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Новите големи проекти в София
В столицата се строят най-вече жилища и офисни сгради
През изминалата година силуетът на София се промени недвусмислено от нисък
източноевропейски град към такъв с по-високо строителство. 2017 беше годината на
небостъргачите, или поне на най-многобройните и разгорещени разговори и спорове около тях.
Турската компания "Гаранти коза" получи разрешение да построи комплекса "Гранд каньон" в
"Младост" през февруари. През пролетта изплуваха планове за 215-метрова многофункционална
кула край мол "Парадайс", след това се появи проектът за над 100-метрова жилищна сграда
"Златен век" на компанията "Артекс" на ул. "Златен рог" в "Лозенец", общината одобри 80-метров
проект на бул. "България" в квартал "Борово", а инвеститорите от НИКМИ цяла година водят битка
за реализиране на 150-метров небостъргач в квартал "Стрелбище".
От четирите проекта обаче само сградата на "Артекс" има нужната документация и вече се
изгражда (макар и срещу нея да има постоянни протести на живеещите в квартала). Над 200метровият "Скай форт" е другият небостъргач в строеж в момента, който има разрешително от
2016 г. На площад "Македония" пък започнаха дейностите около италианската "Ай тауър" (107 м),
чиято документация, издадена през 2012 г., иначе щеше да стане невалидна.
Раздвижването на имотния пазар събуди много от замразените от предишния бум през 2007-2008
г. планове за високи сгради. Такива са "Златен век" и "Ай тауър". Небостъргачите ще продължат да
са основна тема за общината и инвеститорите и през следващите няколко години. Издадените
през последните дванайсет месеца разрешителни за строеж обаче показват друга посока на
пазара: интересът не е насочен само към извънредно високите сгради. Инвестициите се
разпределят по-равномерно между офисни, хотелски и обслужващи сгради, но са насочени към
задоволяване на вечния глад за жилищно строителство в столицата. 2017 г. показа и че нуждата от
молове в София за момента е задоволена.
Къде се строи
Големите проекти от последната година са съсредоточени в южните квартали на София - около
"Младост" и бул. "Цариградско шосе", около "Лозенец" и бул. "Симеоновско шосе" и в
"Манастирски ливади". В центъра вече се изгражда хотел Hyatt, който се забави заради
археологически разкопки на терена край паметника "Левски". Другият проект в центъра на града е
"Офис парк Централ" на ул. "Козлодуй". От началото на 2017 г. има голям интерес за инвестиции в
терени в централната градска част и широкия център, коментира ръководителят на отдел
"Жилищни имоти" на "Колиърс" в България Свобода Коджаманова. Търсенето се фокусира върху
имоти за жилищни сгради, за офиси и малки хотели, а и районът не предлага много терени, на
които могат да бъдат реализирани големи проекти. Изключение правят двата съседни терена на
чешкото и словашкото посолство на бул. "Янко Сакъзов", които са с обща площ около 10 декара.
Преди две години първото беше продадено на инвестиционната компания FairPlay International, a
процедурата за продажба на второто беше задвижена в средата на 2017 г.
Южните жилищни райони като този около "Симеоновско шосе" продължават да привличат
интерес въпреки липсата на добри транспортни връзки. Тук попадат и две от сградите в
класацията за най-голяма разгъната застроена площ. "Частният инвеститорски интерес със
сигурност е изпреварил възможността на общината да развие инфраструктурата, но правим
каквото можем", обяснява Цветелина Данаилова от район "Лозенец". Много от терените тук не са
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с приложена улична регулация или все още не са отчуждени, но общината се опитва да навакса
със своите задължения, след като инвеститорите вече са в квартала.
Какво предстои
Строителството през следващата година вероятно отново ще се ориентира около добрите
транспортни и инфраструктурни връзки. Двата квартала, които ще привлекат най-много интерес,
са "Дружба" и "Овча купел". В първия, където от години няма ново строителство, защото няма
действащ подробен устройствен план, вече се появи заявка за създаването на нов жилищен
комплекс - "Нова Дружба". Проектът на групата компании "Грийнлайф" на ул. "Обиколна" трябва
да е с разгъната застроена площ над 25 хил. кв. м, макар засега да има разрешение за строеж за
около 3500 кв.м. Допълнителният притегателен фактор на това място освен метрото е и бизнес
зоната около "Цариградско шосе". Според плановете на столичната управа това трябва да бъде
едно от двете места, където ще бъде разрешено строителството на небостъргачи, ако и след като
Народното събрание приеме вече предложените промени в Закона за устройство и застрояване
на Столичната община.
