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Източник: Btvnovinite.bg 
Дата: 13 юни 2017 
 

Граждани, подкрепили кметицата на „Младост”, се отрекоха от нея 
 
Те обвиняват Десислава Иванчева, че не е спазила обещанията си за спиране на застрояването в 
квартала 
 
Граждани, подкрепили районния кмет на столичния квартал „Младост” Десислава Иванчева, се 
отрекоха от нея заради неспазване на предизборните си обещания. 
Преди половин година Иванчева, която протестираше срещу застрояването на квартала, спечели 
предсрочните избори за кмет с близо 60%. Веднага след победата си предложи кварталът да стане 
отделен град. 
Днес обаче хората, които твърдо заставаха зад нея, я обвиняват, че не е спазила обещанията си за 
спиране на застрояването в квартала. 
Заместникът ѝ Никола Вапцаров дори подаде оставка. 
„Хранихме надежда, че това са т.нар. грешки на растежа, но в един момент се получи растеж на 
грешките”, коментира той. 
След оставката на Вапцаров, от Десислава Иванчева се отрече и учредителят на „Нормална 
държава” Георги Кадиев, който се извини на хората в квартала от своя фейсбук профил. 
Други граждани от инициативния комитет „За зелен Младост” обаче се разграничиха от 
разпространеното писмо и заявиха, че продължават да подкрепят Иванчева. В свое изявление до 
медиите те отбелязаха, че публикуваното отворено писмо е подписано само от двама души от 
инициативния комитет и че това е част от „груба кампания” срещу кметицата. 
„Тук трябва да отбележим, че всъщност двамата подписали писмото, от самото начало плътно 
гравитират около същата тази „Нормална държава”, пише още в изявлението. 
Общественият съвет от съседния квартал „Дружба 2” също декларира, че продължава да подкрепя. 
В рамките на работния ден Десислава Иванчева не отговори на мобилния си телефон и не беше 
открита на работното си място. 
http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/regionalni-novini/grazhdani-podkrepili-kmeticata-na-mladost-se-
otrekoha-ot-neja.html 
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Десислава Иванчева: Партии се опитаха да ме контролират и укротят 
 
Според "Нормална държава" Иванчева иска, но не може да постигне обещаното 
 
Партии се опитаха да ме контролират, да „укротят опърничавата” и да се възползват от това, че са 
ме подкрепили. Аз оставам безпартийна и ако някой иска да ме контролира няма да го позволя. 
Това заяви кметът на „Младост” Десислава Иванчева по повод оттеглената подкрепа от партия 
„Нормална държава” към нея. 
По думите й двама души, които са я подкрепили са оттеглили тази подкрепа и това не значи, че са 
представители на мнозинството.  По повод оставката на Никола Вапцаров, който й беше заместник, 

http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/regionalni-novini/grazhdani-podkrepili-kmeticata-na-mladost-se-otrekoha-ot-neja.html
http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/regionalni-novini/grazhdani-podkrepili-kmeticata-na-mladost-se-otrekoha-ot-neja.html
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Иванчева коментира, че той дълго време е бил в болничен и е объркал администрацията с липсата 
си. „Подадох оставка, защото работата в общината става трудна, няма прогрес, а регрес”, заяви пък 
самият Вапцаров. 
Той даде пример с блок 70, от чийто случай е било „капитулирано”, блок 11, който е трябвало да 
бъде спрян и проблеми с търга за детски храни. 
Войслав Тодоров, който е общински съветник от "Нормална държава", добави, че в никакъв случай 
не е искано да се упражни контрол върху гражданската енергия. „Не мислим, че управлението на 
„Младост” върви на добър път. Когато човек няма административен опит му трябва време да се 
научи. Но вместо да се учи, ситуацията става по-зле. Отдели не функционират в администрацията, 
проспиват се ключови  моменти от спирането на застрояването”, посочи той. 
Иванчева беше категорична, че не е лесно да се бориш срещу партии с опит, които са мислили че 
ще контролират общината. По думите й няма нито една жалба при обществената поръчка за 
саниране и нищо нередно в тях. 
Тодоров отново посочи, че никой не е опитвал да контролира кмета на „Младост”. Според него тя 
иска, но не може да постигне каквото е декларирала. 
http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/regionalni-novini/desislava-ivancheva-partii-se-opitaha-da-me-
kontrolirat-i-ukrotjat.html 
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Подкрепилите кмета на "Младост" Десислава Иванчева се отказаха от нея 
 
