденциите и важните аспекти при реализацията на успешни офис сгради. Ще
представят и предизвикателствата за всеки участник в инвестиционния процес при реализацията
на най-мащабните и актуални проекти.
В дискусията ще се включи главният архитект на София арх. Здравко Здравков, както и
представители на Столичен общински съвет, които ще навлязат в детайли за предстоящите
промени в нормативната уредба, градоустройствените и транспортно-комуникационни
предизвикателства, както и новите проекти като възможност за развитие на градовете.
http://gradat.bg/news/2017/04/13/2952944_tretata_godishna_konferenciia_investicii_i/&rubrname=n
ews/
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Общински съветници: Решението за небостъргача "Парадайс" е незаконно
Не може министерство да тълкува закона, в проекта няма достатъчно паркоместа, решението е
взето без ОВОС, посочват Иво Божков и Марта Георгиева
Решението на Столичния общински съвет да се одобри строежът на планирания 215-метров
небостъргач "Парадайс тауър" е незаконосъобразно. Това пишат в писмо до областната
управителка на София Диана Тонова общинските съветници Марта Георгиева и Иво Божков.
През миналата седмица 31 от 46-те членове на СОС решиха, че компанията "Булфелд", инвеститор
и в едноименния столичен мол, може да построи 55-етажна сграда в непосредствена близост до
него. По план тя ще има подземни паркоместа, търговски площи на партера и мецанина, 18 етажа
с офис помещения и 220 апартамента след 21-вия етаж, които ще функционират като хотел или ще
бъдат продадени като отделни жилища.
Според двамата общински съветници обаче разрешението на колегите им се основава на
тълкувателно писмо от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. То обаче
не е издател на Закона за териториалното управление, създаващ основните пречки пред рекордно
високата сграда, затова не може да дава задължителни тълкувания.
Божков и Георгиева посочват още, че според Закона за устройството и застрояването на Столичната
община строителството на нови сгради се разрешава "само ако с инвестиционните проекти се
осигуряват необходимите места за паркиране и гариране в границите на урегулирания поземлен
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имот". В проекта за "Парадайс тауър" се обещават 720 паркоместа, което не отговаря на нужния
брой според наредба на общината.
Двамата твърдят още, че решението е взето при липса на оценка за влияние на околната среда
(ОВОС). Такава има, но за по-ранен и значително по-скромен проект с едва 12 етажа.
Според тях процедурата по гласуване в СОС е била в нарушение на правилника и условия на
безредие в залата, като има съмнения за коректността на гласуването. Затова и искат Диана Тонова
да върне акта за преразглеждане.
Преди дни започна и петиция срещу строежа на небостъргача в популярния сайт peticiq.com. В
призива се посочва, че решението противоречи на редица разпоредби на закона и се обосновава
само на писмо на зам.-министър на МРРБ отпреди 10 г., както и че редица международни архитекти
са препоръчали да не се строят високи сгради там, където ще закриват гледката към Витоша. Над
3500 души са подписали петицията.
https://www.clubz.bg/52711obshtinski_syvetnici_reshenieto_za_nebostyrgacha_paradajs_e_nezakonno
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Започва строежът на „Гранд Каньон“ в "Младост"
Първата фаза на проекта Гранд Каньон ще включва хотел, две жилищни сгради и търговскоразвлекателен център
Реализацията на мултифункционалния комплекс „Гранд Каньон“ (Grand Kanyon) в София започва.
Първата фаза на проекта получи разрешение за строеж – ще включва хотел, две жилищни сгради и
търговско-развлекателен център с общо 91 882 кв. м надземна разгъната застроена площ.
Инвеститорът „Гаранти-Коза България“ има амбиция да превърне терена в сърцето на жк
„Младост“ в емблематична локация за столицата. Старите постройки (магазин „Нова Деница“) ще
бъдат заменени с модерна, благоустроена зона за обитаване и разходки, с богата палитра от услуги.
Концепцията „Гранд Каньон“ е уникална за България, обединявайки на едно място жилища, хотел,
мол, офиси, културна сцена (амфитеатър) и паркова среда. Архитектурата на Jerde Partnership е
повлияна от подобни комплекси в Истанбул и Токио.
Ще бъдат изградени около 700 апартамента, в това число 76 сервизирани - с поддръжка и
управление. Хотелът ще се менажира от международната верига Swissotel и ще е с капацитет от 206
стаи. Трите високи сгради ще се казват „Рила“ (30 етажа, 114 м), „Пирин“(19 етажа с апартаменти,
84 м) и „Витоша“ (16 етажа с апартаменти, 73 м). Хотелът ще бъде в сграда „Рила“, чиято височина
ще е само с 5 етажа повече от най-високите съществуващи блокове в жк „Младост“ 1.
Молът ще предложи 40 000 кв. м търговски площи на 5 нива (2 подземни). Ще има кинокомплекс
със 7 зали, детски център, ресторанти с интернационална кухня, супермаркет, галерия от по-малки
магазини на храни, фитнес и СПА център. Ще бъдат обособени няколко зони със заведения и
кафенета.
Инвеститорът ще реализира идеята на 43 дка терен. След изграждане на прилежащата улична
инфраструктура и даряването й на общината, парцелът ще намалее до 37 дка.
Над 1/3 от площта ще бъдат зелени площи, които ще бъдат отворени за всички. „Гаранти-Коза
България“ получи през 2016 г. разрешение за изграждане на 11 дка парк пред бъдещия комплекс.