1. Гранд каньон
Инвеститор: "Гаранти коза България" - собственост на турската Garanti Koza
РЗП: 91 881 кв.м
Локация: бул. "Александър Малинов" в жк "Младост"
Проектант: Jerde Partnership
Проектът: "Гранд каньон" ще включва хотел, две жилищни сгради, търговско-развлекателен
център, офиси, културна сцена и паркова среда. Ще бъдат изградени около 700 апартамента.
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). Молът ще предложи 40 000 кв.м търговски площи на 5
нива (2 подземни). Ще има кинокомплекс със 7 зали, детски център, ресторанти, супермаркет,
фитнес и СПА център.
Строителство: Първоначалният обявен срок за пускане на обекта беше 2019 г., но през пролетта на
2017 компанията го измести за 2020 г.
Инвестиция: През юли 2015 г. "Гранд каньон" беше сертифициран като приоритетен
инвестиционен проект, а инвеститорът "Гаранти коза България" обяви инвестиция от 120 млн. лв
2. Advance Business Center
Инвеститор: Полската група GTC (Global Trade Center)
РЗП: Надземно 15 732 кв.м, РЗП със сутерен - 28 500 кв.м, ЗП - 1205 кв.м
Локация: жк "Младост 4", между северната част на Бизнес парк София и кръстовището на ул. "Д-р
Атанас Москов" и ул. "Самара"
Проектант: арх. Илиан Илиев, студио Planning
Проектът: С 11-те си етажа административната сграда ще е най-високата в района - поне до
изграждането на втория етап от проекта на полския инвеститор, който предвижда и 12-етажна
офис сграда в района. Двата терена с обща площ близо 9.5 декара вече са купени срещу общо 13
млн. евро. Отдаваемата площ за офиси клас А, която ще бъде предложена на пазара в първия етап
на проекта, ще е около 14 500 кв.м.
Строителство: Предварителните очаквания при обявяването на проекта в края на 2016 г. бяха
първата сграда да бъде пусната в експлоатация през последното тримесечие на 2018 г.
Впоследствие срокът беше изместен назад и планът вече е тя да бъде завършена до април 2019 г.
За втората офис сграда все още няма разрешително за строеж.
Инвестиция: 54 млн. евро в двете сгради
3. Хотел Hyatt
Инвеститор: "Тера тур сервиз" - свързано с управителя на "Лукойл България" Валентин Златев
РЗП: Надземно 17 410 кв.м, РЗП със сутерен - 27 887 кв.м, ЗП - 2640 кв.м.
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Локация:
Бившият
хотел
"Сердика"
при
паметника
на
Левски
в
София
Проектант: "Вамос" ООД
Проектът: Петзвездният хотел с високата марка от веригата Hyatt Regency ще е на седем етажа. В
него ще има 190 стаи и апартаменти, два ресторанта, два бара, един от които на покрива с
панорамен изглед, SPA център с басейн. Предвижда се голям конферентен център с 600 кв.м
бална зала, още 5 по-малки зали, или общо над 1300 кв.м пространство за различни събития.
Строителство: Първоначално хотелът трябваше да бъде готов в края на 2017 г. или началото на
2018 г. През пролетта на 2017 г. археологическите проучвания след събарянето на старата сграда
обаче показаха, че земята под бившето кино е част от Източния некропол на Сердика. Една от
намерените там гробници е с експозиционна стойност и следваше да бъде запазена, като
експонирането й трябваше да се осигури от инвеститора. Разрешението за строеж на хотела найнакрая е получено на 4 октомври 2017 г., а актуалният срок за край на строителството е първата
половина на 2019 г.
