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СЪДЪРЖАНИЕ

НОВИНИ

"Камара на строителите"

168chasa.bg - След 2021 г. България иска пари от ЕС за пътища, жп и метрото

в. Труд , СТР. 7 - Магистралите са проверявани от Европа

в. Труд , СТР. 7 - Подават онлайн цената в обществени търгове

в. Труд , СТР. 7 - Въвеждат средни цени за строителство

в. Монитор , СТР. 1,5 - Въвеждат средна цена на строежа на магистрали

в. 24 часа , СТР. 11 - След 2021 г. България иска пари от ЕС за пътища, жп и метрото

nova.bg - Желязков: България ще поиска близо 2 млрд. лв. за железопътен транспорт

trud.bg - Подават онлайн цената в обществени търгове

24chasa.bg - След 2021 г. България иска пари от ЕС за пътища, жп и метрото

monitor.bg - Въвеждат средна цена на строежа на магистрали (ОБЗОР)

dotbg.bg - След 2021 г. България иска пари от ЕС за пътища, жп и метрото

trud.bg - Въвеждат средни цени за строителство

trud.bg - Магистралите са проверявани от Европа

dunavmost.com - Държавата ще бори корупцията в обществените поръчки с криптирани цени

citybuild.bg - До месеци ще са ясни транспортните проекти в новата оперативна програма

profit.bg - ОЗК - Застраховане” АД подкрепи международна конференция

mediapool.bg - С криптирани цени държавата ще бори корупцията в обществените поръчки

insmarket.bg - Застраховател подкрепи конференцията за солидарност в инвестиционната
политика на ЕС

eufunds.bg - До няколко месеца ще са ясни транспортните проекти в новата оперативна програма

novini.bg - ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД подкрепи петата международна конференция
„Европейска солидарност в инвестиционната политика на ЕС, реализирана в България“

desant.net - Росен Желязков: До няколко месеца ще са ясни транспортните проекти в новата
оперативна програма

paragraph22.bg - Спасение
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novinata.bg - Росен Желязков: До няколко месеца ще са ясни транспортните проекти в новата
оперативна програма

kamioni.bg - Определят проектите в новата ОП Транспорт до месеци

offnews.bg - До няколко месеца ще са ясни транспортните проекти в новата оперативна програма

baricada.org - Ремонтите ръждясаха, парите – не

vestnikstroitel.bg - Инж. Симеон Пешов, почетен председател на КСБ: Идва краят на програмния
период и за 2 години строителите трябва да усвояват 70% от ресурса

vestnikstroitel.bg - Инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ: Инвестиционната политика на
ЕС е от съществено значение за строителния сектор в България

logistika.bg - Определят проектите в новата ОП Транспорт до месеци

vestnikstroitel.bg - Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие в ЕП:
Благодаря на КСБ за сътрудничеството

logistika.bg - Определят проектите в новата ОП Транспорт до месеци

mtitc.government.bg - Росен Желязков: До няколко месеца ще са ясни транспортните проекти в
новата оперативна програма

cross.bg - Росен Желязков: До няколко месеца ще са ясни транспортните проекти в новата
оперативна програма

maritime.bg - До няколко месеца ще са ясни транспортните проекти в новата оперативна програма

capital.bg - Новата вълна морски хотели

gradat.bg - Повече финансови инструменти през новия програмен период

24chasa.bg - Томислав Дончев: До края на годината обществените поръчки ще се дигитализират

dotbg.bg - Томислав Дончев: До края на годината обществените поръчки ще се дигитализират

gospodari.com - Ремонтът на "Графа" щял да приключи през април?!

dnesplus.bg - Томислав Дончев: До края на годината обществените поръчки ще се дигитализират

imoti.net - Над 200 компании в надпревара за Годишните награди на Imoti.net

vestnikstroitel.bg - Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и
съобщенията: Тази година ще бъде изпълнена с предизвикателства и в политически, и в
социален аспект

vestnikstroitel.bg - Вицепремиерът Томислав Дончев: КСБ е еталон за вътрешно браншова
регулация

gradat.bg - Томислав Дончев: Трябва да се изградят 12 нови индустриални зони

sofia.utre.bg - Позиция на “Главболгарстрой” във връзка с репортаж на bTV

economic.bg - Около 40 км от „Струма“ остават за изграждане
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monitor.bg - Няма да повярвате какви ограничители се появиха по "Графа"

"Строителство"

nauka.bg - [ВИДЕО] Водещи изследователи: Проф. Александър Караманов

vnews.bg - Долни чифлик осигурил дневен център за деца с увреждания и семействата им  Vnews
новини Варна  новини, скандали, анализи, коментари

ekip7.bg - Започва ремонтът и на детска ясла „Слънчево детство“

provaton.bg - Резултатите от проект за създаване на Дневен център за подкрепа на деца с
увреждания и техните семейства в община Долни чифлик бяха отчетени на заключителна
пресконференция

provaton.bg - Резултатите от проект за създаване на Дневен център за подкрепа на деца с
увреждания и техните семейства в община Долни чифлик бяха отчетени на заключителна
пресконференция

в. АвтоМотоСвят , СТР. 8,9 - Може ли ТОЛ полицията да ни проверява на пътя? ма ли право ТОЛ
полицията да ни спира без присъствието на органите на МВР и да ни санкционира по Закона за
движението по пътищата? Какви са правата на ТОЛ полицията според ЗДвП?

в. Фактор , СТР. 7 - Истинско жилищно бижу строят в Славейков

в. 100 вести , СТР. 2 - Шефът на АПИ Георги Терзийски: „Близо 7 млрд. лв. ще се инвестират в
пътната инфраструктура на Северна България

в. Струма , СТР. 9 - БСП внася искане за проби от 50 точки по магистралите

в. Бряг , СТР. 3 - Шефът на АПИ Терзийски на работна среща с кмета Стоилов

в. Добруджанска трибуна , СТР. 4 - Тол инспектори засичат основно шофьори на леки коли

inews.bg - Йончева: Строителите връщат 40% от парите за пътища на управляващите

ebcafe.bg - Над 600 000 лв. глоби заради ремонта край НДК

Нова телевизия, новини в 19.00 часа - БСП с второ писмо до АПИ с искане за анализ на пътните
настилки

Дарик Радио, „Денят, новини в 18.00 часа“ - Броят на регистрираните безработни намалява

БНР, новини в 18.00 часа - БСП с второ писмо до АПИ с искане за анализ на пътни настилки

Дарик Радио, „Денят, новини в 18.00 часа“ - Нинова: Събитията от последните дни доказват, че
този парламент е изчерпан морално и политически

actualno.com - Новините: Най-важното за деня, 15 март

БТВ, новини в 19.00 часа - БСП с второ писмо до АПИ, иска информация за 46 точки по основни
пътища у нас

nbox.bg - Нинова: Събитията от последните дни доказват, че този парламент е изчерпан морално
и политически
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novini.bg - Аварирал ТИР промени движението на пътя Прилеп – Камчия

offnews.bg - АПИ: БСП да не ни въвлича в политически разправии

informiran.net - Нинова: Няма да се върнем в парламента. Това е тежка парламентарна агония

informiran.net - СМЕЛАТА! Елена Йончева отново ПОДХВАЩА герберите! Този път прошка няма да
има!

e-79.com - Община Разлог представи резултатите по още 5 обновени блока на заключителна
конференция

b2bmedia.bg - БСП иска проверка на асфалта на 46 точки на магистралите в страната

crimes.bg - Патентно ведомство ще проведе "Информационен ден" по ОП "Иновации и
конкурентноспособност" на 19 март

bgstroitel.com - Строежът на обхода на Поморие започва през май

novinata.bg - Над 100 млн. лв. са инвестирани в област Благоевград по ОП „Региони в растеж“

monitor.bg - С европари строим транспортен пръстен между Гърция, Румъния и България след
2021 г.

bnews.bg - Подготвяме грандиозно възраждане на Централна Европа

flashnews.bg - БСП с второ писмо до АПИ с искане за анализ на пътните настилки

petel.bg - Орбан: Подготвяме грандиозно възраждане на Централна Европа

politikata.net - БСП внесе второ писмо в АПИ за магистралите

24novini.bg - Сигнал: Новият шеф на КФН има образувана прокурорска преписка

mediapool.bg - Втори рунд БСП срещу АПИ за експертиза на магистралите

vlastta.com - Корнелия Нинова: "Няма да се върнем в парламента. Това е тежка парламентарна
агония"

trud.bg - До лятото обновяват култови места в Морската градина и центъра на Варна

struma.bg - Община Разлог представи резултатите по още 5 обновени блока на заключителна
конференция

bultimes.com - Елена Йончева: Ако строителите не връщат към управляващите 40% от бюджета,
ще правят по-добри пътища

m.fakti.bg - АПИ: Твърденията на БСП са абсурдни

maritime.bg - Орбан: Да сложим край на кошмара Съединени Европейски щати

investor.bg - Щатските индекси стартират с повишения в очакване на търговско споразумение*::
Investor.bg

banker.bg - Пътната агенция: Не ни въвличайте в политически разправии
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24chasa.bg - Патентно ведомство ще проведе "Информационен ден" по ОП "Иновации и
конкурентноспособност" на 19 март

novinata.bg - Община Разлог представи резултатите по още 5 обновени блока

actualno.com - Орбан: Нашата цел е да сложим край на кошмара Съединени Европейски щати

agencia-sliven.com - БСП С ВТОРО ПИСМО ДО АПИ С ИСКАНЕ ЗА АНАЛИЗ НА ПЪТНИ УЧАСТЪЦИ ОТ
МАГИСТРАЛИТЕ

agencia-sliven.com - НИНОВА: СЪБИТИЯТА ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ ДОКАЗВАТ, ЧЕ ТОЗИ ПАРЛАМЕНТ Е
ИЗЧЕРПАН МОРАЛНО И ПОЛИТИЧЕСКИ

nova.bg - Орбан: Подготвяме грандиозно възраждане на Централна Европа

vevesti.bg - Инж. Дончо Атанасов vs Елена Йончева: Абсурд е 40% от бюджета за пътища да се
връща в управляващите

vestnikstroitel.bg - БСП внесе искане за проби на 46 точки по магистралите и пътищата

dnesplus.bg - БСП с второ писмо до АПИ с искане за анализ на пътните настилки

dotbg.bg - Петя Аврамова: Изграждането на обхода на Поморие ще започне през май

club.bg - БСП внесе второ писмо до АПИ с искане за анализ на 46 точки по пътищата

nbox.bg - Инвестират близо 7 млрд. лв. в пътната инфраструктура на Северна България

novinite.bg - Инж. Атанасов: АПИ е експертна администрация, а не политическа

m.fakti.bg - БСП: Ако строителите не връщат 40%, ще правят по-добри пътища

razlog.bg - ОБЩИНА РАЗЛОГ ПРЕДСТАВИ РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ОЩЕ 5 ОБНОВЕНИ БЛОКА НА
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

expert.bg - За жп връзката между България и Северна Македония ще трябват 400 млн. евро

expert.bg - БСП внесе второ писмо до АПИ с искане за анализ на 46 точки по пътищата

19min.bg - Новини :: Йончева: Строителите връщат 40% от парите за пътища на управляващите
19min.bg

dobrudjabg.com - БСП предлага да плати анализа на 46 проби от 4-те магистрали

actualno.com - Иванчева и Петрова: Прокуратурата да каже кой "членува" в имотната мафия!
(ВИДЕО)

dariknews.bg - Нинова: Събитията от последните дни доказват, че този парламент е изчерпан
морално и политически

blitz.bg - БСП внесе второ писмо в АПИ за магистралите

citybuild.bg - Изграждането на обходния път на Поморие може да започне през май

vestnikstroitel.bg - Инж. Атанасов: АПИ е експертна администрация, а не политическа. Не бива БСП
да ни въвлича в политически разправии
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dariknews.bg - „Акве Калиде“ - вече готова за посетители отблизо

zonaburgas.bg - Посетителите вече ще разглеждат отблизо забележителностите на
археологически комплекс „Акве Калиде“

burgas-podlupa.com - ПРОКУРАТУРАТА НЕ ВИЖДА КОРУПЦИЯ В ЗАПИСА ОТ #АПИГЕЙТ, НО АКТИВНО
ИЗДИРВА ИЗТОЧНИКА И ЩЕ РАЗПИТВА ЖУРНАЛИСТИТЕ ОТ БИВОЛЪ

svejo.net - Удобни пешеходни пасарелки ни позволяват да разгледаме отблизо Акве Калиде

zona-news.com - Корнелия Нинова: Няма да се върнем в парламента. Това е тежка парламентарна
агония

gramofona.com - Монтираха пасарелки на Минералните бани

novavarna.net - Изцяло пешеходна става зоната около училище „Свети Климент Охридски”
(СНИМКИ/ВИДЕО)

api.bg - Инж. Атанасов: АПИ е експертна администрация, а не политическа. Не бива БСП да ни
въвлича в политически разправии

provaton.bg - Инж. Атанасов: Абсурдни са твърденията, че строители връщат 40% от парите за
пътища на управляващите

provaton.bg - Корнелия Нинова: Няма да се върнем в парламента. Това е тежка парламентарна
агония

provaton.bg - Инж. Атанасов: Абсурдни са твърденията, че строители връщат 40% от парите за
пътища на управляващите

burgas24.bg - Вижте как бе преобразен археологически комплекс "Акве Калиде“

provaton.bg - Корнелия Нинова: Няма да се върнем в парламента. Това е тежка парламентарна
агония

dnes.dir.bg - БСП пожела европейски анализ за качеството на магистралите, от АПИ не искат
въвличане в "политически разправии"

burgasinfo.com - „Акве Калиде” вече може да се види още по-отблизо, ето защо

btvnovinite.bg - БСП с второ писмо до АПИ, иска информация за 46 точки по основни пътища у нас

dunavmost.com - Елена Йончева: Строителите връщат 40% от парите за пътища на управляващите

glasove.com - Елена Йончева: Продължаваме битката за истината за състоянието на пътищата у
нас

actualno.com - БСП предлага да плати външен анализ за настилките на магистралите

vevesti.bg - Нинова: Парламентът е изчерпан морално и политически (допълнена)

dariknews.bg - БСП с второ писмо до АПИ с искане за анализ на пътни участъци от магистралите

bnr.bg - БСП с второ писмо до АПИ с искане за анализ на пътни настилки

burgas-podlupa.com - "Ако не връщаха 40%". БСП отново иска европейски анализ на пътната
настилка
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kmeta.bg - До 1000 нови работни места чака Враца тази година

bulfax.com - БСП иска проверка на асфалта на 46 точки на магистралите в страната

smolyannews.com - Надежда Митева: Кариерното ориентиране трябва да се насочи към по-малките
ученици

petel.bg - БСП внесе второ писмо в АПИ с искане за анализ на пътни участъци от магистралите в
лицензирана европейска лаборатория

tvevropa.com - БСП внесе искане за проби от магистралите ни, от АПИ заявиха, че не се
притесняват

banker.bg - БСП внесе искане за проби от 50 конкретни точки по магистралите ни

provaton.bg - Елена Йончева: Ако строителите не връщат към управляващите 40% от бюджета, ще
правят по-добри пътища

smolyandnes.com - Надежда Митева: Кариерното ориентиране трябва да се насочи към по-малките
ученици

provaton.bg - Елена Йончева: Ако строителите не връщат към управляващите 40% от бюджета, ще
правят по-добри пътища

news.bg - АПИ не иска да я въвличат в политически разправии

epicenter.bg - Елена Йончева: Ако строителите не връщат към управляващите 40% от бюджета, ще
правят по-добри пътища

segabg.com - Йончева: Строителите връщат 40% от парите за пътища на управляващите

topnovini.bg - Аврамова: Строежът на обходния път на Поморие може да започне през май

news-bulgaria.info - Корнелия Нинова: Няма да се върнем в парламента. Това е тежка
парламентарна агония

news-bulgaria.info - Корнелия Нинова: Няма да се върнем в парламента. Това е тежка
парламентарна агония

actualno.com - Изграждането на обходния път на Поморие може да започне през май тази година

gradat.bg - През май се очаква да стартира изграждането на обходния път на Поморие

24chasa.bg - АПИ: Не можем да бъдем въвличани в политически разправии

b2bmagazine.bg - Изграждането на обходния път на Поморие може да започне през май тази
година

offnews.bg - Изграждането на обходния път на Поморие може да започне през май

bta.bg - БСП внесе второ писмо в АПИ с искане за анализ на пътни участъци от магистралите в
лицензирана европейска лаборатория

bta.bg - Събитията от последните дни доказват правотата на БСП, че този парламент е изчерпан
морално и политически, каза Корнелия Нинова
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bta.bg - В Ямбол започна регионален кръг от националното състезание "Най-добър млад
строител"

bta.bg - Агенцията не може да бъде въвличана в политически разправии, каза Дончо Атанасов в
отговор на упреците на БСП

informo.bg - Йончева: Ако строителите не връщат към управляващите 40% от бюджета, могат да
правят много добри пътища

informo.bg - Инж. Атанасов: Абсурдни са твърденията, че строителите връщат 40% от бюджета за
пътните настилки на управляващите

monitor.bg - Строежът на обхода на Поморие започва през май

eurocom.bg - БСП внасят сигнал в АПИ

bnr.bg - Томислав Дончев: До края на годината обществените поръчки стават електронни

investor.bg - Работата по обходния път на Поморие може да започне през май:: Investor.bg

news.bnt.bg - Изграждането на обходния път на Поморие може да започне през май

stroiteli.bg - Изграждането на обходния път на Поморие може да започне през май тази година

novinata.bg - Изграждането на обходния път на Поморие може да започне през май тази година

vestnikstroitel.bg - Изграждането на обходния път на Поморие може да започне през май тази
година

big5.bg - Проби от 50 конкретни точки по магистралите ни иска БСП

cross.bg - Корнелия Нинова: Няма да се върнем в парламента. Това е тежка парламентарна агония

news.bg - БСП предлага да плати анализа на 46 проби от 4-те магистрали

epicenter.bg - Корнелия Нинова: Няма да се върнем в парламента. Това е тежка парламентарна
агония

epicenter.bg - Инж. Атанасов: Абсурдни са твърденията, че строители връщат 40% от парите за
пътища на управляващите

kmeta.bg - Строежът на обходния път на Поморие може да започне през май

petel.bg - Аврамова: Изграждането на обходния път на Поморие може да започне през май

informiran.net - БСП иска 50 конкретни проби от магистралите у нас

crimes.bg - Петя Аврамова: Изграждането на обхода на Поморие ще започне през май

1kam1.com - Архитектурно-строителна седмица събра над 7200 професионалисти

dunavmost.com - БСП искат да се вземат проби от 50 конкретни точки по магистралите

bta.bg - Индикативно началото на строителните дейности на обхода на Поморие е през май,
съобщи министър Петя Аврамова
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novini.bg - Корнелия Нинова: Това е тежка парламентарна агония

balkanec.bg - Със заключителна пресконференция бяха отчетени резултатите от проекта за
въвеждане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура

dnes.dir.bg - Строят обхода на Поморие през май

pik.bg - ИЗВЪНРЕДНО В ПИК TV! Корнелия Нинова и Елена Йончева отново на разходка до АПИ -
искат експертизи на магистрали. Агенцията по пътища: Не ни притесняват никакви проверки
(ОБНОВЕНА)

economic.bg - Желязков: Над 1 млрд. лв. ще струват жп отсечките до Северна Македония и Сърбия

tvevropa.com - Томислав Дончев: До края на годината целият процес по кандидатстване за
обществени поръчки ще стане електронен

inews.bg - БСП внася искане за проби от 50 конкретни точки по магистралите ни

svejo.net - Аврамова: Изграждането на обхода на Поморие ще започне през май

citybuild.bg - 40,6 км от АМ „Струма“ остават за доизграждане

vestnikstroitel.bg - Министър Петя Аврамова: През май очакваме за започне строителството на
обхода на Поморие

kmeta.bg - Обновяват знакови кътчета на Морската градина

hicomm.bg - News Feed ерата на Facebook официално приключи

24chasa.bg - Петя Аврамова: Изграждането на обхода на Поморие ще започне през май

dnes.dir.bg - БСП внася искане за проби от 50 точки по магистралите

frognews.bg - БСП искане 50 конкретни проби от магистралите у нас

eufunds.bg - Ремонтират и Детска ясла „Слънчево детство” по европроект

balkanec.bg - Съсъ заключителна пресконференция бяха отчетени резултатите от проекта за
въвеждане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура

balkanec.bg - Кметът Гавалюгов и директорът на ППМГ Даниела Колева прерязаха лентата на
обновените сгради на училището и физкултурния салон

infostock.bg - 143 млн. лв. приходи от продадени 2.2 млн. електронни винетки до 12 март

stroimedia.bg - Над 2,2 млн. лв. ще се инвестират в изграждането на нов мост над р. Бели Осъм и
пътна връзка за Троянския манастир и Орешак – Stroimedia

dnes.dir.bg - Проби от 50 конкретни точки по магистралите ни иска БСП

banker.bg - Само 40,6 км от „Струма“ остават за доизграждане

novinata.bg - БСП внася искане за проби от 50 конкретни точки по магистралите ни

vevesti.bg - Томислав Дончев: До края на годината обществените поръчки ще се дигитализират
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investor.bg - Т. Дончев: Разходите за труд в строителството ще растат:: Investor.bg

topnovini.bg - БСП внася искане за проби от 50 точки по магистралите

24chasa.bg - БСП внася искане за проби от 50 точки по магистралите

19min.bg - Новини :: БСП внася искане за проби от 50 точки по магистралите ни 19min.bg

stroimedia.bg - Георги Терзийски: Близо 7 млрд. лв. ще се инвестират в пътната инфраструктура
на Северна България – Stroimedia

botevgrad.com - Успешно приключи проектът за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в
сгради от образователната инфраструктура в Ботевград

bnr.bg - Столичният куклен театър с премиера, но салонът - в окаяно състояние

epicenter.bg - БСП внася искане за проби от 50 конкретни точки по магистралите ни

bta.bg - В Червен бряг се прилагат мерки за енергийна ефективност с безвъзмездната финансова
помощ по европрограма

bta.bg - Вицепремиерът Томислав Дончев очаква в рамките на десетилетието в строителния
бранш ескалацията на разходите за труд да продължи

e-79.com - Министър Петя Аврамова в Благоевград: 40,6 км от АМ „Струма“ остават за
доизграждане

plovdivskinovini.bg - МРРБ: Има несъответствие между кадастралната карта и ПУП по отношение на
парка в кв. „Кършияка”

ruse.utre.bg - Форум „Приоритетна свързаност на Северна България“ се проведе в Русе

novini.bg - БСП внася искане за проби от 50 конкретни точки по магистралите ни

novini.bg - Вижте ограниченията на пътя за петъчния ден

novinite.bg - БСП внася искане за проби от 50 конкретни точки по магистралите ни

provaton.bg - Петя Аврамова: Само 40,6 км от АМ „Струма“ остават за доизграждане

provaton.bg - Петя Аврамова: Само 40,6 км от АМ „Струма“ остават за доизграждане

24chasa.bg - Над 100 млн. лв. са инвестирани в област Благоевград по ОП „Региони в растеж“

offnews.bg - БСП внася искане за проби от 50 конкретни точки по магистралите ни

cross.bg - 40,6 км от АМ „Струма“ остават за доизграждане

pik.bg - БСП внася искане за проби от 50 конкретни точки по магистралите

infostock.bg - Остават 40.6 км от магистрала „Струма“ за доизграждане

bloombergtv.bg - Враца привлича инвестиции за близо 62 млн. лв.

economic.bg - Томислав Дончев: До края на годината обществените поръчки ще станат изцяло
електронни
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tribune.bg - 7 млрд. ще инвестира държавата в пътища в Северна България

1kam1.com - 7 млрд. лева за инфраструктурата в Северна България

investbuild.eu - Магистрала Струма ще е готова с изграждането на още 40,6 км

1kam1.com - 40,6 км от АМ „Струма“ остават за доизграждане

vestnikstroitel.bg - Деница Николова, зам.-министър на регионалното развитие и
благоустройството: С новия програмен период може да комбинираме финансовите инструменти

stroiteli.bg - 40,6 км от АМ „Струма“ остават за доизграждане

club.bg - Тол инспектори са проверили 93 000 превозни средства

citybuild.bg - Изграждат мост над р. Бели Осъм и пътна връзка за Троянския манастир и Орешак

asenovgrad.net - Димитър Маринов получи различни размери български знамена

caralyze.bg - Близо 7 млрд. лв. ще се инвестират в пътната инфраструктура на Северна България

insmarket.bg - Тол полицията провери 93 000 автомобила

grama.bg - Само 40,6 км остават за доизграждане от АМ„Струма“

rousse.info - Форум „Приоритетна свързаност на Северна България“се състоя днес в Русе

news.ruse24.bg - Проверките за липса на винетка стават все по-сериозни: 2700 вече си изпатиха

tvn.bg - Наливат близо 7 млрд. лв. в пътната инфраструктура на Северна България

politikata.net - Грандиозна новина за 7 милиарда лева инвестиции в Северна България!

perunik.com - Димитър Маринов получи различни размери български знамена

gradat.bg - 40,6 км от АМ „Струма“ остават за доизграждане

bnr.bg - Шанс за Севера

zonaburgas.bg - Местната администрация съобщава:

e-burgas.com - АМ „Тракия” е най-натоварената магистрала през 2018 г.

infomreja.bg - Над 100 млн. лв. са инвестирани в област Благоевград по ОП „Региони в растеж“

infomreja.bg - 40,6 км от АМ „Струма“ остават за доизграждане

haskovo.net - Димитър Маринов получи различни размери български знамена

gabrovonews.bg - Oбходът на Габрово и тунелът под Шипка ще ускорят развитието на Северна
България

economic.bg - АПИ ще инвестира близо 7 млрд. лв. в пътища в Северна България през следващите
години
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news.blagoevgrad24.bg - Проверките за липса на винетка стават все по-сериозни, 2700 вече си
изпатиха

monitor.bg - Томислав Дончев: Обществените поръчки стават електронни

burgas-podlupa.com - А в Бургас всичко е стабилно - ромите без вода от три месеца, но си гласуват
за ГЕРБ и Димитър Николов

novavarna.net - Три първи копки във Варна утре

novavarna.net - 7 млрд. лв. налива държавата за пътища в Северна България

monitor.bg - АПИ: Петък е, внимавайте на пътя (ВСИЧКИ ОГРАНИЧЕНИЯ)

provaton.bg - В община Долни чифлик ще се проведе заключителна пресконференция по проект за
създаване на дневен център за деца с увреждания на 15 март

provaton.bg - В община Долни чифлик ще се проведе заключителна пресконференция по проект за
създаване на дневен център за деца с увреждания на 15 март

temida.tv - Магистрала Струма ще е готова с изграждането на още 40,6 км

temida.tv - 7 млрд. лв. ще бъдат инвестирани в пътища в Северна България

novinata.bg - 40,6 км от АМ „Струма“ остават за доизграждане

dobrudjabg.com - Пречиствателна станция-Врачанци на крачки от финала (ВИДЕО)

standartnews.com - 40,6 км от магистрала Струма остават за изграждане

profit.bg - 40.6 км от магистрала Струма остават за доизграждане

plovdiv-online.com - Среща с писателя и художника Харалампи Г. Орошаков

offnews.bg - Асфалтови пари в България: Как една неудобна проверка бе обезвредена

e-razgrad.bg - И детска ясла „Слънчево детство“ ще бъде ремонтирана от Община Разград

segabg.com - Пътищата в Северна България ще глътнат още 7 млрд. лв.

burgas24.bg - Проверките за липса на винетка стават все по-сериозни: 2700 вече си изпатиха

blagoevgrad.eu - 40,6 км от автомагистрала „Струма“ остават за доизграждане
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НОВИНИ

"Камара на строителите"

168chasa.bg - След 2021 г. България иска пари от ЕС за пътища, жп и метрото
Публикувана: 05:25 / 16.03.2019

Сред проектите са Русе - Велико Търново и Видин - Монтана - Враца
Близо 2 млрд. лв. ще поиска България за жп транспорт за следващия програмен период, заяви 
транспортният министър Росен Желязков на конференцията “Европейска солидарност в 
инвестиционната политика”. Тя беше организирана в петък от Камарата на строителите в България и 
председателя на Комисията по регионално развитие в ЕП Искра Михайлова.
Желязков уточни, че за модернизацията на жп линията София - Северна Македония прогнозната 
сума е 800 млн. лв., а до Сърбия - 400 млн. лв.
Проектите в сектора за периода 2021 - 2027 г. ще бъдат определени през следващите няколко 
месеца. В момента се подготвят два пътни проекта - магистралата Русе - Велико Търново и 
скоростният път Видин - Монтана - Враца, като целта е те да бъдат изградени след 2020 г.
С висока степен на проектна готовност е и продължението на линия 3 на софийското метро - 
участъкът от “Хаджи Димитър” до жк “Васил Левски”, който включва 3 метростанции, и от ул. 
“Шипка” до бул. “Цариградско шосе”, където има 4 станции.
Във водния сектор ще се поискат средства за подобряване на корабоплаването по Дунав.
На конференцията присъства и вицепремиерът Томислав Дончев, който увери, че до края на 
годината процесът на провеждане на обществени поръчки ще бъде изцяло дигитализиран. 
Повишаване на добавената стойност на икономиката, дигитализация и високи технологии и повече 
комерсиализация на продукти от български университети ще са приоритетите на страната ни за 
следващия програмен период.
2% от портфейла на ЕБВР може да бъдат насочени към България, заяви директорът на офиса в 
България Лариса Манастирли. Зам.-председателят на ЕИБ Вазил Худак съобщи, че в момента 
годишно на България се дават 50 млн. евро, но ЕИБ възнамерява да увеличи тази подкрепа, като 
фокусът ще бъдат устойчивите инфраструктурни проекти и технологичните компании.
По време на конференцията строителите поискаха от вицепремиера Дончев да се въведе 
минимален праг на цените при провеждането на обществени поръчки за инфраструктурните обекти 
за следващия програмен период. Според тях начинът на ценообразуване трябва да е на пазарна 
основа и да има правила, по които да се определя цената при сключване на договора и при етапите 
на строителството.