От Инициативния комитет "За зелен "Младост" оттеглиха доверието си от нея, а Георги Кадиев 
се извини, че я е подкрепял 
 
Първият независим и издигнат от жителите районен кмет в София - Десислава Иванчева от район 
"Младост", скоропостижно изгуби доверието на гражданите и политическите партии, които 
застанаха зад нея миналата есен. 
От инициативния комитет "За зелен Младост", които първоначално стояха зад кандидатурата на 
Иванчева, снеха доверието си от нея във вторник. Георги Кадиев и неговата партия "Нормална 
държава" се извиниха, че са я подкрепяли "логистично, идейно и финансово". 
Ден по-рано подаде оставка един от заместниците на Иванчева - Никола Вапцаров, който я 
обвини в "грубо погазване на закона". Няколко месеца по рано се оттегли и друг неин заместник - 
арх. Иван Лапатов, а в конфликт с районния кмет изпадна и главният архитект на района Весела 
Тасева. 
Иванчева стана кмет на "Младост" преди седем месеца. През лятото на 2016 г. тя успя да оглави 
протестите срещу застрояването в "Младост" и беше активен участник в събирането на няколко 
хиляди подписа за свикване на местен референдум за мораториум върху строителството. Няколко 
месеца по-късно тя беше издигната за кандидат за районен кмет от инициативния комитет и 
подкрепена от "Нормална държава". Иванчева спечели балотаж с резултат от около 60% срещу 
кандидата на ГЕРБ Мария Илиева. 
Оценка (слаб 2)  
Организациите, които първоначално застанаха зад Иванчева, сега я обвиняват в некомпетентност, 
пълно блокиране на работата на общината и авторитарно управление. "Постигнатото за защита на 
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интересите на гражданите е близко до нула за сметка на задълбочени, близки до кататонни 
проблеми в работата на общинската администрация", се казва в отворено писмо, подписано от ИК 
"За зелен Младост" и ИК за издигане на Десислава Иванчева. 
Според обвиненията кметицата не е направила нищо за промяна на устройствените планове, за 
защитата на проблемни общински имоти и за разрешаване на конкретните кризисни строителни 
казуси в квартала. 
"Районната администрация е в хаос, служителите са в стрес и страх от уволнение. Документацията 
по преписките се бави с месеци, като търговски фирми чакат по 3 месеца за рутинни съгласувания. 
Липсата на прозрачност и ясно разпределени отговорности логично доведе до съмнения за 
манипулиране или отмяна на обществени поръчки, за което по сигнали бяха назначени 
прокурорски проверки", се казва в отвореното писмо. Според подписалите писмото ситуацията в 
"Младост" се влошава драматично и в последните седем месеца управлението на квартала е в 
перманентна криза. 
Без "Нормална държава" 
Предизборната кампания на Десислава Иванчева миналата есен беше изцяло обезпечена от Георги 
Кадиев и партията му "Нормална държава", които от месеци неофициално и поетапно оттеглят 
подкрепата си за Иванчева. Двамата заместник-кметове на партията подадоха оставки. През 
февруари арх. Иван Лапатов влезе в конфликт с кметицата и се оттегли от поста. От вчера и Николай 
Вапцаров вече не е в управлението на квартала. 
Вапцаров обвинява Иванчева в "грубо погазване на закона, неразбиране какво се случва [наоколо] 
и ежедневни гаври със служителите в администрацията", както и в "липса на интелектуални и 
лидерски качества за ръководене на такова ведомство". По думите му Иванчева е била последният 
човек, на когото е предложена възможността да се кандидатира за кмет на "Младост", след като 
всички останали преди нея са отказали. 
Бившият депутат от БСП Георги Кадиев също публично се отказа от Иванчева във вторник. Кадиев 
от месеци е оттеглил подкрепата си за кметицата на "Младост", след като стратегията му за 
създаване на градско гражданско движение му донесе почти нулев резултат на последните 
парламентарни избори. "Нежеланието ми да се намесвам кой от протестиращите да е кандидат за 
кмет доведе до избора на най-неподходящия. Желанието ми за привличане на гражданска 
подкрепа доведе до приток от "съседи" и "съседки", които липсваха, когато беше трудно, но бяха 
първи на яслата", коментира Кадиев. 
"Дадохме пълна, 100-процентова логистична, идейна и финансова подкрепа без никакви условия 
освен едно - добро управление на района", коментира Кадиев. "Двамата зам.-кметове от 
#НормалнаДържава не бяха наложени от нас, а избрани от Иванчева. И двамата си тръгнаха от 
района, след като видяха да се опорочава идеята, заради която хората ни подкрепиха", каза още 
той.  
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/06/13/2988322_podkrepilite_kmeta_na_ml
adost_desislava_ivancheva_se/ 
 