Инвестиция: 30 млн. евро
4. Многофункционална сграда на бул. "Симеоновско шосе"
Инвеститор: "Билд апартмънтс" ЕООД - фирма на общинския съветник от ГЕРБ Орлин Алексиев,
която през есента е продадена на дружеството "Томка" ЕАД на Красимир Георгиев. Георгиев е
инвеститор и в "Централ Форум" (под номер 10 в класацията)
РЗП: 24 307 кв.м Локация: бул. "Симеоновско шосе", в близост до ул. "Проф. д-р. Иван Странски"
Проектът: Многофункционална сграда с подземни гаражи, хотел, ресторант, кафетерия, магазини,
жилищна част, автокъща с шоурум
Инвестиция: няма данни
5. Офис А
Инвеститор: "Офис А" ООД на Асен Лисев и "Блек сий дивелъпмънт"
РЗП: 21 993 кв.м с 14 500 кв.м надземно РЗП и 7000 кв.м сутерен
Локация: Местност Къро, в близост до бул. "Цариградско шосе"
Проектант: MBL Architects, водещ проектант арх. Светлозар Филипов
Проектът: Офис сграда клас А с ресторант, кафе и подземен паркинг с 240 места
Строителство: Започва през май 2017 г. и ще бъде бъде завършено през декември 2018 г.
Инвестиция: Заем от ДСК в размер на 10 млн. лв.
6. Сграда 15 в Бизнес парк София
Инвеститор: "Арко риъл пропърти холдингс"
РЗП: 31 390 кв.м
Локация: Сграда 15 е разположена в източната част на Бизнес парк София, в близост до езерото, а
външно граничи с ул. "Д-р Атанас Москов" и ул. "Бизнес парк София" в жк "Младост 4"
Проектант: "А и А архитекти"
Проектът: Футуристичната архитектура на сградата доразвива концепция за многолика градска
среда на територията на Бизнес парк София. Сградата има две подземни парконива, пет офисни
нива, с обща площ 16 150 кв.м, които ограждат отворен атриум, пешеходно достъ-пен на
партерния етаж. Партерното ниво предвижда разнообразие от заведения за хранене и търговски
обекти, а покривът е организиран като малък парк, осигуряващ допълнително пространство за
рекреация на наемателите.
Строителство: Изграждането на сградата започна през пролетта на 2017 г. и се очаква тя да бъде
въведена в експлоатация в края на 2018 г.
Инвестиция: Малко под 30 млн. евро
7. RUHouse жилищен комплекс
Инвеститор: "Рухаус" - дружество, в което акционери са изпълнителят и проектантите на сградата
РЗП: 19 343 кв.м (надземно) при площ на терена 4108 кв.м, с 40% озеленяване
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Локация: Сградата се намира в жк "Градина", на 400 м от южната дъга на "Околовръстен път" и на
100 м от бул. "Симеоновско шосе". Теренът южно от имота не подлежи на застрояване, което
гарантира запазването на панорамната гледка към Витоша
Проектант: "А.С.А." - проф. д-р арх. Калин Тихолов, гл.ас. д-р арх. Евгени Рафаилов, арх. Стоян
Мирлев, арх. Ния Темиз, арх. Румяна Тихолова, арх. Петър Колев
Изпълнител:
"Унистрой
холдинг",
контролирано
от
Димитрина
Алексиева
Проектът: RUHouse се планира да е 8-етажна сграда. Постройката е от затворен тип, разделена на
четири входа с общо 107 апартамента, в това число 13 мезонета/къщи, 12 апартамента с 3 спални,
55 апартамента с две спални и 27 апартамента с една спалня, СПА/фитнес, подземен паркинг със
124 места, 2 магазина и RUH офис.
Инвестиция: Няма данни
https://www.capital.bg/biznes/imoti/2017/12/30/3101481_novite_golemi_proekti_v_sofiia/
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Сделките на 2017: годината на имотите
Интересът на чуждестранните инвеститори постепенно се завръща, основно за производствени
и IT компании
Обобщението на сделките по сливания и придобивания (M&A) в България от началото на годината
звучи така: имотният пазар чупи рекорди, чуждестранните инвеститори постепенно се завръщат, а
все повече български компании поглеждат навън.