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Там ще има красиви водни площи с изкуствено езеро, амфитеатър, на който ще се организират
културни прояви, детска площадка за игри, скейтпарк, стена за графити.
През юли 2015 г. „Гранд каньон - София“ бе сертифициран като приоритетен инвестиционен проект
– най-високата държавна подкрепа по Закона за насърчаване на инвестициите. Тогава инвеститорът
„Гаранти-Коза България“ ЕАД пое ангажимент да вложи 120 млн. лв. в първия етап на комплекса и
да разкрие 240 работни места след завършването.
Мащабното бизнес начинание отговаря на всички изисквания на действащата нормативна уредба
и бе утвърден също така от специалистите в Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) в
Столична община.
Строителството на първия етап на комплекса „Гранд Каньон“ се очаква да отнеме 3 години и 3
месеца и да приключи през лятото на 2020 г.
„Гранд Каньон“ ще е комплекс със смесено предназначение – с апартаменти, хотел, търговскоразвлекателен център (мол), офиси и зелени площи. Проектът ще се реализира на терен от 37 дка
до кръстовището на бул. „Александър Малинов“ и ул. „Филип Аврамов“ в „Младост“, на мястото на
комплекс „Нова Деница“. В непосредствена близост са две метроспирки – „Александър Малинов“
и „Младост III“.
„Гаранти-Коза България“ ЕАД е 100% собственост на холандският „Гаранти-Коза холдинг“.
Компанията майка води началото си от 1948 г. (Garanti insaat) и е сред най-опитните в строителния
сектор в Турция. Построила е стотици жилищни и обществени сгради, индустриални и
инфраструктурни обекти (язовири, тунели и др.) в Турция, Близкия изток, Централна и Източна Азия.
„Гаранти-Коза България“ има намерение да изгради и втори мултифункционален комплекс в
столицата – Sofia Square на терена на бившия завод „Балканкар Средец“.
http://www.economic.bg/bg/news/8/razreshiha-stroezha-na-nov-kompleks-v-mladost.html
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Тапа по „Брюксел” заради естакада до летището
През лятото ремонтират „Дондуков”, „Прага” и „Графа”
Голяма тапа ще запуши движението пътя към летището в София - бул. „Брюксел”. От идния вторник
до 18 октомври преминаването по шосето ще бъде стеснено и ще бъде затворен участък от 400
метра. Причината е строителството на естакадата и пътя към "Терминал 2", съобщи зам.-кметът по
транспорта Евгени Христов. За да не се блокира напълно движението, пък щe се изгради временно
локално платно през западната страна на бул. "Брюксел". Очакваме затруднения в движението,
затова нека хората да използват метрото или автобус 84, както и стария път до летището – бул.
„Христофор Колумб”, призова гражданите Крусев.
Дълго чаканият ремонт ще струва около 13 млн. лева, а възложител е Министерството на
транспорта. С парите ще изгради магистрален път от 1100 метра до Терминал 2 и нова естакада.
„Ще бъдат изградени и нови рампи за пътя към аерогарата, тъй като по проект директното трасе на
бул. "Брюксел", идвайки от естакадата, продължава към Терминал 2, а за стария терминал ще се
слиза по локално платно на долно ниво”, обясни още Крусев.
Зам.-кметът провери ремонта на улица „Боряна”. Там майсторите махат паважа по южното платно,
полагат нова основа и асфалт за 800 бона. Северното платно обаче няма да види ремонт, а ще бъде
само закърпено. От 18 април ще се полага асфалт между улиците „Народно хоро“ и „Любляна“. На
по-късен етап ще се направи и кръгово при връзката с „Монтевидео”. Там предстои и втора част от
ремонта на ключовия булевард, които се бави заради отчуждаване на имоти. Така малката улица,
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която сега минава покрай Нов български университет, ще се превърне в нов четирилентов
асфалтиран булевард с тротоари, осветление и канализация. Той ще е продължение на бул.
„Монтевидео” от ул. 729 в „Овча купел 2” и ще стига до кръстовището с Околовръстното шосе.
Ремонтът там ще излезе около 8 млн. лева.
Следващото шосе в списъка с летните ремонти ще е бул. „Княз Александър Дондуков”, там работата
ще започне на 1 юни. До юли трябва да започнало и ваденето на паветата по „Прага“, където също
ще тече обновяване.
В списъка са и „Шипченски проход“ и „Тодор Каблешков”
Освен това се предвижда и ремонт на бул. „Владимир Вазов” от моста „Чавдар” до ул. „Острово“,
включително стария мост „Чавдар“, който е в трагично състояние. В списъка е и бул. „Oвча купел“
от надлеза над река Владайска до бул. „Цар Борис III“. Нова визия е предвидена и ул. „Граф
Игнатиев“, където ще има нови тротоари, трамвайни линии и настилки. От общината продължават
да изграждат и да ремонтират изцяло и вътрешноквартални улици в районите „Овча купел“,
„Банкя“, „Витоша“, „Слатина“, „Сердика“, „Подуяне“ и др.
Още в края на април пък ще бъде пуснато движението по бул. „Гоце Делчев". След месец пък колите
отново ще се движат по бул. „Патриарх Евтимий”, но само по двете средни ленти. Останалите ще
се ползват за машините на метрото.
http://www.monitor.bg/a/view/29899-%D0%A2%D0%B0%D0%BF%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE/