в. Труд , СТР. 7 - Магистралите са проверявани от Европа
Публикувана: 04:08 / 16.03.2019

Всички магистрални отсечки, изградени у нас, вече са проверявани от европейски независими 
лаборатории. Този факт подчерта изпълнителният директор на Камарата на строителите в 
България (КСБ) инж. Мирослав Мазнев по повод внесеното от ръководството на БСП искане в 
пътната агенция да бъде направена проверка на 46 конкретни точки по родните магистрали. Не 
може да се каже колко точно ще струва взимането на пробите, тъй като това зависи от вида им и 
как са обслужвани. Към момента няма яснота и как точно са избрани тези конкретни точки, 
допълни Мазнев. Не бива да се забравя, че магистралите не са повече от 10-12% от целия 
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строителен продукт на бранша у нас, подчерта и председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. 
„Ако сме сбъркали ще си понесем последствията. За това в закона са предвидени гаранционни 
срокове,, допълни той. Отговорността, когато има грешка е персонална, а не на цялата гилдия, 
обясни инж. Мазнев. Своята отговорност трябва да поемат и всички други участници в строителния 
процес - надзор, проектант, изпълнител и възложител, категорични са от сектора.
***
Текст под снимка
Изпълнителният директор на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев.
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в. Труд , СТР. 7 - Подават онлайн цената в обществени търгове
Публикувана: 04:08 / 16.03.2019

Подаването на документи от кандидати за обществени поръчки до края на годината ще става само 
електронно. За целта предлаганите в търговете цени ще бъдат криптирани. Това обясни 
вицепремиерът Томислав Дончев на форум,организиран от Камарата на строителите в България. 
Така практически ще стане невъзможно да се манипулират търговете, обясни той. Вицепремиерът 
обяви, че се работи за повишаване на добавената стойност в икономиката ни чрез въвеждане на 
иновации и развиване на високи технологии. През следващите години ще заработят поне 10-12 нови 
индустриални зони. 2 млрд. лв. ще бъдат инвестирани в жп инфраструктура през следващия 
програмен период на еврофондовете, обяви транспортният министър Росен Желязков. Сред 
приоритетните проекти е модернизиране на връзките между София и границите със Северна 
Македония и Сърбия, които ще струват съответно 400 млн. евро и 150-200 млн. евро.
***
Текст под снимка
Проблемът с липсата на кадри ще се задълбочава. Затова препоръчвам на компаниите да 
инвестират в механизация и нови технологии, каза вицепремиерът Томислав Дончев.
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в. Труд , СТР. 7 - Въвеждат средни цени за строителство
Публикувана: 04:08 / 16.03.2019

По този начин ще се ускори процесът и ще се улесни контролът, обясни Деница Николова
Средни цени в строителството, с които по-лесно и бързо да се провеждат обществените поръчки по 
ОП „Региони в растеж" могат да бъдат въведени от следващия програмен период на европомощта. 
Това обяви зам.-регионалният министър Деница Николова по време на конференцията „Европейска 
солидарност в инвестиционната политика", организирана от Камара на строителите в България 
(КСБ). Идеята е да бъде разработена методология на база на
средните цени от вече осъществените поръчки през първите два програмни периода на ОПРР, като 
се вземе предвид типа инвестиция и пазарните принципи, уточни Николова. По този начин ще се 
улесни контролът на процеса, ще се намалят разходите на администрацията и рискът от 
последващи санкции, като ще се плаща по-бързо на бизнеса, обясни зам.-министърът. Рискът е, че 
средните цени ще са по-ниски от пазарните.
Според вицепремиерът Томислав Дончев никой експерт не знае точно колко струва една работа, тъй 
като цената се определя според конкретния процес. Той добави, че е готов за обсъждане на темата 
и намиране на най-правилното решение. Според председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев 
средните цени са категорично необходими, но трябва да се изчисляват на база на моментните 
реални цени, а не при програмирането да бъдат заложени стойности за след 7 години, които няма да 
отговарят на пазарните реалности.
Кои проекти да се финансират с евросредства през следващия про-
грамен период ще решават не общините, а регионите, за да се гарантира по-голям ефект от 
усвояването и допълване на различните политики, каза още Николова. Предвижда се и бизнесът да 
може да кандидатства за финансиране на европроекти на базата на публично-частно партньорство.
Не бива да се забравят и допълнителните възможности за финансиране като програмите 
„Инвестираме в Европа" и „Свързана Европа", както и новите фондове за отбрана и сигурност, заяви 
председателят на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент Искра Михайлова. 
Тя посочи, че български компании имат шанс да спечелят проекти за изграждане на 
инфраструктура в Африка. За такива ЕС отделя 80 млрд. евро от бюджета си.
Изключително важно е да бъдат отпуснати целево средства за изготвяне на проекти и за 
техническа помощ, за да е готова страната ни да усвоява средства още през първата година на 
следващия програмен период, заяви почетният председател на КСБ инж. Симеон Пешов.
***
Текст под снимка
Средни цени в строителството ще улеснят контрола върху изпълнението на обществените поръчки и 
ще намалят санкциите, стана ясно на форум, организиран от Камарата на строителите в България.
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в. Монитор , СТР. 1,5 - Въвеждат средна цена на строежа на магистрали
Публикувана: 04:05 / 16.03.2019

Венцислав ГЕНКОВ, Симона ГОЦОВА
БГ строители участват в проекти за 80 млрд. евро в Африка
Средна цена на разходите за всяка работа по магистрали и други инфраструктурни проекти иска да 
въведе държавата при усвояване на европари в следващия програмен период. Цените ще се 
получат след създаването на база данни, която ще събере от всички реализирани проекти до 
момента. Това стана ясно по време на строителен форум вчера в София. Методологията за 
финансиране ще се определя от събраните данни, но и от настоящата икономическа и пазарна 
ситуация, инфлация и др. Браншът обаче вижда риск защото цените за средните разходи са 
изоставащи спрямо реалните, заради динамичния пазар на труда, горива, механизация, затова 
предпочита въвеждането на прагове на цените, по примера на развитие европейски държави, обяви 
председателят на УС на Камарата на строителите в България (КСБ) инж. Инж. Илиян Терзиев. Но 
според вицепремиера Томислав Дончев всяко непазарно поставяне на горен или долен праг на цени 
е изключително рисково упражнение, „защото колко струва едно нещо, не може да знае никой 
експерт. Трябва едно нещо да струва след като е имало конкурентна процедура", коментира Дончев. 
Тепърва ще се води дебат по механизма, които ще опрости контрола на проектите, ще отпадне 
голяма част от бюрокрацията за бизнеса, както и ще се знаят необходимите пари, защити 
евентуалните промени във финансирането зам.-министърът на регионалното развитие Деница 
Николова пред родните строителите. От Европейската комисия искат визия за икономическото и 
социалното развитие през следващите години. Регионалните и социалните различия са доста силни 
- 5 от 6 региона на планиране са сред най-бедните в ЕС В Софийския регион се генерира 50% от БВП, 
а заплащането е 8 пъти по-високо от останалите региони на страната, коментира Аурелио Сесилио 
от ГД „Регионална политика и селищно устройство" в ЕК. Европейското финансиране освен 
подобрения води до задълбочаване на демографската криза, призна и Николова. „Получава се 
миграция към тези територии, които предлагат по-добро качество на живот и обезлюдяването на 
други места , посочи зам.-министърът. В бъдеще може да се комбинират финансовите инструменти, 
но вече на ниво регион. Пари за оценка и проектиране на проекти, които да се започнат още в 
началото на новия програмен период, поискаха строителите. Нови възможности се откриват пред 
бранша, обяви председателят на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент 
Искра Михайлова. В трансграничните проекти, финансирани от инструмента „За свързана Европа", 
ще бъде включена транспортната връзка с Ниш. Друг пример е и връзката между Гърция, Румъния и 
България която може да се подкрепи в комбинация с други финансови инструменти. „Това е 
типично голям проект, който е по възможностите на българските строителни компании", коментира 
Михайлова. Една от основните цели на ЕС е запазването на сигурността по границите, припомни 
евродепутатът. Това ще стане чрез инвестиции в инфраструктурата на Африка с бюджет от 80 
млрд. евро. „Може би е време да си спомним добрия опит на българските фирми, работили в 
Африка, да разширим кръгозора си и да помислим за възможности за работа извън територията на 
България", завърши Михайлова.
***
1 млрд. лева ще струват жп връзките със Сърбия и Северна Македония
За жп инфраструктура за следващия програмен период България ще поиска от ЕС около 2 млрд. 
лева. Половината сума ще бъдат за връзките със Северна Македония и Сърбия. „През следващите 
няколко месеца ще дефинираме обхвата на проектите в сектор „Транспорт", които ще залегнат за 
изпълнение в периода 2021 -2027 г. И след 2020 г. ще продължим да работим по подобряване на 
свързаността в региона, като фокусът ни е насочен към Северна България и трансграничните 
връзки", посочи транспортният министър Росен Желязков. „Предстои да направим проучване за 
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необходимостта и алтернативите за развитие на жп инфраструктурата по направлението „Север-
Юг", коментира още транспортният министър.
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в. 24 часа , СТР. 11 - След 2021 г. България иска пари от ЕС за пътища, жп и метрото
Публикувана: 04:00 / 16.03.2019

Сред проектите са Русе - Велико Търново и Видин - Монтана - Враца
Близо 2 млрд. лв. ще поиска България за жп транспорт за следващия програмен период, заяви 
транспортният министър Росен Желязков на конференцията „Европейска солидарност в 
инвестиционната политика". Тя беше организирана в петък от Камарата на строителите в България и 
председателя на Комисията по регионално развитие в ЕП Искра Михайлова.
Желязков уточни, че за модернизацията на жп линията София - Северна Македония прогнозната 
сума е 800 млн. лв., а до Сърбия - 400 млн. лв.
Проектите в сектора за периода 2021 - 2027 г. ще бъдат определени през следващите няколко 
месеца. В момента се подготвят два пътни проекта - магистралата Русе - Велико Търново и 
скоростният път Видин -Монтана - Враца, като целта е те да бъдат изградени след 2020 г.
С висока степен на проектна готовност е и продължението на линия 3 на софийското метро - 
участъкът от „Хаджи Димитър" до жк „Васил Левски", който включва 3 метростанции, и от ул. 
„Шипка" до бул. „Цариградско шосе", където има 4 станции. Във водния сектор ще се поискат 
средства за подобряване на корабоплаването по Дунав. На конференцията присъства и 
вицепремиерът Томислав Дончев, който увери, че до края на годината процесът на провеждане на 
обществени поръчки ще бъде изцяло дигитализиран. Повишаване на добавената стойност на 
икономиката, дигитализация и високи технологии и повече комерсиализация на продукти от 
български университети ще са приоритетите на страната ни за следващия програмен период.
2% от портфейла на ЕБВР може да бъдат насочени към България, заяви директорът на офиса в 
България Лари-са Манастирли. Зам.-председателят на ЕИБ Вазил Худак съобщи, че в момента 
годишно на България се дават 50 млн. евро, но ЕИБ възнамерява да увеличи тази подкрепа, като 
фокусът ще бъдат устойчивите инфраструктурни проекти и технологичните компании.
По време на конференцията строителите поискаха от вицепремиера Дончев да се въведе 
минимален праг на цените при провеждането на обществени поръчки за инфраструктурните обекти 
за следващия програмен период. Според тях начинът на ценообразуване трябва да е на пазарна 
основа и да има правила, по които да се определя цената при сключване на договора и при етапите 
на строителството.
***
Текст под снимка
Вицепремиерът Томислав Дончев (вляво) обеща процесът на дигитализация на обществените 
поръчки да приключи до края на годината.
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nova.bg - Желязков: България ще поиска близо 2 млрд. лв. за железопътен
транспорт
Публикувана: 21:25 / 15.03.2019

Близо 2 млрд. лв. ще поиска България за железопътния транспорт за следващия програмен период 
2021-2027 г. Това заяви транспортният министър Росен Желязков на конференцията “Европейска 
солидарност в инвестиционната политика”, организирана от  Камарата на строителите в България и 
председателя на Комисията по регионално развитие в ЕП Искра Михайлова. Проектите в сектора ще 
бъдат определени през следващите няколко месеца.  По думите на министъра модернизацията на 
жп линията София - Северна Македония прогнозната сума е 800 млн. лв., а до Сърбия - 400 млн. лв. 
Желязков посочи, че в момента се подготвят два пътни проекта: магистралата Русе - Велико 
Търново и скоростният път Видин - Монтана – Враца. Предвижда се те да бъдат изградени след 
2020 г. Той определи като проект с  висока степен на готовност продължението на третия лъч на 
метрото в София от участъка от “Хаджи Димитър” до ж.к. “Васил Левски”. Във водния сектор ще се 
поискат средства за подобряване на корабоплаването по Дунав. По време на конференция 
"Европейската солидарност в инвестиционната политика на ЕС вицепремиерът Томислав Дончев 
заяви, че до края на годината процесът на обществените поръчки ще бъде напълно дигитализиран. 
Той посочи, че дигитализацията ще направи практически невъзможни опитите за изкривяване и 
"заиграване", включително и с цената, която когато се оферира от кандидата, се криптира и няма да 
може да се променя до отварянето на финансовите оферти. Вицепремиерът отчете сред другите 
предимства на дигитализацията ограничаването на корупционния натиск. Вицепремиерът очаква в 
рамките на десетилетието в строителния бранш увеличаването на разходите за труд да продължи, 
като мотивира очакванията си с натиска на пазара на труда и недостига на работна 
сила. Дончев изтъкна, че занапред строителният бранш трябва да постави основен акцент върху 
новите технологии, механизацията. Всичко, което е правено с десет човека, трябва да се прави с 6 
или 7 души, обърна се вицепремиерът към строителния бранш. 
Вицепремиерът напомни, че основният приоритет на държавата е повишаване на добавената 
стойност в икономиката. Следващото десетилетие, като резултат от всички политики, включително 
и със средства, финансирани от кохезионната политика, в България трябва да бъдат изградени поне 
още 10 - 12 индустриални зони със съпътстващата ги инфраструктура, които да позволят при 
появата на нови производства, те да се случат като инвестиция в пъти по-бързо, посочи Дончев.

trud.bg - Подават онлайн цената в обществени търгове
Публикувана: 21:00 / 15.03.2019

Инвестират 2 млрд. лв. в жп инфраструктура Подаването на документи от кандидати за обществени 
поръчки до края на годината ще става само електронно. За целта предлаганите в търговете цени ще 
бъдат криптирани. Това обясни вицепремиерът Томислав Дончев на форум, организиран от 
Камарата на строителите в България. Така практически ще стане невъзможно да се манипулират 
търговете, обясни той. Вицепремиерът обяви, че се работи за повишаване на добавената стойност в 
икономиката ни чрез въвеждане на иновации и развиване на високи технологии. През следващите 
години ще заработят поне 10-12 нови индустриални зони. 2 млрд. лв. ще бъдат инвестирани в жп 
инфраструктура през следващия програмен период на еврофондовете, обяви транспортният 
министър Росен Желязков. Сред приоритетните проекти е модернизиране на връзките между София 
и границите със Северна Македония и Сърбия, които ще струват съответно 400 млн. евро и 150-200 
млн. евро.
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24chasa.bg - След 2021 г. България иска пари от ЕС за пътища, жп и метрото
Публикувана: 20:45 / 15.03.2019

Сред проектите са Русе - Велико Търново и Видин - Монтана - Враца Близо 2 млрд. лв. ще поиска 
България за жп транспорт за следващия програмен период, заяви транспортният министър Росен 
Желязков на конференцията “Европейска солидарност в инвестиционната политика”. Тя беше 
организирана в петък от Камарата на строителите в България и председателя на Комисията по 
регионално развитие в ЕП Искра Михайлова. Желязков уточни, че за модернизацията на жп линията 
София - Северна Македония прогнозната сума е 800 млн. лв., а до Сърбия - 400 млн. лв. Проектите в 
сектора за периода 2021 - 2027 г. ще бъдат определени през следващите няколко месеца. В 
момента се подготвят два пътни проекта - магистралата Русе - Велико Търново и скоростният път 
Видин - Монтана - Враца, като целта е те да бъдат изградени след 2020 г. С висока степен на 
проектна готовност е и продължението на линия 3 на софийското метро - участъкът от “Хаджи 
Димитър” до жк “Васил Левски”, който включва 3 метростанции, и от ул. “Шипка” до бул. 
“Цариградско шосе”, където има 4 станции. Във водния сектор ще се поискат средства за 
подобряване на корабоплаването по Дунав. На конференцията присъства и вицепремиерът 
Томислав Дончев, който увери, че до края на годината процесът на провеждане на обществени 
поръчки ще бъде изцяло дигитализиран. Повишаване на добавената стойност на икономиката, 
дигитализация и високи технологии и повече комерсиализация на продукти от български 
университети ще са приоритетите на страната ни за следващия програмен период. 2% от портфейла 
на ЕБВР може да бъдат насочени към България, заяви директорът на офиса в България Лариса 
Манастирли. Зам.-председателят на ЕИБ Вазил Худак съобщи, че в момента годишно на България се 
дават 50 млн. евро, но ЕИБ възнамерява да увеличи тази подкрепа, като фокусът ще бъдат 
устойчивите инфраструктурни проекти и технологичните компании. По време на конференцията 
строителите поискаха от вицепремиера Дончев да се въведе минимален праг на цените при 
провеждането на обществени поръчки за инфраструктурните обекти за следващия програмен 
период. Според тях начинът на ценообразуване трябва да е на пазарна основа и да има правила, по 
които да се определя цената при сключване на договора и при етапите на строителството.

monitor.bg - Въвеждат средна цена на строежа на магистрали (ОБЗОР)
Публикувана: 20:35 / 15.03.2019

Средна цена на разходите за всяка работа по магистрали и други инфраструктурни проекти иска да 
въведе държавата при усвояване на европари в следващия програмен период. Цените ще се 
получат след създаването на база данни, която ще събере от всички реализирани проекти до 
момента. Това стана ясно по време на строителен форум вчера в София.
Методологията за финансиране ще се определя от събраните данни, но и от настоящата 
икономическа и пазарна ситуация, инфлация и др.
Браншът обаче вижда риск
защото цените за средните разходи са изоставащи спрямо реалните заради динамичния пазар на 
труда, горива, механизация, затова предпочита въвеждането на прагове на цените по примера на 
развитите европейски държави, обяви председателят на УС на Камарата на строителите в България 
(КСБ) инж. Илиян Терзиев. Но според вицепремиера Томислав Дончев всяко непазарно поставяне на 
горен или долен праг на цени е изключително рисково упражнение, „защото колко струва едно нещо, 
не може да знае никой експерт. Трябва едно нещо да струва, след като е имало конкурентна 
процедура“, коментира Дончев. Тепърва ще се води дебат по механизма, който ще опрости контрола 
на проектите, ще отпадне голяма част от бюрокрацията за бизнеса, както и ще се знаят 
необходимите пари, защити евентуалните промени във финансирането зам.-министърът на 
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регионалното развитие Деница Николова пред родните строители.
От Европейската комисия искат визия за икономическото и социалното развитие през следващите 
години. Регионалните и социалните различия са доста силни -
5 от 6 региона на планиране са сред най-бедните в ЕС
В Софийския регион се генерира 50% от БВП, а заплащането е 8 пъти по-високо от останалите 
региони на страната, коментира Аурелио Сесилио от ГД „Регионална политика и селищно 
устройство“ в ЕК. Европейското финансиране освен подобрения води до задълбочаване на 
демографската криза, призна и Николова. „Получава се миграция към тези територии, които 
предлагат по-добро качество на живот и обезлюдяването на други места“, посочи зам.-министърът. 
В бъдеще може да се комбинират финансовите инструменти, но вече на ниво регион.
Пари за оценка и проектиране на проекти, които да се започнат още в началото на новия програмен 
период, поискаха строителите. Нови възможности се откриват пред бранша, обяви председателят 
на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент Искра Михайлова. В 
трансграничните проекти, финансирани от инструмента „За свързана Европа”, ще бъде включена 
транспортната връзка с Ниш. Друг пример е и
връзката между Гърция, Румъния и България
която може да се подкрепи в комбинация с други финансови инструменти. „Това е типично голям 
проект, който е по възможностите на българските строителни компании“, коментира Михайлова.
Една от основните цели на ЕС е запазването на сигурността по границите, припомни евродепутатът. 
Това ще стане чрез инвестиции в инфраструктурата на Африка с бюджет от 80 млрд. евро. „Може би 
е време да си спомним добрия опит на българските фирми, работили в Африка, да разширим 
кръгозора си и да помислим за възможности за работа извън територията на България“, завърши 
Михайлова.
1 млрд. лева ще струват жп връзките със Сърбия и Северна Македония
За жп инфраструктура за следващия програмен период България ще поиска от ЕС около 2 млрд. 
лева. Половината сума ще бъде за връзките със Северна Македония и Сърбия. "През следващите 
няколко месеца ще дефинираме обхвата на проектите в сектор „Транспорт“, които ще залегнат за 
изпълнение в периода 2021-2027 г. И след 2020 г. ще продължим да работим по подобряване на 
свързаността в региона, като фокусът ни е насочен към Северна България и трансграничните 
връзки“, посочи транспортният министър Росен Желязков. „Предстои да направим проучване за 
необходимостта и алтернативите за развитие на жп инфраструктурата по направлението „Север-
Юг”, коментира още транспортният министър.

dotbg.bg - След 2021 г. България иска пари от ЕС за пътища, жп и метрото
Публикувана: 20:25 / 15.03.2019

Сред проектите са Русе - Велико Търново и Видин - Монтана - Враца Близо 2 млрд. лв. ще поиска 
България за жп транспорт за следващия програмен период, заяви транспортният министър Росен 
Желязков на конференцията “Европейска солидарност в инвестиционната политика”. Тя беше 
организирана в петък от Камарата на строителите в България и председателя на Комисията по 
регионално развитие в ЕП Искра Михайлова. Желязков уточни, че за модернизацията на жп линията 
София - Северна Македония прогнозната сума е 800 млн. лв., а до Сърбия - 400 млн. лв. Проектите в 
сектора за периода 2021 - 2027 г. ще бъдат определени през следващите няколко месеца. В 
момента се подготвят два пътни проекта - магистралата Русе - Велико Търново и скоростният път 
Видин - Монтана - Враца, като целта е те да бъдат изградени след 2020 г. С висока степен на 
проектна готовност е и продължението на линия 3 на софийското метро - участъкът от “Хаджи 
Димитър” до жк “Васил Левски”, който включва 3 метростанции, и от ул. “Шипка” до бул. 
“Цариградско шосе”, където има 4 станции. Във водния сектор ще се поискат средства за 
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подобряване на корабоплаването по Дунав. На конференцията присъства и вицепремиерът 
Томислав Дончев, който увери, че до края на годината процесът на провеждане на обществени 
поръчки ще бъде изцяло дигитализиран. Повишаване на добавената стойност на икономиката, 
дигитализация и високи технологии и повече комерсиализация на продукти от български 
университети ще са приоритетите на страната ни за следващия програмен период. 2% от портфейла 
на ЕБВР може да бъдат насочени към България, заяви директорът на офиса в България Лариса 
Манастирли. Зам.-председателят на ЕИБ Вазил Худак съобщи, че в момента годишно на България се 
дават 50 млн. евро, но ЕИБ възнамерява да увеличи тази подкрепа, като фокусът ще бъдат 
устойчивите инфраструктурни проекти и технологичните компании. По време на конференцията 
строителите поискаха от вицепремиера Дончев да се въведе минимален праг на цените при 
провеждането на обществени поръчки за инфраструктурните обекти за следващия програмен 
период. Според тях начинът на ценообразуване трябва да е на пазарна основа и да има правила, по 
които да се определя цената при сключване на договора и при етапите на строителството.

trud.bg - Въвеждат средни цени за строителство
Публикувана: 19:40 / 15.03.2019

Методиката ще бъде за следващата ОПРР Регионите ще разпределят европарите вместо общините 
след 2020 г.  Средни цени в строителството, с които по-лесно и бързо да се провеждат обществените 
поръчки по ОП “Региони в растеж” могат да бъдат въведени от следващия програмен период на 
европомощта. Това обяви зам.- регионалният министър Деница Николова по време на 
конференцията “Европейска солидарност в инвестиционната политика”, организирана от Камара на 
строителите в България (КСБ). Идеята е да бъде разработена методология на база на средните цени 
от вече осъществените поръчки през първите два програмни периода на ОПРР, като се вземе 
предвид типа инвестиция и пазарните принципи, уточни Николова. По този начин ще се улесни 
контролът на процеса, ще се намалят разходите на администрацията и рискът от последващи 
санкции, като ще се плаща по-бързо на бизнеса, обясни зам.-министърът. Рискът е, че средните 
цени ще са по-ниски от пазарните. Според вицепремиерът Томислав Дончев никой експерт не знае 
точно колко струва една работа, тъй като цената се определя според конкретния процес. Той 
добави, че е готов за обсъждане на темата и намиране на най-правилното решение. Според 
председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев средните цени са категорично необходими, но 
трябва да се изчисляват на база на моментните реални цени, а не при програмирането да бъдат 
заложени стойности за след 7 години, които няма да отговарят на пазарните реалности. Кои проекти 
да се финансират с евросредства през следващия програмен период ще решават не общините, а 
регионите, за да се гарантира по-голям ефект от усвояването и допълване на различните политики, 
каза още Николова. Предвижда се и бизнесът да може да кандидатства за финансиране на 
европроекти на базата на публично-частно партньорство. Не бива да се забравят и допълнителните 
възможности за финансиране като програмите “Инвестираме в Европа” и “Свързана Европа”, както 
и новите фондове за отбрана и сигурност, заяви председателят на Комисията по регионално 
развитие в Европейския парламент Искра Михайлова. Тя посочи, че български компании имат шанс 
да спечелят проекти за изграждане на инфраструктура в Африка. За такива ЕС отделя 80 млрд. 
евро от бюджета си. Изключително важно е да бъдат отпуснати целево средства за изготвяне на 
проекти и за техническа помощ, за да е готова страната ни да усвоява средства още през първата 
година на следващия програмен период, заяви почетният председател на КСБ инж. Симеон Пешов.

trud.bg - Магистралите са проверявани от Европа
Публикувана: 19:40 / 15.03.2019
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Всички магистрални отсечки, изградени у нас, вече са проверявани от европейски независими 
лаборатории. Този факт подчерта изпълнителният директор на Камарата на строителите в 
България (КСБ) инж. Мирослав Мазнев по повод внесеното от ръководството на БСП искане в 
пътната агенция да бъде направена проверка на 46 конкретни точки по родните магистрали. Не 
може да се каже колко точно ще струва взимането на пробите, тъй като това зависи от вида им и 
как са обслужвани. Към момента няма яснота и как точно са избрани тези конкретни точки, 
допълни Мазнев. Не бива да се забравя, че магистралите не са повече от 10-12% от целия 
строителен продукт на бранша у нас, подчерта и председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. 
„Ако сме сбъркали ще си понесем последствията. За това в закона са предвидени гаранционни 
срокове“ допълни той. Отговорността, когато има грешка е персонална, а не на цялата гилдия, 
обясни инж. Мазнев. Своята отговорност трябва да поемат и всички други участници в строителния 
процес – надзор, проектант, изпълнител и възложител, категорични са от сектора.

dunavmost.com - Държавата ще бори корупцията в обществените поръчки с
криптирани цени
Публикувана: 17:20 / 15.03.2019

С криптирани цени държавната ще бори съмненията за нагласени обществени поръчки.
Това стана ясно от изказването на вицепремиера по еврофондовете Томислав Дончев по време на 
международна конференция "Европейската солидарност в инвестиционната политика на ЕС" в 
София. Събитието беше организира от Комисията по регионално развитие на Европейския 
парламент и Камарата на строителите в България (КСБ).
До края на годината обществените поръчки трябва да станат напълно дигитализирани. Това ще 
направи практически невъзможни опитите за "изкривяване" и "заиграване", включително и с цената. 
Когато се оферира от кандидата, тя ще се криптира и не няма да може да се променя до отварянето 
на финансовите оферти, каза Томислав Дончев, предава mediapool.bg.
С дигитализирането на обществените поръчки ще се ограничи и корупционният натиск, каза още 
вицепремиерът.
От думите му стана ясно, че средствата за България през новия програмен период 2021 – 2027 г. по 
линия на кохезионната политика няма да бъдат намалени. Страната ни би трябвало да получи с 
около 3.4 млрд. лева повече средства спрямо настоящия програмен период. Така парите за нашата 
страна ще се увеличат от 14.6 млрд. лв. на 18 млрд. лв. за следващите седем години.
Преговорите за бъдещите европейски програми се очаква да започнат най-рано през есента на тази 
година и може би ще завършат през 2020 г., каза Искра Михайлова, председател на Комисията по 
регионална политика в Европейския парламент.
До няколко месеца ще са ясни транспортните проекти до 2027 г.
Министърът на транспорта Росен Желязков каза, че през следващите няколко месеца ще са ясни 
приоритетните транспортни проекти, които ще залегнат за изпълнение в периода 2021-2027 г.
"И след 2020 г. ще продължим да работим по подобряване на свързаността в региона, като фокусът 
ни е насочен към Северна България и трансграничните връзки", заяви Желязков.
Основният акцент в програмата ще бъде железопътният транспорт. В следващия програмен период 
е предвидено да бъдат включени железопътните връзки от София до границите със Северна 
Македония и Сърбия, каза Желязков. По думите му предстои да се направи проучване за 
необходимостта и алтернативите за развитие на жп инфраструктурата по направлението Север – 
Юг.
В пътния сектор акцентът ще бъде върху изграждане на транспортните връзки в Северна България. 
В момента се финансира подготовката на два пътни проекта, които ще се реализират след 2020 г. 
Това са магистралата Русе - Велико Търново и скоростният път Видин – Монтана – Враца, каза 
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Желязков.
Според транспортния министър новите разширения на третата линия на софийското метро вече 
имат висока проектна готовност. "В новата програма ще предложим за финансиране участъците до 
ж.к. "Левски" и до бул. "Цариградско шосе", каза транспортният министър.
Обсъжда се въвеждането на единични ставки в строителството
Бъдещата европейска оперативна програма за регионално и градско развитие в програмния период 
след 2020 г. се предвижда да бъде фокусирана в две оси. Едната е подкрепа на инвестициите на 
регионално ниво, а другата е инвестиции за градско развитие, каза зам.-министърът на 
регионалното развитие Деница Николова.
Основната цел ще бъде намаляване на регионалните различия и дисбаланси. Трябва да се развива 
цялата територия, а не само отделни градове, за да се постигнем баланс, каза Николова.
"Трябва да развиваме всеки регион според неговите нужди, потенциал, възможности и дадености, а 
не финансиране на секторни инвестиции, еднакви за цялата страна, както е в момента", посочи 
зам.-министърът на регионалното развитие.
На преден план ще бъдат изведени градове, които да водят региона като центрове на растеж. Ще се 
въведат и нови стратегически документи за развитие на регионите. Идеята е да се приемат 
регионални схеми за пространствено развитие, които ще определят приоритетите и нуждите на 
територията. Ще се засили и ролята на регионалните съвети за развитие, чийто потенциал ще се 
укрепи, за да могат те да имат нужния капацитет на регионално ниво, с който да избират по места 
най-важните проекти за развитие.
Освен това проектни идеи ще могат да се подават и от неправителствени организации, 
гражданското общество и бизнеса, с което регионалната програма няма да е само фокусирана 
върху публичните власти, а ще отразява нуждите на цялото общество, каза Николова.
Тя информира още, че в новия програмен период се предвижда въвеждането на механизъм за 
опростяване на изпълнението на проекти.
Една от възможностите е използването на единични ставки в строителния процес.
"В МРРБ ще създадем предпоставки за създаването и одобряването на национална методология за 
средни разходи на единица продукт за строителните дейности. Новите регламенти дават 
възможност чрез исторически и статистически данни и чрез пазарни оценки да се стигне до средни 
цени, с които да определим средни разходи като допустими по програмата", обясни Деница 
Николова.
Методологията ще намали нуждата от проверки при прилагането на обществените поръчки и ще 
намали огромния риск от налагане на санкции, посочи тя.
"Ние ще създадем предпоставките, но е въпрос на национално решение дали ще се възползваме от 
регламента, който предоставя възможност за опростяване на работата по проекти, защото ще 
облекчи изпълнението им, ще намали административната тежест от проверки и налагане на 
финансови корекции и санкции", каза Николова.
Тя посочи, че данните ще се съберат от всички проекти, реализирани през първия и втория 
програмен период, в които е участвала страната ни. Така ще се проследят всички видове разходи за 
типовете инвестиции и видовете строителни дейности.
Строителният бранш иска готови проекти
Строителният бранш призова да не се повтаря грешката от изминалите два програмни периода, 
когато, поради липсата на готови проекти, цялата строителна дейност се изсипва в края на периода.
"Анализът на усвояването на фондовете през двата програмни периода дотук показва, че една 
голяма слабост имаме в липса на проекти, когато започва програмният период. Периодът започва, а 
нямаме поредица от проекти, от които да си изберем кои са най-ефективни и да ги започнем. Идва 
краят на периода и за 2 години строителите трябва да усвояват 70% от ресурса. Моята молба е да се 
помисли още тази и следващата година авансово да се предвидят средства за техническа помощ, 
особено за регионите, да подготвят своите проекти", призова почетният председател на КСБ Симеон 
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Пешов.
Той даде и пример с град в Северозападна България с население от 20 хил. души и капацитет от 
трима души, които могат да се занимават с фондовете. Те имат нужда от средства за техническа 
помощ, с които да подготвят проектите си, каза Пешов. Той посочи, че КСБ има стабилни свои 
представителства във всички области, които работят в онлайн режим.
"Тази и следващата година трябва и да направим така, че да засилим проектирането. Без проекти 
ще се повтори грешката досега – първите години да се усвоят 30% от средствата, а последните две 
– 70%. Предлагам да се проведе дискусия с всички, които програмират, за да направим проектиране 
и да имаме проекти за първите две години", призова Пешов.
Наблюдавайки големите строителни фирми, се забелязва тенденцията да инвестират сериозно в 
техника и ресурс. "Около 80-85% от печалбата си те я инвестират в нова техника и технологии във 
връзка с бъдещите големи и средни проекти. Все още не сме стигнали нивото да инвестираме в 
големи публично-частни проекти", каза още Пешов.
Така той отговори на призива на Мерете Клозен, началник на отдел в Генерална дирекция 
"Икономически и финансови въпроси" в ЕК. Според нея България има нужда от повече публични 
инвестиции, тъй като страната разчита основно на европейските средства. Две трети от 
инвестициите у нас идват от еврофондовете.
Край на безвъзмездната енергийната ефективност
Няма да има значима промяна в секторите и начина на финансиране, в които ще бъдат инвестирани 
планираните около 18 млрд. лв. за България до 2027 г., стана ясно от думите на Томислав Дончев.
Единствената по-съществена промяна е, че се слага краят на безвъзмездната енергийна 
ефективност. С държавни и европейски средства през настоящия програмен период бяха вложени 
над 2 млрд. лв. в обновяването на домовете на българите. Анализът е показал, че този модел на 
финансиране не е устойчив и занапред всички мерки за енергийна ефективност ще бъдат в по-
голяма степен обезпечени с финансови инструменти и финансов инженеринг, каза Дончев.
По думите му през следващото десетилетие, като резултат от всички политики, включително и със 
средства, финансирани от кохезионната политика, в България трябва да бъдат изградени поне още 
10 - 12 индустриални зони със съпътстващата ги инфраструктура. В тях трябва да се развият нови 
производства и те трябва да се случат като инвестиция в пъти по-бързо спрямо сега, каза Дончев. 
По думите му за целта ще бъдат предприети и законодателни промени.
Вицепремиерът Дончев очаква ескалацията на разходите за труд в строителния бранш да продължи 
през следващото десетилетие. Според него занапред секторът трябва да постави основен акцент 
върху новите технологии и механизацията. Всичко, което е правено с десет човека, ще трябва да се 
прави с 6 или 7 души заради недостига на кадри и развитието на технологиите, каза Дончев.
"Мисля, че всички ние може да кажем, че солидарността на ЕС доведе до това, че има реализирани 
стотици проекти. Ние имаме променени населени места – обновени са училища, детски градини, 
улици, водоснабдяване, театри. Има и магистрали, но има и стотици други проекти. Това е смисълът 
на европейската солидарност", каза Искра Михайлова.

citybuild.bg - До месеци ще са ясни транспортните проекти в новата оперативна
програма
Публикувана: 17:00 / 15.03.2019