2017 г. ще остане в историята с доминацията на сделките с бизнес имоти – до момента са
сключени транзакции за над 850 млн. евро, предимно с молове, сред които рекордната за
страната покупка на недвижим имот – тази на столичния Paradise Center. Знакови прехвърляния
обаче имаше и в други сектори – през 2017 г. беше завършена най-голямата банкова сделка в
България – тази за ОББ. А най-протяжни, засега без финал, бяха преговорите за българския бизнес
на CEZ.
Извън значителната активност в имотния сектор M&A пазарът в страната беше умерен – броят на
сключените сделки е над 60. В основната си част те са твърде малки по размер, за да привлекат
стратегически международен интерес – за суми под 50 млн. евро. Чуждестранни купувачи все пак
има – главно по линия на продължаващите вече традиционни покупки на дялове в IT и други
компании от страна на инвестиционни фондове.
Положителна новина е, че раздвижване имаше и в обратна посока – по линия на български
компании и предприемачи, които търсят международна експанзия на бизнеса си и правят покупки
извън страната.
България и регионът
Подемът в имотния сектор не е изолиран само в България, а характеризира пазара на сливания и
придобивания в целия регион. Според последното издание на редовния "Барометър на
сливанията и придобиванията в Централна и Югоизточна Европа" (CSE M&A Barometer), изготвян
от консултантската компания EY, именно имотите са били пазарният сегмент, в който за първото
полугодие на 2017 г. са сключени най-голям брой сделки. Следват придобиванията на
производствени активи и покупките на IT бизнеси. Наблюденията на анализатори в България също
очертават сходни тенденции.
"Пазарът е активен, като особено силно развитие има в сектора на недвижимите имоти и
конкретно в продажбата на търговски центрове. Друг активен сегмент са сделките и инвестициите
на зелено в производствени мощности, особено такива, свързани с автомобилостроенето",
посочва Илко Стоянов, който е партньор в софийския офис на адвокатското дружество Schoenherr.
Данните от Барометъра показват и засилващия се инвеститорски интерес към региона – ако през
първата половина на 2016 г. едва 32% от инвестициите в държавите от ЦЮЕ са били входящи – т.е.
от страна на международни инвеститори, за полугодието на тази година делът вече достига 40%.
Конкретно за България увеличението е от 45% до 58%. В повечето случаи става въпрос за
вложения на инвестиционни фондове – както на имотния пазар, където тази година премина под
знака на купувачите от ЮАР, така и в традиционно радващи се на външен интерес сектори като IT
и производство.
"Като изключим сектора с недвижими имоти (търговските центрове), M&A пазарът като цяло тази
година е слаб. Липсват придобивания от международни стратегически играчи, като видно
изключение прави придобиването на "Енергоремонт" от Dietsmann (Холандия)", коментира
директорът в българската консултантска компания Entrea Capital Димитър Узунов. "Наблюдават се
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обаче две придобивания от български компании на чужди пазари (Chaos Group в Чехия и Fadata в
Германия). Ние също работим по няколко подобни проекта. Това е добра тенденция и показва, че
все повече български компании надрастват възможностите на нашия пазар и търсят възможности
за развитие извън неговите предели", отбелязва той.
Данните на EY също потвърждават това – според тях през първата половина на годината България
е била сред държавите в региона с най-висок дял изходящи сделки (17%). В тази група са
например и придобиванията на "Монбат" на производствени мощности в Германия и в Италия
(плюс подготвяна инвестиция в Тунис), на "Евроинс" в Румъния и в Русия, на "Булпрос" в
Германия, както и на българския предприемач от албански произход Елвин Гури, който е избран
за мажоритарен собственик на сръбската Telenor Banka.
Като цяло и от EY отбелязват по-малък брой сделки спрямо година по-рано в повечето държави от
региона – общо за ЦЮЕ броят им за полугодието е 473 при 655 за първите шест месеца на 2016 г.,
отчита докладът. Стойността на договорените сливания и придобивания обаче расте с над 42% и
достига 19.9 млрд. долара, като съществен принос за това имат две мегасделки за по над 1 млрд.
долара, сключени в Турция (за местния бизнес на OMV) и в Полша (за ритейл веригата Zabka).