 
 
 
Източник: Gradat.bg 
Дата: 19 юни 2017 
 

Главните архитекти ще дискутират важни законодателни промени 
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Главните архитекти на общините в България ще се съберат на 21 юни в Централния дом на 
архитекта, за да обсъдят предложения за промени във важни нормативни документи, касаещи 
бранша. Става дума за Наредба No 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и за 
Закона за устройство на територията. 
От САБ са отправили покани за участие в дискусията към министъра на регионалното развитие и 
благоустройството Николай Нанков, заместника му инж. Валентин Йовев, началника на ДНСК 
Милка Гечева и изпълнителния директор на НСОРБ Гинка Чавдарова. 
По време на срещата ще бъде оповестена актуална информация за дейностите на работната група, 
която подготвя промените в Наредбата за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 
Участниците ще се запознаят и с електронното администриране на процедурите по разрешаване на 
строителството в Македония. 
Цели на инициативата  
·  Да се генерират нови предложения за изменение на наредбата и да се набележат основните цели, 
които трябва да бъдат постигнати с преработка на ЗУТ. 
· Да се обобщят засегнатите теми по време на дискусията, като се конкретизират направените 
изводи. 
· Да се обсъди възможността за електронното администриране на процедурите по разрешаване на 
строителство, включително и да се въведе изискване за Building information modeling (BIM) 
http://gradat.bg/news/2017/06/19/2991711_glavnite_arhitekti_shte_diskutirat_vajni_zakonodatelni/&
rubrname=news/ 
 
 
 
 
Източник: Standartnews.com 
Дата: 17 юни 2017 
 

Искат по-строг режим на строителство в свлачищни райони 
 
Необходима е превантивна култура и по-строг режим на строителство в свлачищни райони. Това 
заяви пред журналисти във Варна министърът на регионалното развитие и благоустройството 
Николай Нанков, който инспектира приключилите ремонтни дейности на Аспарухов мост и направи 
оглед на двата охранителни канала в квартал „Аспарухово", изградени със средства по фонд 
„Солидарност" след наводненията през 2014 годиа, съобщава "Фокус". 
Министър Нанков коментира, че до 2009 година са издавани десетки разрешения за строеж в 
свлачищни райони на годишна база без да са предвидени геоложки мероприятия, които да 
стабилизират и укрепват склоновете. 
Той добави, че свлачищните процеси в района на Черноморското крайбрежие са сериозни. 
"Само за укрепването на най-голямото свлачище край Варна - „Трифон Зарезан", са необходими 
минимум 50 млн. лева, а по програма „Околна среда" са осигурени 60 млн. лева за всички свлачища 
в България", отбеляза министър Николай Нанков. 
По отношение на ОП „Региони в растеж" министър Нанков коментира, че през новия програмен 
период има два иновативни периода. Първият е свързан с формирането на междинни звена от 
общинските администрации, които да правят подбор на проектите, които са заявени и проектирани 
по техническа помощ по старата оперативна програма. 
По думите на министъра Община Варна е отличник в това отношение, но има общини, в които 
нещата се случват по-бавно. 
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"Второто условие, което е притеснително относно сроковете, е че до края на 2018 година трябва да 
бъде усвоен определен ресурс по програмата", каза още министърът. 
„Във Варна се работи по около 90% от проектите. Адмирации към общината", добави Николай 
Ненков. 
http://www.standartnews.com/balgariya-
politika/iskat_postrog_rezhim_na_stroitelstvo_v_svlachishtni_rayoni-357561.html 
 