До месеци ще са ясни транспортните проекти в новата оперативна програма 
15.03.2019 / 16:30 -  CityBuild.bg 
Бъдещата програма за регионално и градско   развитие ще бъде   фокусирана в две оси.  
Инвестиционната политика на ЕС е от съществено значение за строителния  сектор в България . КСБ 
следи новите възможности за финансиране и  съфинансиране, стреми се да дава за своите членове 
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изпреварваща  информация. КСБ ще продължи да работи за подобряване на  строително-
инвестиционния процес и с промени в законодателството. Това  каза по време на международната 
конференция „Европейската солидарност в  инвестиционната политика" инж. Илиян Терзиев, 
председател на УС на КСБ. Събитието  се организира от Комисията по регионално развитие на 
Европейския  парламент и Камарата на строителите в България.   Според почетния председател на 
КСБ инж. Симеон Пешов, анализът на усвояването на фондовете през двата програмни периода 
показва, че голяма слабост е  липсата на проекти в началото на програмния период . "Идва краят на  
периода и за 2 години строителите трябва да усвояват 70% от ресурса.  Моята молба е да се 
помисли още тази и следващата години авансово да се  предвидят средства за техническа помощ, 
особено за регионите", каза инж. Пешов.   През  следващите няколко месеца ще  дефинираме 
обхвата на проектите в сектор  „Транспорт" , които ще залегнат за изпълнение в периода 2021-2027 
г. Това  заяви министърът на транспорта Росен Желязков по време на международна конференция  
„Европейската солидарност в инвестиционната политика на ЕС".   „И след 2020 г. ще  продължим да 
работим по подобряване на свързаността в региона, като  фокусът ни е насочен към  Северна 
България и трансграничните връзки ",  посочи министър Желязков. Той отбеляза, че основният 
елемент в сектора  остава железопътният транспорт, като в следващия програмен период е  
предвидено да бъдат включени железопътните връзки  от София до границите  със Северна 
Македония и Сърбия . „Предстои да направим проучване за  необходимостта и алтернативите за 
развитие на жп инфраструктурата по  направлението „ Север-Юг ", коментира още министър 
Желязков.   „В  пътния сектор ще бъде поставен акцент върху изграждане на  транспортните  връзки 
в Северна България ", заяви Росен Желязков и допълни, че към  момента ОПТТИ финансира 
подготовката на два пътни проекта, като целта е  те да бъдат изградени след 2020 г. Това са 
автомагистралата „ Русе-Велико  Търново " и скоростният път „ Видин- Монтана-Враца ".   Според  
транспортния министър, новите разширения на  Линия 3 на софийското метро  вече имат висока 
проектна готовност. „В новата програма ще предложим за  финансиране участъците до ж.к. „Васил 
Левски" и до бул. „Цариградско  шосе", обясни Росен Желязков.     Бъдещата европейска оперативна 
програма за регионално и градско  развитие в програмния период след 2020 г. се предвижда да 
бъде   фокусирана в две оси  - подкрепа на инвестициите на регионално ниво и  инвестиции за 
градско развитие, а основната ни цел е да търсим  намаляване на регионалните различия и 
дисбаланси. Това заяви  заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството 
Деница  Николова по време на конференцията.   Зам.-министър Николова отбеляза, че през новия  
програмен период ще  се цели  развитие потенциала на всеки регион , за да може да се постига  
икономически растеж, като се съчетават европейското финансиране със  средства от бюджета, 
финансови инструменти и международни финансови  институции. Така ще се постигне посоката за 
балансирано развитие на  регионите и ще се избегнат негативните демографски тенденции, които се  
наблюдават при фокусирането на инвестиции само в основни градове на  страната.   Зам.-
министърът посочи, че прес новия програмен период на преден  план ще бъдат изведени и градове, 
които да водят региона като  центрове  на растеж . Ще се въведат и нови стратегически документи 
за развитие на  регионите, като идеята е да се приемат  регионални схеми за  пространствено 
развитие , които ще определят приоритетите и нуждите на  територията. Ще се засили и ролята на 
регионалните съвети за развитие,  чийто потенциал ще се укрепи, за да могат те да имат нужния 
капацитет на  регионално ниво, с който да избират по места най-важните проекти за  развитие. 
Освен това  проектни идеи ще могат да се подават и от  неправителствени организации, 
гражданското общество и бизнеса , с което  регионалната програма няма да е само фокусирана 
върху публичните власти,  а ще  отразява нуждите на цялото общество.   Зам.-министър Деница 
Николова информира още, че в новия програмен  период се предвижда въвеждането на  механизъм 
за опростяване на  изпълнението на проекти .  Една от възможностите е използването на единични 
ставки в строителния  процес. „В МРРБ ще създадем предпоставки за създаването и одобряването  
на национална методология за средни разходи на единица продукт за  строителните дейности. 
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Новите регламенти дават възможност чрез  исторически и статистически данни и чрез пазарни 
оценки да се стигне до  средни цени, с които да определим средни разходи като допустими по  
програмата", обясни зам.-министър Николова. Методологията ще намали  нуждата от проверки  при 
прилагането на обществените поръчки и ще намали  огромния риск от налагане на санкции.   „Ние 
ще създадем предпоставките,  но е въпрос на национално решение дали ще се възползваме от 
регламента,  който предоставя възможност за опростяване на работата по проекти,  защото ще 
облекчи изпълнението им, ще намали административната тежест от  проверки и налагане на 
финансови корекции и санкции", каза Николова. Тя  посочи, че данните ще се съберат от всички 
проекти, реализирани през  първия и втория програмен период, в които е участвала страната ни. 
Така  ще се проследят всички видове разходи за типовете инвестиции и видовете  строителни 
дейности.     До края на годината обществените поръчки ще станат изцяло електронни  - от 
кандидатстването до отчитането, обеща вицепремиерът Томислав Дончев по време на 
конференцията. "Ще се изсветли целият процес без възможност за заиграване, като оферираната 
цена ще се криптира в момента на подаване, отделно ще отпадне необходимостта от тонове 
хартия", обясни той предимствата на дигитализацията на търговете.   Програмирането на 
Кохезионната политика за следващия програмен период започна още преди средата на 2018 г. „Това 
е относително рано, но е породено от амбицията ни да сме много по-добри, а това предполага 
напрежение", коментира вицепремиерът. Според него няколко са основните предизвикателства, 
пред които трябва да се изправим. Едно от тях е  хаотичното разпределяне на ресурси . Според 
Дончев това е причината да не може да се направи значително подобрение, нито да се обърне 
тенденцията. „По този начин едва ли ще има сектор, в който ресурсът да покрие повече от 30% от 
нуждите", обясни Дончев.    Според него парите по Кохезионната политика ще се запазят същите и 
през следващия период. Със средствата ще бъдат изградени нови  10-12 индустриални зони  със 
съпътстващата инфраструктура. Всички звена на научната инфраструктура, изградени или 
изграждани в момента, трябва да бъдат свързани в мрежа, която да следва нова политика, 
обслужваща целите и нуждите на икономиката. По думите на Дончев в строителния бранш предстои 
ескалация на разходите за възнаграждения, затова е необходимо развитие на нови технологии и 
механизации.   В България 2/3 от инвестициите идват от  европейските фондове. Това каза Мерете 
Клозен,  началник-отдел в ГД „Икономически и финансови въпроси" на ЕК. Тя обясни,  че само 2/3 от 
българските фирми обявяват, че имат намерение да  инвестират. „Имате нужда от инвестиции в 
работна сила, от по-добра свързаност,  транспортна инфраструктура, енергетика", каза тя.

profit.bg - ОЗК - Застраховане” АД подкрепи международна конференция
Публикувана: 16:35 / 15.03.2019

ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД подкрепи петата международна конференция „Европейска 
солидарност в инвестиционната политика на ЕС, реализирана в България“. 
Събитието се проведе на 15 март 2019 г., в „София Хотел Балкан“. 
Организатори са Камарата на строителите в България и вестник Строител, с подкрепата на Искра 
Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент. 
Участие в конференцията взеха представители на Европейския парламент, Европейската комисия, 
Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, 
Европейската федерация на строителната индустрия, народни представители, министри, кметове, 
фирми, членове на КСБ (Камара на строителите), представители на академичните среди и бизнес 
организации. 
ОЗК-Застраховане държи дял от 7% в общото застраховане в страната, показаха преди дни данни 
на Комисията за финансов надзор.
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mediapool.bg - С криптирани цени държавата ще бори корупцията в обществените
поръчки
Публикувана: 16:30 / 15.03.2019

НПО-та ще могат да кандидатстват с проекти за развитието на градовете след 2020 г.
С криптирани цени държавната ще бори съмненията за нагласени обществени поръчки. Това стана 
ясно от изказването на вицепремиера по еврофондовете Томислав Дончев по време на 
международна конференция "Европейската солидарност в инвестиционната политика на ЕС" в 
София. Събитието беше организира от Комисията по регионално развитие на Европейския 
парламент и Камарата на строителите в България (КСБ).
До края на годината обществените поръчки трябва да станат напълно дигитализирани. Това ще 
направи практически невъзможни опитите за "изкривяване" и "заиграване", включително и с цената. 
Когато се оферира от кандидата, тя ще се криптира и не няма да може да се променя до отварянето 
на финансовите оферти, каза Томислав Дончев.
С дигитализирането на обществените поръчки ще се ограничи и корупционният натиск, каза още 
вицепремиерът.
От думите му стана ясно, че средствата за България през новия програмен период 2021 – 2027 г. по 
линия на кохезионната политика няма да бъдат намалени. Страната ни би трябвало да получи с 
около 3.4 млрд. лева повече средства спрямо настоящия програмен период. Така парите за нашата 
страна ще се увеличат от 14.6 млрд. лв. на 18 млрд. лв. за следващите седем години.
Преговорите за бъдещите европейски програми се очаква да започнат най-рано през есента на тази 
година и може би ще завършат през 2020 г., каза Искра Михайлова, председател на Комисията по 
регионална политика в Европейския парламент.
До няколко месеца ще са ясни транспортните проекти до 2027 г.
Министърът на транспорта Росен Желязков каза, че през следващите няколко месеца ще са ясни 
приоритетните транспортни проекти, които ще залегнат за изпълнение в периода 2021-2027 г.
"И след 2020 г. ще продължим да работим по подобряване на свързаността в региона, като фокусът 
ни е насочен към Северна България и трансграничните връзки", заяви Желязков.
Основният акцент в програмата ще бъде железопътният транспорт. В следващия програмен период 
е предвидено да бъдат включени железопътните връзки от София до границите със Северна 
Македония и Сърбия, каза Желязков. По думите му предстои да се направи проучване за 
необходимостта и алтернативите за развитие на жп инфраструктурата по направлението Север – 
Юг.
В пътния сектор акцентът ще бъде върху изграждане на транспортните връзки в Северна България. 
В момента се финансира подготовката на два пътни проекта, които ще се реализират след 2020 г. 
Това са магистралата Русе - Велико Търново и скоростният път Видин – Монтана – Враца, каза 
Желязков.
Според транспортния министър новите разширения на третата линия на софийското метро вече 
имат висока проектна готовност. "В новата програма ще предложим за финансиране участъците до 
ж.к. "Левски" и до бул. "Цариградско шосе", каза транспортният министър.
Обсъжда се въвеждането на единични ставки в строителството
Бъдещата европейска оперативна програма за регионално и градско развитие в програмния период 
след 2020 г. се предвижда да бъде фокусирана в две оси. Едната е подкрепа на инвестициите на 
регионално ниво, а другата е инвестиции за градско развитие, каза зам.-министърът на 
регионалното развитие Деница Николова.
Основната цел ще бъде намаляване на регионалните различия и дисбаланси. Трябва да се развива 
цялата територия, а не само отделни градове, за да се постигнем баланс, каза Николова.
"Трябва да развиваме всеки регион според неговите нужди, потенциал, възможности и дадености, а 
не финансиране на секторни инвестиции, еднакви за цялата страна", както е в момента, посочи 
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зам.-министърът на регионалното развитие.
На преден план ще бъдат изведени градове, които да водят региона като центрове на растеж. Ще се 
въведат и нови стратегически документи за развитие на регионите. Идеята е да се приемат 
регионални схеми за пространствено развитие, които ще определят приоритетите и нуждите на 
територията. Ще се засили и ролята на регионалните съвети за развитие, чийто потенциал ще се 
укрепи, за да могат те да имат нужния капацитет на регионално ниво, с който да избират по места 
най-важните проекти за развитие.
Освен това проектни идеи ще могат да се подават и от неправителствени организации, 
гражданското общество и бизнеса, с което регионалната програма няма да е само фокусирана 
върху публичните власти, а ще отразява нуждите на цялото общество, каза Николова.
Тя информира още, че в новия програмен период се предвижда въвеждането на механизъм за 
опростяване на изпълнението на проекти.
Една от възможностите е използването на единични ставки в строителния процес.
"В МРРБ ще създадем предпоставки за създаването и одобряването на национална методология за 
средни разходи на единица продукт за строителните дейности. Новите регламенти дават 
възможност чрез исторически и статистически данни и чрез пазарни оценки да се стигне до средни 
цени, с които да определим средни разходи като допустими по програмата", обясни Деница 
Николова.
Методологията ще намали нуждата от проверки при прилагането на обществените поръчки и ще 
намали огромния риск от налагане на санкции, посочи тя.
"Ние ще създадем предпоставките, но е въпрос на национално решение дали ще се възползваме от 
регламента, който предоставя възможност за опростяване на работата по проекти, защото ще 
облекчи изпълнението им, ще намали административната тежест от проверки и налагане на 
финансови корекции и санкции", каза Николова.
Тя посочи, че данните ще се съберат от всички проекти, реализирани през първия и втория 
програмен период, в които е участвала страната ни. Така ще се проследят всички видове разходи за 
типовете инвестиции и видовете строителни дейности.
Строителният бранш иска готови проекти
Строителният бранш призова да не се повтаря грешката от изминалите два програмни периода, 
когато, поради липсата на готови проекти, цялата строителна дейност се изсипва в края на периода.
"Анализът на усвояването на фондовете през двата програмни периода дотук показва, че една 
голяма слабост имаме в липса на проекти, когато започва програмният период. Периодът започва, а 
нямаме поредица от проекти, от които да си изберем кои са най-ефективни и да ги започнем. Идва 
краят на периода и за 2 години строителите трябва да усвояват 70% от ресурса. Моята молба е да се 
помисли още тази и следващата година авансово да се предвидят средства за техническа помощ, 
особено за регионите, да подготвят своите проекти", призова почетният председател на КСБ Симеон 
Пешов.
Той даде и пример с град в Северозападна България с население от 20 хил. души и капацитет от 
трима души, които могат да се занимават с фондовете. Те имат нужда от средства за техническа 
помощ, с които да подготвят проектите си, каза Пешов. Той посочи, че КСБ има стабилни свои 
представителства във всички области, които работят в онлайн режим.
"Тази и следващата година трябва и да направим така, че да засилим проектирането. Без проекти 
ще се повтори грешката досега – първите години да се усвоят 30% от средствата, а последните две 
– 70%. Предлагам да се проведе дискусия с всички, които програмират, за да направим проектиране 
и да имаме проекти за първите две години", призова Пешов.
Наблюдавайки големите строителни фирми, се забелязва тенденцията да инвестират сериозно в 
техника и ресурс. "Около 80-85% от печалбата си те я инвестират в нова техника и технологии във 
връзка с бъдещите големи и средни проекти. Все още не сме стигнали нивото да инвестираме в 
големи публично-частни проекти", каза още Пешов.
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Така той отговори на призива на Мерете Клозен, началник на отдел в Генерална дирекция 
"Икономически и финансови въпроси" в ЕК. Според нея България има нужда от повече публични 
инвестиции, тъй като страната разчита основно на европейските средства. Две трети от 
инвестициите у нас идват от еврофондовете.
Край на безвъзмездната енергийната ефективност
Няма да има значима промяна в секторите и начина на финансиране, в които ще бъдат инвестирани 
планираните около 18 млрд. лв. за България до 2027 г., стана ясно от думите на Томислав Дончев.
Единствената по-съществена промяна е, че се слага краят на безвъзмездната енергийна 
ефективност. С държавни и европейски средства през настоящия програмен период бяха вложени 
над 2 млрд. лв. в обновяването на домовете на българите. Анализът е показал, че този модел на 
финансиране не е устойчив и занапред всички мерки за енергийна ефективност ще бъдат в по-
голяма степен обезпечени с финансови инструменти и финансов инженеринг, каза Дончев.
По думите му през следващото десетилетие, като резултат от всички политики, включително и със 
средства, финансирани от кохезионната политика, в България трябва да бъдат изградени поне още 
10 - 12 индустриални зони със съпътстващата ги инфраструктура. В тях трябва да се развият нови 
производства и те трябва да се случат като инвестиция в пъти по-бързо спрямо сега, каза Дончев. 
По думите му за целта ще бъдат предприети и законодателни промени.
Вицепремиерът Дончев очаква ескалацията на разходите за труд в строителния бранш да продължи 
през следващото десетилетие. Според него занапред секторът трябва да постави основен акцент 
върху новите технологии и механизацията. Всичко, което е правено с десет човека, ще трябва да се 
прави с 6 или 7 души заради недостига на кадри и развитието на технологиите, каза Дончев.
"Мисля, че всички ние може да кажем, че солидарността на ЕС доведе до това, че има реализирани 
стотици проекти. Ние имаме променени населени места – обновени са училища, детски градини, 
улици, водоснабдяване, театри. Има и магистрали, но има и стотици други проекти. Това е смисълът 
на европейската солидарност", каза Искра Михайлова.

insmarket.bg - Застраховател подкрепи конференцията за солидарност в
инвестиционната политика на ЕС
Публикувана: 15:20 / 15.03.2019

Последна редакция: 15 март 2019, 14:35
За пета поредна година Камарата на строителите в България организира международна 
конференция
ЗАД "ОЗК - Застраховане” АД подкрепи петата международна конференция "Европейска 
солидарност в инвестиционната политика на ЕС, реализирана в България". Събитието се проведе в 
столицата. Организатори са Камарата на строителите в България, с подкрепата на Искра Михайлова, 
председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент.
Участие в конференцията взеха представители на Европейския парламент, Европейската комисия, 
Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, 
Европейската федерация на строителната индустрия, народни представители, министри, кметове,, 
фирми, членове на КСБ, представители на академичните среди и бизнес организации.
Целта на конференцията е да представи резултатите от инвестиционната политика на ЕС, 
реализирана в България чрез строителния бранш, и да даде възможност на бизнеса да се запознае с 
визията за развитие на кохезионната политика на Европейския съюз 2021 – 2027 г., а също и с 
новите перспективи за финансиране.

eufunds.bg - До няколко месеца ще са ясни транспортните проекти в новата
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оперативна програма
Публикувана: 15:15 / 15.03.2019

През следващите няколко месеца ще дефинираме обхвата на проектите в сектор „Транспорт“, които 
ще залегнат за изпълнение в периода 2021-2027 г. Това заяви министърът на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията Росен Желязков по време на международна 
конференция „Европейската солидарност в инвестиционната политика на ЕС“. Събитието се 
организира от Комисията по регионално развитие на Европейския парламент и Камарата на 
строителите в България. „И след 2020 г. ще продължим да работим по подобряване на свързаността 
в региона, като фокусът ни е насочен към Северна България и трансграничните връзки“, посочи 
министър Желязков. Той отбеляза, че основният елемент в сектора остава железопътният 
транспорт, като в следващия програмен период е предвидено да бъдат включени железопътните 
връзки от София до границите със Северна Македония и Сърбия. „Предстои да направим проучване 
за необходимостта и алтернативите за развитие на жп инфраструктурата по направлението „Север-
Юг”, коментира още министър Желязков. „В пътния сектор ще бъде поставен акцент върху 
изграждане на транспортните връзки в Северна България“, заяви Росен Желязков и допълни, че към 
момента ОПТТИ финансира подготовката на два пътни проекта, като целта е те да бъдат изградени 
след 2020 г. Това са автомагистралата „Русе-Велико Търново“ и скоростният път „Видин- Монтана-
Враца“. Според транспортния министър, новите разширения на Линия 3 на софийското метро вече 
имат висока проектна готовност. „В новата програма ще предложим за финансиране участъците до 
ж.к. „Васил Левски“ и до бул. „Цариградско шосе“, обясни Росен Желязков. Пред представителите на 
медиите министър Желязков заяви, че текстовете на новия Закон за пътните превозни средства са 
готови и предстои проектът да бъде публикуван за обществено обсъждане. Най-важните промени са 
свързани с безопасността, регистрирането на автосервизите, създаването на необходимите бази с 
данни, техническите прегледи и квалификацията на хората, извършващи сервизна дейност. 
Министърът подчерта, че тези промени не се правят с цел да защитават определени интереси, а да 
гарантират конкуренцията в секторa, безопасността и екологичността на пътните превозни 
средства, както и да защитят правата на потребителите и участниците в пазара. По темата с 
предстоящото заседание на Европейския парламент и опасенията на превозвачите, че Пакетът 
мобилност I ще бъде включен в дневния ред, министър Желязков коментира, че на 25 март предстои 
лидерите на парламентарните групи да определят окончателно дали Пакетът ще бъде включен за 
разглеждане в заседанието на 27 март. Министърът обяви, че на 18 март ще проведе работна среща 
с представители на българските превозвачи, на която ще бъде обсъдена темата преди 
предстоящото гласуване в Европейския парламент. Той беше категоричен, че българската държава 
стои зад превозвачите и не е променила позицията си по този въпрос.

novini.bg - ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД подкрепи петата международна
конференция „Европейска солидарност в инвестиционната политика на ЕС,
реализирана в България“
Публикувана: 15:10 / 15.03.2019

ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД  подкрепи петата международна конференция „Европейска 
солидарност в инвестиционната политика на ЕС, реализирана в България“. Събитието се проведе на 
15 март 2019 г., в „София Хотел Балкан“. Организатори са Камарата на строителите в България и 
вестник Строител, с подкрепата на г-жа Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално 
развитие в Европейския парламент. Участие в конференцията взеха представители на Европейския 
парламент, Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за 
възстановяване и развитие, Европейската федерация на строителната индустрия, народни 
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представители, министри, кметове,, фирми, членове на КСБ, представители на академичните среди и 
бизнес организации.   (платено съобщение)

desant.net - Росен Желязков: До няколко месеца ще са ясни транспортните проекти
в новата оперативна програма
Публикувана: 14:55 / 15.03.2019

През следващите няколко месеца ще дефинираме обхвата на проектите в сектор „Транспорт“, които 
ще залегнат за изпълнение в периода 2021-2027 г. Това заяви министърът на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията Росен Желязков по време на международна 
конференция „Европейската солидарност в инвестиционната политика на ЕС“. 
Събитието се организира от Комисията по регионално развитие на Европейския парламент и 
Камарата на строителите в България. 
„И след 2020 г. ще продължим да работим по подобряване на свързаността в региона, като фокусът 
ни е насочен към Северна България и трансграничните връзки“, посочи министър Желязков. Той 
отбеляза, че основният елемент в сектора остава железопътният транспорт, като в следващия 
програмен период е предвидено да бъдат включени железопътните връзки от София до границите 
със Северна Македония и Сърбия. 
„Предстои да направим проучване за необходимостта и алтернативите за развитие на жп 
инфраструктурата по направлението „Север-Юг”, коментира още министър Желязков. 
„В пътния сектор ще бъде поставен акцент върху изграждане на транспортните връзки в Северна 
България“, заяви Росен Желязков и допълни, че към момента ОПТТИ финансира подготовката на 
два пътни проекта, като целта е те да бъдат изградени след 2020 г. Това са автомагистралата „Русе-
Велико Търново“ и скоростният път „Видин- Монтана-Враца“. 
Според транспортния министър, новите разширения на Линия 3 на софийското метро вече имат 
висока проектна готовност. „В новата програма ще предложим за финансиране участъците до ж.к. 
„Васил Левски“ и до бул. „Цариградско шосе“, обясни Росен Желязков. 
Пред представителите на медиите министър Желязков заяви, че текстовете на новия Закон за 
пътните превозни средства са готови и предстои проектът да бъде публикуван за обществено 
обсъждане. Най-важните промени са свързани с безопасността, регистрирането на автосервизите, 
създаването на необходимите бази с данни, техническите прегледи и квалификацията на хората, 
извършващи сервизна дейност. 
Министърът подчерта, че тези промени не се правят с цел да защитават определени интереси, а да 
гарантират конкуренцията в секторa, безопасността и екологичността на пътните превозни 
средства, както и да защитят правата на потребителите и участниците в пазара. 
По темата с предстоящото заседание на Европейския парламент и опасенията на превозвачите, че 
Пакетът мобилност I ще бъде включен в дневния ред, министър Желязков коментира, че на 25 март 
предстои лидерите на парламентарните групи да определят окончателно дали това ще стане. 
Министърът обяви, че на 18 март ще проведе работна среща с представители на българските 
превозвачи, на която ще бъде обсъдена темата преди предстоящото гласуване в Европейския 
парламент. Той беше категоричен, че българската държава стои зад превозвачите и не е променила 
позицията си по този въпрос.
В категории:

paragraph22.bg - Спасение
Публикувана: 14:55 / 15.03.2019
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Понеже големите задължения вече се третират като проблем на националната сигурност, се 
почувствах обнадежден. Аз също имам дългове - кредит за жилище, потребителски заеми, бърз 
кредит, но е трудно с една заплата от 800 лева. И когато разбрах, че правителството е решило да 
опрости дълговете на мюфтийството, си казах, че може би е близко денят, когато националната 
сигурност ще напусне страниците на стратегическите документи  и ще дойде при нас, обикновените 
данъкоплатци. Защото за каква национална сигурност говорим, ако ние, хората, треперим 
постоянно да не би кредиторите ни да ни пратят частни съдебни изпълнители и в крайна сметка да 
се озовем на улицата. И сетне - накъдето ни видят очите. Най-вероятно към Германия, където 
плащат социални помощи. Вярно е, че там не размитат за нас, но, както сочи Договорът за 
европейската общност, има свобода на движение на стоки, услуги, капитали и хора. Хора, повтарям. 
Е, наистина са посочени на последно място, но свободата си е свобода. Но какво ще стане, ако 
налетят частните съдебни изпълнители и маса българи с кредити и дългове останат на улицата и 
тръгнат към чужбина? Нацията ще се стопи и тук ще останат само колекторските фирми, 
"Топлофикация" и Мая Манолова... Така че трябва да се разшири обхватът на националната 
сигурност. Освен длъжниците  да обхване и всички столичани, без оглед дали са клиенти на 
мюфтийството, синагогата, Светия синод. Представителите на всички вероизповедания 
непрекъснато дават фира, щом решат да се разтъпчат между перките на акулите по "Графа". Дори 
Данчето Фандъкова да смени ограничителите с нещо по-високо и безопасно, както обеща, това не е 
достатъчно. Какво по-високо и безопасно от националната сигурност? Само тя може да ни спаси от 
кредитори, монополисти, главния архитект и "Джи Пи груп"...

novinata.bg - Росен Желязков: До няколко месеца ще са ясни транспортните проекти
в новата оперативна програма
Публикувана: 14:40 / 15.03.2019

През следващите няколко месеца ще дефинираме обхвата на проектите в сектор „Транспорт“, които 
ще залегнат за изпълнение в периода 2021-2027 г. Това заяви министърът на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията Росен Желязков по време на международна 
конференция „Европейската солидарност в инвестиционната политика на ЕС“.   Събитието се 
организира от Комисията по регионално развитие на Европейския парламент и Камарата на 
строителите в България. „И след 2020 г. ще продължим да работим по подобряване на свързаността 
в региона, като фокусът ни е насочен към Северна България и трансграничните връзки“, посочи 
министър Желязков. Той отбеляза, че основният елемент в сектора остава железопътният 
транспорт, като в следващия програмен период е предвидено да бъдат включени железопътните 
връзки от София до границите със Северна Македония и Сърбия. „Предстои да направим проучване 
за необходимостта и алтернативите за развитие на жп инфраструктурата по направлението „Север-
Юг”, коментира още министър Желязков. „В пътния сектор ще бъде поставен акцент върху 
изграждане на транспортните връзки в Северна България“, заяви Росен Желязков и допълни, че към 
момента ОПТТИ финансира подготовката на два пътни проекта, като целта е те да бъдат изградени 
след 2020 г. Това са автомагистралата „Русе-Велико Търново“ и скоростният път „Видин- Монтана-
Враца“. Според транспортния министър, новите разширения на Линия 3 на софийското метро вече 
имат висока проектна готовност. „В новата програма ще предложим за финансиране участъците до 
ж.к. „Васил Левски“ и до бул. „Цариградско шосе“, обясни Росен Желязков. Пред представителите на 
медиите министър Желязков заяви, че текстовете на новия Закон за пътните превозни средства са 
готови и предстои проектът да бъде публикуван за обществено обсъждане. Най-важните промени са 
свързани с безопасността, регистрирането на автосервизите, създаването на необходимите бази с 
данни, техническите прегледи и квалификацията на хората, извършващи сервизна дейност. 
Министърът подчерта, че тези промени не се правят с цел да защитават определени интереси, а да 
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гарантират конкуренцията в секторa, безопасността и екологичността на пътните превозни 
средства, както и да защитят правата на потребителите и участниците в пазара. По темата с 
предстоящото заседание на Европейския парламент и опасенията на превозвачите, че Пакетът 
мобилност I ще бъде включен в дневния ред, министър Желязков коментира, че на 25 март предстои 
лидерите на парламентарните групи да определят окончателно дали Пакетът ще бъде включен за 
разглеждане в заседанието на 27 март. Министърът обяви, че на 18 март ще проведе работна среща 
с представители на българските превозвачи, на която ще бъде обсъдена темата преди 
предстоящото гласуване в Европейския парламент. Той беше категоричен, че българската държава 
стои зад превозвачите и не е променила позицията си по този въпрос.

kamioni.bg - Определят проектите в новата ОП Транспорт до месеци
Публикувана: 14:35 / 15.03.2019

През следващите няколко месеца ще се определят проектите в сектор Транспорт, които ще 
залегнат за изпълнение в периода 2021-2027 г.
Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен 
Желязков по време на международна конференция „Европейската солидарност в инвестиционната 
политика на ЕС“. Събитието се организира от Комисията по регионално развитие на Европейския 
парламент и Камарата на строителите в България.
„И след 2020 г. ще продължим да работим по подобряване на свързаността в региона, като фокусът 
ни е насочен към Северна България и трансграничните връзки“, посочи министър Желязков. - 
Основният елемент в сектора остава жп транспорта, като в следващия програмен период е 
предвидено да бъдат включени линиите от София до границите със Северна Македония и Сърбия. 
Предстои да направим проучване за необходимостта и алтернативите за развитие на жп 
инфраструктурата по направлението „Север-Юг.”
В пътния сектор ще бъде поставен акцент върху изграждане на транспортните връзки в Северна 
България. Към момента ОПТТИ финансира подготовката на два пътни проекта, като целта е те да 
бъдат изградени след 2020 г. Това са автомагистралата „Русе-Велико Търново“ и скоростният път 
„Видин- Монтана-Враца“.
Според транспортния министър, новите разширения на Линия 3 на софийското метро вече имат 
висока проектна готовност. В новата програма ще бъдат предложени за финансиране участъците 
до ж.к. „Васил Левски“ и до бул. „Цариградско шосе“.
Пакет Мобилност
По темата с предстоящото заседание на Европейския парламент и опасенията на превозвачите, че 
Пакетът мобилност I ще бъде включен в дневния ред, министър Желязков коментира, че на 25 март 
предстои лидерите на парламентарните групи да определят окончателно дали Пакетът ще бъде 
включен за разглеждане в заседанието на 27 март. Министърът обяви, че на 18 март ще проведе 
работна среща с представители на българските превозвачи, на която ще бъде обсъдена темата 
преди предстоящото гласуване в Европейския парламент. Той беше категоричен, че българската 
държава стои зад превозвачите и не е променила позицията си по този въпрос.
Нов закон
Пред представителите на медиите министър Желязков заяви, че текстовете на новия Закон за 
пътните превозни средства са готови и предстои проектът да бъде публикуван за обществено 
обсъждане. Най-важните промени са свързани с безопасността, регистрирането на автосервизите, 
създаването на необходимите бази с данни, техническите прегледи и квалификацията на хората, 
извършващи сервизна дейност. Министърът подчерта, че тези промени не се правят с цел да 
защитават определени интереси, а да гарантират конкуренцията в секторa, безопасността и 
екологичността на пътните превозни средства, както и да защитят правата на потребителите и 

Преглед на медиите
16.3.2019 г. / Събота

41

https://www.kamioni.bg/bg/menu/10/post/23153/Opredelqt-proektite-v-novata-OP-Transport-do-meseci?page=1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


участниците в пазара.

offnews.bg - До няколко месеца ще са ясни транспортните проекти в новата
оперативна програма
Публикувана: 13:40 / 15.03.2019

През следващите няколко месеца ще дефинираме обхвата на проектите в сектор „Транспорт“, които 
ще залегнат за изпълнение в периода 2021-2027 г. Това заяви министърът на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията Росен Желязков по време на международна 
конференция „Европейската солидарност в инвестиционната политика на ЕС“.  Събитието се 
организира от Комисията по регионално развитие на Европейския парламент и Камарата на 
строителите в България. „И след 2020 г. ще продължим да работим по подобряване на свързаността 
в региона, като фокусът ни е насочен към Северна България и трансграничните връзки“, посочи 
министър Желязков. Той отбеляза, че основният елемент в сектора остава железопътният 
транспорт, като в следващия програмен период е предвидено да бъдат включени железопътните 
връзки от София до границите със Северна Македония и Сърбия. „Предстои да направим проучване 
за необходимостта и алтернативите за развитие на жп инфраструктурата по направлението „Север-
Юг”, коментира още министър Желязков. „В пътния сектор ще бъде поставен акцент върху 
изграждане на транспортните връзки в Северна България“, заяви Росен Желязков и допълни, че към 
момента ОПТТИ финансира подготовката на два пътни проекта, като целта е те да бъдат изградени 
след 2020 г. Това са автомагистралата „Русе-Велико Търново“ и скоростният път „Видин-Монтана-
Враца“. Според транспортния министър, новите разширения на Линия 3 на софийското метро вече 
имат висока проектна готовност. „В новата програма ще предложим за финансиране участъците до 
ж.к. „Васил Левски“ и до бул. „Цариградско шосе“, обясни Росен Желязков. Пред представителите на 
медиите министър Желязков заяви, че текстовете на новия Закон за пътните превозни средства са 
готови и предстои проектът да бъде публикуван за обществено обсъждане. Най-важните промени са 
свързани с безопасността, регистрирането на автосервизите, създаването на необходимите бази с 
данни, техническите прегледи и квалификацията на хората, извършващи сервизна дейност. 
Министърът подчерта, че тези промени не се правят с цел да защитават определени интереси, а да 
гарантират конкуренцията в секторa, безопасността и екологичността на пътните превозни 
средства, както и да защитят правата на потребителите и участниците в пазара. По темата с 
предстоящото заседание на Европейския парламент и опасенията на превозвачите, че пакетът 
Мобилност I ще бъде включен в дневния ред, министър Желязков коментира, че на 25 март 
предстои лидерите на парламентарните групи да определят окончателно дали пакетът ще бъде 
включен за разглеждане в заседанието на 27 март. Министърът обяви, че на 18 март ще проведе 
работна среща с представители на българските превозвачи, на която ще бъде обсъдена темата 
преди предстоящото гласуване в Европейския парламент. Той беше категоричен, че българската 
държава стои зад превозвачите и не е променила позицията си по този въпрос.