Големите сделки
Сред топ 10 на сделките за региона за първото полугодие е и най-голямата банкова сделка в
българската история – ОББ стана собственост на белгийската KBC Group срещу 610 млн. евро, а
процесът на обединяване на дейността й с другата българска банка на новия й собственик –
Сибанк, все още е в ход, макар и вече на финалната права.
Рекорди падат и при недвижимите имоти – най-големият търговски център в София – Paradise
Center, ще стане собственост на южноафриканския фонд NEPI срещу 252.9 млн. евро, или найвисоката цена, плащана за недвижим имот в България (като сделката все още очаква одобрение
от КЗК). NEPI е новият собственик и на мол номер 3 в столицата – "Сердика", който придоби
заедно с офис частта за 207 млн. евро. Вторият в класацията на столичните търговски центрове,
The Mall, също има нови стопани от ЮАР – фондът Hyprop Investments, който плати 176 млн. евро
за мола. С нови собственици са и "Мол Варна", моловете "Галерия" в Бургас и Стара Загора,
недовършеният "Галерия Варна" (който вече се казва "Делта планет Варна"). Беше избран и
купувач за Mall of Sofia, но продажбата зацикли. Така в сегмента на търговските площи пазарът
вече подобри резултата си от предкризисната 2008 г., а прогнозите на анализатори са към края на
годината общият обем на транзакциите с бизнес имоти да стигне 1 млрд. евро.
Сред знаковите за страната сделки е и друга, обявена в края на 2016 г. и финализирана през 2017
г. – забавилото се заради кризата излизане на американския инвестиционен фонд Advent от
"Девин". За производителя на напитки белгийската Spadel плати 120 млн. евро. През пролетта
беше обявена и още една голяма продажба – американският тютюнев гигант BAT се договори да
купи срещу 105 млн. евро цигарените марки на свързания с Делян Пеевски холдинг "Булгартабак"
в България и дистрибутора му ЕЛД.
Планът за следващите месеци
Извън CEZ сред големите сделки на хоризонта остават и евентуалните продажби на "Нова
телевизия" и bTV, където смяната в собствеността вероятно ще дойде по линия на сделка за
компанията майка CME, към която интерес проявяват някои от най-богатите хора в Чехия и
Словакия. До седмици се очаква и подновяването на концесионната процедура за летище София –
този път с международни консултанти в лицето на Световната банка и Европейската банка за
възстановяване и развитие (ЕБВР) – липсата на каквито беше сред спирачките пред потенциалните
кандидати за аерогарата. В ход е и избор на концесионер на летище Пловдив, където кандидатите
са два.
Още сделки се очакват и в банковия сектор. Вече беше одобрен абсолютно неясен купувач за дела
на Столична община в Общинска банка, както и поредният опит за продажба на ТБ "Виктория" от
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страна на синдиците на фалиралата Корпоративна търговска банка. "Пиреос" също може да се
сдобие с нов собственик.
Оптимистични са и прогнозите за близкото бъдеще. "До есента годината беше по-скоро слаба
извън недвижимите имоти. Но в момента има изключителна активност, като в подготвителен етап
са много сделки от почти всички сектори", казва Атанас Бангачев, който е партньор в българския
офис на CMS Cameron McKenna.
"България няма да остане встрани от глобалните тенденции. Инвеститорите ще търсят растеж в
същите или свързани индустрии на локално ниво, в България и региона, както на глобално ниво",
посочва Павел Христов, съдружник в адвокатско дружество "Христов и съдружници", който е
консултирал купувача на "Девин". По думите му освен в сектора на банковите и финансовите
услуги, където консолидацията ще продължи, сделки могат да се очакват и в сферата на високите
технологии – "от изкуствен интелект, през fintech, към здравеопазване", в транспортния сектор,
както и в търговията на дребно.
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2017/12/30/3081995_sdelkite_na_2017_godinata_na_imotite
/

Източник: Btvnovinite.bg
Дата: 30.12.2017 г.

Как София да стане модерен град
В новите промени в Закона за устройство на територията се дава власт на общинските съвети за
високото строителство. Целта е да бъде спасен от натиск главният архитект на София Здравко
Здравков.