 
 
 
Източник: Banker.bg 
Дата: 13 юни 2017 
 

Арх. Тодор Булев: Не позволявайте София да бъде шпикована с небостъргачи 
 
В Дома на архитекта в София в понеделник вечер се появи голяма триизмерна карта с точките на 
София, от които Витоша се вижда като на длан. "Престъпление е тези величави гледки да бъдат 
закрити", каза на изложба-дискусия арх. Тодор Булев в присъствието на стотици гости, след които 
главният архитект на София Здравко Здравков, общинският съветник Калоян Паргов, икономисти и 
историци. Булев се обяви по принцип срещу небостъргачите, но след като интерес към строежа им 
има, определи няколко места за построяване на софийското сити. „А не да шпиковаме безразборно 
този прекрасен град“, каза той. 
Булев разкритикува експонирането на разкопките пред ЦУМ, странният стъклен похлупак, липсата 
на достъпност, изолирането им, при което по изключение някой слиза сред тях. А трябваше 
съществуващите улици да слязат на нивото на артефактите, а и да се оформи един съвременен 
културен център с магазини и сергии, на които да се продават картини например, кафенета, среда 
в която археологията естествено да влезе в живота на столичани и гости, каза той. 
„Отдавна трябваше да се помисли не само за околовръстното, но и за по-широк периметър около 
София, който да изтегли транзитния трафик далеч от нея. Сега магистрала Марица ще се забие в 
кръговото на Люлин и оттам ще разпределя транзита, който така или иначе ще образува тапи, 
предупреди той. 
Бележитият архитект разви и една стара своя идея да се прокопае тунел под Рила, който да свърже 
пряко столицата със ски центровете Боровец и Банско. 
Главният архитект трябва заедно с градската управа да разработи финансов и мениджърски 
инструментариум за реализация на големи обществени инициативи. „Погледнах наскоро 
материалите от конкурса за центъра на София от 1999 г. Там се предлагаше създаване на център за 
модерно изкуство, на центъра за художествени занаяти, разширение на Народната библиотека, 
оперно-концертна сграда и много други неща. Всички тези потребности на града и на държавата 
сега са забравени“, каза Булев. 
Основен проблем на София е децентрализацията на управлението. Тя не е започнала и не е ясно 
дали ще започне. За да я има, трябва да се създадат местни съвети, да бъдат прехвърлени 
правомощия и да има териториално преструктуриране. В момента общините са 28, а това не е 
целесъобразно за града. Те трябва да са 9 или 10 и да бъдат със сериозен териториален, 
демографски и икономически ресурс, за да се говори за автономност, каза Булев. 
http://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/arh-todor-bulev-ne-pozvoliavaite-sofiia-da-bude-
shpikovana-s-nebosturgachi 
 
 

http://www.standartnews.com/balgariya-politika/iskat_postrog_rezhim_na_stroitelstvo_v_svlachishtni_rayoni-357561.html
http://www.standartnews.com/balgariya-politika/iskat_postrog_rezhim_na_stroitelstvo_v_svlachishtni_rayoni-357561.html
http://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/arh-todor-bulev-ne-pozvoliavaite-sofiia-da-bude-shpikovana-s-nebosturgachi
http://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/arh-todor-bulev-ne-pozvoliavaite-sofiia-da-bude-shpikovana-s-nebosturgachi
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Източник: Vesti.bg 
Дата: 16 юни 2017 
 

Небостъргачи над 200 м никнат в София, ето ги най-високите сгради 
 
Някогашният рекордьор по височина - хотел "Родина" с неговите 104 метра вече не само отстъпи 
лидерска позиция, но и продължава да пада 
 