baricada.org - Ремонтите ръждясаха, парите – не
Публикувана: 13:10 / 15.03.2019

Подмяна на материали, разминаване с документацията, оскъпяване, закъснения в сроковете – това 
се случва с мащабните инфраструктурни проекти в големите градове
Не им върви на ГЕРБ с ремонтите по случай местните избори. Преди 4 години из улиците на 
големите български градове течеше трескава дейност, досущ както сега. Изграждаха се велоаели. 
След завършването им се появи масово недоволство от дължината, ширината, асфалтирането и 
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боядисването, като най-големият скандал бе в Плевен. Тамошният кмет от ГЕРБ Димитър Стойков 
се провали на вота, премиерът Борисов се оправда, че го оставил да падне като наказание заради 
велоаелите, а новиизбраният градоначалник Георги Спартански ги нарече ,,позорни“. И сега има 
позор при ремонтите, само че в аванс, далеч преди рязането на лентата.
Най-много се шуми около прочутите ,,перки“ на столичната улица ,,Граф Игнатиев“, но истинският 
скандал е в Стара Загора. Там бе извършен мащабен ремонт за 7 млн. лв. на парка под Аязмото. 
Това е единствената реконструкция, която приключи в срок (с изключение на месец-два 
доизкосуряване, които за българската действителност не са проблем). Оказа се обаче, че при 
ремонта са влагани различни от предвидените в проекта материали – новите пейки са от чам, 
вместо дъб, а металните им части не са поцинковани, а просто боядисани. В резултат на втория 
месец хванаха ръжда. Новопоставени кошчета също корозираха. Именно ръждата бе причина 
бдителни граждани да сигнализират медиите, след което последва още по-голяма изненада – 
кметът Живко Тодоров въобще не отрече, че материали са подменяни и дейности по проекта не са 
извършвани, но…. всичко било абсолютно точно. И напълно законно. Първо, защото дъбът и цинкът 
не били подходящи за паметник на културата, какъвто е паркът (националният институт по 
паметници дал съгласие за чам и боя). Второ, проектантът имал право да прави ,,несъществени 
изменения“. Тодоров отрече всичко това да се отразява на цената, тоест новите материали да са 
по-евтини, а за лошия вид на пейките и кошчета обясни още, че при пренасянето били удряни. 
Изпълнителят (дружеството ,,Водстрой“, спрягано преди години за близко до Делян Пеевски) щял да 
ги подмени за своя сметка.
Оправданията на кмета изглеждат доста налудничави. По-интересна от тях обаче е една 
допълнителна проверка, извършена от старозагорците, които забелязаха подмяната на проекта. 
След проучване на пазарните цени се оказа, че стойностите на заложените в заданието параметри 
(импрегниран дъб, поцинковане и т.н.) са двукратно занижени в предварителната калкулация на 
ремонта. Така още при спечелването на обществената поръчка е било ясно, че ще се вложат други 
материали, просто защото предвидените на хартия са прекалено скъпи. Всичко това навява тъжни 
мисли не само за качеството на ремонта, но и за честността на конкурса при избор на изпълнител.
И с това обаче драмата не се изчерпа. Скандалът ,,чам“ бе последван от нов. Не само материали, но 
и размери се оказаха подменяни в проекта – новите кошчета са по-малки от предвидените (видно 
от разпространени в социалните мрежи кадри и измервания). Тук вече Тодоров се сниши, а 
подчинените му общинари задействаха кризисен пиар. Обясняват с недомлъвки, че някакви пари от 
ремонта били спестени и щели да се вложат за нещо целесъобразно. Какво и как – засега е 
мистерия.
Ако обстоятелствата налагат в Стара Загора да бъде изиграна сценката ,,спестяваме пари“, то във 
Варна това няма как да се случи. Там пари се харчат на воля. Големият градски ремонт касае 
удължаването на булевард ,,Левски“ (изпълнител – фирмата „Хидрострой“). В края на февруари 
,,Барикада“ писа, че 113-те милиона лева, предвидени за ремонта са изчерпани предсрочно и в 
момента общинската управа се чуди как официално да оскъпи проекта, без това да предизвика 
скандал. Само няколко дни по-късно ,,цаката бе намерена“. Изграждането на елипсовидно 
кръстовище в южния край на булеварда бе обособено като отделен обект, макар първоначално да 
фигурираше като част от голямото строителство. След това бе пусната обществена поръчка за 3.7 
млн. лв. без ДДС за кръстовището. Сумата е малка на фона на общия харч и очевидно ще мине за 
сметка на общинския бюджет. Но голямата финансова суматоха около булеварда тепърва 
предстои. Търсят се още пари и други части вероятно ще бъдат ,,обособявани“ по същия начин.
Срокът за изграждането на елипсата е две години. Булевардът очевидно няма да е готов в края на 
този април, каквито са обещанията, което прави скандала още по-голям.
Просрочи се и обновяването на ,,Граф Игнатиев“ в София. Когато и да е краят му, както и да 
изглежда улицата след реконструкцията, скандалът с т.нар. „перки на акули“ е огромен. В острите 
каменни блокове трябваше да се пребият поне двама минувачи, за да прозре кметът Йорданка 
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Фандъкова, че изпълнителят на обекта ,,Джи пи груп“ трябва да сложи друг вид пешеходни 
ограничители.
И в Пловдив не е лесно. Забавеният с години ремонт на площад ,,Централен“ стартира през лятото 
колкото да бъде разкопан тук-там. Купчини пясък и цимент бяха разхвърляни насред стария 
плочник, в резултат гостите, дошли през зимата да се любуват на Европейската столица на 
културата, останаха шокирани. Наскоро кметът Иван Тотев обяви, че за есента (местните избори) 
площадът ще е готов, макар да не е ясно как точно ще стане. Ясно е друго – и тук се харчат доста 
пари. Ремонтът на площада поскъпна още със стартирането му – към първоначално заложените 5.9 
млн. лв. бяха добавени 4.2 млн. с цел… да бъдат сложени по-хубави плочки.
Няма спор, че Бойко Борисов много скоро ще реже ленти на всичките тези места. Предстои да 
видим какво точно ще открие. Засега равносметката е: чам, ръжда и „перки“ на стойност около 150 
млн. лв., колкото струват проектите в четирите града.

vestnikstroitel.bg - Инж. Симеон Пешов, почетен председател на КСБ: Идва краят на
програмния период и за 2 години строителите трябва да усвояват 70% от ресурса
Публикувана: 13:00 / 15.03.2019

Инж. Симеон Пешов, почетен председател на КСБ: Идва краят на програмния период и за 2 години 
строителите трябва да усвояват 70% от ресурса
Анализът на усвояването на фондовете през двата програмни периода дотук показва, че една 
голяма слабост имаме в липса на проекти, когато започва програмния период. Периодът започва, а 
нямаме поредица от проекти, от които да си изберем кои са най-ефективни и да ги започнем. Идва 
краят на периода и за 2 години строителите трябва да усвояват 70% от ресурса. Моята молба е да се 
помисли още тази и следващата години авансово да се предвидят средства за техническа помощ, 
особено за регионите. Представете си град Х в северозападна България и население от 20 хил. души 
и капацитет от 3 души, които могат да се занимават с фондовете. Сега трябват средства за 
техническа помощ. Това каза инж. Симеон Пешов, почетен председател на КСБ. Той посочи, че КСБ 
има стабилни свои представителства във всички области, в он лайн режим. „Тази и следващата 
година трябва и да направим така, че да засилим проектирането. Без проекти ще се повтори 
грешката от досега – първите две години да се усвоят 30%, а последните две – 70%. Предлагам да се 
проведе дискусия с всички, които програмират, за да направим проектиране и да имаме проекти за 
първите две години“, каза той. Инж. Пешов посочи, че наблюдавайки големите строителни фирми, се 
забелязва тенденцията те да инвестират сериозно в техника и ресурс. „Около 80-85% от печалбата 
си те я инвестират в нова техника и технологии във връзка с бъдещите големи и средни проекти. 
Все още не сме стигнали нивото да инвестираме в големи публично-частни проекти“, каза още той.
Свързани

vestnikstroitel.bg - Инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ: Инвестиционната
политика на ЕС е от съществено значение за строителния сектор в България
Публикувана: 13:00 / 15.03.2019

Инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ: Инвестиционната политика на ЕС е от съществено 
значение за строителния сектор в България
Инвестиционната политика на ЕС е от съществено значение за строителния сектор в България. КСБ 
следи новите възможности за финансиране и съфинансиране, стреми се да дава за своите членове 
изпреварваща информация КСБ ще продължи да работи за подобряване на строително-
инвестиционния процес, и с промени в законодателството. Това каза по време на международната 
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конференция „Европейската солидарност в инвестиционната политика“ инж. Илиян Терзиев, 
председател на УС на КСБ. Той посочи, че една от последните новини е промяната в ЗУТ, приета от 
НС, според която обекти над 100 кв. м ще се изпълняват само от регистрирани в ЦПРС фирми. „Ние 
ще продължим да търсим сътрудничество си с институциите“, каза още инж. Терзиев.
Свързани

logistika.bg - Определят проектите в новата ОП Транспорт до месеци
Публикувана: 13:00 / 15.03.2019

През следващите няколко месеца ще се определят проектите в сектор Транспорт, които ще 
залегнат за изпълнение в периода 2021-2027 г.
Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен 
Желязков по време на международна конференция „Европейската солидарност в инвестиционната 
политика на ЕС“. Събитието се организира от Комисията по регионално развитие на Европейския 
парламент и Камарата на строителите в България.
„И след 2020 г. ще продължим да работим по подобряване на свързаността в региона, като фокусът 
ни е насочен към Северна България и трансграничните връзки“, посочи министър Желязков. - 
Основният елемент в сектора остава жп транспорта, като в следващия програмен период е 
предвидено да бъдат включени линиите от София до границите със Северна Македония и Сърбия. 
Предстои да направим проучване за необходимостта и алтернативите за развитие на жп 
инфраструктурата по направлението „Север-Юг.”
В пътния сектор ще бъде поставен акцент върху изграждане на транспортните връзки в Северна 
България. Към момента ОПТТИ финансира подготовката на два пътни проекта, като целта е те да 
бъдат изградени след 2020 г. Това са автомагистралата „Русе-Велико Търново“ и скоростният път 
„Видин- Монтана-Враца“.
Според транспортния министър, новите разширения на Линия 3 на софийското метро вече имат 
висока проектна готовност. В новата програма ще бъдат предложени за финансиране участъците 
до ж.к. „Васил Левски“ и до бул. „Цариградско шосе“.
Пакет Мобилност
По темата с предстоящото заседание на Европейския парламент и опасенията на превозвачите, че 
Пакетът мобилност I ще бъде включен в дневния ред, министър Желязков коментира, че на 25 март 
предстои лидерите на парламентарните групи да определят окончателно дали Пакетът ще бъде 
включен за разглеждане в заседанието на 27 март. Министърът обяви, че на 18 март ще проведе 
работна среща с представители на българските превозвачи, на която ще бъде обсъдена темата 
преди предстоящото гласуване в Европейския парламент. Той беше категоричен, че българската 
държава стои зад превозвачите и не е променила позицията си по този въпрос.
Нов закон
Пред представителите на медиите министър Желязков заяви, че текстовете на новия Закон за 
пътните превозни средства са готови и предстои проектът да бъде публикуван за обществено 
обсъждане. Най-важните промени са свързани с безопасността, регистрирането на автосервизите, 
създаването на необходимите бази с данни, техническите прегледи и квалификацията на хората, 
извършващи сервизна дейност. Министърът подчерта, че тези промени не се правят с цел да 
защитават определени интереси, а да гарантират конкуренцията в секторa, безопасността и 
екологичността на пътните превозни средства, както и да защитят правата на потребителите и 
участниците в пазара.

vestnikstroitel.bg - Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално
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развитие в ЕП: Благодаря на КСБ за сътрудничеството
Публикувана: 13:00 / 15.03.2019

Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие в ЕП: Благодаря на КСБ за 
сътрудничеството
Благодаря на КСБ за сътрудничеството. Ние устойчиво продължаваме да работим заедно и виждам 
как надграждаме и разширяваме кръга на информацията, която предоставяме. Това каза по време 
на международната конференция „Европейската солидарност в инвестиционната политика“ Искра 
Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент. Тя обясни, 
че ЕС успява да запази политиката на сближаваме. „С предложението от май 2018 г. политиката на 
сближаване е една от основните. Има развитие по отношение на финансовите инструменти, по 
отношение на предизвикателствата, с които се сблъсква ЕС, има фондове и програми за отбрана, 
има по-висока гаранция за бъдещия фонд InvestEU. Но политиката на сближаване запазва своето 
място“, посочи Михайлова. Тя посочи, че истинските преговори за бъдещите европейски програми 
ще започнат най-рано през есента на тази година и може би ще завършат през 2020 г. Според нея, 
има известен риск за бъдещите европейски програми. „Мисля, че всички ние може да кажем, че 
солидарността на ЕС доведе до това, че има реализирани стотици проекти. Ние имаме променени 
населени места – обновени са училища, детски градини, улици, водоснабдяване, театри. Има и 
магистрали, но има и стотици други проекти. Това е смисълът на европейската солидарност“, 
подчерта Искра Михайлова.
Свързани

logistika.bg - Определят проектите в новата ОП Транспорт до месеци
Публикувана: 13:00 / 15.03.2019

През следващите няколко месеца ще се определят проектите в сектор Транспорт, които ще 
залегнат за изпълнение в периода 2021-2027 г.
Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен 
Желязков по време на международна конференция „Европейската солидарност в инвестиционната 
политика на ЕС“. Събитието се организира от Комисията по регионално развитие на Европейския 
парламент и Камарата на строителите в България.
„И след 2020 г. ще продължим да работим по подобряване на свързаността в региона, като фокусът 
ни е насочен към Северна България и трансграничните връзки“, посочи министър Желязков. - 
Основният елемент в сектора остава жп транспорта, като в следващия програмен период е 
предвидено да бъдат включени линиите от София до границите със Северна Македония и Сърбия. 
Предстои да направим проучване за необходимостта и алтернативите за развитие на жп 
инфраструктурата по направлението „Север-Юг.”
В пътния сектор ще бъде поставен акцент върху изграждане на транспортните връзки в Северна 
България. Към момента ОПТТИ финансира подготовката на два пътни проекта, като целта е те да 
бъдат изградени след 2020 г. Това са автомагистралата „Русе-Велико Търново“ и скоростният път 
„Видин- Монтана-Враца“.
Според транспортния министър, новите разширения на Линия 3 на софийското метро вече имат 
висока проектна готовност. В новата програма ще бъдат предложени за финансиране участъците 
до ж.к. „Васил Левски“ и до бул. „Цариградско шосе“.
Пакет Мобилност
По темата с предстоящото заседание на Европейския парламент и опасенията на превозвачите, че 
Пакетът мобилност I ще бъде включен в дневния ред, министър Желязков коментира, че на 25 март 
предстои лидерите на парламентарните групи да определят окончателно дали Пакетът ще бъде 
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включен за разглеждане в заседанието на 27 март. Министърът обяви, че на 18 март ще проведе 
работна среща с представители на българските превозвачи, на която ще бъде обсъдена темата 
преди предстоящото гласуване в Европейския парламент. Той беше категоричен, че българската 
държава стои зад превозвачите и не е променила позицията си по този въпрос.
Нов закон
Пред представителите на медиите министър Желязков заяви, че текстовете на новия Закон за 
пътните превозни средства са готови и предстои проектът да бъде публикуван за обществено 
обсъждане. Най-важните промени са свързани с безопасността, регистрирането на автосервизите, 
създаването на необходимите бази с данни, техническите прегледи и квалификацията на хората, 
извършващи сервизна дейност. Министърът подчерта, че тези промени не се правят с цел да 
защитават определени интереси, а да гарантират конкуренцията в секторa, безопасността и 
екологичността на пътните превозни средства, както и да защитят правата на потребителите и 
участниците в пазара.

mtitc.government.bg - Росен Желязков: До няколко месеца ще са ясни транспортните
проекти в новата оперативна програма
Публикувана: 12:50 / 15.03.2019

През следващите няколко месеца ще дефинираме обхвата на проектите в сектор „Транспорт“, които 
ще залегнат за изпълнение в периода 2021-2027 г. Това заяви министърът на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията Росен Желязков по време на международна 
конференция „Европейската солидарност в инвестиционната политика на ЕС“. Събитието се 
организира от Комисията по регионално развитие на Европейския парламент и Камарата на 
строителите в България. „И след 2020 г. ще продължим да работим по подобряване на свързаността 
в региона, като фокусът ни е насочен към Северна България и трансграничните връзки“, посочи 
министър Желязков. Той отбеляза, че основният елемент в сектора остава железопътният 
транспорт, като в следващия програмен период е предвидено да бъдат включени железопътните 
връзки от София до границите със Северна Македония и Сърбия. „Предстои да направим проучване 
за необходимостта и алтернативите за развитие на жп инфраструктурата по направлението „Север-
Юг”, коментира още министър Желязков. „В пътния сектор ще бъде поставен акцент върху 
изграждане на транспортните връзки в Северна България“, заяви Росен Желязков и допълни, че към 
момента ОПТТИ финансира подготовката на два пътни проекта, като целта е те да бъдат изградени 
след 2020 г. Това са автомагистралата „Русе-Велико Търново“ и скоростният път „Видин- Монтана-
Враца“. Според транспортния министър, новите разширения на Линия 3 на софийското метро вече 
имат висока проектна готовност. „В новата програма ще предложим за финансиране участъците до 
ж.к. „Васил Левски“ и до бул. „Цариградско шосе“, обясни Росен Желязков. Пред представителите на 
медиите министър Желязков заяви, че текстовете на новия Закон за пътните превозни средства са 
готови и предстои проектът да бъде публикуван за обществено обсъждане. Най-важните промени са 
свързани с безопасността, регистрирането на автосервизите, създаването на необходимите бази с 
данни, техническите прегледи и квалификацията на хората, извършващи сервизна дейност. 
Министърът подчерта, че тези промени не се правят с цел да защитават определени интереси, а да 
гарантират конкуренцията в секторa, безопасността и екологичността на пътните превозни 
средства, както и да защитят правата на потребителите и участниците в пазара. По темата с 
предстоящото заседание на Европейския парламент и опасенията на превозвачите, че Пакетът 
мобилност I ще бъде включен в дневния ред, министър Желязков коментира, че на 25 март предстои 
лидерите на парламентарните групи да определят окончателно дали Пакетът ще бъде включен за 
разглеждане в заседанието на 27 март. Министърът обяви, че на 18 март ще проведе работна среща 
с представители на българските превозвачи, на която ще бъде обсъдена темата преди 
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предстоящото гласуване в Европейския парламент. Той беше категоричен, че българската държава 
стои зад превозвачите и не е променила позицията си по този въпрос.

cross.bg - Росен Желязков: До няколко месеца ще са ясни транспортните проекти в
новата оперативна програма
Публикувана: 12:45 / 15.03.2019

/КРОСС/  През следващите няколко месеца ще дефинираме обхвата на проектите в сектор 
„Транспорт“, които ще залегнат за изпълнение в периода 2021-2027 г. Това заяви министърът на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков по време на 
международна конференция „Европейската солидарност в инвестиционната политика на ЕС“. 
Събитието се организира от Комисията по регионално развитие на Европейския парламент и 
Камарата на строителите в България. „И след 2020 г. ще продължим да работим по подобряване на 
свързаността в региона, като фокусът ни е насочен към Северна България и трансграничните 
връзки“, посочи министър Желязков. Той отбеляза, че основният елемент в сектора остава 
железопътният транспорт, като в следващия програмен период е предвидено да бъдат включени 
железопътните връзки от София до границите със Северна Македония и Сърбия. „Предстои да 
направим проучване за необходимостта и алтернативите за развитие на жп инфраструктурата по 
направлението „Север-Юг ” , коментира още министър Желязков. „В пътния сектор ще бъде 
поставен акцент върху изграждане на транспортните връзки в Северна България“, заяви Росен 
Желязков и допълни, че към момента ОПТТИ финансира подготовката на два пътни проекта, като 
целта е те да бъдат изградени след 2020 г. Това са автомагистралата „Русе-Велико Търново“ и 
скоростният път „Видин- Монтана-Враца“. Според транспортния министър, новите разширения на 
Линия 3 на софийското метро вече имат висока проектна готовност. „В новата програма ще 
предложим за финансиране участъците до ж.к. „Васил Левски“ и до бул. „Цариградско шосе“, обясни 
Росен Желязков. Пред представителите на медиите министър Желязков заяви, че текстовете на 
новия Закон за пътните превозни средства са готови и предстои проектът да бъде публикуван за 
обществено обсъждане. Най-важните промени са свързани с безопасността, регистрирането на 
автосервизите, създаването на необходимите бази с данни, техническите прегледи и 
квалификацията на хората ,  извършващи сервизна дейност. Министърът подчерта, че тези промени 
не се правят с цел да защитават определени интереси, а да гарантират конкуренцията в сектор a , 
безопасността и екологичността на пътните превозни средства, както и да защитят правата на 
потребителите и участниците в пазара. По темата с предстоящото заседание на Европейския 
парламент и опасенията на превозвачите, че Пакетът мобилност I ще бъде включен в дневния ред, 
министър Желязков коментира, че на 25 март предстои лидерите на парламентарните групи да 
определят окончателно дали Пакетът ще бъде включен за разглеждане в заседанието на 27 март. 
Министърът обяви, че на 18 март ще проведе работна среща с представители на българските 
превозвачи, на която ще бъде обсъдена темата преди предстоящото гласуване в Европейския 
парламент. Той беше категоричен, че българската държава стои зад превозвачите и не е променила 
позицията си по този въпрос.

maritime.bg - До няколко месеца ще са ясни транспортните проекти в новата
оперативна програма
Публикувана: 12:30 / 15.03.2019

0 Споделяния Сподели Tweet
През следващите няколко месеца ще дефинираме обхвата на проектите в сектор „Транспорт“, които 
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ще залегнат за изпълнение в периода 2021-2027 г. Това заяви министърът на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията Росен Желязков по време на международна 
конференция „Европейската солидарност в инвестиционната политика на ЕС“. Събитието се 
организира от Комисията по регионално развитие на Европейския парламент и Камарата на 
строителите в България, съобщиха от Министерството на транспорта.
„И след 2020 г. ще продължим да работим по подобряване на свързаността в региона, като фокусът 
ни е насочен към Северна България и трансграничните връзки“, посочи министър Желязков. Той 
отбеляза, че основният елемент в сектора остава железопътният транспорт, като в следващия 
програмен период е предвидено да бъдат включени железопътните връзки от София до границите 
със Северна Македония и Сърбия. „Предстои да направим проучване за необходимостта и 
алтернативите за развитие на жп инфраструктурата по направлението „Север-Юг”, коментира още 
министър Желязков.
„В пътния сектор ще бъде поставен акцент върху изграждане на транспортните връзки в Северна 
България“, заяви Росен Желязков и допълни, че към момента ОПТТИ финансира подготовката на 
два пътни проекта, като целта е те да бъдат изградени след 2020 г. Това са автомагистралата „Русе-
Велико Търново“ и скоростният път „Видин- Монтана-Враца“.
Според транспортния министър, новите разширения на Линия 3 на софийското метро вече имат 
висока проектна готовност. „В новата програма ще предложим за финансиране участъците до ж.к. 
„Васил Левски“ и до бул. „Цариградско шосе“, обясни Росен Желязков.
Пред представителите на медиите министър Желязков заяви, че текстовете на новия Закон за 
пътните превозни средства са готови и предстои проектът да бъде публикуван за обществено 
обсъждане. Най-важните промени са свързани с безопасността, регистрирането на автосервизите, 
създаването на необходимите бази с данни, техническите прегледи и квалификацията на хората, 
извършващи сервизна дейност. Министърът подчерта, че тези промени не се правят с цел да 
защитават определени интереси, а да гарантират конкуренцията в секторa, безопасността и 
екологичността на пътните превозни средства, както и да защитят правата на потребителите и 
участниците в пазара.
По темата с предстоящото заседание на Европейския парламент и опасенията на превозвачите, че 
Пакетът мобилност I ще бъде включен в дневния ред, министър Желязков коментира, че на 25 март 
предстои лидерите на парламентарните групи да определят окончателно дали Пакетът ще бъде 
включен за разглеждане в заседанието на 27 март. Министърът обяви, че на 18 март ще проведе 
работна среща с представители на българските превозвачи, на която ще бъде обсъдена темата 
преди предстоящото гласуване в Европейския парламент. Той беше категоричен, че българската 
държава стои зад превозвачите и не е променила позицията си по този въпрос.

capital.bg - Новата вълна морски хотели
Публикувана: 12:30 / 15.03.2019

1
2
3
4
5 Комплексът само за възрастни RIU Palace Sunny Beach (вляво) ще допълни съществуващия RIU 
Helios Paradise в района на Слънчев бряг
PDS
1
2
3
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4
5 На първа линия в близост до къмпинг Ахелой предстои да отвори Wave Resort.
Wave Resort
1
2
3
4
5 След като през миналото лято бе открита една част от новоизградения хотел "Астория" в Златни 
пясъци, от тази година комплексът ще заработи изцяло и ще мине под управлението на веригата 
RIU.
Astoria
1
2
3
4
5 В южната част на Слънчев бряг ще се появи хотел за възрастни, които ще бъде част от 
стартираната през миналата година верига Cook's Club на туроператора Thomas Cook, става ясно от 
информация на компанията.
Thomas Cook
1
2
3
4
5 В близост до хотел "Мирамар" в Обзор се изгражда нов комплекс- "Mирамар делукс", също част от 
веригата HVD
Booking
Темата накратко През тази година по Черноморието предстои да отворят поне пет големи хотелски 
комплекса.
Всички те ще работят във високия сегмент и ще си партнират с международните туроператори.
Дебютира моделът за хотел за гости без деца.
Проектът "Европа говори" цели да събере хора с различни политически възгледи от цяла Европа, за 
да разговарят лице в лице. Ако искате да участвате, попълнете въпросника:
Eдин от най-големите британски туроператори идва в България
Един от трите най-големи британски туроператора - Jet2 Holidays, който включва и нискотарифна 
чартърна авиокомпания, ще дебютира на българското Черноморие през тази година. Компанията 
Jet2 ще осъществява сезонни полети до Бургас от девет града във Великобритания, а през 
туроператорската Jet2 Holidays ще предлага почивки в хотели между 2 и 5 звезди в курорти като 
Слънчев бряг, Св. Влас, Обзор и др. За първия си сезон в България jet2 ще оперира полети с над 100 
хил. седалки, стана ясно от съобщение на компанията от миналата година, което анонсира новите и 
линии.
Jet2 Holidays е в топ 3 на най-големите туроператори във Великобритания заедно с TUI и Thomas 
Cook, които от години присъстват в България.
Нови хотели, нови ниши, нови лица. Въпреки очакванията за спад в сезона по Черноморието ще има 
вълна от завършени многомилионни инвестиции през 2019 г. Очаква се да бъдат отворени поне пет 
големи хотела от типа 4 и 5 звезди в най-популярните курорти като Слънчев бряг, Златни пясъци, 
Обзор и др. Това допълнително ще засили конкуренцията в най-привлекателната ниша, в която се 
състезават обектите, опитващи се да привлекат чуждестранните и български туристи, разполагащи 
с по-висок бюджет за почивки.Хотелите ще работят с големите туроператори, а повечето ще бъдат 
част от популярни международни и местни вериги.По-добрите продажби и отпушеното кредитиране 
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донесоха доста промени в морския туризъм през последните 2-3 години. Много хотелиери обновиха 
базите си, собствеността върху някои обекти се смени, а в различни курорти като Албена, Созопол и 
Св. св. Константин и Елена например отвориха нови обекти. 2019 г. обаче ще бъде тази, в която ще 
се завършат най-големите инвестиции за последните няколко години.Един от най-големите обекти 
ще е комплексът Wave Resort, който се намира на 500 метра от къмпинг Ахелой. Общата инвестиция 
в него е 30 млн. евро. Комплексът ще е с 425 стаи, 14 басейна, няколко заведения и големи 
конферентни и СПА центрове. Строителството е напреднало и той трябва да бъде открит в началото 
на сезона, съобщи съсобственикът в компанията инвеститор "Ахелой проджект" Венцислав Танчев. 
Танчев е представител за България на германския туроператор Alltours и още няколко компании в 
Централна Европа и в този проект си партнира с представителя на Alltours за Турция Емре Юнсев, 
който през своя компания управлява и два хотела в района на Анталия, но за пръв път инвестира в 
българското крайбрежие.Новият Wave Resort ще работи по формулата all inclusive през активния 
сезон, като ще опитва да удължава сезона и чрез конферентен и СПА туризъм по подобие на 
другите едри хотелиери в района на Поморие, заради което и се изграждат големи съоръжения, 
необходими за тях. В момента двойна стая в Wave Resort в началото на август се предлага на цени 
между 380 и 410 лв. в платформата booking.com.В района на Слънчев бряг през тази година ще 
отвори още един нов голям обект. Става въпрос за петзвездния RIU Palace Sunny Beach на 
свързаната с президента на "Лукойл България" Валентин Златев "Тера тур сервиз". Toва ще е 
вторият хотел на същата компания под тази марка на това място. В съседство е откритият през 
2015 г. след инвестиция от 100 млн. лв. друг хотел под международната марка RIU - RIU Helios 
Paradise, на мястото на някогашния белодробен санаториум между Слънчев бряг и Свети 
Влас.Новият хотел, който се намира на първа линия на плажа, ще разполага с над 330 стаи и 
апартаменти, открити и закрити басейни, няколко заведения, СПА център, спортни съоръжения. 
Инвестицията в него е 56 млн. лв., съобщи управителят на "Тера тур сервиз" Лъчезар Тодоров. 
Различното при RIU Palace Sunny Beach e, че той ще бъде един от много малкото хотели по 
Черноморието, които ще се позиционират в растящата в последните години ниша за хотели за 
възрастни - в него ще се приемат само гости, които са навършили 18 години. Единственият друг 
голям обект към момента по Черноморието, който работи на този принцип, е "Грифид Метропол" в 
Златни пясъци, част от веригата "Грифид" на Григор Фиданов. В него се приемат гости от 16 години 
нагоре. Лъчезар Тодоров коментира, че нишата с хотели за възрастни е втората най-популярна след 
тази за семейни почивки, в която пък е позициониран съседният хотел на дружеството - RIU Helios 
Paradise.Toзи модел се очаква да заработи и при друг хотел в Слънчев бряг, но в южната му част. 
Става въпрос за хотела Cook's Club Sunny Beach, част от едноименната нова верига на туроператора 
Thomas Cook, която стартира през миналата година. Toй ще приема гости на възраст над 16 години. 
Хотелът е сегашният "Арония бийч", познат още и със старото си име "Делта бийч", част от 
свързания с "Химимпорт" "Св. св. Константин и Елена холдинг". В отговор на изпратени въпроси от 
дружеството обаче съобщиха, че през предстоящия сезон "хотелът не е част от портфолиото" на 
компанията. Така не става ясно дали има сделка и кой ще отговаря за управлението на хотела. 
Според съобщението на Thomas Cook новият Cook's club Sunny Beach ще бъде ремонтиран за лято 
2019.На север от Слънчев бряг предстои да стартират и други големи обекти. В близкия Обзор се 
изгражда изцяло нов комплекс, който ще бъде част от веригата HVD на Христо Асенов (познат в 
миналото като близък до Илия Павлов и Георги Илиев от ВИС). Новият обект ще се намира в 
съседство с друг хотел от нея - хотел "Mирамар". Извън Обзор Асенов има хотели в Слънчев бряг и 
Златни пясъци.Новият комплекс, който след цялостното завършване трябва да разполага с над 500 
стаи според информация в сайта на компанията, ще включва още басейни и няколко заведения. 
Очакванията в туристическия сектор са, че през тази година ще бъде отворена една част от 
бъдещия голям комплекс, като през различни туроператори вече се предлагат оферти за почивки в 
хотел "Мирамар делукс" за лято 2019.2019 г. ще бъде и първата, в която ще започне да работи 
изцяло и разширеният комплекс "RIU Астория" в Златни пясъци, който се намира на мястото на 
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съборения през 2017 г. някогашен хотел "Астория" и съседен терен. Комплексът се състои от две 
сгради с шест и 11 етажа и разполага с 530 стаи, няколко заведения, басейни и др. Инвестицията е 
на Велико Желев, собственик на една от най-големите строителни компании - "Хидрострой" (която 
купи "Водстрой 98"), и варненския бизнесмен Милен Райков.През миналата година бе открита една 
част от "Астория" през лятото. Пред "Капитал" Велико Желев съобщи, че от този сезон ще работи 
целия комплекс. От информация на сайта на веригата RIU става ясно,че тя ще поеме управлението 
му от 2019 г.По темата работи и Калина Горанова

gradat.bg - Повече финансови инструменти през новия програмен период
Публикувана: 12:10 / 15.03.2019