„Много по-трудно ще бъде за всеки един инвеститор да окаже натиск върху целия общински
съвет, изпъстрен с различна политическа окраска“, коментира депутатът от ГЕРБ Александър
Ненков.
На практика инвеститорите масово използват законови вратички, които разрешават в центъра на
столицата да се появяват небостъргачи. И да променят изцяло облика на града.
„Не съм против високите сгради – казва арх.Петър Торньов. – Често се появява необходимост от
втора такава сграда, получават се автоматично едни субцентрове на града. Въпросът е да се
проучи наистина сериозно, от градоустройствена гледна точка, къде са тези субцентрове на
София, които са необходими и имат потенциала да се развиват“.
Законът създава две зони в София без ограничение за височината – на бул. „Цариградско шосе“
при Интер експо център и на кръстовището на бул. „Царица Йоана“ и Околовръстното шосе.
В XXI век не е модерно да правиш бизнес в небостъргач на пъпа на града, независимо че преди
три века е било изгодно да имаш дюкян хем на кюше, хем на чаршията.
Ограниченията за височината в центъра ще са както следва – до 50 метра в идеалния център, в
широкия център – до 75 метра, в кварталите – до 125 метра, а в южните квартали отвъд
Околовръстното шосе – до 15 метра.
Така няма да има единични високи сгради на неподходящи места, които закриват гледката към
Витоша и не са обезпечени с нужната инфраструктура.
http://m.btvnovinite.bg/article/bulgaria/kak-sofija-da-stane-moderen-grad.html
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Източник: Gradat.bg
Дата: 05.01.2018 г.

Правят електронен регистър на недвижимите културни ценности
Министерството на културата обяви обществена поръчка за анализ, проектиране, разработване
и внедряване на Специализирана информационна система /СИС/, електронен регистър на
недвижимите културни ценности и публичен портал.
Изпълнителят ще трябва да дигитализира документален архив за 1490 обекта на недвижими
културни ценности с национално и световно значение, както и за недвижимите археологически
културни ценности с национално значение.
Прогнозната стойност на дейностите е 1 196 984 лв. без ДДС. Поръчката се финансира по
Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 г. Оферти ще се подават до 8 февруари
2018 г.
Целта на проекта е подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез развитие на
електронното управление в областта на опазване на недвижимото културно наследство, чрез
дигитализация на Националния архивен фонд на недвижимите културни ценности от световно и
национално значение, чрез създаване на информационна система на Националния регистър на
недвижимите културни ценности и осигуряване на публичност и достъпност на архива.
Всеки ще има свободен и безплатен достъп до електронната база данни, което ще е
изключително полезно за собственици, архитекти, урбанисти, предприемачи и др.
В момента официални онлайн данни за недвижимите културни ценности с категория "национално
значение" има само в списъците на сайта на Министерството на културата и на сайта на
Националния институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/, където липсват данни за
някои области, вкл. за София. Информацията в тези списъци обаче е кратка, като са посочени само
името на обекта, адрес, вида културна ценност и документа за предоставяне на статут.
В Националния документален архив на НИНКН има документи за над 40 000 обекта, които
представляват културни ценности от местно, национално и световно значение. Поддържането
на архива към момента е изцяло на хартиени носители, което ограничава публичността и
създава рискове за опазване на носителите в дългосрочен план.
http://gradat.bg/news/2018/01/05/3107478_praviat_elektronen_registur_na_nedvijimite_kulturni/&ru
brname=news/

Източник: Stefanmarkov.bg
Дата: 31.12.2017 г.

Стефан Марков: Иванчева дa подаде оставка
Стефан Марков, общински съветник от ДБГ/РБ в Столичния общински съвет, поиска оставката на
районния кмет на Младост Десислава Иванчева.
Вотът на доверие към Иванчева от страна на гражданите е изчерпан, както и толерансът от наша
страна. Това е пореден сигнал, че тя трябва да се върне към предишната си професия. Марков
припомни, че Иванчева няма внесен нито доклад за дейността си като кмет на район Младост
вече 7 месеца.
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Работата на районен кмет не е да лежи пред багери, за да си прави евтин ПР, а да намира
решения за проблемите на гражданите, коментира Марков.