Сгради над 200 метра ще изникнат в столицата. Тази година ще бъдат открити няколко небостъргача 
- "Сити тауър" на площад "Македония" и "Милениум център". Той се намира срещу някогашното 
ПРОНО, гигант за времето, в което е строено, а сега е като джудже на фона на масивния комплекс.  
Доскорошният рекордьор хотел "Родина", който загуби лидерската позиция заради новия 
първенец Capital Fort с неговите 126 метра, продължава да отстъпва. 
Преди близо два месеца Столичният общински съвет разреши строителството на небостъргач до 
мол "Парадайз Център" 
на бул. "Черни връх" в столицата. Макар конкретна височина на бъдещата сграда "Парадайз Тауър" 
да не бе обсъждана, първоначалните намерения на инвеститора са да издигне 215-метров 
небостъргач - 55 етажа. Ако това здание стане факт, ще стане най-високата сграда у нас.  
Това обаче веднага породи недоволство, защото може да се закрие гледката към Витоша, 
подпочвените води в района можело да се окажат проблем, както и предвижването в района.  
Така един ден, когато от "Лозенец" погледнат към Витоша, ще виждат силуетите на бъдещия проект 
"Парадайз тауър", и съществуващите "Енергопроект" (19 етажа), хотел "Маринела" (над 90 метра) 
и хотел "Хемус" (86 метра). 
Темата остава отворена, защото разрешението за строеж е в компетенциите на главния архитект. 
Затворен е обаче въпросът с комплекса с три сгради "Sofia Capital City". 
През 2015 г. бе открита Capital Fort с височина 126 м. Това в момента е най-високата сграда в 
столицата.  
Особено ясен е и контрастът:  
През 2016 година започна изграждането на Sky Fort - разрешението за строеж на 202-метровата 
сграда е издадено от настоящия главен архитект Здравко Здравков. Когато тя стане факт, ще бъде 
новата най-висока сграда, но ако се построи "Парадайз Тауър", ще заема втора позиция. 
Небостъргачът представлява офис кула с 44 надземни нива и 3 подземни етажа, на върха на 
сградата е проектиран ресторант и площадка за наблюдение. Формата й символизира отворена 
арка, която посреща посетителите на града през неговата югоизточна порта. Строителството трябва 
да завърши по план в началото на 2020 г. 
Мeгaĸoмплeĸc “Гpaд в гpaдa“ щe cтpoи дo “Πиpoгoв“ 
- инвеститорът е тypcĸaта ĸoмпaния “Гapaнти Koзa“, собственик и на Гранд Каньон в "Младост". 
Предвидени са 4 кули по 50 етажа. За своя сметка фиpмaтa щe изгради и ĸpъcтoвищe нa двe нивa 
нa бyл. "Гeн. Toтлeбeн" и бyл. "Πeнчo Cлaвeйĸoв". Инвecтициятa e oт 1 млpд. eвpo, пpoeĸтът е 
планиран да се peaлизиpa нa мяcтoтo нa бившия зaвoд зa мoтoĸapи "Балканкар".  
Няколко думи и за "Гранд каньон" - на мястото на някогашната "Аско Деница" в Младост 3 ще 
изникнат три кули на площ от 138 000 кв. м. Има жилищна част, 5-звезден хотел, спа център.  
"Милениум център" представлява комплекс от три сгради, 
най-високата от които е с 34 етажа от кота нула, с височина 112 м от бул. "Витоша" и 121 м от бул. 
"България". Тя ще е хотел, със СПА и басейн, другите две тела са офиси и жилища. Ще има и 
търговска част. В момента това е втората по височина сграда в столицата.  
Инвеститор и изпълнител е НИКМИ, който обяви проекта още в далечната 2003 г., но реално 
започна реализацията му в началото на 2008 г. На покрива ще има хеликоптерна площадка.  
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Срещу трите тела е ПРОНО-то - административната сграда на НДК е едва 81 метра и 19 етажа.  
Очаква се "Милениум център" да бъде пуснат съвсем скоро.  
Същото може да се каже и за City Tower 
- 74-метровият небостъргач на площад "Македония" с близо 39 000 кв.м наемна площ. Той няма да 
надмине съседната сграда на КНСБ с нейните 91 метра. 
Главният архитект неведнъж е посочвал, че мястото на ситито е по "Цариградско шосе", до гарата и 
на бул."Царица Йоана" при връзката с Околовръстното. 
https://www.vesti.bg/bulgaria/nebostyrgachi-nad-200-m-v-sofiia-vizhte-naj-visokite-sgradi-6070386 
 