Модернизацията на жп линиите София - граница със Северна Македония и със Сърбия са 
приоритетни транспортни проекти за 2021-2027 За пета поредна година обсъждаме 
инвестиционната политика на Европейския съюз, съобщи председателят на Комисията по 
регионално развитие в Европейския парламент Искра Михайлова при откриване на международната 
конференция „Европейската солидарност в инвестиционната политика на ЕС, реализирана в 
България“. Тя е организирана от Камарата на строителите в България (КСБ) и председателят на 
Комисията по регионално развитие (КРР) в Европейския парламент Искра Михайлова в 
партньорство с вестник „Строител“. Видео поздравление към участниците в конференцията 
отправи комисарят по регионалната политика Корина Крецу. Работата по програмирането на новия 
програмен период започна от средата на миналата година. Основните предизвикателства са 
свързани с разпределение на малки инвестциии за много сектори без стратегическа логика. Типът 
инвестиции ще се запази, предвижда се нарастване на обемите. Нашият приоритет в момента е 
миграция към сектори с по-висока добавена стойност. В България трябва да се изградят 10-12 нови 
индустриални зони с необходимата инфраструктура, да създадем нова система на управление на 
внедрение на науката и иновациите, промяна на образованието и научната инфраструктура. В 
строителството ще нарастват разходите за труд, затова е необходимо да се акцентира върху нови 
технологии и механизация. Цената в електронната система за обществените поръчки ще бъде 
криптирана и няма да може да се променя преди официалното отваряне. Това заяви при 
откриването зам.-министър председателят Томислав Дончев. В резултат на кохезионната политика 
на ЕС новоприетите държави имат възможност да направят скок в своето развитие и 
инфраструктура. 64 млрд. евро е обемът на предоставеното финансиране от ЕИБ през 2018 г. След 
2020 г. предизвикателството ще бъде приложението на финансови инструменти, които да заместят 
грантовете. Техническата подкрепа и качеството на финансирането ще стават все по-важни. Все 
по-важно ще бъде умението за смесване на различно финансиране от различни източници - 
грантове от ЕС, държавния бюджет, европейски финансови инструменти, кредитиране. ЕИБ 
присъства в България от 1992 г. и е осигурила до момента 5 млрд. евро и ще продължим да 
подкрепяме проектите за стратегическа инфраструктура, съобщи Васил Худак, зам.-председател на 
Европейската инвестиционна банка. До няколко месеца предстои да бъдат определени 
транспортните проекти за еврофинансиране за периода 2021-2027 г. Ще се търси синергия 
транспорт-енергетика-цифрови технологии. Модернизацията на жп линиите София - граница 
Северна Македония и Сърбия е приоритет, както и развитието на жп направленията север-юг. В 
пътния сектор акцентът е върху хоризонталните транспортни оси. Подготвят се два пътни проекта 
за финансиране след 2020 г. - АМ Русе - В. Търново и скоростен път Видин - Монтана - Враца. С 
висока степен на проектна готовност е етап 3 на третата линия на метрото - жк "Васил Левски" - жк 
"Хаджи Димитър" - 3 км с 3 МС, и ул. Шипка - Цариградско шосе - 6 км с 6 МС, информира 
министърът на транспорта Росен Желязков. Регионалната политика през двата програмни периода 
по-скоро задълбочаваше регионалните различия. Какво се получава - подпомагаме един град, и в 
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същото време получаваме дисбаланс. През програмен период 2021-2027 целта ще бъде синергия 
между програмите и със секторните програми. Програмата за регионално развитие ще бъде 
насочена към подкрепа на регионално ниво и към градското развитие с цел постигане на центрове 
за растеж. Концентрацията на ресурс само в градовете води до по-големи дисбаланси. През третия 
програмен период ще търсим по-голямо опростяване на изпълнението. Национална методология за 
задължителните разходи в строителството ще помогне за реализацията на програмата, съобщи 
Деница Николова, зам.-министър на регионалното развитие. Над една трета от бюджета на ЕС е 
насочен към регионалната политика и кохезията на всички европейски региони. 75% от средствата 
през следващия програмен период ще бъдат насочени към слаборазвитите райони в страните от ЕС. 
България се характеризира с голяма концентрация на ресурси и икономическо развитие в района на 
столицата. Развитието на интермодалност е бъдещ приоритет на този етап като добър пример е 
новият терминал край Пловдив. Трябва да се подготвим за новия период след 2020 г. Очакванията 
са за подобряване на капацитета на администрацията, на условията за усвояване на европейските 
инвестиции и за реализиране на европейските политики. В България обжалването на обществените 
поръчки се е превърнало в национален спорт. Акцентът вече ще бъде от грантове към финансови 
инструменти. ЕК е готова да започне разговорите за следващия програмен период, увери Аурелио 
Сесилио, началник-отдел за България, ГД "Регионална политика и селищно устройство", ЕК. 
Преговорите по бъдещите европейски програми на европейско ниво ще започнат през есента и ще 
завършат вероятно през 2020 г. invest.eu е успешна инициатива повече от 350 млрд. евро са 
ангажирани по проекти по Европейския фонд за стратегически инвестиции - колкото е целият 
бюджет на структурните фондове, така че подходът с финансовите инструменти е много успешно 
работещ механизъм, уточни Искра Михайлова. Целта на конференцията е да представи резултатите 
от инвестиционната политика на ЕС, реализирана в България чрез строителния бранш и да даде 
възможност на бизнеса да се запознае с визията за развитие на кохезионната политика на 
Европейския съюз 2021–2027 г., а също и с новите перспективи за финансиране. Във форума 
участват представители на ЕП, ЕК, Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за 
възстановяване и развитие, Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC), депутати, 
министри, кметове, членове на КСБ, представители на академичните среди и бизнес организациите.

24chasa.bg - Томислав Дончев: До края на годината обществените поръчки ще се
дигитализират
Публикувана: 11:35 / 15.03.2019

До края на годината целия просец на провеждането на обществени поръчки ще бъде дигитализиран, 
увери вицепремиерът Томислав Дончев по време на конференцията "Европейската солидарност в 
инвестиционната политика", организирана от Камарата на строителите в България и председателя 
на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент Искра Михайлова. "Това силно ще 
ускори нещата и ще направи технически невъзможни всякакви опити за заигравания и 
изкривявания, отрелно цената ще се криптира в момента на подаване и няма да може да се види до 
отварянето й. Ще отпадне и необходимостта от тонове хартия", изтъкна Дончев предимствата от 
електронните обществени поръчки. Той изброи приоритетите на България за следващия програмен 
период: повишаването на добавената стойност на икономиката, дигитализация и високи технологии, 
повече комерсализация на продукти от български университети. През следващото десетилетие 
трябва да се изградят поне още 10 или 12 индустриални зони у нас, за да могат новите 
производства да се случват в пъти по-бързо, което ще бъде уредено и със законодателни промени, 
допълни още вицепремиерът. Трябва и нова система, която да управлява, за да се внедри наука и 
иновации, което включва и промени и в Министерския съвет. "Предвиждам ескалацията на 
разходите за труд да продължи, това го приемете като аксиома. Основния акцент бих поставил 
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върху нови технологии и автоматизация", обърна се с препоръка Дончев към строителите.

dotbg.bg - Томислав Дончев: До края на годината обществените поръчки ще се
дигитализират
Публикувана: 11:25 / 15.03.2019

До края на годината целия просец на провеждането на обществени поръчки ще бъде дигитализиран, 
увери вицепремиерът Томислав Дончев по време на конференцията "Европейската солидарност в 
инвестиционната политика", организирана от Камарата на строителите в България и председателя 
на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент Искра Михайлова. "Това силно ще 
ускори нещата и ще направи технически невъзможни всякакви опити за заигравания и 
изкривявания, отрелно цената ще се криптира в момента на подаване и няма да може да се види до 
отварянето й. Ще отпадне и необходимостта от тонове хартия", изтъкна Дончев предимствата от 
електронните обществени поръчки. Той изброи приоритетите на България за следващия програмен 
период: повишаването на добавената стойност на икономиката, дигитализация и високи технологии, 
повече комерсализация на продукти от български университети. През следващото десетилетие 
трябва да се изградят поне още 10 или 12 индустриални зони у нас, за да могат новите 
производства да се случват в пъти по-бързо, което ще бъде уредено и със законодателни промени, 
допълни още вицепремиерът. Трябва и нова система, която да управлява, за да се внедри наука и 
иновации, което включва и промени и в Министерския съвет. "Предвиждам ескалацията на 
разходите за труд да продължи, това го приемете като аксиома. Основния акцент бих поставил 
върху нови технологии и автоматизация", обърна се с препоръка Дончев към строителите.

gospodari.com - Ремонтът на "Графа" щял да приключи през април?!
Публикувана: 11:20 / 15.03.2019

Ремонтът на софийската ул. "Граф Игнатиев" и прилежащите площади щяла да приключи през 
втората половина на април. Това обещал изпълнителят "Джи Пи Груп". Това обаче не означава, че 
след това няма да се наложат поправки на вече направеното, ако то не е свършено качествено. 
Освен това този срок не се отнася за ремонта на ул. "Шишман" и "Шести септември", които се 
ремонтират по същия договор между общината и "Джи Пи Груп".
Това обясни кметът Йорданка Фандъкова в четвъртък. Тя припомни, че срокът на целия договор за 
обновяване на "Граф Игнатиев" и прилежащите улици и площади е 300 дни. С натрупаното до 
момента забавяне заради лошото време той изтича през юни. Този срок обаче може да се удължи 
при неблагоприятно време или забавяне по други причини, независещи от строителя. Фандъкова 
каза още, че не се очаква през април ремонтът на ул. "Граф Игнатиев" да приключи окончателно.
След завършването на работата от страна на "Джи Пи Груп" ще се прави инспекция за качеството и 
ако се наложи, фирмата ще се връща да поправя отделни участъци. Ако фирмата не успее да 
предаде обекта, включително и прилежащите улици, до изтичането на 300-дневния срок, ще се 
налагат санкции за закъснение, припомни кметът. Санкцията за ден закъснение е 240 000 лева.
Междувременно в четвъртък по ремонтиращата се от май миналата година улица започна 
поставянето на временни кошчета за боклук. Фандъкова обясни, че те се слагат по искане на 
строителя, който вече бил глобен от Столичния инспекторат заради замърсяване на строителния 
обект. Причината е, че от месеци по оживената улица няма кошчета за отпадъци. Преди няколко 
месеци бяха поставени новите постоянни контейнери, но те ще могат да се ползват след 
официалното приключване на ремонта и приемане на обекта.
Източник: Мediapool.bg
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dnesplus.bg - Томислав Дончев: До края на годината обществените поръчки ще се
дигитализират
Публикувана: 11:20 / 15.03.2019

До края на годината целия просец на провеждането на обществени поръчки ще бъде дигитализиран, 
увери вицепремиерът Томислав Дончев по време на конференцията "Европейската солидарност в 
инвестиционната политика", организирана от Камарата на строителите в България и председателя 
на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент Искра Михайлова. "Това силно ще 
ускори нещата и ще направи технически невъзможни всякакви опити за заигравания и 
изкривявания, отрелно цената ще се криптира в момента на подаване и няма да може да се види до 
отварянето й. Ще отпадне и необходимостта от тонове хартия", изтъкна Дончев предимствата от 
електронните обществени поръчки. Той изброи приоритетите на България за следващия програмен 
период: повишаването на добавената стойност на икономиката, дигитализация и високи технологии, 
повече комерсализация на продукти от български университети. През следващото десетилетие 
трябва да се изградят поне още 10 или 12 индустриални зони у нас, за да могат новите 
производства да се случват в пъти по-бързо, което ще бъде уредено и със законодателни промени, 
допълни още вицепремиерът. Трябва и нова система, която да управлява, за да се внедри наука и 
иновации, което включва и промени и в Министерския съвет. "Предвиждам ескалацията на 
разходите за труд да продължи, това го приемете като аксиома. Основния акцент бих поставил 
върху нови технологии и автоматизация", обърна се с препоръка Дончев към строителите.

imoti.net - Над 200 компании в надпревара за Годишните награди на Imoti.net
Публикувана: 11:10 / 15.03.2019

Над 200 компании се включиха в надпреварата за  Годишни награди на Imoti.net , която за четвърта 
поредна година ще отличи най-добрите агенции и брокери. Голям интерес предизвика категорията 
„Най-добър сайт на Агенция за недвижими имоти“. За отличието се бориха над 30 уебстраници на 
компании, отчетоха организаторите от водещия сайт за недвижими имоти Imoti.net. И тази година 
най-оспорваната категория беше „Брокер на годината“.  „Компаниите са предложили най-добрите си 
брокери, тези с висок финансов дял, голям брой успешни сделки, богато портфолио на предлагани 
услуги и най-вече – десетки доволни клиенти“, обясни мениджърът на Imoti.net Снежана Стойчева.    
Много оспорвана е и категорията „Най-динамично развиваща се Агенция за недвижими имоти“, 
което показва тенденция за устойчиво развитие в сектора. Две са отличията за имоти, участвали на 
пазарa през миналата година – за „Жилищен имот на година“ и „Бизнес имот на година“. Сред 
кандидатите в тези две категории преобладават обекти с жилищно предназначение, но 
номинираните бизнес имоти са сред най-значимите изградени през 2018 г., отчитат организаторите.  
И тази година участниците в надпреварата са предимно от София, Пловдив, Варна и Бургас, но 
нараства броят на компании и експерти от Благоевград, Ловеч, Шумен и Хасково. Годишни награди 
на Imoti.net е единственият форум, на който се оценяват постиженията, коректността и добрата 
репутация на компании и експерти в сектор недвижими имоти.    Експертно 21-членно жури, 
състоящо се от водещи експерти от различни сфери, определи победителите в отделните категории. 
За втора поредна година председател на журито е доц. д-р Маню Моравенов, преподавател във 
ВУЗФ.    Потребителите също гласуваха за своите фаворити. Над 3000 души дадоха гласа си в 
категориите „Агенция на годината“, „Брокер на годината“ и „Сайт на агенция“. Един от всички 
гласували ще спечели уикенд за двама в хотел АСТЕРА – Банско. Кои са победителите в отделните 
категории и кой ще спечели почивка за двама ще стане ясно на специална церемония на 20 март в 
„Клуб 1“, НДК от 18.30ч. Водещи на церемонията ще бъдат лицата на сутрешния блок на  Bulgaria ON 
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AIR  – Гергана Венкова и Златимир Йочев.    Годишните награди на imoti.net 2018 се осъществяват с 
подкрепата на Пощенска Банка, Теленор, Realtor Assitant Pro и Бритиш Американ Табако, Камарата 
на строителите в България. Медийни партньори са Investor.bg, Bloomberg TV Bulgaria, Bulgaria ON AIR, 
Градът Медия Груп, Kmeta.bg, вестник „Строител“.    Imoti.net е част от Investor Media Group – втората 
най-предпочитана онлайн медийна група сред потребителите в България по данни на Gemius. 
Мисията на сайта е да подкрепя коректните участници в имотния бизнес, така че потребителите на 
техните услуги да могат да правят правилен избор в свой интерес по всяко време. В полза на 
потребителите Imoti.net стартира и поредицата „Доверен брокер“ със съвети за разграничаване на 
коректните и некоректни посредници при сделките с имоти.    По статията работиха: Екип на 
Investor.bg , редактор Божидарка Чобалигова

vestnikstroitel.bg - Росен Желязков, министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията: Тази година ще бъде изпълнена с предизвикателства и в
политически, и в социален аспект
Публикувана: 11:10 / 15.03.2019

Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията: Тази 
година ще бъде изпълнена с предизвикателства и в политически, и в социален аспект
Тази година ще бъде изпълнена с предизвикателства и в политически, и в социален аспект. 
Управлението на ресурсите през настоящия период и конкретно в ОПТТИ поставят редица теми за 
обсъждане. КСБ ще бъде част от дебата. Това каза по време на международната конференция 
„Европейската солидарност в инвестиционната политика“ министърът на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията Росен Желязков. „Ние като политика и разбиране 
изхождаме от разбирането, че трябва да мислим глобално, но да мислим локално. Важно е 
ефективното усвояване на средствата от европейските фондове, особено в сектор „Транспорт“, 
които са свързани с развитието на трансевропейската мрежа. Тези средства трябва да бъдат 
свързани с осезаемо развитие на мрежата до 2030 година, особено в слаборазвитите райони. 
Модернизацията на съществуващите мрежи също е важна. През следващите няколко месеца 
предстои да дефинираме проектите, които ще залегнат за изпълнение в периода 2021-2027. Ще се 
търси синергия между транспорт, енергетика и цифрови технологии. Не трябва технологиите да ни 
сварят неподготвени, особено в инфраструктурата“, посочи Желязков. Той обясни, че ОПТТИ 
финансира подготовката на два пътни проекта, които ще бъдат изградени след 2020. „Това са 
магистралата Русе-Велико Търново и пътят Видин-Монтана-Враца. С голяма степен на готовност е 
проектът на столичното метро от кв. „Хаджи Димитър“ до жк „Левски“ и от ул. „Шипка“ до 
„Цариградско шосе“. Във водния сектор е заложен проект за подобряване на корабоплаването по 
река Дунав“, каза още министърът.
Свързани

vestnikstroitel.bg - Вицепремиерът Томислав Дончев: КСБ е еталон за вътрешно
браншова регулация
Публикувана: 11:10 / 15.03.2019

КСБ е еталон за вътрешно браншова регулация. Ние нямаме други сектори, които да се регулират по 
такъв начин. КСБ е натрупала капацитет. Ние сме променяли законодателството и стратегически 
документи и при програмирането на следващия програмен период вие ще бъдете партньор в този 
процес. Това каза по време на международната конференция „Европейската солидарност в 
инвестиционната политика“ вицепремиерът Томислав Дончев. По отношение на обсъждането на 
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въвеждането на пределни цени по проекти от ОПРР той обясни, че всяко непазарно поставане на 
праг на цените е рисково като упражнение.

gradat.bg - Томислав Дончев: Трябва да се изградят 12 нови индустриални зони
Публикувана: 10:45 / 15.03.2019

Модернизацията на жп линиите София - граница със Северна Македония и със Сърбия са 
приоритетни транспортни проекти за следващия програмен период За пета поредна година 
обсъждаме инвестиционната политика на Европейския съюз, съобщи председателят на Комисията 
по регионално развитие Искра Михайлова при откриване на международната конференция 
„Европейската солидарност в инвестиционната политика на ЕС, реализирана в България“. Тя е 
организирана от Камарата на строителите в България (КСБ) и председателят на Комисията по 
регионално развитие (КРР) в Европейския парламент (ЕП) Искра Михайлова в партньорство с 
вестник „Строител“. Видео поздравление към участниците в конференцията отправи комисарят по 
регионалната политика Корина Крецу. Работата по програмирането на новия програмен период 
започна от средата на миналата година. Основните предизвикателства са свързани с 
разпределение на малки инвестциии за много сектори без стратегическа логика. Типът инвестиции 
ще се запази, предвижда се нарастване на обемите. Нашият приоритет в момента е миграция към 
сектори с по-висока добавена стойност. В България трябва да се изградят 10-12 нови индустриални 
зони с необходимата инфраструктура, да създадем нова система на управление на внедрение на 
науката и иновациите, промяна на образованието и научната инфраструктура. В строителството ще 
нарастват разходите за труд, затова е необходимо да се акцентира върху нови технологии и 
механизация. Цената в електронната система за обществените поръчки ще бъде криптирана и няма 
да може да се променя преди официалното отваряне. Това заяви при откриването зам.-министър 
председателят Томислав Дончев. В резултат на кохезионната политика на ЕС новоприетите 
държави имат възможност да направят скок в своето развитие и инфраструктура. 64 млрд. евро е 
обемът на предоставеното финансиране от ЕИБ през 2018 г. След 2020 г. предизвикателството ще 
бъде приложението на финансови инструменти, които да заместят грантовете. Техническата 
подкрепа и качеството на финансирането ще стават все по-важни. Все по-важно ще бъде умението 
за смесване на различно финансиране от различни източници - грантове от ЕС, държавния бюджет, 
европейски финансови инструменти, кредитиране. ЕИБ присъства в България от 1992 г. и е 
осигурила до момента 5 млрд. евро и ще продължим да подкрепяме проектите за стратегическа 
инфраструктура, съобщи Васил Худак, зам.-председател на Европейската инвестиционна банка. До 
няколко месеца предстои да бъдат определени транспортните проекти за еврофинансиране за 
периода 2021-2027 г. Ще се търси синергия транспорт-енергетика-цифрови технологии. 
Модернизацията на жп линиите София - граница Северна Македония и Сърбия е приоритет, както и 
развитието на жп направленията север-юг. В пътния сектор акцентът е върху хоризонталните 
транспортни оси. Подготвят се два пътни проекта за финансиране след 2020 г. - АМ Русе - В. 
Търново и скоростен път Видин - Монтана - Враца. С висока степен на проектна готовност е етап 3 
на третата линия на метрото - жк "Васил Левски" - жк "Хаджи Димитър" - 3 км с 3 МС, и ул. Шипка - 
Цариградско шосе - 6 км с 6 МС, информира министърът на транспорта Росен Желязков. Целта на 
конференцията е да представи резултатите от инвестиционната политика на ЕС, реализирана в 
България чрез строителния бранш и да даде възможност на бизнеса да се запознае с визията за 
развитие на кохезионната политика на Европейския съюз 2021–2027 г., а също и с новите 
перспективи за финансиране. Във форума участват представители на ЕП, ЕК, Европейската 
инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската федерация 
на строителната индустрия (FIEC), депутати, министри, кметове, членове на КСБ, представители на 
академичните среди и бизнес организациите.
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sofia.utre.bg - Позиция на “Главболгарстрой” във връзка с репортаж на bTV
Публикувана: 10:45 / 15.03.2019

ПОЗИЦИЯ НА ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ
Във връзка с репортаж, излъчен в сутрешния блок на БТВ на 11.02.2019г., свързващ името на 
"Главболгарстрой" с извършването на дейности по строителството на автомагистрала „Струма“ в 
новия участък източно от Кресненското дефиле, заявяваме следното: "Главболгарстрой" не е 
извършвал през 2018г. каквито и да е строителни или подготвителни работи, в това число не сме 
извършвали дейности по изграждане на временни пътища или сондажи, във въпросния участък. 
Важно е да се подчертае, че "Главболгарстрой" не разполага със сондажна техника и не е възлагало 
извършване на подготвителни или сондажни дейности на други лица в обхвата на бъдещото 
магистрално трасе във въпросния участък.
За по-голяма яснота, бихме искали да обърнем внимание, че, съгласно Заданието за изработване на 
технически проект за обект: АМ „Струма“ Лот 3.2.1. и Лот 3.2.2. (съставляващо Приложение № 3 към 
Документацията за възлагане на обществена поръчка за избор на Изпълнител, която е публично 
достъпна на интернет сайта на възложителя АПИ), избраният изпълнител на обществената поръчка 
следва да изработи технически проект въз основа на класирания на първо място (с Решение № 
36/15.05.2017г. на АПИ) разширен идеен проект с парцеларен план за АМ „Струма“ Лот 3.2, участък 
Крупник – Кресна, съобразявайки предвижданията на ПУП – ПП (Подробен устройствен план – 
Парцеларен план), изработен въз основа на възлагателно писмо на АПИ изх. № ВЗП-2/18.04.2018г. В 
тази връзка, за пълното изясняване на обстоятелствата и времето, когато са извършвани 
предпроектни проучвания по трасето, следва да се търси автора на разширения идеен проект - 
„Пътпроект – 2000“ ООД.
В заключение, отново заявяваме, че "Главболгарстрой" не е изпълнявал каквито и да е строителни 
или подготвителни дейности, касаещи бъдещото проектиране и строителство на АМ „Струма“ Лот 
3.2.

economic.bg - Около 40 км от „Струма“ остават за изграждане
Публикувана: 10:45 / 15.03.2019

Само 40,6 км остават за доизграждане от АМ„Струма“, като по 12,6 км от тях се извършват 
строително-монтажни работи. Това съобщи днес министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Петя Аврамова в Благоевград, където участва в дискусия на тема „Европа в 
нашия дом“.  „ На 11 февруари 2019 г. беше сключен договор от АПИ с консорциума АМ „Струма 
Тунел 2018“ за строителството на тунел „Железница“, който ще е с дължина около 2 км и ще е най-
дългият, строен у нас досега. Паралелно с това има сключени договори за участъците преди и след 
тунела. Остава за строителство най-трудният и скъп участък от „Струма“ – през Кресненското 
дефиле, с индикативна стойност 875,3 млн. лв. без ДДС. Трасето е дълго близо 23,6 км и е 
разделено на два лота, за да може да се работи едновременно и проектът да завърши в срока на 
оперативната програма“, заяви Аврамова. По нейни думи за двата лота от пътя през Кресненското 
дефиле и имало огромен инвеститорски интерес, като за първата отсечка са получени 10 оферти, а 
за втората – 12. На финал е и рехабилитацията на третокласния път Струмяни - Микрево - 
границата с Република Северна Македония, от който в ремонт са 22 км. През т. г. ще бъде положена 
хоризонтална маркировка и ограничителни системи по трасето. До 2020 г. ще бъде изградено и 
новото ГКПП „Клепало“. Подобряването на тази пътна връзка ще позволи да се стига от гр. 
Струмица в Македония до София през автомагистрала „Струма“ за час и половина.         Ако сте 
харесали статията, можете да се абонирате за страниците ни във  Facebook  и  Twitter  или да 
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използвате  нашия RSS фийд канал , за да не пропуснете нищо интересно от Economic.bg.       
Етикети:     строителство  |  магистрала  |  Струма  |  железница  |  МРРБ  |  Джи Пи Груп  |  Петя 
Аврамова

monitor.bg - Няма да повярвате какви ограничители се появиха по "Графа"
Публикувана: 10:45 / 15.03.2019

Снимки на нови ограничители на трамвайното трасе по столичната улица „Граф Игнатиев“ заляха 
мрежата.
В десетки постове във Фейсбук са снимани новите стопери, които са във формата на кубчета. Най-
интересното е, че старите ограничители също са оставени.
Само преди ден стана ясно, че Столичната община се е спряла на два варианта за новите стопери. 
Според думите на кмета Йорданка Фандъкова демонтажът на ограничителите - заради инциденти с 
пешеходци, ще е за сметка на изпълнителя "Джи Пи Груп". Колко ще струват новите ограничители, 
ще стане ясно след като бъдат направени разчетите и бъде избран конкретен вариант.
Сегашните призми бяха определени като опасни и затова бяха срязани наполовина. Така обаче 
станаха причина за десетки инциденти само за няколко месеца.
„Общо взето, вариантите са между нещо, което е по-естетично и ниско и нещо, което е по-сигурно и 
по-високо. Така че не мога да ви кажа нещо любопитно. Единствената цел е да бъде безопасно. 
Знаете, че има различни практики в Европа, пътували сте, гледали сте, гледаме и в интернет. Има 
най-различни възможности, важно е обаче и навикът на гражданите. Ако сме свикнали със 
споделено движение, тогава е по-лесно, ако още не сме, не можем да поемаме риска“, заяви тогава 
Йорданка Фандъкова.

"Строителство"

nauka.bg - [ВИДЕО] Водещи изследователи: Проф. Александър Караманов
Публикувана: 07:50 / 16.03.2019

Виж още:  Play in new window  |  Download Слушай ни:  Apple Podcasts  |  Android  |  Stitcher  |  RSS 
Водещи изследователи представят проект „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, 
отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност, 
финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проект 
BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия 
за кръгова икономика” (Clean&Circle) за изграждане и развитие на Център за компетентност –  
https://youtu.be/R9wezA2b8ys

vnews.bg - Долни чифлик осигурил дневен център за деца с увреждания и
семействата им  Vnews новини Варна  новини, скандали, анализи, коментари
Публикувана: 07:20 / 16.03.2019

Долни чифлик осигурил дневен център за деца с увреждания и семействата им
На 15.03.2019 г., от 11:00 часа, в заседателната зала на общинска администрация Долни чифлик се 
проведе заключителна пресконференция във връзка с приключване на проект BG16RFOP001-5.001-
0035-С02 “Подкрепа за деинституционализация чрез създаване на Дневен център за подкрепа на 
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деца с увреждания и техните семейства в община Долни чифлик“, финансиран от ОПРР 2014-2020, 
Приоритетна ос 5: Регионална социална инфраструктура, процедура: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа 
за деинституционализация на грижите за деца”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие.
На пресконференцията присъстваха г-жа Красимира Анастасова – кмет на община Долни чифлик, 
г-жа Валентина Желева – секретар на общината, кметове на населени места, представители на 
Център за социална рехабилитация и интеграция – с. Рудник, Център за социална рехабилитация и 
интеграция – гр. Долни чифлик, Общностен център за деца в риск от 0 до 7 г., на общинската 
администрация и др.
С реализирането на проекта е постигната основната му цел – създаване на подходяща 
инфраструктура за услуги в общността за деца за осигуряване на достъп до качествена грижа и 
услуги според индивидуалните им потребности. Създадени са условия, които в най-голяма степен 
отговарят на индивидуалните потребности на децата и ще генерират техните права и интереси.
В резултат на изпълнението на проекта са ремонтирани и обособени подходящи помещения за 
разширяването на материалната база на съществуващия Център за социална рехабилитация и 
интеграция в с. Рудник с оглед предоставяне на услугата „Дневен център за деца с увреждания и 
техните семейства“ – зала за групова работа, стая за рехабилитация, психосензорна зала, 2 бр. 
спални помещения, трапезария, разливочна и др. Закупено и доставено е оборудване и обзавеждане 
– масажна кушетка; стълба за рехабилитация; вертикализатори; огледала; дюшеци; топка с форма 
на фъстък; комплект сензибол; прожектор с постоянен филтър; огледална сфера с двигател; 
ултравиолетов панел и аксесоари; релефни акрилни огледала; диоден тунел; аксесоари маслени 
филтри; звездно небе/кът за усамотяване; проходилки за деца с увреждания; многофункционални 
модули; позициониращ терапевтичен стол за деца с увреждания; маси; столове; гардеробчета; легло 
в шкаф; шкаф за обувки; пейки; стенна закачалка; мека мебел; бюра; гардероб двукрил; диван; 
етажерки; кошчета за смет.
Общата стойност на проекта е 129 956,30 лв., от които 84 651,28 лв. европейско,14 938,46 лв. 
национално съфинансиране и 30 366,56 лв. собствен принос.
Споделете текущата публикация:
Коментирай

ekip7.bg - Започва ремонтът и на детска ясла „Слънчево детство“
Публикувана: 07:10 / 16.03.2019

Вчера бе даден официален
старт на ремонта на детска ясла „Слънчево
детство“ в жк „Орел“ в Разград.
Символичната първа копка направиха
кметът Валентин Василев, заместникът
му Ердинч Хасанов и зам.областният
управител Евгени Драганов.  
Това е поредният, седми
обект, включен в проекта „Ремонт,
обновяване на материално-техническата
база и мерки за енергийна ефективност
в образователните институции на
територията на гр. Разград“, който се
осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Региони в растеж“
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2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие и който се изпълнява от Община
Разград в периода септември 2017– март
2020 година.
Изпълнител на
строително-ремонтните дейности е 
„САВ-Разград“ ООД - Разград, която  за
180 дни трябва да изпълни следните
дейности:  изграждане на инсталация за
топла вода и монтиране на слънчеви
колектори, подмяна на съществуваща
отоплителна инсталация, подмяна на
осветителни тела с енергоспестяващи,
довършителни обработки по подове, стени
и тавани чрез боядисване с латекс и
поставяне на хетерогенни PVC настилки,
подмяна на настилки в дворното
пространство, монтаж на нови детски
съоръжения.
„СС – КОНСУЛТ“ ЕООД
-  Варна ще упражнява строителния надзор
на обекта.

provaton.bg - Резултатите от проект за създаване на Дневен център за подкрепа на
деца с увреждания и техните семейства в община Долни чифлик бяха отчетени на
заключителна пресконференция
Публикувана: 06:40 / 16.03.2019

Резултатите от проект за създаване на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните 
семейства в община Долни чифлик бяха отчетени на заключителна пресконференция. Дейностите 
са финансирани от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съобщиха от пресцентъра 
на Общината. Проектът е осъществен със субсидия от 129 956.30 лева. От тях 84 651.28 лева са 
осигурени по процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Останалите 14 938.46 лева са 
отпуснати от държавата, а участието на Общината е в размер на 30 366.56 лева.
С реализирането на проекта е постигната основната му цел – създаване на подходяща 
инфраструктура за услуги в общността за деца за осигуряване на достъп до качествена грижа и 
услуги според индивидуалните им потребности. Създадени са условия, които в най-голяма степен 
отговарят на индивидуалните потребности на децата и ще генерират техните права и интереси. В 
резултат на изпълнението на проекта са ремонтирани и обособени подходящи помещения за 
разширяването на материалната база на съществуващия Център за социална рехабилитация и 
интеграция в село Рудник с оглед предоставяне на услугата „Дневен център за деца с увреждания и 
техните семейства“. Направена е зала за групова работа, стая за рехабилитация, има психосензорна 
зала, 2 спални помещения, трапезария, разливочна и други. Закупено и доставено е оборудване и 
обзавеждане, включващо масажна кушетка, стълба за рехабилитация, вертикализатори, огледала, 
дюшеци, топка с форма на фъстък, комплект сензибол, прожектор с постоянен филтър и други.
На пресконференцията присъстваха кметът на Долни чифлик Красимира Анастасова, секретарят на 
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кметската администрация Валентина Желева, кметове на населени места, представители на 
Центъра за социална рехабилитация и интеграция в село Рудник, в Центъра за социална 
рехабилитация и интеграция в Долни чифлик и в Общностния център за деца в риск от 0 до 7 
години, на общинската администрация и други.
Агенция Фокус

provaton.bg - Резултатите от проект за създаване на Дневен център за подкрепа на
деца с увреждания и техните семейства в община Долни чифлик бяха отчетени на
заключителна пресконференция
Публикувана: 06:40 / 16.03.2019