Повод за исканата оставка от страна на Марков са редица сигнали за бездействие от страна на
районния кмет. Има стотици преписки, които се бавят със седмици сигнализират хора от
администрацията. Иванчева не приема нито хора от администрацията си, нито родители и
директори.
Като пример той посочи сигнали от родители, които са търсили Иванчева по повод теч и лошо
състояние в кухненско помещение в 189 детска градина в района и отказът й да се срещне с тях за
проблема. Според сигнала изпратен до общинския съветник Иванчева е заключила в кабинета си
и отказала среща.
За последната седмица Иванчева уволни един от дългогодишните експерти в районното кметство,
само защото е била опонент на изборите, а вчера оставка подаде и заместник-кметът.
Можем да считаме за невярно твърдението на Иванчева, че по взаимно съгласие са прекратени
взаимоотношенията с Людмила Божилова, кандидат-кмет за район Младост на последните
избори. Това става ясно от публикация на фейсбук страницата на Стефан Марков с писмо за
прекратяване на служебните правоотношения, с които Марков разполага.
http://www.stefanmarkov.bg/stefan-markov-ivancheva-da-podade-ostavka/

Източник: Gradat.bg
Дата: 28.12.2017 г.

Може ли гражданското общество да управлява
Да си добър протестиращ не е достатъчно, за да си добър управляващ
Георги Кадиев
Гражданското общество е силно в защита на каузи и все по-смело навлиза в политиката.
Направи го в Барселона, където създателят на "Платформа за хората, засегнати от ипотеки", успя
да изготви законови промени, подкрепени от 1.4 млн души, а после и да спечели кметските
избори.
Направи го в Краков, където Facebook група от 20 хил. ентусиасти изготви програма за чист въздух
и накара местната власт да забрани използването на въглища за отопление на домовете.
Направиха го "Сириза" и "Подемос", основали се като движения срещу бюджетните ограничения в
Гърция и Испания, а днес активни и дори управляващи политически партии.
Направиха го зелени партии в редица държави, тръгнали като екодвижения.
Направиха го дори интернет пиратите, тръгнали от движение за интернет свобода и стигнали до
парламентите на Швеция, Чехия, Исландия и дори до европарламента.
През последните години гражданското общество става все по-силно и в България, особено в поголемите градове, където единствените работни места не са държавни и общински и където
можеш да си достатъчно независим от правителството и да изразяваш свободна роля.
Референдумът в Трън за добив на злато е пример, започнал от миналата и завършил през тази
година. Случай от последните седмици е групата "Добруджанци срещу добива на газ в
Тошевско!", които се борят срещу разрешение за добив на газ в находище до Генерал Тошево.
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Един от най-силните примери още е в развитие. През август 2016 г. малка група граждани от бл.
15, 16, 19, 20 на "Младост" 1 в София спонтанно започнаха протест, когато се събудиха една
сутрин и видяха междублоковата им детска площадка опасана със строителни платна.
Последва събиране на подписка за спасяване на детската площадка, после протести и сутрешни
блокове в телевизиите, след това събиране на подписка за спиране на строителството в зелени
площи в целия квартал, оттам и логичното следствие на формиране на инициативен комитет за
участие в изборите за "Младост" след подадена оставка на предишния кмет.
През октомври 2016 г. кандидатът на инициативния комитет спечели изборите, побеждавайки
партии мастодонти като ГЕРБ и БСП. Спечели ги само с каузата за спиране на строителството в
зелените площи и логистичната, финансовата и организационната подкрепа на новозародената
еколява партия "Нормална държава". Разбира се, радиоклипове, листовки и интернет кампания
изиграха своята роля. Но основното беше близката до хората на "Младост" кауза и умението да се
стигне пряко и лично до тях.
Към онзи момент силно се надявах, че това може да се превърне в модел на управление в цялата
държава. Автентични граждани с кауза, подпомогнати от политически партии, но без да бъдат
изземвани функциите им и без да се правят опити да бъдат командвани зад сцената. Граждани,
които, влизайки във властта, да преследват тази кауза. Граждани, които не са оплетени в
задкулисие, не дължат услуги на никого, не са финансово зависими, не ги "държат" с компромати,
нямат на кого да връщат услуги. А са по-скоро идеалисти, преследващи и отдаващи се на своята
кауза.