 
 
 
Източник: Gradat.bg 
Дата: 19 юни 2017 
 

Експертен съвет одобри градоустройството за 77-метрова сграда на бул. 
"България" в София 
 

Многофункционален комплекс ще бъде построен на мястото на "Мартинели" 
 
Разширен състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията към Столична 
община одобри градоустройството на терен на бул. "България", което ще позволи изграждане на 
77-метрова сграда на мястото. Става въпрос за ъглов парцел с ул. "Борово", където сега има обект 
на фирмата за обзавеждане "Мартинели". 
Собственикът на терена "България Билдинг" има намерение да построи многофункционален 
комплекс с офиси, апартаментен хотел, търговски площи, зони за спорт и релакс, както и подземен 
паркинг на три нива за 300 автомобила. Най-високото тяло на комплекса ще бъде на 25 етажа. 
Промяната в ПУП-а предстои да бъде обсъдена и гласувана в Столичния общински съвет, а преди 
това - в постоянните комисии към СОС. 
Припомняме, че в края на април 2017 г. общинарите отложиха разглеждането на новото 
градоустройство за терена, след като две комисии към общинския съвет поискаха анализ дали 
инженерната инфраструктура около терена ще има капацитет да понесе бъдещото застрояване. 
След това инвеститорът е представил преработен проект, както и две проучвания - транспортно и 
обемно-устройствено. 
Транспортният анализ и симулацията на трафика са доказали, че пропускателната способност на 
околните пътни артерии (бул. "България" и ул. "Тодор Каблешков") позволява да се поеме 
натоварването от бъдещите сгради. А обемно-устройственото проучване е показало нормативната 
допустимост, целесъобразност и адаптирането на предвиденото застрояване в градската среда. 
Доказано е, че урегулираният парцел попада в "Комплексен обсулжващ център от трето ниво" по 
Общия устройствен план на София, с което пада ограничението за височина. Тъй като парцелът е 
ъглов, няма ограничение и за плътността на застрояване и коефициента на интензивност (чл. 27, ал 
3 от ЗУТ). 
Всичко това е дало основание на експертите към Столична община да одобрят изменението на 
плана за регулация и застрояване (ИПРЗ). 
http://gradat.bg/news/2017/06/19/2991735_eksperten_suvet_odobri_gradoustroistvoto_za_77-
metrova/ 
 
 

https://www.vesti.bg/bulgaria/nebostyrgachi-nad-200-m-v-sofiia-vizhte-naj-visokite-sgradi-6070386
http://gradat.bg/news/2017/06/19/2991735_eksperten_suvet_odobri_gradoustroistvoto_za_77-metrova/
http://gradat.bg/news/2017/06/19/2991735_eksperten_suvet_odobri_gradoustroistvoto_za_77-metrova/
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Източник: Imoti.net 
Дата: 16 юни 2017 
 