Резултатите от проект за създаване на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните 
семейства в община Долни чифлик бяха отчетени на заключителна пресконференция. Дейностите 
са финансирани от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съобщиха от пресцентъра 
на Общината. Проектът е осъществен със субсидия от 129 956.30 лева. От тях 84 651.28 лева са 
осигурени по процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Останалите 14 938.46 лева са 
отпуснати от държавата, а участието на Общината е в размер на 30 366.56 лева.
С реализирането на проекта е постигната основната му цел – създаване на подходяща 
инфраструктура за услуги в общността за деца за осигуряване на достъп до качествена грижа и 
услуги според индивидуалните им потребности. Създадени са условия, които в най-голяма степен 
отговарят на индивидуалните потребности на децата и ще генерират техните права и интереси. В 
резултат на изпълнението на проекта са ремонтирани и обособени подходящи помещения за 
разширяването на материалната база на съществуващия Център за социална рехабилитация и 
интеграция в село Рудник с оглед предоставяне на услугата „Дневен център за деца с увреждания и 
техните семейства“. Направена е зала за групова работа, стая за рехабилитация, има психосензорна 
зала, 2 спални помещения, трапезария, разливочна и други. Закупено и доставено е оборудване и 
обзавеждане, включващо масажна кушетка, стълба за рехабилитация, вертикализатори, огледала, 
дюшеци, топка с форма на фъстък, комплект сензибол, прожектор с постоянен филтър и други.
На пресконференцията присъстваха кметът на Долни чифлик Красимира Анастасова, секретарят на 
кметската администрация Валентина Желева, кметове на населени места, представители на 
Центъра за социална рехабилитация и интеграция в село Рудник, в Центъра за социална 
рехабилитация и интеграция в Долни чифлик и в Общностния център за деца в риск от 0 до 7 
години, на общинската администрация и други.
Агенция Фокус

в. АвтоМотоСвят , СТР. 8,9 - Може ли ТОЛ полицията да ни проверява на пътя? ма ли
право ТОЛ полицията да ни спира без присъствието на органите на МВР и да ни
санкционира по Закона за движението по пътищата? Какви са правата на ТОЛ
полицията според ЗДвП?
Публикувана: 04:19 / 16.03.2019

В последните дни възникнаха десетки въпроси, отправени към Съюза на българските 
автомобилисти от членове и автомобилисти, по отношение на новосъздадената от тази година ТОЛ 
полиция и нейните права.
Припомняме Ви, че заради възникнали проблеми в началото на 2019 година с електронните винетки, 
бе даден реверанс към шофьорите от 15 дни, по време на който ТОЛ полицията нямаше да 
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санкционира за липсата на закупена и валидна електронна винетка. Последваха няколко оставки на 
високо равнище в Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ) заради гафовете с въвеждането на 
новата система.
От 1 март обаче започнаха засилени проверки на ТОЛ полицаите. Вследствие на тези проверки 
възникнаха и редица въпроси, на които отговаряме в този материал.
Да, ТОЛ полицията има право да ни проверява на пътя, да изисква документи от нас, да ни 
санкционира и то без присъствието на органи на МВР и съответно Пътна полиция.
Това е възможно според Чл. 167а. от Закона за движението по пътищата, който дава не малко 
правомощия на ТОЛ полицията, сред които: те могат да спират движещи се МПС на пътя, да 
изискват и проверяват документи за самоличност и всички документи на съответното МПС, да 
заснемат чрез камери нарушенията, да вземат свидетелства за регистрация на МПС, т.е. да го спрат 
от движение, да съставят и връчват актове и електронни фишове.
За справка:
Чл. 167а. (Нов-ДВ, бр. 105 от 2018 г, в сила от 01.01.2019 г.)
(1) Агенция „Пътна инфраструктура" осъществява контрол върху заплащането на съответната такса 
по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата чрез електронната система за събиране на пътни такси.
(2) При изпълнение на функциите си по този закон определените от председателя на управителния 
съвет на Агенция „Пътна инфраструктура" длъжностни лица:
1. спират движещи се моторни превозни средства чрез сигнал със стоп-палка с червена светлина, 
описваща полукръг, като сигнал за спиране може да бъде подаден и от движещ се ' автомобил на 
Агенция „Пътна инфраструктура", означен като контролна единица на Националното тол 
управление, чрез постоянно светещ или мигащ надпис „НАЦИОНАЛНО ТОЛ УПРАВЛЕНИЕ-СЛЕДВАЙ 
МЕ!"; проверяват документите за самоличност на водача, както и всички документи, свързани с 
управляваното превозно средство;
2. за установяване на нарушенията по чл. 179, ал. З-Зв използват технически средства или системи, 
заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и/или табелата с регистрационния 
номер на пътното превозно средство, както и такива за измерване на размерите, масата или 
натоварването на ос на моторните превозни средства;
Ъ. осъществяват контрол по спазване на задълженията за заплащане на таксите по чл. 10, ал. 1 от 
Закона за пътищата;
4. предоставят възможност за картово плащане на съответните такси по чл. 10, ал. 2 и чл. 10а, ал. 2 
от Закона за пътищата;
5. не допускат движение по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, на моторно превозно 
средство, за което не е заплатена съответната такса по чл. 10, ал. 7 от Закона за пътищата;
6. изземват и задържат свидетелства за регистрация на моторно превозно средство, в 
предвидените от закона случаи;
7. проверяват създадените записи по ал. 3 и на тяхна основа съставят актове за установяване на 
административни нарушения при спазване на разпоредбите на чл. 189е и чл. 189ж;
8. съставят и връчват актове за установяване на административни нарушения и връчват 
електронни фишове за нарушения по чл. 7 79, ал. 3 - Зв.
Ако нямате валидна електронна винетка при проверка от ТОП полицията, бихте могли да заплатите 
компенсаторна такса. Тя може да бъде платена на място само с дебитна или кредитна карта и е 
съответно: 70 лева за лек автомобил до 3,5 тона; 125 лева за тежкотоварен камион от 3,5 до 12 тона; 
и 175 лева за тировете над 12 тона. Ако обаче откажете да я платите на място, Ви се съставя акт. В 
случай, че не заплатите таксата в 14-дневен срок, влиза в сила наказателно постановление, в 
резултат на което дължите глоба - за леките автомобили тя е 300 лева, а за тежкотоварните 
автомобили над 3,5 тона е 1800 лв.
Затова СБА Ви съветва да закупите своята електронна винетка преди пътуване, да се уверите, че тя 
влиза в сила от посочената от Вас дата и за всеки случай да пазите разписка за закупената винетка 
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(освен в случаите, когато все още имате валиден годишен винетен стикер).
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в. Фактор , СТР. 7 - Истинско жилищно бижу строят в Славейков
Публикувана: 04:16 / 16.03.2019

За разлика от много градове В страната Бургас прави впечатление с отчетлива динамика в 
строителния бранш през последните месеци и голям брой сделки с недвижими имоти, много от 
които се реализират „на зелено". Не е тайна за никой, че градът стана притегателен център за много 
млади хора, които търсят реализация тук. През последните две години брокери на недвижими 
имоти споделят, че има търсене на жилищно строителство, но няма адекватно на него предлагане. 
Макар и поскъпнали след санирането дори и панелките, които се предлагаха за продан вече ги няма. 
Новата вълна от купувачи обаче има далеч по-високи изисквания и критерии за своя дом, от това 
което им предоставят старите блокове. Според брокери дори се променя интереса и 
предпочитанията към различните комплекси. Така например все по-малък интерес има към к-с 
„Възраждане", „Братя Миладинови" и „Зорница". В челната тройка на предпочитаните райони в 
Бургас трайно са се установили „Славейков", „Изгрев" и „Меден Рудник".
От началото на годината с много бързи темпове върви реализацията на най-привлекателната 
жилищна сграда в к-с „Славейков". Проектът Green Residence ще е готов в рамките на две години и 
очакванията са да промени изобщо стандартите на пазара за ново строителство, защото в обекта 
са заложени материали от най-висок европейски стандарт и не само. Билдингът ще имат голям 
процент озеленяване, търговски и офис площи, които вече са закупени от големи търговски вериги, 
зони за релакс и други. Това ще го превърне в истинско жилищно бижу в един от най-
предпочитаните райони в Бургас.
Безспорно Green Residence в к-с „Славейков" заслужава особено внимание и според брокери, които 
много добре познават пазара в града ще се превърне в емблема на комплекса. Новият модерен 
билдинг показва всъщност какви са очакванията на младите хора за едно уредено място в близост 
до центъра и с всички удобства. Green Residence се намира на много комуникативно място в района 
до магазин Лидл. В близост до сградата преминават големи пътни артерии, които водят към 
центъра на града, обхода за Созопол и автомагистрала Тракия. Там се намират още училища и 
детски градини, което е много важно за младите семейства. Green Residence е с РЗП от 30 000 кв. м., 
разпределени на седем етажа и подземен етаж с паркоместа за всички живущи там. В момента 
апартаменти директно от строителя без комисионна и на разсрочено плащане се предлагат от 
Унихоум на цени от 630 Е/кв. м. Повече от половината търговски площи в сградата вече са 
капарирани от клиенти. Името на билдинга идва от големият процент озеленяване, което предвижда 
по проект инвеститора. На практика последният етаж от тази сграда ще представлява истинска 
зелена градина. Зелени площи са предвидени още при организацията на екстериора и вътрешните 
части. Един от плюсовете на сградата е, че мястото, където тя се намира е сравнително просторно 
като едновременно с това комуникативно. При строителството ще бъдат използвани материали от 
европейски производители, лицензирани за най-високо качество при хидро, топло и шумоизолация. 
В това число врати, первази и дограми.
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в. 100 вести , СТР. 2 - Шефът на АПИ Георги Терзийски: „Близо 7 млрд. лв. ще се
инвестират в пътната инфраструктура на Северна България
Публикувана: 04:16 / 16.03.2019

Близо 7 млрд. лв. ще се инвестират в пътната инфраструктура на Северна България през 
следващите години. Това съобщи председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна 
инфраструктура" Георги Терзийски на форума „Приоритетна свързаност на Северна България" в 
Русе.
С цялостното доизграждане на автомагистрала „Хемус", на проектите Русе - Велико Търново, Видин 
- Ботевград, обходния път на Габрово и тунела под Шипка ще имаме пътни комуникации, с които ще 
се ускори развитието на Северна България и ще се осигури бърза и безопасна пътна връзка между 
София, Варна, Русе и Видин, заяви председателят на УС на АПИ.
Пред участниците във форума Терзийски подчерта, че се работи по подготовката и стартирането на 
строителството на 134-километровия участък от Боаза до връзката с пътя Русе - Велико Търново, 
за които правителството в края на миналата година осигури 1,3 млрд. лв. Графикът, който сме 
разработили, предвижда до края на април да стартира изграждането на още два участъка от общо 6, 
на които е разделено цялото трасе. Това са отсечките от Боаза до пътен възел „Дерманци" и от 
пътен възел „Каленик" до връзката с път II-35 Плевен - Ловеч. Техническото проектиране на 
участъци 4, 5 и 6, които са между пътя Плевен - Ловеч и Русе - Велико Търново, ще бъде изпълнено 
през 2019 година, а изграждането им ще започне през 2020 година.
Целта е строителството на АМ „Хемус" в участъка от Боаза до пресичането с пътя Русе - Велико 
Търново да приключи до 2023 година. През есента, с близо половин година по-рано от 
предвиденото по договор, ще завърши изграждането на 10-кило-метровия участък от Ябланица до 
Боаза, съобщи още Терзийски.
Председателят на УС на АПИ обяви, че плановете на агенцията са успоредно с АМ „Хемус" да се 
изпълнява и най-важният проект за област Русе -автомагистралата „Русе - Велико Търново". С 
изграждането й ще облекчим трафика от Дунав мост и ще повишим пътната безопасност, тъй като 
първокласният път Русе - Бяла е една от най-натоварените и опасни отсечки в България, с висока 
концентрация на тежки пътни инциденти. След построяването на магистралата броят на пътните 
инциденти по направлението ще намалеят, тъй като движението ще бъде разделено в две отделни 
пътни платна, заяви Терзийски.
Пред участниците във форума „Приоритетна свързаност на Северна България" председателят на УС 
на Агенция „Пътна инфраструктура" представи и останалите приоритетни пътни проекти - Видин - 
Ботевград, обходния път на Габрово и тунела под Шипка.
Терзийски пожела на организаторите срещата да стане традиционна и през следващите години в 
Русе да се представя напредъка при изпълнението не само на пътните проекти, но и привлечените 
нови инвестиции в региона.
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в. Струма , СТР. 9 - БСП внася искане за проби от 50 точки по магистралите
Публикувана: 04:14 / 16.03.2019

Председателят на БСП Корнелия Нинова, говорителят на ПГ на „БСП за България" Елена Йончева и 
група народни представители внесоха вчера искане в Агенция „Пътна инфраструктура да се 
разреши взимането на проби от 50 конкретни точки на пътни участъци, построени или ремонтирани 
през последните пет години - от магистралите „Тракия", „Хемус", „Марица" и „Струма", както и от 
пътя 1-1 и околовръстното шосе на София. Това съобщиха от пресцентъра на партията.
Пробите ще бъдат взети от европейски лицензирани лаборатории за проверка на качеството на 
магистралите.
В съобщението се посочва, че това е продължение на искането на БСП да бъде направена 
независима експертиза за качеството на магистралите в България.
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в. Бряг , СТР. 3 - Шефът на АПИ Терзийски на работна среща с кмета Стоилов
Публикувана: 04:14 / 16.03.2019

Сред обсъжданите теми беше и изграждането на Кръгово района на "Джъмбо", митрополит Наум 
алармира за пътищата около манастирите в Русенско
Работна среща проведе вчера кметът Пламен Стоилов с председателя на Управителния съвет на 
Агенция "Пътна инфраструктура" Георги Терзийски и председателя на Държавната агенция 
"Безопасност на движението по пътищата" Малина Крумова. На разговорите присъстваха 
зам.кметът по устройство на територията инж. Димитър Наков, главният архитект на Община Русе 
арх. Живка Бучуковска и Митрополит Наум. Сред обсъжданите теми беше изграждането на Кръгово 
кръстовище в района на "Джъмбо", а митрополит Наум запозна
Терзийски и Крумова с пътищата, които трябва да бъдат ремонтирани около манастирите в 
Русенска област.
Георги Терзийски и Малина Крумова бяха в Русе за форума "Приоритетна свързаност на Северна 
България", организиран от Община Русе и Института за пътна безопасност.
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в. Добруджанска трибуна , СТР. 4 - Тол инспектори засичат основно шофьори на
леки коли
Публикувана: 04:13 / 16.03.2019

Магистралата Русе - Велико Търново е с одобрен ОВОС
Общо 93 000 превозни средства са проверени досега у нас за електронни винетки. Това коментира в 
Русе председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" Георги Терзийски.
Той заяви, че при проверките са наложени 2700 компенсаторни такси и 350 акта за установено 
административно нарушение. Анализите показват, че нарушителите са основно шофьори на леки 
автомобили.
В Русе Георги Терзийски и председателят на Държавна агенция "Безопасност на движението по 
пътищата" Малина Крумова участваха във форум "Приоритетна свързаност на Северна България". 
Събитието се организира от общината и от Института за пътна безопасност, като бе открито от 
кмета Пламен Стоилов.
Терзийски коментира, че магистралата Русе - Велико Търново е с одобрен ОВОС, като се очаква 
решение на петчленен състав на ВАС заради внесена жалба. По план ще се започне с участъка Русе-
Бяла и с обхода на Бяла. Става дума за около 75 километра.
Терзийски каза още, че през лятото ще бъде завършен последният неремонтиран участък от 
главния път Русе Бяла.
Крумова коментира, че този път е с концентрация на произшествия. Той е много натоварен, а в 
същото време е двулентов. По него трябва да се внимава.
Тя каза още, че Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата" работи по 
изготвянето на системен анализ за всички "черни точки" на травматизъм по пътищата в страната.
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inews.bg - Йончева: Строителите връщат 40% от парите за пътища на управляващите
Публикувана: 02:20 / 16.03.2019

БСП внесе в АПИ искане за анализ на 46 конкретни точки на пътни участъци в страната, 
предава Агенция "Фокус". Искането беше внесено от лидера на БСП Корнелия Нинова, говорителя на 
ПГ на "БСП за България" Елена Йончева, зам.-председателя на групата Георги Свиленски и други 
депутати от левицата. "Вие знаете, че ние търсим истината за състоянието на пътната настилка в 
България. Мина повече от половин година от инцидента в Своге, а все още няма отговор кой е 
виновен за смъртта на 20 български граждани. Все още няма експертиза за състоянието на пътната 
настилка. Все още няма отговор от прокуратурата кое доведе до този инцидент и каква подмяна на 
част от пътната настилка е виновна за този инцидент", каза още Елена Йончева пред журналисти 
веднага след като внесоха писмото си в Пътната агенция. Това е второ искане на БСП. От левицата 
настояват АПИ да разреши взимането на проби от 46 конкретни точки на пътни участъци, построени 
или ремонтирани през последните пет години. Те са от магистралите "Тракия", "Хемус", "Марица” и 
"Струма”, както и от път 1-1 (Видин-Кулата) и околовръстното шосе на София В контакти сме със 7 
европейски лаборатории за извършване на техническа експертиза на пътищата, ще поемем 
разходите по нея. Това пък каза лидерът на БСП Корнелия Нинова пред журналисти след внасяне на 
писмото  "В контакт и разговори сме със 7 европейски лаборатории от 7 различни европейски 
държави, на които пишем да ни отговорят дали могат и кога, при какви условия да извършат тази 
експертиза. Така че ще осигурим и това. Тя трябва да е независима, европейска и от лицензиран 
орган, за да бъде и обективна", каза Нинова. Тя посочи, че БСП ще поеме разходите по 
експертизата.  Ако на строителите не им се налага да връщат 40% от стойността на бюджета за 
пътна настилка към управляващите, могат да правят много добри пътища, коментира от своя 
страна  Елена Йончева, цитирана от Фокус. Говорителят на БСП заяви, че проверката на пътищата и 
анализът в европейски лаборатории не е насочен срещу българските строители. "Напротив ние 
смятаме, че българските строителни фирми, които извършват пътно строителство, са много 
професионални и имат капацитета да извършват качествено строителство", посочи Елена Йончева. 
"Ако не им се налага, както твърдят специалисти, да връщат около 40% от стойността на бюджета за 
пътната настилка към управляващите, те ще имат възможността да правят много дори български 
пътища. Такива, които съответстват на европейските стандарти", коментира Йончева.   Народният 
представител каза още, че анализа ще покаже няколко важни неща: каква е дебелината на пътната 
настилка, рецептите на асфалтовите смеси,  дали са използвани неподходящи материали и 
равността на пътя. Елена Йончева уточни, че техническата експертиза ще даде и информация дали 
пътищата, които се строят и ремонтират в България в последните години са безопасни за 
българските граждани. "За да може това изследване да бъде коректно, изискваме от АПИ: проектни 
решения в части "геология", "геодезия", "пътна" и "технологичен ремонт", по които са изпълнявани 
различните видове работа; рецептите на асфалтовите смеси на различните пластове; 
сертификатите за вложените материали; протоколите и актовете при приемане на извършените 
строително-монтажните работи", добави говорителят на ПГ на левицата.  Абсурдни са твърденията, 
че строителите връщат 40% от бюджета за пътните настилки на управляващите, заяви инж. Дончо 
Атанасов, член на УС на Агенция "Пътна инфраструктура", пред журналисти след като БСП внесе 
писмо с искането за анализ на 46-те точки от българските пътища.Той се позова на базата на 
официални данни от европейските колеги, които се занимават със строителство на пътища, 
включително на Балканския полуостров. По думите му на база тези данни АПИ и строителите строят 
при най-ниски цени. "Как се е получило това във времето, това е друга тема и друга история. И сега 
по чисто официални данни Агенцията строи средно по 3,1 млн. евро на км. за разлика от Сърбия, 
която е някъде от около 5 млн. В пъти сравнено с европейските пътища, които се строят Агенцията 
строи по-евтино", каза ижн. Атанасов. Той подчерта, че никога и по никакъв повод не е нарушавано 
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качеството на българските пътища.  "Агенцията не може да бъде въвличана в политически 
разправии, тъй като имам такива усещания", допълни още инж. Атанасов.

ebcafe.bg - Над 600 000 лв. глоби заради ремонта край НДК
Публикувана: 00:10 / 16.03.2019

Фирмите-изпълнители на ремонта в парка до НДК ще трябва да платят над 600 000 лева глоби 
заради забавени срокове и некачествена работа. Това обяви кметът на София Йорданка Фандъкова 
пред бТВ. Столична община е възложителят на ремонтите, като 11,5 млн. лева от финансирането 
идват от еврофондовете, а още 5 млн. лева ще се доплатят от бюджета на София. Фандъкова 
похвали контрола върху строителите, като обяви, че са били принуждавани да се връщат по седем 
пъти на определени места, за да правят довършителни строително-монтажни работи. По думите й 
на площад „България", който е пред главния вход на НДК, е липсвала цялата хидроизолация, което е 
отговорило на въпроса защо подлеза на НДК се наводнява от години насам. „На това място 
предстои ремонт за тази година и плочките ще бъдат подменени изцяло. Ще се изгради и 
хидроизолацията", каза Фандъкова. Забавянето на ремонтните дейности в съчетание със зимните 
валежи доведе до няколко случая на "заблатяване" на тревните площи около парка. Общината вече 
наложи няколко глоби на "СК-13 Пътрстрой" и "Полид" ООД, които са изпълнителите на проекта.

Нова телевизия, новини в 19.00 часа - БСП с второ писмо до АПИ с искане за анализ
на пътните настилки
Публикувана: 00:00 / 16.03.2019

14.Новина е настояват агенцията да разреши взимането на проби от 46 конкретни точки на пътни 
участъци.Депутати от групата на „БСП за България“, начело с лидера на партията Корнелия Нинова, 
внесоха второ писмо до Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) с искане за анализ на състоянието 
на пътните настилки у нас.От левицата настояват АПИ да разреши взимането на проби от 46 
конкретни точки от магистралите „Тракия“, „Хемус“, "Марица" и "Струма", както и от път 1-1 (Видин-
Кулата) и Околовръстното шосе на София. От партията искат анализът да бъде извършен от 
лицензирана европейска лаборатория.От АПИ обявиха, че не се притесняват от никакви проверки от 
когото и да било. „Що се касае за 4-те процента, това са абсурдни твърдения. Ние, на базата на 
официални данни от европейски колеги – АПИ и строителите строят на най-ниски цени“, заяви инж. 
Дончо Атанасов, член на АС на агенцията. Той призова парламентарната група на БСП за излъчи 
пътни експерти, които да участват в работна група, в рамките на която темата да бъде обсъдена.
„Агенцията не може да бъде въвличана в политически разправии, тъй като имам такива усещания“, 
допълни още инж. Атанасов.
Нова телевизия, новини в 19.00 часа

Дарик Радио, „Денят, новини в 18.00 часа“ - Броят на регистрираните безработни
намалява
Публикувана: 23:50 / 15.03.2019

11. Новина Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда продължава да намалява и през 
февруари спадна до 205 013, като снижението спрямо януари е с 2,1 процента, съобщава Агенцията 
по заетостта. Спрямо февруари 2018 г. безработните са с близо 25 600 души по-малко.Равнището 
на регистрираната февруарска безработица също се понижава - то е 6.2 на сто, като на годишна 
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база се отчита намаление от 0.8 процентни пункта. Сравнението с предходния месец показва 
снижение с 0.2 процентни пункта.Новорегистрираните лица през февруари са 23 466, като от тях 1 
695 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа. От началото на 
годината служителите от бюрата по труда са активирали близо 3 000 лица чрез организиране на 
информационни събития, срещи със завършващите образование в кариерните центрове, както и 
чрез работата на младежки, ромски, трудови медиатори и др., допълват от агенцията.Освен към 
безработните, дейността на бюрата по труда продължава да бъде насочена и към заети, учащи и 
пенсионери, сред които работодателите също търсят своите кадри. Нови 917 души от тези групи са 
регистрирани през месеца като търсещи работа.През февруари 19 478 безработни са постъпили на 
работа, като 82.4 на сто от тях са устроени в реалната икономика. Други 192 лица от групата на 
пенсионерите, учащите и заетите, са намерили своето ново работно място. В резултат от 
изпълнението на активните мерки за насърчаване на заетостта сред безработните, на субсидирани 
работни места са устроени 3 435 лица: 2 626 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси" и 809 - по програми и мерки за обучение и заетост, посочват от Агенцията по 
заетостта.  Заявените работни места на първичния пазар на труда през февруари са 14 875, като 
84.7 процента от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в 
преработващата промишленост (25.8 процента), хотелиерството и ресторантьорството (16.8 
процента), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (11.9 процента) и др.
Дарик Радио, Денят, новини в 18.00 часа
БСП с второ писмо до АПИ с искане за анализ на пътни участъци от магистралите 
12. Новина БСП внесе второ писмо в Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) с искане за анализ на 
пътни участъци от магистралите в лицензирана европейска лаборатория. След внасянето на 
писмото лидерът на БСП Корнелия Нинова заяви, че са готови да заплатят анализа и са в контакт 
със седем европейски лаборатории от седем различни европейски държави. Елена Йончева уточни, 
че за да бъде направен анализът, е необходим отговор по Закона за достъп до информация от 
страна на Агенция "Пътна инфраструктура" по 46 точки. Те се отнасят за проектните решения в 
части геология, геодезия, технологичен ремонт, по които са изпълнени различните видове ремонти, 
както и рецептите на асфалтовите смеси, сертификатите за вложени материали, протоколите и 
актовете по приемане на завършените строително-монтажни работи. Анализът, за който настояват 
от БСП, включва участъци, строени в последните пет години или ремонтирани в този период от 
време от магистралите "Хемус", "Струма", "Тракия", "Марица", първокласния път Видин - Кулата и 
Околовръстното на София.Според Йончева тази експертиза ще покаже две неща - първо, 
качеството на настилката и това дали пътищата са безопасни за българските граждани.Йончева 
заяви, че продължават да настояват за истината за причината за тежкия пътен инцидент край Своге 
в края на миналото лято. Йончева изрази възмущението си, че половин година след трагичния 
инцидент все още няма експертиза за състоянието на пътната настилка и отговор на 
прокуратурата.Йончева посочи, че тази проверка не е срещу българските строители. Тя бе 
категорична, че те строят качествено, стига да не им се налага да връщат около 40% от стойността 
на бюджета за пътната настилка към управляващите.Агенцията не може да бъде въвличана в 
политически разправии, тъй като имам такива усещания. Това коментира от своя страна Дончо 
Атанасов, член на УС на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), след като БСП внесе второто писмо 
към АПИ."След като над три месеца очаквам експерти да дойдат при нас и да водим такъв дебат, за 
какво друго човек да си помисли. Дават се голословни твърдения, които не почиват на никакви 
дейности или факти", категоричен бе Атанасов в отговор на действията на БСП. Той заяви, че в 
Агенция "Пътна инфраструктура" остават отворени за диалог с парламентарната група на левицата. 
Атанасов припомни, че още през декември миналата година са върнали отговор на питанията им и в 
момента очакват от тях да излъчат експертна група, с която да бъдат установени начините, по които 
може да бъде извършена такава проверка от независима европейска агенция. "Има участъци, които 
са строени преди 30 години, други са ремонтирани преди 10. Една голяма част от отсечките, 
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включително и по новите магистрали, са минали вече гаранционния период. Ние сме с надеждата, че 
парламентарната група ще излъчи такива експерти - юристи, икономисти, пътни инженери, с които 
да уточним всички възможности за извършване на такава проверка без всякакви притеснения от 
Агенция "Пътна инфраструктура", увери той. 
Дарик Радио, Денят, новини в 18.00 часа

БНР, новини в 18.00 часа - БСП с второ писмо до АПИ с искане за анализ на пътни
настилки
Публикувана: 23:50 / 15.03.2019

18. Новина От парламентарната група на БСП внесоха второ писмо до Агенция „Пътна 
инфраструктура“ искане за анализ на 46 участъка от пътищата в България, който да бъде направен 
в европейски лаборатории. Говорителят на БСП Елена Йончева уточни, че става въпрос за участъци 
от магистралите „Хемус“, „Струма“, „Тракия“, „Марица“ , както и от първокласния път Видин- Кулата 
и Околовръстното шосе на София.  Йончева каза още, че исканият анализ за качеството на тези 
пътища  не е критика срещу българските фирми-строители. „Тази експертиза ще покаже качеството 
на настилката. Ще покаже дали са използвани неподходящи материали.Техническата експертиза 
също така ще даде информация дали пътищата, които се строят и ремонтират в България през 
последните 5 години, са безопасни за българските граждани“, заяви Елена Йончева. Тя допълни, че 
експертизите ще докажат още какво е нивото на сцепление, отводняването на повърхностните води 
и дали са използвани системи за безопасност. Дончо Атанасов, член на УС на АПИ, от своя страна 
заяви, че при строителството на пътищата у нас по никакъв начин не се нарушава качеството им на 
изграждане и цената, на която се строят, е една от най-ниските.„Законът за устройство на 
територията и за устройство на пътищата дават нормативната база, по която могат да бъдат 
извършени проверки, от кой, кога и по какъв начин. Така че ние сме със надеждата, че 
парламентарната група ще излъчи такива експерти, с които ще седнем да уточним всички 
възможности за извършване на такава проверка без всякакви притеснения от страна на АПИ“, каза 
Атанасов. 
БНР, новини в 18.00 часа

Дарик Радио, „Денят, новини в 18.00 часа“ - Нинова: Събитията от последните дни
доказват, че този парламент е изчерпан морално и политически
Публикувана: 23:50 / 15.03.2019

9. Новина Събитията от последните дни доказват правотата на БСП, че този парламент е изчерпан 
морално и политически. Това коментира лидерът на БСП Корнелия Нинова след внасянето на писмо 
в Агенция "Пътна инфраструктура".Според Нинова в последните дни парламентът не е място, 
където се гласуват закони, а място за "търговия"."Още по-ясно става в последните дни, че това не е 
място, където се пишат закони в интерес на държавата и на хората, а място, където се търгува. Брой 
гласове срещу определена цена с една едничка цел да се задържат по-дълго на власт. Досега с 
новата тройна коалиция ГЕРБ - ДПС и "Обединени патриоти", а сега се оказва, че и с търговията с 
"Воля" на всяка цена ще се крепи мнозинство. Така не може да се управлява държава", каза лидерът 
на БСП.Нинова коментира, че това е нестабилно, то поражда нестабилност и не може да роди трайно 
законодателство."Прав е колегата Георги Марков - това е тежка парламентарна агония, която за 
съжаление ще се отразява всеки ден на българина", каза още тя.Нинова коментира промените в 
изборното законодателство, приети днес в парламента и настоя, че парламентарната група на БСП 
няма да се върне в парламента.Причините за това са, че остават възможностите за манипулация и 
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фалшификация на изборите. Нинова уточни, че остава възможността в комисиите да се гласува с 
50% присъствено мнозинство, което тя определи като предпоставка за манипулация, остават 
мъртвите души в списъците, остава невъзможността с касационна жалба да се обжалва във 
Върховния административен съд."Тоест съмненията за подмяната на вота и фалшификацията на 
изборите остават", категорична бе Нинова.
Дарик Радио, Денят, новини в 18.00 часа

actualno.com - Новините: Най-важното за деня, 15 март
Публикувана: 22:05 / 15.03.2019

Редакционният екип на Actualno.com представя вечерния информационен бюлетин, посветен на 
акцентите от днешния 15 март, петък.
Actualno.com
Стрелецът от Нова Зеландия Брентън Тарант е бил в България през ноември миналата година. Това 
съобщи главният прокурор Сотир Цацаров. Припомняме, че по-рано атентаторът публикува 
манифест в защита на крайнодясна и антимигрантска идеология. Във видеото му на път за 
джамията се чува балкански фолклор, а върху оръжието има бели надписи – на латиница и на 
кирилица. Вследствие на атаката 49 души намериха смъртта си, а над 20 са ранените.Неизвестен 
човек е писал цифри в тефтерчето на отстранената кметица на "Младост" Десислава Иванчева. 
Това стана ясно на поредното заседание по делото срещу нея и нейната заместничка Биляна 
Петрова. Междувременно Иванчева и Петрова дадоха ексклузивно интервю пред. Подробности 
може да прочетете тук От БСП настояват европейска лицензирана лаборатория да направи анализ 
на настилките на магистралите "Тракия", "Хемус", "Марица" и "Струма". Toва заяви депутатът от 
левицата Елена Йончева, след като от партията внeсоха искане в Агенция "Пътна инфраструктура" 
(АПИ) за взимане на проби от 46 конкретни точки по гореспоменатите магистрали.Готови са новите 
текстове на Закона за вероизповеданията – няма да има опрощаване на дългове, а отсрочване до 
10 години, от което ще могат да се възползват всички вероизповедания. Така всички производства 
за изискуеми суми ще бъдат спрени и мюсюлманското вероизповедание ще може да си получава 
субсидията от държавата. Това обяви председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан 
Цветанов непосредствено преди да внесе в деловодството законопроекта за второ четене с новите 
поправки. АНАНИЕВ ПРИЗНА: ЕНЕРГИЙНИТЕ НАПИТКИ СА СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ ПРИ 
ПОДРАСТВАЩИТЕ Най-голямо количество енергийни напитки от деца се консумира във възрастта 
между 14 и 18 години. Това разкри министърът на здравеопазването Кирил Ананиев по време на 
парламентарен контрол относно свръхупотреба на енергийни напитки на деца в 
България.Депутатите гласуваха на първо четене промените в Изборния кодекс, с които се връща 
стария праг на преференциите. С внесения от управляващите законопроект се предвижда 
възстановяване на 7-процентовия праг на преференциите при парламентарни избори и на 5-
процентовия праг при изборите за Европейски парламент.Дъщерята на Димитър Желязков Очите се 
сдоби с обвинение от спецпрокуратурата. То е за участие в организирана престъпна група, за чийто 
лидер разследващите сочат именно Митьо Очите.Вътрешният министър Младен Маринов 
изненадващо се отказа от повишаването на парите за нощен труд в МВР. Това става ясно от 
проектозаповед за определяне на размерите на допълнителните възнаграждения в системата, 
публикувана за обществено обсъждане.