Реалността ме опроверга бързо. "Младост" е огромен район за българските мащаби. Ако бе град,
би бил на 7-8 място по население в България. Една кауза, била тя и зелена, не е достатъчна.
Каузите са десетки: от по-добра храна в детските градини, през повече условия за спорт до подобра транспортна мрежа, повече чистота, по-малко бездомни кучета по улиците. В края на
краищата кой от "Младост" може да забрави, че именно на тяхна територия през 2011 г. бездомни
кучета нападнаха и изядоха възрастен професор, докато кметът Йорданка Фандъкова получаваше
наградата за най-добър град за живеене?
Урокът, който научих - да си добър протестиращ не е достатъчно, за да си добър управляващ.
Образованието на управляващия е важно и липсата му трудно се замества. Опитът е важен и
липсата му трудно се крие. Подборът на качествени хора около теб е важен, защото сам човек не
може да се справи. Чисто човешките качества са важни, защото си лицето на една кауза, не просто
кмет. Дори политическата подкрепа е важна, защото живееш в екосреда от съществуващи партии
и няма как да не влизаш във взаимоотношения с тях.
"Младост" е пример като модел за намиране на кауза от граждани и влизане в управлението чрез
тази кауза. Автентични местни протестиращи, с автентична популярна кауза, подкрепени
политически без обвързаности, подкрепени финансово с единствения ангажимент да управляват
качествено по-добре. Несистемни играчи, победили системата чрез нейните слабости.
Като управление "Младост" е провал. Нито един строеж не е спрян. Нито една градинка не е
спасена. Провали се търгът за храната в детските градини и сега тя е по-лоша. Улиците са също
толкова мръсни, колкото преди. Административното обслужване е нескопосано и бавно и дори
по-лошо от преди поради напускането на много служители. Корупцията не е пипната - нито бе
разкрита тази в предните администрации, нито се спря в тази администрация. Бездомните кучета
отново са тук.
Въпреки всичко най-грешният въпрос, който може да се зададе, е този, който зададе Бойко
Борисов: "Кой сега ще понесе политическата отговорност?" Защото за обикновения жител на
"Младост" това е без значение. Както е и за обикновения жител на Хасково примерно. Какво като
ГЕРБ пое политическата отговорност там, като нищо не се промени?
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Най-грешният извод, който може да се направи, е, че гражданското общество не може да
управлява. И че това го могат само политически партии. Затова "да отглеждаме гражданското
общество като коректив, но властта да си я държим ние, политиците".
Това са просто думи на политици да оправдават съществуването си. Неверни думи.
Можеха ли протестиращите в "Младост" да спечелят без подкрепата на партия "Нормална
държава"? Не. Сами и през ум нямаше да им мине да участват. Защото гражданските движения у
нас все още не са разбрали и повярвали, че ролята им не е само да критикуват.
Можеше ли "Нормална държава" да спечели изборите? Не. Независимо какви сме и кои сме,
стигмата "политиците са лоши" щеше да ни застигне.
Победата стана възможна единствено защото бяхме заедно. Автентична кауза, съчетана с изборен
професионализъм.
В "Младост" гражданското общество доказа, че може да печели избори. Може да излъчва каузи, а
с тях и автентични лидери и лица на тези каузи. Може да противостои на корумпираните
политически партии със своите идеи, морал и отдаденост.
Сега трябва да докаже, че може да управлява. Затова трябва да внимава кои са лицата му. И кого
издига за различни позиции.
Защото, както "Младост" показа, току-виж си спечелил въпреки всички прогнози. И тогава за една
нощ от добър протестиращ трябва да станеш добър управляващ.
Георги Кадиев е бивш зам.-министър на финансите (2005 - 2007 г.), депутат (2005 и 2013 - 2014
г.) и общински съветник (2007 - 2013 г.). Сега е лидер на политическия проект "Нормална
държава".
https://www.capital.bg/specialni_izdaniia/world_review/2017/12/28/3095450_moje_li_grajdanskoto_o
bshtestvo_da_upravliava/