Глобалният жилищен пазар губи инерция 
 
Бумът на глобалния пазар на жилища изглежда губи инерция през първото тримесечие на годината. 
Повечето от пазарите в Близкия изток, Латинска Америка и Азия или забавят ръстовете, или 
обръщат тренда и цените падат, посочва онлайн изданието Global Property Guide в редовния си 
тримесечен анализ на глобалния пазар. 
Ръстове се отчитат в Европа, Хонконг, Китай и Канада, като тези пазари трудно компенсират 
негативните тенденции на други места. 
От наблюдаваните от изданието пазари 18 отчитат ускоряване на ръстовете през първото 
тримесечие спрямо същия период на миналата година. Други 27 забавят развитието си. 
Хонконг се връща начело на класацията и за периода януари-март се затвърждава като глобалния 
пазар с най-силен ръст на цените при отчитане на инфлацията – 17,27%. За сравнение, по същото 
време на миналата година цените в мегаполиса падаха с над 9,5%. 
На второ място е Исландия с 16% годишен ръст, следвана от Шанхай в Китай с 13%. 
Топ 10 се допълва от Канада, Ирландия, Черна гора, Румъния, Норвегия, Нова Зеландия и Холандия. 
Египет е определен от изданието за най-слабия жилищен пазар в света със спад на цените от 
16,68%. Следва Катар с 10,6% и Русия с 8,33%. 
Сред пазарите с най-силен спад на цените се нареждат още Македония, Пуерто Рико, Украйна, 
Бразилия, Дубай, Сингапур и Гърция. 
 Що се отнася до отделните региони, пазарът в Япония отново се забавя, както и във Виетнам. В 
Тайван и Сингапур възстановяването на пазарите е още доста слабо и нестабилно, а в Тайланд, 
Южна Корея и Индонезия тенденцията е за спад. 
В Близкия изток тенденцията е изцяло негативна, докато в Европа цялостните настроения са за 
растеж. 
http://www.imoti.net/bg/novini/view/globalnijat-jilishten-pazar-gubi-inercija 
 
 
 
 
Източник: Focus-news.net 
Дата: 12 юни 2017 
 

Министър Николай Нанков: Ще увеличим обслужването на кадастрални услуги с 
изнесени офиси в районните администрации в София 
 
Със същия брой хора Агенцията по геодезия, картография и кадастър в София функционираше 
тогава, когато имахме 8 района с кадастрални карти. Това каза на брифинг министърът на 
регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков след среща с кмета на Столична 
община Йорданка Фандъкова и районните кметове на София, предаде репортер на Агенция 
„Фокус“. „В момента всички райони на София, без три – „Слатина“, който предстои да бъде в 
рамките на няколко месеца, „Студенстки“ и „Лозенец“, са покрити с кадастрална карта. В пъти 
повече е повишен броят на издаваните документи във формата на скици. Предоставянето на услуги 
е в десетки пъти по-голямо, а респективно служителите на Агенцията няма как да бъдат увеличени. 
Срещаме съдействие от Столична община вече втора година, тъй като в 4 по настоящем и в пети 
предстои споразумение за изнесено работно място. Това са районите „Нови Искър“, „Надежда“, 

http://www.imoti.net/bg/novini/view/globalnijat-jilishten-pazar-gubi-inercija
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„Люлин“, „Подуяне“ и „Илинден“, коментира Нанков. По думите му с тези споразумения от 
районните администрации предоставят и помещения, и служител, който да приема заявления, 
както и да бъдат получавани в тези изнесени офиси.  
„С изключение на тях, цялото обслужване на клиенти и ползватели на кадастрални услуги се 
извършва на офиса на ул. „Мусала“ до сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. 
Съвместно с Агенцията и Столична община ще увеличим това обслужване, като създадем условия 
то да бъде извършвано не само на ул. „Мусала“, а и в районните администрации“, допълни той. 
Нанков подчерта, че ще бъде създадена работна група в рамките на утрешния ден. „До петък трябва 
да имаме конкретни резултати относно това как ще оформим чисто процедурно, юридически и 
финансово тези отношения. Основната ни цел е по-качественото и по-бързо обслужване на 
българските граждани с глобалната визия за облекчаване на административната тежест и 
процесите по обслужване“, каза още регионалният министър. 
http://www.focus-news.net/news/2017/06/12/2404211/ministar-nikolay-nankov-shte-uvelichim-
obsluzhvaneto-na-kadastralni-uslugi-s-izneseni-ofisi-v-rayonnite-administratsii.html 
 
 
 