БТВ, новини в 19.00 часа - БСП с второ писмо до АПИ, иска информация за 46 точки
по основни пътища у нас
Публикувана: 21:50 / 15.03.2019
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9.Новина БСП внесе второ писмо в Агенция "Пътна инфраструктура" с искане за анализ на пътни 
участъци от магистралите в лицензирана европейска лаборатория. "Търсим истината за 
състоянието на пътната настилка в България, защото мина повече от половин година от инцидента 
при Своге, а все още няма експертиза за състоянието на пътната настилка в този участък", каза 
говорителят на ПГ на БСП Елена Йончева.Тя добави, че все още няма и отговор от прокуратурата кое 
е довело до този инцидент и каква подмяна на част от пътната настилка е виновна за 
него."Продължаваме нашата битка за истината и внасяме второ писмо в АПИ, в което задаваме 46 
конкретни точки от магистралите „Хемус”, „Струма”, „Тракия”, „Марица”, пътя Видин - Кулата и 
околовръстния път на София, в които искаме да направим анализ на пътната настилка в 
сертифицирана европейска лаборатория", уточни Йончева. Тя коментира, че това са точки, които са 
строени или ремонтирани в последните пет години. Йончева посочи, че тази проверка не е срещу 
българските строители. Тя бе категорична, че те строят качествено, стига да не им се налага да 
връщат около 40% от стойността на бюджета за пътната настилка към управляващите. Дончо 
Атанасов, член на УС на АПИ, определи тези твърдения на Йончева като "абсурдни" и изтъкна пред 
медиите, че строителите у нас строят на най-ниски цени.
БТВ, новини в 19.00 часа

nbox.bg - Нинова: Събитията от последните дни доказват, че този парламент е
изчерпан морално и политически
Публикувана: 21:35 / 15.03.2019

Събитията от последните дни доказват правотата на БСП, че този парламент е изчерпан морално и 
политически. Това коментира лидерът на БСП Корнелия Нинова след внасянето на писмо в Агенция 
"Пътна инфраструктура". Според Нинова в последните дни парламентът не е място, където се 
гласуват закони, а място за "търговия".   "Още по-ясно става в последните дни, че това не е място, 
където се пишат закони в интерес на държавата и на хората, а място, където се търгува. Брой 
гласове срещу определена цена с една едничка цел да се задържат по-дълго на власт. Досега с 
новата тройна коалиция ГЕРБ - ДПС и "Обединени патриоти", а сега се оказва, че и с търговията с 
"Воля" на всяка цена ще се крепи мнозинство. Така не може да се управлява държава", каза лидерът 
на БСП.   Нинова коментира, че това е нестабилно, то поражда нестабилност и не може да роди 
трайно законодателство.   "Прав е колегата Георги Марков - това е тежка парламентарна агония, 
която за съжаление ще се отразява всеки ден на българина", каза още тя. Причините за това са, че 
остават възможностите за манипулация и фалшификация на изборите. Нинова уточни, че остава 
възможността в комисиите да се гласува с 50% присъствено мнозинство, което тя определи като 
предпоставка за манипулация, остават мъртвите души в списъците, остава невъзможността с 
касационна жалба да се обжалва във Върховния административен съд.   "Тоест съмненията за 
подмяната на вота и фалшификацията на изборите остават", категорична бе Нинова. Източник: БТА

novini.bg - Аварирал ТИР промени движението на пътя Прилеп – Камчия
Публикувана: 21:35 / 15.03.2019

Временно движението по път II-73 Прилеп – Камчия (Ришки проход) се осъществява двупосочно в  
една лента  поради аварирал ТИР и се регулира от "Пътна полиция". Това съобщиха от пресцентъра 
на Агенция "Пътна инфраструктура".  Шофьорите да карат с повишено внимание.

offnews.bg - АПИ: БСП да не ни въвлича в политически разправии
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Публикувана: 20:55 / 15.03.2019

Агенция "Пътна инфраструктура" обяви, че не иска БСП да я въвлича в политически разправии.  
Изявлението дойде, след като БСП внесе писмо за съгласие на АПИ да се вземат проби от 46 
участъка на основни пътища у нас заради тежката катастрофа край Своге.  "Продължаваме нашата 
битка за истината и внасяме второ писмо в АПИ, в което задаваме 46 конкретни точки от 
магистралите Хемус, Струма, Тракия, Марица, пътя Видин - Кулата и околовръстния път на София, в 
които искаме да направим анализ на пътната настилка в сертифицирана европейска лаборатория", 
обясни говорителят на ПГ на "БСП за България" Елена Йончева. Повече от три месеца БСП не са 
посочили експертите си, с които в професионален разговор да се търсят законови, нормативни и 
технически решения за организиране на исканата от тях проверка на пътищата, коментира инж. 
Дончо Атанасов, член на Управителния съвет на АПИ по повод внесеното от БСП писмо. Пътната 
агенция е професионална и експертна администрация, а не политическа, и затова трябва да се 
водят експерти разговори. Не може да бъдем въвличани в политически разправии, посочи 
Атанасов. Той подчерта, че агенцията работи по два основни закона - за устройство на територията 
и за пътищата, и досега са правени всякакви проверки на пътищата. Двата закона дават 
нормативната база, по която могат да бъдат извършвани проверки от кого, кога и по какъв начин. 
Инж. Атанасов допълни, че агенцията не се притеснява от проверка, защото през 2014 г. независима 
лаборатория, определена и ангажирана от Европейската комисия е направила пълна ревизия на 
пътищата, построени с периода 2007-2013 г. със средства от оперативните програми. Той посочи, че 
в списъка от пътища на БСП има участъци, строени преди 30 години, други ремонтирани преди 10 и 
15 години, а голяма част от отсечките са преминали и гаранционния период. Надявам се, че 
парламентарната група ще излъчи експерти - пътни инженери, юристи, икономисти, с които ще 
седнем да уточним всички възможности за извършване на исканата проверка, за да се запази 
авторитета на България, каза инж. Атанасов.

informiran.net - Нинова: Няма да се върнем в парламента. Това е тежка
парламентарна агония
Публикувана: 20:40 / 15.03.2019

БСП внесе искане за проби от 50 конкретни точки по магистралите ни, съобщи Novini.bg. Искането 
към Агенция „Пътна инфраструктура“ е да се разреши взимането на проби от 50 конкретни точки на 
пътни участъци, построени или ремонтирани през последните пет години – от магистралите 
„Тракия“, „Хемус“, “Марица” и “Струма”, както и от път I-1 и околовръстното шосе на София. 
Експертизата на независимата европейска лаборатория ще покаже няколко неща – качеството на 
настилката и какво е количеството на отделните слоеве, ще покаже дали са използвани 
неподходящи материали, заяви Елена Йончева на брифинг пред журналисти. Проверката ще даде 
информация дали пътищата са безопасни за българските граждани. Тя посочи, че са изискали от 
АПИ рецептите за асфалтовите смеси и сертификатите за материалите. В разговор сме със 7 
лаборатории, те ще ни отговорят колко ще струва това. БСП ще поеме разходите, заяви Корнелия 
Нинова, лидер на БСП. Няма да се върнем в парламента. Съмнението за фалшификация на изборите 
остава. Това е тежка парламентарна агония, каза Корнелия Нинова. Хората се борят да живеят 
нормално и да си плащат сметките, а другите се борят за кокала и властта. Това са два различни 
свята, коментира още тя. С търговията с „Воля“ на всяка цена се крепи мнозинство – така не може 
да се управлява държава и това не е стабилност, каза Нинова, цитирана от Агенция “Фокус”. 
„Събитията в последните дни доказват правотата ни за излизането и за факта, че този парламент е 
изчерпан и морално, и законодателно и политически“, подчерта Нинова. По думите й още по-ясно 
става в последните дни, че това не е място, където се пишат закони в интерес на държавата и на 
хората, а място, където се търгува. „Брой гласове срещу определен ангажимент от управляващите с 
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една едничка цел – да се задържат по-дълго на власт. Досега в новата тройна коалиция ГЕРБ, ДПС 
и „Обединени патриоти“, а сега се оказва, че и с търговията с „Воля“ на всяка цена ще се крепи 
мнозинство. Така не може да се управлява държава. Това е нестабилна власт“, заяви лидерът на 
БСП. Попитана дали БСП се връща в зала за второ четене след като днес бе приет Изборният кодекс 
на първо четене, с който се връщат преференциите, Нинова заяви, че това няма да се случи. „Остава 
възможността в комисиите да се гласува с 50% + 1 мнозинство, което е предпоставка за 
манипулации и фалшификации. Остават също така мъртвите души в списъците, остава 
невъзможността с касационна жалба да се обжалва във ВАС, т.е. съмненията за подправяне на вота 
и фалшификацията на изборите остава. Това бяха част от нашите искания, които очевидно не се 
приемат от това мнозинство“, каза още Корнелия Нинова. Няма подобни новини.

informiran.net - СМЕЛАТА! Елена Йончева отново ПОДХВАЩА герберите! Този път
прошка няма да има!
Публикувана: 20:40 / 15.03.2019

Настояваме европейска лицензирана лаборатория да направи анализ на настилките на 
магистралите „Тракия“, „Хемус“, „Марица“ и „Струма“. Toва заяви депутатът от левицата Елена 
Йончева, след като тя, заедно с лидера на БСП Корнелия Нинова и други народни представилите на 
БСП, внeсоха искане в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за взимане на проби от 46 конкретни 
точки по гореспоменатите магистрали. „ В контакти и разговори сме със 7 европейски лаборатории 
от 7 европейски държави , които трябва да отговорят кога и при какви условия да се извърши тази 
експертиза“, стана ясно от думите на Корнелия Нинова, цитирани от news.bg. Тя изтъкна, че  
експертизата ще бъде независима и от лицензиран орган , за да бъде обективна. Лично от БСП ще 
поемат разходите по цената на експертизата. Елена Йончева и БСП ще искат още от АПИ  
проектните решения в областта на геологията, геодезията, пътния и технологичен ремонт , по които 
са се изпълнявали различните видове строително-монтажни дейности по магистралите. 
Социалистите искат сертификатите за вложените материали, протоколите и актове за извършените 
строително-монтажни работи. Техническата експертиза ще даде информация дали пътищата, които 
се строят в България, са безопасни за българските граждани. Експертизата трябва да покаже  
нивото на сцепление и дали са използвани системи за безопасност , обясни Йончева, като припомни 
тежката катастрофа край Своге. Тя негодува, че все още няма експертиза за състоянието на 
пътната настилка в участъка, където стана катастрофата. Йончева се закани БСП винаги да търси 
истината за състоянието на пътната настилка в България. Елена Йончева категорично заяви, че 
анализът, който социалистите настояват да се направи в европейски лаборатории, не е насочен 
срещу българските строители . От БСП са на мнение, че българските строителни фирми са 
професионалисти и имат капацитета да извършват качествено строителство. „ Ако не им се налага , 
както твърдят специалисти,  да връщат 40% от стойността на бюджета за пътната настилка към 
управляващите, те ще имат възможността да правят много добри български пътища  и такива, 
които съответстват на българските стандарти“, сигурна е червената депутатка. Припомняме, на  6 
ноември 2018 г. от БСП отново настояваха за техническа експертиза на проблемните пътища. 
Още същия ден от АПИ определиха бившия шеф на агенцията Дончо Атанасов да разследва сам 
себе си – той ръководеше агенцията, когато са правени въпросните ремонти на пътищата. За 
техническа експретиза на пътищата се заговори след катастрофата край Своге, когато на място 
загинаха 17 души, а по-късно жертвите достигнаха до 21. Тогава редица експерти поставиха под 
съмнение дали пътят е бил изграден, както е било по план, а разследващите взеха три вида проби. 
Корнелия Нинова заяви, че от АПИ хвърлят прах в очите ,  и че е абсурдно да не може да се прави 
проверка на вече построен път. Левите не са съгласни строителят сам да определи коя лаборатория 
да го провери. На следващия ден от столетницата уточниха, че искат проверка на пътищата, строени 
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и ремонтирани по време на трите мандата на Бойко Борисов, а не 40 години по-рано. Проверка на 
пътя край Своге установи, че в пътя е имало варовик- съдържание, което не се вписва във 
формулата за пътна настилка. istinata.net Няма подобни новини.

e-79.com - Община Разлог представи резултатите по още 5 обновени блока на
заключителна конференция
Публикувана: 19:35 / 15.03.2019

Днес на 15.03.2019 г. от 11.30 ч. в залата на Общински съвет в град Разлог се проведе заключителна 
конференция и пресконференция по повод приключване на проект „Повишаване енергийната 
ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог – втора група“ (СС "Многофамилна 
сграда Язо 13" - ул. "Георги Бенковски" 1, СС "Многофамилна сграда Надежда" - ул. "Шейново" 4, СС 
"Град Разлог, Община Разлог, улица Шейново, вх. А и Б” - ул. "Шейново" 6, СС "Блок Илинден" - ул. 
"Илинден" 10, СС "15 Ятака" - ул. "Цар Иван Асен" II, бл. 1)“, Договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0117-C03.    По време на конференцията 
бяха представени постигнатите резултати    и новите градски визии на блоковете.   По проекта са 
изпълнени строително-монтажни работи, които включват топлинно изолиране на външните стени, 
подмяна на прозорци    и врати със система от PVC профил и стъклопакет, топлинно изолиране на 
покрив и под, както и други мерки набелязани при извършения енергиен одит на сградите.    Освен 
тези мерки в изпълнение по проекта е осигурена достъпна среда за хора с увреждания за 5-те 
многофамилни жилищни сгради.   На заключителната конференция присъстваха, както 
представители на фирмата изпълнител, така и собственици и живущи в обновените блокове. 
Представителят на    многофамилната жилищна сграда намираща се на ул. "Георги Бенковски" 1, 
изказа своята благодарност за качествено извършените ремонтни дейности и коментира, че 
разходите за отопление са спаднали значително по време на настоящия отоплителен сезон.   
Общата стойност на проекта е 1 297 408.59 лв., от които европейското съфинансиране е в размер 1 
099 998.19 лв., националното съфинансиране е 194 117.33 лв. и собствено съфинансиране е 3 293.07 
лв.    Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Бенефициент е община Разлог.

b2bmedia.bg - БСП иска проверка на асфалта на 46 точки на магистралите в страната
Публикувана: 19:20 / 15.03.2019

БСП иска проверка на асфалта на 46 точки на магистралите в страната
Няколко месеца след като поиска проверка на качеството на магистралите, БСП внесе в Агенция 
"Пътна инфраструктура" искане за проверка на 46 конкретни точки по пътищата в страната. Става 
въпрос за участъци от магистралите "Хемус", "Струма", "Тракия" и "Марица", както и от 
Околовръстното шосе на София и пътя Видин - Кулата.
Според депутата Елена Йончева трябва да се провери как е изпълнена пътната настилка, тъй като 
на...

crimes.bg - Патентно ведомство ще проведе "Информационен ден" по ОП "Иновации
и конкурентноспособност" на 19 март
Публикувана: 19:20 / 15.03.2019
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СЪОБЩЕНИЕот ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯвъв връзка с изпълнение на 
Административен договор № BG16RFOP002-1.004-0002-C02 “Повишаване качеството, 
ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България 
услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“, финансиран 
от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за регионално развитие Във връзка с изпълнението на Административен 
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.004-0002-C02, 
“Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство 
на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална 
собственост“, на 19.03.2019 г., oт 10.30 часа, в зала 1, на Парк хотел „Витоша“, гр. София, ул. 
”Росарио” № 1, ще се проведе „Информационен ден“, на който ще бъде представен проект 
“Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство 
на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална 
собственост“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.На събитието 
пред всички заинтересовани лица ще бъдат представени целите, дейностите и очакваните 
резултатите от изпълнението на проекта. Сподели Приятел Tweet Абонамент за печатен или 
електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

bgstroitel.com - Строежът на обхода на Поморие започва през май
Публикувана: 19:10 / 15.03.2019

Строежът на обхода на Поморие започва през май
15.03.2019 г.
Изграждането на обходния път на Поморие може да започне през месец май тази година. Срокът за 
строителството е 12 месеца. Това съобщи в парламента днес министърът на регионалното развитие 
и благоустройството Петя Аврамова. Тя обясни, че изпълнението на пътя е предвидено в 
програмата "Ново строителство" на Агенция "Пътна инфраструктура", като общата стойност на 
проекта е почти 21 млн. лв.
За обекта има вече сключен договор с избран изпълнител след проведена обществена поръчка, 
като за стартиране на строежа е необходимо да приключат отчуждителните процедури, стана ясно 
от думите на министъра. Очаква се решението на съда по жалба срещу изплатените отчуждения на 
собственик на три имота в обхвата на пътя. След това ще се процедира издаването на разрешение 
за строеж и ще започне същинската работа.
По време на днешния парламентарен контрол министърът на регионалното развитие и 
благоустройството информира, че вече има издадено разрешение за строеж от община Троян за 
изграждането на нов мост над р. Бели Осъм в града. Предстои подписването на протокола за 
предаване на участниците в инвестиционния процес на техническия проект и разрешението за 
строеж, след което ще стартират строителните работи. Съгласно проекта се предвижда изграждане 
на пътна връзка между път II-35 и път III-357 с дължина 154 м и на ново мостово съоръжение над р. 
Бели Осъм с дължина 43,2 м. Габаритът на новоизграденото съоръжение ще бъде 16,5 м, с две ленти 
за движение по 3,5 м в посока Беклемето, една лента за движение по 3,5 м в посока Ловеч и два 
тротоара по 3 м.
Към проекта на моста се включва и реконструкция на част от прилежащата пътна инфраструктура. 
Средствата за реализацията на обекта - 2,3 млн. лв. с ДДС, са осигурени от бюджета на Агенция 
"Пътна инфраструктура". Срокът за изпълнение на строителството е една година.
Работи се и по изпълнението на проекта за обходен път на Казанлък след тунела под Шипка, обясни 
по време на петъчния парламентарен контрол Петя Аврамова. Пътят осигурява връзка на 

Преглед на медиите
16.3.2019 г. / Събота

86

http://www.bgstroitel.com/news/preview/id/4844/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


републикански път I-5 по направлението Дунав мост – Русе – Вeлико Търново – Габрово – Шипка – 
Стара Загора – ГКПП "Маказа" с републикански път I-6 – в посока ГКПП "Гюешево". Министърът 
съобщи още, че към момента се провежда процедура по одобряване на ПУП – Парцеларен план, 
след което ще бъдат извършени отчуждителните процедури. Предвижда се техническият проект и 
строително-монтажните работи за обекта да бъдат възложени на инженеринг. Проведена е 
процедура по оценка на въздействието върху околната среда, има завършен идеен проект.
"Близо 260 000 лв. са осигурени от бюджета на строителното министерство за 2018 г. за 
финансиране на рехабилитацията на довеждащ водопровод от помпена станция "Малина" до 
водоем в Генерал Тошево и прилежащите съоръжения към него", съобщи регионалният министър.
По този начин ще се осигури алтернативно захранване с вода от помпената станция за селата 
Писарово и Люляково, в община Генерал Тошево, от което ще се възползват както над 800-те души, 
живеещи в двете населени места, така и хората притежаващи недвижими имоти и осъществяващи 
земеделска и стопанска дейност на тази територия.
Източник:
Посещения:
Монитор

novinata.bg - Над 100 млн. лв. са инвестирани в област Благоевград по ОП „Региони в
растеж“
Публикувана: 19:05 / 15.03.2019

Граждански диалог под мотото „Европа в нашия дом“ на тема регионално развитие се състоя в 
Благоевград при изключително голям интерес.   В него взеха участие министърът на регионалното 
развитие и благоустройството Петя Аврамова, кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов, 
народният представител и областен координатор на ГЕРБ – Благоевград Даниела Савеклиева, 
евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков и областният управител Бисер Михайлов. Сред гостите 
на събитието бяха и депутатите от ГЕРБ Георги Динев, Стефан Апостолов, Александър Мацурев и д-
р Емил Тончев. „Област Благоевград се състои от 14 общини, всяка от които е с различен профил, но 
без инфраструктура няма инвестиции и не се прави бизнес“, каза днес по време на откриването на 
гражданския диалог Даниела Савеклиева „Хората искат магистрали, пътища, ВиК-мрежи и т.н., за да 
може да се случи всичко”, отбеляза тя. Даниела Савеклиева посочи, че целта на гражданския диалог 
„Европа в нашия дом” е да се чуе гласът и мнението на всички. Според нея трябва да си дадем 
сметка колко важно всъщност е членството ни в Европейският съюз и то в навечерието на 
европейските избори. „Изключително ми е приятно да бъда домакин на поредната среща-
граждански диалог „Европа в нашия дом“, за да можем да дискутираме различните секторни 
политики. Всички политики са равни, но регионалната политика е една от най-важните на 
национално и местно ниво“. Това заяви домакинът на събитието д-р Атанас Камбитов. Той допълни, 
че важните теми за региона са няколко – АМ „Струма“, ОП „Региони в растеж“ и бъдещата 
кохезионна политика. „Държим да се финансира в базова инфраструктура. Нашите жители по този 
начин оценяват смисъла от членството на България в Европейския съюз. Нашият глас ще бъде чут, 
защото гласът на ЕП е до мен. Сигурен съм, че той ще защити нашите интереси“, каза в заключение 
Камбитов, визирайки евродепутата от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков. От своя страна членът на 
Европейския парламент Андрей Новаков каза, че за него това е поредният граждански диалог по 
темата за регионално развитие, но е първият в неговия град и затова събитието е по-специално за 
него. Той сподели още, че помни как е изглеждал Благоевград 2007 г., 2009 г., 2010 г. и как изглежда 
Благоевград сега. 
„Зад всички оперативни програми, индикатори и приоритетни оси стоят хора. Целта на средствата е 
да направят живота на хората по-добър. Важно е да се отбележи, че средствата за България ще се 
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увеличат.“, каза още Андрей Новаков. Той сподели, че средствата от европейските фондове няма да 
спрат след 2020 година. 
„Битува едно мнение, че има т. нар. нетни платци и нетни бенефициенти, но това не е вярно. От 
кохезионната политика печелят всички.“, каза още евродепутатът Андрей Новаков. „Европейската 
солидарност можем да видим навсякъде около нас благодарение на общинските администрации. 
Това е един мощен инструмент за регионално развитие и ние можем да реализираме нашите 
мащабни инфраструктурни проекти“, каза по време на срещата министърът на регионалното 
развитие и благоустройството Петя Аврамова. „Община Благоевград е отличник в реализирани 
инвестиции по Националната програма за енергийна ефективност. И тези инвестиции вече се 
усещат от гражданите чрез намалените сметки за отопление и променения облик на цели квартали“, 
каза още тя.  
Министър Аврамова допълни, че можем да видим европейската солидарност навсякъде около нас 
благодарение на кметовете и общинските администрации, които полагат огромни усилия и това 
води до подобряване на образователната и социалната инфраструктура, а също и градската среда. 
„Над 103 млн. лв. са инвестирани в област Благоевград и има 44 сключени договора по програма 
„Региони в растеж“, каза в заключение министър Аврамова.

monitor.bg - С европари строим транспортен пръстен между Гърция, Румъния и
България след 2021 г.
Публикувана: 18:50 / 15.03.2019

С европейски средства можем да изградим общия транспортен пръстен между Гърция, Румъния и 
България. Това ще стане възможно чрез инструмента „Свързана Европа“ на Европейската комисия 
(ЕК), който финансира трансгранични и трансрегионални проекти с европейско значение, обяви 
председателят на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент Искра Михайлова по 
време на форум.
Проектът може да се подкрепи в комбинация с други финансови инструменти. След 2021 г. 
механизмът ще дава възможност за реализация на трансгранични и трансрегионални проекти на 
континента.
За първи път за транспортна връзка със съседите се заговори по време на срещата на т.нар. 
"Варненска четворка" в Солун през лятото на миналата година.
Изграждането на мултимодалния коридор Солун – Кавала – Александруполис – Бургас – Варна – 
Русе, както и евентуално включване на Румъния в това направление.
Тогава премиерът Борисов обяви, че се предвижда единна такса и гише за преминаващите през 
общия транспортен пръстен.
„Колко години говорим за транспортна връзка с Ниш – инструментът може да финансира тази 
връзка, дори я предвижда в плановете си“, каза Михайлова. По думите на Михайлова през 
последните години политиката за сближаване, която е и основната инвестиционна политика на 
Европейския съюз (ЕС), е започнала да губи своя блясък поради новите предизвикателства за 
страните-членки.
„Имаше период, в който срещнахме много противници, но успяхме да запазим политиката на 
сближаване“, сподели шефът на комисията. В момента предстоят преговори с Европейския съвет, 
които обаче ще се случат най-рано тази есен и ще приключат до началото на 2020 г., за да може да 
се подготвят нормативните документи за започване на оперативните програми.
„Освен риска от липса на проекти, съществува и рискът от забавяне на самите оперативни 
програми“, предупреди Михайлова.
По време на форума стана ясно, че български строители ще могат да участват в проекти за 
изграждане на инфраструктура в Африка. До момента бюджетът за тях е 80 млрд. евро като не е 
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изключено нарастване. „Може би е време да си спомним добрия опит на българските фирми, 
работили в Африка, да разширим кръгозора си и да помислим за възможности за работа извън 
територията на България, но по проекти, които спазват същата логика на европейски инвестиции и 
правила“, апелира евродепутатът. Работата по проекта е свързана с един от приоритетите на Съюза 
да се контролира мигрантската вълна чрез инвестиции в страните, от които идва тя., както и да се 
запази сигурността по границите на ЕС.

bnews.bg - Подготвяме грандиозно възраждане на Централна Европа
Публикувана: 18:50 / 15.03.2019

"Подготвяме се за друг вид бъдеще ... Заедно (с Полша) подготвяме грандиозно възраждане на 
Централна Европа", каза Орбан по време на реч в Будапеща, на която присъства полският премиер 
Матеуш Моравецки. Това съобщи БГНЕС.
Полша и Унгария са съюзници в битките с институциите на ЕС по отношение на антимигрантската си 
позиция и желанието за по-децентрализиран съюз и по-големи правомощия за държавите-членки. 
Приветствайки "силен унгарско-полски" съюз, Орбан заяви, че "когато Брюксел атакува Полша, те 
атакуват цяла Централна Европа, включително и нас унгарците.“
"Искаме ново начало, за да спрем упадъка на Европа. Европа трябва да е отново за европейците. 
Това е нашата основна цел - да сложим край на кошмара „Съединени Европейски щати", заяви 
унгарският държавен глава.
"Ние казваме на строителите на империи, които искат да хвърлят сянката си върху Централна 
Европа, че винаги ще трябва да имат предвид полско-унгарската връзка", добави още той. 
Забележките на Орбан идват, когато неговата управляваща партия "Фидес" е изправена пред 
евентуално експулсиране от дясноцентристкия блок на ЕНП за кампания с билборди, която нападна 
президента на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер.
В жест на помирение Орбан изпрати в сряда писма до европейските консервативни партии, за да се 
извини за всяка обида, причинена от забележката "полезни идиоти". По-рано Унгария също така 
обеща да спре кампанията срещу ЕС, която включва подобни послания по телевизията и интернет, 
до петък.
Орбан нарече критиците на кампанията в ЕНП "полезни идиоти", които помагат на левите и 
либералните опоненти на групата преди изборите за Европейски парламент през май. След като 13 
страни от ЕНП стартираха процедура за изгонване на партията, блокът трябва да вземе решение за 
членството на „Фидес“ на среща на 20 март.
Източник, близък до Манфред Вебер, който се срещна с Орбан в Будапеща във вторник, заяви, че е 
необходимо повече от извинително писмо , за възстановяване на доверието. Вебер е водещият 
кандидат на ЕНП, който да замени Юнкер по-късно през годината. Миналата седмица Орбан заяви, 
че „Фидес“ може да се откаже от ЕНП и да потърси присъединяване към управляващата полска 
десница, която понастоящем е член на евроскептичната група на Европейските консерватори и 
реформисти.

flashnews.bg - БСП с второ писмо до АПИ с искане за анализ на пътните настилки
Публикувана: 18:50 / 15.03.2019

Депутати от групата на „БСП за България“, начело с лидера на партията Корнелия Нинова, внесоха 
второ писмо до Агенция „Пътна инфраструктура“ с искане за анализ на състоянието на пътните 
настилки у нас.
От левицата настояват АПИ да разреши взимането на проби от 46 конкретни точки на пътни 
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участъци, построени или ремонтирани през последните пет години.
Те са от магистралите „Тракия“, „Хемус“, „Марица“ и „Струма“, както и от път 1-1 (Видин-Кулата) и 
околовръстното шосе на София
„Продължаваме нашата битка, за да видим каква е истината с пътната настилка“, заяви говорителят 
на ПГ на БСП Елена Йончева. От партията искат анализът да бъде извършен от лицензирана 
европейска лаборатория, а той трябва да покаже няколко неща – как е изпълнена дебелината на 
настилката във всеки слой, какво е количеството конкретните слоеве, какви са рецептите на 
асфалтовите смески, използвани ли са неподходящи материали и дали пътят е равен.
„Техническата експертиза ще покаже дали пътищата, които се строят и ремонтират в България през 
последните 5 години са безопасни за българските граждани. Става въпрос за нивото на сцепление, 
образуване на коловози, отводняването и дали са използвани системи за безопасност“, обясни още 
Елена Йончева.
От своя страна лидерът на БСП Корнелия Нинова посочи, че от партията са влезли в контакт с общо 
7 европейски лаборатории от 7 различни страни.
От левицата за пореден път хвърлиха обвинение към управляващите, че на строителните фирми им 
се налага да връщат към тях около 40% от стойността на пътната настилка, което им пречи да 
строят добри пътища.
От АПИ обявиха, че не се притесняват от никакви проверки от когото и да било. „Що се касае за 4-те 
процента, това са абсурдни твърдения. Ние, на базата на официални данни от европейски колеги – 
АПИ и строителите строят на най-ниски цени“, заяви инж. Дончо Атанасов, член на АС на агенцията. 
Той призова парламентарната група на БСП за излъчи пътни експерти, които да участват в работна 
група, в рамките на която темата да бъде обсъдена.

petel.bg - Орбан: Подготвяме грандиозно възраждане на Централна Европа
Публикувана: 18:50 / 15.03.2019

"Подготвяме се за друг вид бъдеще ... Заедно (с Полша) подготвяме грандиозно възраждане на 
Централна Европа", каза Орбан по време на реч в Будапеща, на която присъства полският премиер 
Матеуш Моравецки. Това съобщи БГНЕС.         Полша и Унгария са съюзници в битките с 
институциите на ЕС по отношение на антимигрантската си позиция и желанието за по-
децентрализиран съюз и по-големи правомощия за държавите-членки. Приветствайки "силен 
унгарско-полски" съюз, Орбан заяви, че "когато Брюксел атакува Полша, те атакуват цяла 
Централна Европа, включително и нас унгарците.“ "Искаме ново начало, за да спрем упадъка на 
Европа. Европа трябва да е отново за европейците. Това е нашата основна цел - да сложим край на 
кошмара „Съединени Европейски щати", заяви унгарският държавен глава. "Ние казваме на 
строителите на империи, които искат да хвърлят сянката си върху Централна Европа, че винаги ще 
трябва да имат предвид полско-унгарската връзка", добави още той. Забележките на Орбан идват, 
когато неговата управляваща партия "Фидес" е изправена пред евентуално експулсиране от 
дясноцентристкия блок на ЕНП за кампания с билборди, която нападна президента на Европейската 
комисия Жан-Клод Юнкер. В жест на помирение Орбан изпрати в сряда писма до европейските 
консервативни партии, за да се извини за всяка обида, причинена от забележката "полезни идиоти". 
По-рано Унгария също така обеща да спре кампанията срещу ЕС, която включва подобни послания 
по телевизията и интернет, до петък. Орбан нарече критиците на кампанията в ЕНП "полезни 
идиоти", които помагат на левите и либералните опоненти на групата преди изборите за Европейски 
парламент през май. След като 13 страни от ЕНП стартираха процедура за изгонване на партията, 
блокът трябва да вземе решение за членството на „Фидес“ на среща на 20 март. Източник, близък 
до Манфред Вебер, който се срещна с Орбан в Будапеща във вторник, заяви, че е необходимо 
повече от извинително писмо , за възстановяване на доверието. Вебер е водещият кандидат на ЕНП, 
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който да замени Юнкер по-късно през годината. Миналата седмица Орбан заяви, че „Фидес“ може 
да се откаже от ЕНП и да потърси присъединяване към управляващата полска десница, която 
понастоящем е член на евроскептичната група на Европейските консерватори и реформисти.

politikata.net - БСП внесе второ писмо в АПИ за магистралите
Публикувана: 18:45 / 15.03.2019

БСП внесе второ писмо в Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ с искане за анализ на пътни 
участъци от магистралите в лицензирана европейска лаборатория. След внасянето на писмото 
лидерът на БСП Корнелия Нинова заяви, че са готови да заплатят анализа и са в контакт със седем 
европейски лаборатории от седем различни европейски държави.
Елена Йончева уточни, че за да бъде направен анализът, е необходим отговор по Закона за достъп 
до информация от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“ по 46 точки. Те се отнасят за 
проектните решения в части геология, геодезия, технологичен ремонт, по които са изпълнени 
различните видове ремонти, както и рецептите на асфалтовите смеси, сертификатите за вложени 
материали, протоколите и актовете по приемане на завършените строително-монтажни работи.
Анализът, за който настояват от БСП, включва участъци, строени в последните пет години или 
ремонтирани в този период от време от магистралите „Хемус“, „Струма“, „Тракия“, „Марица“, 
първокласния път Видин – Кулата и Околовръстното на София. Според Йончева тази експертиза ще 
покаже две неща – първо качеството на настилката и това дали пътищата са безопасни за 
българските граждани.
Йончева заяви, че продължават да настояват за истината за причината за тежкия пътен инцидент 
край Своге в края на миналото лято. Йончева изрази възмущението си, че половин година след 
трагичния инцидент все още няма експертиза за състоянието на пътната настилка и отговор на 
прокуратурата.
Йончева посочи, че тази проверка не е срещу българските строители. Тя бе категорична, че те строят 
качествено, стига да не им се налага да връщат около 40% от стойността на бюджета за пътната 
настилка към управляващите.
Дончо Атанасов, член на УС на АПИ, определи тези твърдения на Йончева като „абсурдни“ и изтъкна 
пред медиите, че строителите у нас строят на най-ниски цени.