 
Източник: Blitz.bg 
Дата: 13 юни 2017 
 

Строителният министър направи важни кадрови промени в АПИ 

 
Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков за 
членове на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ от днес са назначени инж. 
Веселин Давидов и инж. Светослав Глосов. Това съобщиха от пресцентъра на МРРБ. Веселин 
Давидов е строителен инженер от Техническия Университет Берлин със специализации в областта 
на пътното строителство и строителната икономика. Досега той беше управител на 
Научноизследователския строителен институт – НИСИ.  Другият новоназначен член в УС на АПИ – 
инж. Светослав Глосов, досега заемаше поста почетен председател на Камарата на строителите в 
България.  От ръководството на агенцията е освободена инж. Илиана Захариева.  
https://www.blitz.bg/politika/stroitelniyat-ministr-napravi-vazhni-kadrovi-promeni-v-
api_news521065.html 
 
 
 
 
Източник: Capital.bg 
Дата: 18 юни 2017 
 

Осем компании искат да ремонтират бул. "България" 
 
Пълната подмяна на настилката трябва да бъде завършена за шест месеца и вероятно ще се случи 
"на косъм" преди председателството на Съвета на ЕС 
 
Осем строителни компании участват в търга за ремонт на цялата дължина на бул. "България" - 
между бул. "Фритьоф Нансен" край НДК и бул. "А. С. Пушкин" в кв. Бояна, стана ясно при отварянето 
на офертите през изминалата седмица. Това са "ПСТ груп", "ИСА 2000", "ГБС-Инфраструктурно 

http://www.focus-news.net/news/2017/06/12/2404211/ministar-nikolay-nankov-shte-uvelichim-obsluzhvaneto-na-kadastralni-uslugi-s-izneseni-ofisi-v-rayonnite-administratsii.html
http://www.focus-news.net/news/2017/06/12/2404211/ministar-nikolay-nankov-shte-uvelichim-obsluzhvaneto-na-kadastralni-uslugi-s-izneseni-ofisi-v-rayonnite-administratsii.html
https://www.blitz.bg/politika/stroitelniyat-ministr-napravi-vazhni-kadrovi-promeni-v-api_news521065.html
https://www.blitz.bg/politika/stroitelniyat-ministr-napravi-vazhni-kadrovi-promeni-v-api_news521065.html
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строителство", "Агромах", "Трейс груп холд" и обединенията "Щрабаг-Виаплан" (в което влизат 
влизат "Щрабаг", "Страбаг АГ клон България" КТЧ и "Виаплан"), "Строители България (в което са 
включени "Джи Пи груп" и "Трансконсулт – 22") и "Атлас ИнБългария" ("Атлас Балкан" и "ИНМАТ 
София"). 
Обществената поръчка е за малко под 13 млн. лв., с които трябва да бъде ремонтирани 7.7 км от 
пътната артерия. По задание фирмата изпълнител ще има шест месеца, за да завърши ремонта. 
Идеята на реконструкцията на бул. "България" е той да бъде обновен преди началото на 
българското председателство на Съвета на ЕС през януари 2018 г. Булевардът свързва двете най-
важни места в София по отношение на председателството - НДК, където ще се провеждат 90% от 
заседанията на делегатите, и резиденция "Бояна", в която ще се провеждат останалите 10 процента 
от официалните събития. 
Поръчката за ремонта беше обявена в края на март, но се забави заради жалба на "Атлас-Балкан" в 
Комисията за защита на конкуренцията. В крайна сметка комисията отказа да отвори производство 
и обществената поръчка тръгна с един месец закъснение. 
Какво включва ремонтът 
Бъдещият изпълнител ще трябва да подмени цялата настилка по булеварда, което включва 
геодезия, пътна част и отводняване, планове за безопасност и управление на отпадъците. 
Ширината на пътните платна по бул. "България" е 11.5 м, а тротоарите са с "променлива ширина", 
става ясно от условия на поръчката. 
Реконструкцията ще бъде разделена на пет етапа: от бул. "Фритьоф Нансен" до бул. "Акад. Иван 
Гешов"; от бул. "Акад. Иван Гешов" до бул. "Гоце Делчев"; от бул. "Гоце Делчев" до бул. "Тодор 
Каблешков"; от бул. "Тодор Каблешков" до Околовръстен път; от Околовръстен път до моста над 
река Боянска. 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/06/18/2990719_osem_kompanii_iskat_da_r
emontirat_bul_bulgariia/ 
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