24novini.bg - Сигнал: Новият шеф на КФН има образувана прокурорска преписка
Публикувана: 18:45 / 15.03.2019

До редакцията на 24новини.бг днес бе изпратен сигнал от адвокат Мария Колева, който е и зпратен 
и до председателя на Народното събрание, бюджетната комиисия, президента Румен Радев, 
премиера Бойко Борисов, главния прокурор Сотир Цацаров, заместник-главния прокурор Иван 
Гешев и председателите на парламентарните групи в 44-то Народно събрание. 
  
Пред редакцията ни адв. Колева заяви, че сигналът е депозиран от нея преди да стане факт изборът 
на Бойко Атанасов за председател на Комисията за финансов надзор (КФН) днес. 
  
Тя подава сигнала в качеството си на адвокат и председател на ОИК - Ботевград. 
Личните й данни и името на бъдещата партия не публикуваме. 
В сигнала си адв. Колева посочва, че 
"срещу Бойко Атанасов има образувана прокурорска преписка в специализираната прокуратура под 
№ 903 от 2017 г. 
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Първоначално през май 2018 г. преписката беше прекратена. След обжалване на постановлението 
през м.август 2018 г . Апелативната специализирана прокуратура ОТМЕНИ постановлението на 
специализираната прокуратура и ВЪРНА за продължаване на разследването по преписката". Тезата 
й е, че прокуратурата прикрива преписката за Бойко Атанасов, както и не предприема действия по 
жалби на граждани срещу него. 
Авторът на сигнала твърди още, че името на Бойко Атанасов е замесено в строежа на спортната 
зала в Ботевград през 2014 г., където инвеститор е братът на съпругата на Атанасов и става дума за 
над 2 млн. лева от бюджета на Община Ботевград. За този и други обществени поръчки адв. Колева 
пише сигнали, вкл. и до кабинета на премиера Борисов. 
През 2014 г. и Сметната палата установява нарушение в строежа на спортната зала в Ботевград. 
Тя предоставя и 
отговор от кабинета на Бойко Борисов от 30 юни 2015 г., в който шефът на кабинета Анжелина 
Тотева пише, че са наложени "осем финансови корекции 
на проекти по Оперативна програма "Регионално развитие" (тогава) на Община Ботевград, като те са 
по договори за безвъзмезднна финансова помощ и за нарушения при провеждане на обществените 
поръчки". 
В сигнала си тя посочва и за бездействие от страна на Бойко Атанасов, като шеф на НАП и ТД на 
НАП - София по отношени ена редица фирми (посочва и имена), за които са образувани следствия 
за източване на ДДС, но към момента средства от фирмите не са събрани, по твърдението на адв. 
Колева. 
Публикуваме сигнала й, изпратен и да посоените институции, без редакторска намеса. Не 
публикуваме личните данни и имената на фирмите, които цитира: 
Самата тя посочва в сигнала си, че е и в качеството си на председател на Инициативен комитет за 
сформиране на нова партия, чието име посочва, но ние не публикуваме, тъй като такъв политически 
субект все още не е юридически факт. 
  
До председателя на Народното събрание 
До Бюджетната комисия на парламента 
До президента на Република България  Господин Румен Радев 
До министър Председателя   Господин Бойко Борисов 
До Главния прокурор на Република България   Господин Цацаров 
До Зам. главния прокурор   Господин Гешев 
До всички председатели на парламентарните групи  ГЕРБ, БСП, ДПС, ОП, ВОЛЯ 
  
СИГНАЛ 
От адвокат Мария Колева (лични данни)  Председател на ОИК – Ботевград  Гр.София (лични данни) 
  
  
Уважаеми господин Цацаров, 
Уважаеми господин Гешев,    Днес 15.03.2019 г. разбрах от медиите, че Бойко Атанасов – бивш зам. 
министър на финансите, бивш Изпълнителен директор на НАП ще става шеф на Комисията за 
финансов надзор. 
За пореден път се убеждавам, че това правителство внедри всички корумпирани лица в държавната 
власт и то на постове, където да прикрият собствените и на другите престъпленията свързани с 
източване на бюджетни, Европейси пари, източване на ДДС и укриване на данъци в Общини, 
Министерства, определени ФЛ и ЮЛ, приближени до властта, както и други институции подлежащи 
на проверка.   От 2017 година чрез мен граждани са подали жалба срещу Бойко Атанасов, но 
прокуратурата го прикри и мълчи от почти две години. 
Образуваната прокурорска преписка в специализираната прокуратура срещу Бойко Атанасов е под 
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№ 903 от 2017г. Първоначално през май 2018г. преписката беше прекратена. След обжалване на 
постановлението през м.август 2018г. Апелативната специализирана прокуратура ОТМЕНИ 
постановлението на специализираната прокуратура и ВЪРНА за продължаване на разследването по 
преписката. 
В момента Специализираната прокуратура НАРОЧНО забавя разследването 
с цел да не бъдат арестувани длъжностните лица, в която преписка е и лицето БОЙКО АТАНАСОВ. 
В сайтовете пише, че кандидатурата е единствена. От октомври 2017г. той заема поста на зам. 
председател на финансовия регулатор. Атанасов оглавяваше НАП в кабинета „Борисов2” , а по 
време на „Борисов3” бе зам. финансов министър. 
От предложилите го от АТАКА изтъкват, че той има 20 годишен професионално развитие и придобит 
опит изключително ценен управленски опит. 
ДА!!! БОЙКО АТАНАСОВ Е ПРИДОБИЛ МНОГО СЕРИОЗЕН ОПИТ ДА ПРИКРИВА ФИРМИ и ФИЗИЧЕСКИ 
ЛИЦА, ПРИБЛИЖЕНИ НА ВЛАСТТА и ДА РЕКЕТИРА и ПРЕСЛЕДВА фирми и граждани, които 
съответната власт ПОРЪЧВА. 
Всички лица назначавани на високи постове са лица извършили длъжностни престъпления с цел 
облага и източване на европейски пари и бюджетни средства. В случая освен горното като шеф на 
НАП е укривал фирми, които източват ДДС и укриват данъци. Същият е направил данъчна проверка 
и срещу другият за който има многократно подадени сигнали, но се прикрива от прокуратура, НАП, 
ГДБОП, ДАНС, Сметна палата и др. контролни институции, а именно бившия кмет на Община 
Ботевград- Георги Георгиев. 
През 2014г. СМЕТНАТА ПАЛАТА установява нарушения при финансиране на строителството на 
новата спортна зала в гр.Ботевград. 
ИНВЕСТИТОР на това строителство е БРАТЪТ на СЪПРУГАТА на БОЙКО АТАНАСОВ. 
Кредитът за изграждане на обекта е 2 000 000 лева в бюджета на община Ботевград за 2012г. 
Кметът –вече бивш ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, обаче е подписал договори и поел ангажименти за 2 715 086 
лева.Част от парите, които са преведени от държавата за спортната зала, са отклонени за други 
дейности. Поискани са допълнителни средства, които също са предоставени. Отчетът за разхода на 
средствата не е предоставен нито на Министерството на финансите, нито на Сметната палата. 
Оферти по различни договори за възлагане на обществени поръчки са събирани преди да бъде 
назначена комисията, която е трябвало да ги приеме и да ги одобри. 
По време на работата на Бойко Атанасов като шеф на НАП и шеф на ТД на НАП-София град са 
подадени много жалби за прикриване на определени фирми и източване на ДДС. Една от тях е 
фирма (посочва се името на фирмата и ЕИК на фирмата). 
За тази фирма има съставен ревизионен акт с № 291000295 от 11.05.2011г., ВЛЯЗЪЛ В СИЛА за 
сумата от 
11 679 009 / или около 12 милиона без лихви/ с лихви към 2019г сигурно са станали над 20 милиона 
и по който НЕ Е СЪБРАН нито един лев. 
Ето каква личност ще бъде назначен за шеф на КФН. Разследвано лице, което ще разследва САМ 
СЕБЕ СИ. 
В пр.пр. №903 от 2017г. , по описа на Специализираната прокуратура са посочени и други фирми. 
ДИКТАТУРАТА В БЪЛГАРИЯ Е НАЛИЦЕ!!! 
ПРЕСЛЕДВАНЕТО И РЕКЕТА НА ГРАЖДАНИ ПОДАВАЛИ СИГНАЛИ СЪЩО Е НАЛИЦЕ!!! 
МАФИЯТА Е ВНЕДРЕНА В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ, КОЕТО Е МНОГО ПРИТЕСНИТЕЛНО ЗА СИГУРНОСТТА 
НА ДЪРЖАВАТА. 
ОЧАКВАМ БЪРЗА РЕАКЦИЯ ПО СИГНАЛА!!! 
ОЧАКВАМ ДА БЪДА ПОТЪРСЕНА И ИЗСЛУШАНА ПО ТОЗИ СИГНАЛ! 
  
адвокат Мария Колева 
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!! 
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Сигналът е изпратен до редакцията ни днес, 15 март.

mediapool.bg - Втори рунд БСП срещу АПИ за експертиза на магистралите
Публикувана: 18:40 / 15.03.2019

Депутати от БСП внесоха второ искане за независима експертиза на 46 точки за качеството на 
построените магистрали в Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) в петък.
От пътната агенция отговориха, че повече от три месеца чакат БСП да посочат експертите си за да 
уточнят как да бъде направена исканата от левицата проверка.
БСП няма намерение да предоставя експерти, защото европейските лаборатории, които се 
занимават с качеството на пътната настилка, имат достатъчна експертиза. Това каза Йончева в 
началото на декември. Това означава, че най-вероятно исканата от БСП експертиза няма да се 
състои, а случаят ще се използва в предстоящата предизборна кампания.
Елена Йончева е сред номинираните кандидати на БСП да води листата на социалистите на 
предстоящите европейски избори през май. След първото внесено искане за пътна експертиза 
Йончева получи обвинение за пране на пари от КТБ. След което тя отговори с аферата "Ало, Банов 
съм".
Йончева: Продължаваме нашата битка
Сега Елена Йончева декларира, че продължава битката за истината за състоянието на пътищата у 
нас.
"Търсим истината за състоянието на пътната настилка в България, защото мина повече от половин 
година от инцидента при Своге, а все още няма експертиза за състоянието на пътната настилка в 
този участък." Това каза говорителят на парламентарната група на "БСП за България" Елена 
Йончева през журналисти, след като внесе второто писмо за съгласие на АПИ да се вземат проби от 
46 участъка на основни пътища у нас.
Тя добави, че все още няма и отговор от прокуратурата кое е довело до този инцидент и каква 
подмяна на част от пътната настилка е виновна за него.
"Продължаваме нашата битка за истината и внасяме второ писмо в АПИ, в което задаваме 46 
конкретни точки от магистралите "Хемус", "Струма", "Тракия", "Марица", пътя Видин - Кулата и 
околовръстния път на София, в които искаме да направим анализ на пътната настилка в 
сертифицирана европейска лаборатория", каза Йончева.
Тя коментира, че това са точки, които са строени или ремонтирани в последните пет години.
Този анализ ще покаже няколко важни неща - каква е дебелината на пътната настилка, рецептите на 
асфалтовите смеси, дали са използвани неподходящи материали и равността на пътя, каза Елена 
Йончева.
Тя уточни, че техническата експертиза ще даде и информация дали пътищата, които се строят и 
ремонтират в България в последните години, са безопасни за българските граждани.
"За да може това изследване да бъде коректно, изискваме от АПИ проектни решения в части 
"геология", "геодезия", "пътна" и "технологичен ремонт", по които са изпълнявани различните видове 
работа; рецептите на асфалтовите смеси на различните пластове; сертификатите за вложените 
материали; протоколите и актовете при приемане на извършените строително-монтажните работи", 
добави говорителят на парламентарната група на левицата.
БСП е в контакт със седем европейски лаборатории от различни държави, защото експертизата 
трябва да е независима и извършена от лицензирана лаборатория, посочи Йончева.
Плътно до нея беше и председателят на БСП Корнелия Нинова, както и депутати от 
парламентарната група на левицата.
АПИ: Не може да ни въвличат в политически разправии
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Веднага след като внесоха повторното си искане, членът на Управителния съвет на АПИ Дончо 
Атанасов, който е бивш депутат от БСП, заяви, че пътната агенция не може да бъде въвличана в 
политически разправии.
"Пътната агенция е професионална и експертна администрация, а не политическа, и затова трябва 
да се водят експертни разговори. Не може да бъдем въвличани в политически разправии", каза 
Атанасов.
Той посочи, че повече от три месеца БСП не са посочили експертите си, с които в професионален 
разговор да се търсят законови, нормативни и технически решения за организиране на исканата от 
тях проверка на пътищата.
Това свое становище до БСП пътната агенция го изпрати на 4 декември 2018 г., но до този момент 
няма отговор, каза Атанасов.
Той посочи, че АПИ работи по два основни закона - за устройство на територията и за пътищата, 
които дават нормативната база, по която могат да бъдат извършвани проверки от кой, кога и по 
какъв начин.
АПИ не се притеснява от проверка, защото през 2014 г. независима лаборатория, определена и 
ангажирана от Европейската комисия е направила пълна ревизия на пътищата, построени в периода 
2007-2013 г. със средства от оперативните програми, напомни инж. Атанасов.
Той посочи, че в списъка от пътища на БСП има участъци, строени преди 30 години, други 
ремонтирани преди 10 и 15 години, а голяма част от отсечките са преминали и гаранционния период.
"Надявам се, че парламентарната група ще излъчи експерти - пътни инженери, юристи, икономисти, 
с които ще седнем да уточним всички възможности за извършване на исканата проверка, за да се 
запази авторитета на България", каза Атанасов.

vlastta.com - Корнелия Нинова: "Няма да се върнем в парламента. Това е тежка
парламентарна агония"
Публикувана: 18:40 / 15.03.2019

Съмнението за фалшификация на изборите остава, заяви лидерът на БСП 
С търговията с „Воля“ на всяка цена се крепи мнозинство - така не може да се управлява държава и 
това не е стабилност, категорична е председателят на социалистите 
БСП внесе искане за проби от 50 конкретни точки по магистралите ни. 
Искането към Агенция „Пътна инфраструктура“ е да се разреши взимането на проби от 50 
конкретни точки на пътни участъци, построени или ремонтирани през последните пет години - от 
магистралите „Тракия“, „Хемус“, "Марица" и "Струма", както и от път I-1 и околовръстното шосе на 
София. 
Експертизата на независимата европейска лаборатория ще покаже няколко неща - качеството на 
настилката и какво е количеството на отделните слоеве, ще покаже дали са използвани 
неподходящи материали, заяви Елена Йончева на брифинг пред журналисти. 
Проверката ще даде информация дали пътищата са безопасни за българските граждани. Тя посочи, 
че са изискали от АПИ рецептите за асфалтовите смеси и сертификатите за материалите. 
В разговор сме със 7 лаборатории, те ще ни отговорят колко ще струва това. БСП ще поеме 
разходите, заяви Корнелия Нинова, лидер на БСП. 
Няма да се върнем в парламента. Съмнението за фалшификация на изборите остава. Това е тежка 
парламентарна агония, каза Корнелия Нинова. Хората се борят да живеят нормално и да си плащат 
сметките, а другите се борят за кокала и властта. Това са два различни свята, коментира още тя. 
С търговията с „Воля“ на всяка цена се крепи мнозинство - така не може да се управлява държава и 
това не е стабилност, каза Нинова, цитирана от Агенция "Фокус". 
„Събитията в последните дни доказват правотата ни за излизането и за факта, че този парламент е 
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изчерпан и морално, и законодателно и политически“, подчерта Нинова. По думите й още по-ясно 
става в последните дни, че това не е място, където се пишат закони в интерес на държавата и на 
хората, а място, където се търгува. 
„Брой гласове срещу определен ангажимент от управляващите с една едничка цел - да се задържат 
по-дълго на власт. Досега в новата тройна коалиция ГЕРБ, ДПС и „Обединени патриоти“, а сега се 
оказва, че и с търговията с „Воля“ на всяка цена ще се крепи мнозинство. Така не може да се 
управлява държава. Това е нестабилна власт“, заяви лидерът на БСП. 
Попитана дали БСП се връща в зала за второ четене след като днес бе приет Изборният кодекс на 
първо четене, с който се връщат преференциите, Нинова заяви, че това няма да се случи. 
„Остава възможността в комисиите да се гласува с 50% + 1 мнозинство, което е предпоставка за 
манипулации и фалшификации. Остават също така мъртвите души в списъците, остава 
невъзможността с касационна жалба да се обжалва във ВАС, т.е. съмненията за подправяне на вота 
и фалшификацията на изборите остава. Това бяха част от нашите искания, които очевидно не се 
приемат от това мнозинство“, каза още Корнелия Нинова. 
Парламента и живота на хората са два различни свята – едните се борят за кокала, а другите да 
живеят нормално, каза лидерът на БСП. 
„Ето днес е Световният ден на потребителите“, каза Нинова и припомни, че сутринта е била на прием 
във Федерацията на потребителите. „Това, което хората идват и разказват и това, което се случва в 
парламента са два различни и противоположни свята, които нямат нищо общо. Онези там се борят 
единствено за власт и как да оцелеят с един пръст на Марешки или подкрепата на ДПС, хората днес 
се борят да оцелеят в живота. 
Нямат пари да си плащат водата, нямат пари да си плащат тока и сметките“, обясни лидерът на БСП. 
„Два различни свята – онзи там е изчерпан“, коментира Нинова за Народното събрание. По думите 
й в парламента не може да се роди трайно и смислено законодателство. „Така че прав е колегата 
Георги Марков. Това е тежка парламентарна агония, която за съжаление ще се отразява всеки ден 
на българите“, каза още Нинова.

trud.bg - До лятото обновяват култови места в Морската градина и центъра на Варна
Публикувана: 18:30 / 15.03.2019

Варна ще открие летния сезон с обновена Морска градина и основно ремонтирани две улици в 
центъра, през които минава голяма част от потока туристи. Това съобщи Тихомир Тимов, началник 
на отдел „Общинска инфраструктура“ в общината. До началото на юни ще бъдат реконструирани 
емблематични места в парка – Розариумът, Алпинеумът, макетът на Черно море пред Аквариума. 
Ще бъде възстановен в автентичния си вид и Мостът на въздишките и желанията. Проектът за над 
2 млн. лв., осигурени от ОП „Региони в растеж“, предвижда и ремонт на подпорната стена под 
Морското казино, преасфалтиране на пешеходни алеи, поставяне на паркова мебел и изграждане на 
велоалея, успоредна на бул. „Княз Борис I“. С още близо 4 млн. лв. в същия срок трябва да 
приключат основните реконструкции на ул. „Цар Симеон I“, която води от жп гарата до централната 
пешеходна зона и ул. „Михаил Колони“, достигаща до Морската градина. По протежението й е 
култовата Шишкова градинка, която в момента е строителна площадка, но скоро ще придобие 
напълно нов вид – с атрактивна минерална чешма с водно огледало, озеленяване и нови 
осветителни тела. При ремонтите строителите се натъкват на находки като наскоро откритата под 
градинката улица от времето на Османската империя. Предстои археолозите да преценят как да 
бъдат консервирани и експонирани намерените старини.

struma.bg - Община Разлог представи резултатите по още 5 обновени блока на
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заключителна конференция
Публикувана: 18:20 / 15.03.2019

Днес на 15.03.2019 г. от 11.30 ч. в залата на Общински съветв град Разлог се проведе заключителна 
конференция и пресконференция по повод приключване на проект „Повишаване енергийната 
ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог – втора група“ (СС “Многофамилна 
сграда Язо 13” – ул. “Георги Бенковски” 1, СС “Многофамилна сграда Надежда” – ул. “Шейново” 4, СС 
“Град Разлог, Община Разлог, улица Шейново, вх. А и Б” – ул. “Шейново” 6, СС “Блок Илинден” – ул. 
“Илинден” 10, СС “15 Ятака” – ул. “Цар Иван Асен” II, бл. 1)“, Договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0117-C03. По време на конференцията 
бяха представени постигнатите резултати и новите градски визии на блоковете.
По проекта са изпълнени строително-монтажни работи, които включват топлинно изолиране на 
външните стени, подмяна на прозорци и врати със система от PVC профил и стъклопакет, топлинно 
изолиране на покрив и под, както и други мерки набелязани при извършения енергиен одит на 
сградите. Освентезимерки в изпълнениепопроекта е осигуренадостъпнасредазахора с увреждания 
за 5-те многофамилни жилищни сгради.
На заключителната конференция присъстваха, както представители на фирмата изпълнител, така и 
собственици и живущи в обновените блокове. Представителят на 
многофамилнатажилищнасграданамиращасенаул. “ГеоргиБенковски” 1, изказа своята 
благодарност за качествено извършените ремонтни дейностии коментира, 
черазходитезаотоплениесаспаднализначително повременанастоящияотоплителенсезон.
Общатастойностна проекта е 1 297 408.59 лв., от коитоевропейскотосъфинансиране е в размер1 099 
998.19лв., националнотосъфинансиране е194 117.33лв. и собствено съфинансиране е 3 293.07 лв. 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Бенефициент е община Разлог.
Коментар с Facebook

bultimes.com - Елена Йончева: Ако строителите не връщат към управляващите 40%
от бюджета, ще правят по-добри пътища
Публикувана: 18:20 / 15.03.2019

Ако на строителите не им се налага да връщат 40% от стойността на бюджета за пътна настилка към 
управляващите, могат да правят много добри пътища. Това каза говорителят на ПГ на „БСП за 
България“ Елена Йончева след внасяне на писмо с искане за анализ на 46 точки от българските 
пътища, предаде Агенция „Фокус“. Говорителят на ПГ на БСП заяви, че проверката на пътищата и 
анализът в европейски лаборатории не е насочен срещу българските строители. „Напротив, ние 
смятаме, че българските строителни фирми, които извършват пътно строителство, са много 
професионални и имат капацитета да извършват качествено строителство“, посочи Елена Йончева. 
„Ако не им се налага, както твърдят специалисти, да връщат около 40% от стойността на бюджета за 
пътната настилка към управляващите, те ще имат възможността да правят много дори български 
пътища. Такива, които съответстват на европейските стандарти“, коментира Йончева. 
Продължаваме нашата битка за истината за пътната настилка и внасяме второ писмо в АПИ, в 
което конкретизираме конкретните точки за анализ, каза говорителят на ПГ на „БСП за България“. 
По думите й този анализ трябва да бъде осъществен в европейска лицензирана лаборатория. Елена 
Йончева уточни, че става въпрос за участъци от магистралите „Хемус“, „Струма“, „Тракия“, „Марица“ 
. „Тези участъци са строени или ремонтирани в последните пет години, това е периодът на 
устойчивост“, поясни тя и уточни, че в писмото са включени и първокласен път I Видин – Кулата и 
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Околовръстното шосе на София. Тя изтъкна, че експертизата ще покаже две неща. „Първо, 
качеството на настилката. Това е как е изпълнена дебелината на пътната настилка във всеки един 
слой и какво е количеството на отделните слоеве. Ще покажат рецептите на тези асфалтови 
смески, дали са използвани неподходящи материали и равността на пътя“, обясни Елена Йончева. 
„Техническата експертиза също така ще даде информация дали пътищата, които се строят в 
България са безопасни за българските граждани. Става въпрос за нивото на сцепление, за 
образуване на коловози, и отводняване на повърхностните води, и трето дали са използвани 
системи за безопасност“, допълни тя. „За да може това изследване да бъде коректно, изискваме от 
АПИ по Закона за достъп до информация, проектни решения в части геология, геодезия, пътен и 
технологичен ремонт, по които са изпълнени различните видове строително-монтажни работи. 
Изискваме рецептите на асфалтовите смеси на различните видове пластове. Ще изискваме 
сертификатите за вложени материали, ще изискваме протоколите и актовете при приемане на 
завършените строително-монтажни работи на пътната настилка“, каза още Елена Йончева.

m.fakti.bg - АПИ: Твърденията на БСП са абсурдни
Публикувана: 18:20 / 15.03.2019

Повече от три месеца БСП не са посочили експертите си, с които в професионален разговор да се 
търсят законови, нормативни и технически решения за организиране на исканата от тях проверка 
на пътищата. Това заяви инж. Дончо Атанасов, член на Управителния съвет на Агенция „Пътна 
инфраструктура“, по повод внесеното от народни представители от Парламентарната група на „БСП 
за България“ в 44-то Народно събрание искане за независима експертиза на пътищата.
"Абсурдни са твърденията, че строителите връщат 40% от бюджета за пътните настилки на 
управляващите", каза той.
На 4 декември миналата година АПИ изпрати становището си с конкретни предложения, но до този 
момент няма отговор.
Пътната агенция е професионална и експертна администрация, а не политическа, и затова трябва 
да се водят експерти разговори. Не може да бъдем въвличани в политически разправии, 
категоричен е инж. Атанасов.
Той подчерта, че агенцията работи по два основни закона - за устройство на територията и за 
пътищата, и досега са правени всякакви проверки на пътищата. Двата закона дават нормативната 
база, по която могат да бъдат извършвани проверки от кой, кога и по какъв начин.
Инж. Атанасов подчерта, че агенцията не се притеснява от проверка, защото през 2014 г. 
независима лаборатория, определена и ангажирана от Европейската комисия е направила пълна 
ревизия на пътищата, построени с периода 2007-2013 г. със средства от оперативните програми.
Той посочи, че в списъка от пътища на БСП има участъци, строени преди 30 години, други 
ремонтирани преди 10 и 15 години, а голяма част от отсечките са преминали и гаранционния период. 
Надявам се, че парламентарната група ще излъчи експерти - пътни инженери, юристи, икономисти, с 
които ще седнем да уточним всички възможности за извършване на исканата проверка, за да се 
запази авторитета на България, каза инж. Атанасов.
Пълният текст на писмото до Парламентарната група на „БСП за България“, изпратено на 4 
декември 2018 г., вижте тук.

maritime.bg - Орбан: Да сложим край на кошмара Съединени Европейски щати
Публикувана: 18:10 / 15.03.2019

0 Споделяния Сподели Tweet
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Унгарският премиер Виктор Орбан приветства съюзниците си в Полша в петък на фона на гнева на 
европейските консерватори, предизвикан от насочената срещу ЕС кампания на неговата партия, 
която може да бъде отхвърлена от доминиращия блок на ЕПП в Европейския парламент.
EPA/БГНЕС
„Подготвяме се за друг вид бъдеще … Заедно (с Полша) подготвяме грандиозно възраждане на 
Централна Европа“, каза Орбан по време на реч в Будапеща, на която присъства полският премиер 
Матеуш Моравецки.
Полша и Унгария са съюзници в битките с институциите на ЕС по отношение на антимигрантската си 
позиция и желанието за по-децентрализиран съюз и по-големи правомощия за държавите-членки.
Приветствайки „силен унгарско-полски“ съюз, Орбан заяви, че „когато Брюксел атакува Полша, те 
атакуват цяла Централна Европа, включително и нас унгарците.“
„Ние казваме на строителите на империи, които искат да хвърлят сянката си върху Централна 
Европа, че винаги ще трябва да имат предвид полско-унгарската връзка“, добави още той.
Забележките на Орбан идват, когато неговата управляваща партия „Фидес“ е изправена пред 
евентуално експулсиране от дясноцентристкия блок на ЕНП за кампания с билборди, която нападна 
президента на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер.
Орбан нарече критиците на кампанията в ЕНП „полезни идиоти“, които помагат на левите и 
либералните опоненти на групата преди изборите за Европейски парламент през май.
След като 13 страни от ЕНП стартираха процедура за изгонване на партията, блокът трябва да 
вземе решение за членството на „Фидес“ на среща на 20 март.
С рядък жест на помирение Орбан изпрати в сряда писма до европейските консервативни партии, за 
да се извини за всяка обида, причинена от забележката „полезни идиоти“.
По-рано Унгария също така обеща да спре кампанията срещу ЕС, която включва подобни послания 
по телевизията и интернет, до петък.
Източник, близък до Манфред Вебер, който се срещна с Орбан в Будапеща във вторник, заяви, че е 
необходимо повече от извинително писмо , за възстановяване на доверието. Вебер е водещият 
кандидат на ЕНП, който да замени Юнкер по-късно през годината.
Миналата седмица Орбан заяви, че „Фидес“ може да се откаже от ЕНП и да потърси присъединяване 
към управляващата полска десница, която понастоящем е член на евроскептичната група на 
Европейските консерватори и кеформисти.
„Искаме ново начало, за да спрем упадъка на Европа. Европа трябва да е отново за европейците. 
Това е нашата основна цел – да сложим край на кошмара „Съединени Европейски щати“, заяви 
Орбан в петък./БГНЕС

investor.bg - Щатските индекси стартират с повишения в очакване на търговско
споразумение*:: Investor.bg
Публикувана: 18:05 / 15.03.2019

Снимка: Ройтерс
Основните американски борсови индекси започват последната сесия от седмицата на зелена 
територия, докато инвеститорите гледат все по-оптимистично към търговските преговори между 
Вашингтон и Пекин, съобщава CNBC.
Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average прибавя 28,14 пункта, или 0,11%, към 
стойността си, достигайки до ниво от 25 738,08 пункта.
Широкият измерител S&P 500 се повишава с 0,31 на сто до 2817,09 пункта, докато технологичният 
показател Nasdaq Composite отчита ръст от 52,91 пункта до 7683,82 пункта.
Nvidia е най-добре представящата се компания от технологичния сектор, като акциите ѝ се търгуват 
с повишение в стойността от 12%.
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Пазарите са обнадеждени относно преговорите между САЩ и Китай, след като още в четвъртък 
американският президент Доналд Тръмп и финансовият министър Стивън Манучин заявиха, че 
разговорите с Пекин за прекратяване на търговския конфликт напредват бързо.
Тръмп добави, че очаква споразумение през следващите три-четири седмици.
Във фокуса на инвеститорите е и изказването на китайския премиер Ли Къцян, според когото 
данъчни намаления и подобряване на условията за бизнес са отговорът на Китай на забавящата се 
световна икономика.
Според Къцян Китай няма да прибягва до кредитиране и инвестиции, за да укрепи икономиката си.
Пазарите следят внимателно и ситуацията във Великобритания относно излизането ѝ от 
Европейския съюз (ЕС). Късно снощи британските депутати отхвърлиха предложението на нов 
референдум за Brexit.
Акциите на американската компания Boeing поскъпват с 0,94%. В неделя неин самолет се разби в 
Етиопия, отнемайки живота на 157 души.
След трагедията един от най-големите строители на самолети в света изпадна в немилост, след 
като редица държави преустановиха временно полетите на модела 737 MAX.
На фона на тези новини доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни 
ценни книжа се понижава съответно до 2,594% и 3,021%.
При валутните пазари доларовият индекс отчита спад от 0,23 на сто до 96,56 пункта. Еврото 
поскъпва с 0,27 на сто до 1,1332 долара, докато паундът се търгува с повишение от 0,23% за 1,3270 
долара за паунд.
На петролните пазари цената на международния бенчмарк Брент се понижава с 0,72 долара до 66,51 
долара за барел. Фючърсите върху американския лек суров петрол West Texas Intermediate 
поевтиняват с 0,48 долара до 58,13 долара за барел.
Основната заслуга за пониженията анализаторите приписват на засиленото производство на 
американската петролна индустрия, която успява да компенсира опасенията относно забавянето на 
световната икономика.
При търговията с ценни метали цената на златото се покачва с 0,59% до 1302,7 долара за тройунция, 
докато паладият достигна рекордно ниво от 1567,25 долара за тройунция, преди цената му да се 
понижи до 1550,54 долара за тройунция в началото на сесията.
* Информацията е актуална към 17:15 ч.
По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Виктория Тошкова

banker.bg - Пътната агенция: Не ни въвличайте в политически разправии
Публикувана: 18:05 / 15.03.2019

Банкеръ Daily
Повече от три месеца БСП не са посочили експертите си, с които в професионален разговор да се 
търсят законови, нормативни и технически решения за организиране на исканата от тях проверка 
на пътищата. Това заяви инж. Дончо Атанасов, член на Управителния съвет на Агенция „Пътна 
инфраструктура“, по повод внесеното от народни представители от Парламентарната група на БСП 
искане за независима експертиза на пътищата.
"Припомняме, че на 4 декември миналата година АПИ изпрати становището си с конкретни 
предложения, но до този момент няма отговор. Пътната агенция е професионална и експертна 
администрация, а не политическа, и затова трябва да се водят експерти разговори. Не може да 
бъдем въвличани в политически разправии", категоричен е инж. Атанасов.
Той подчерта, че агенцията работи по два основни закона - за устройство на територията и за 
пътищата, и досега са правени всякакви проверки на пътищата. Двата закона дават нормативната 
база, по която могат да бъдат извършвани проверки от кой, кога и по какъв начин.
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Инж. Атанасов подчерта, че агенцията не се притеснява от проверка, защото през 2014 г. 
независима лаборатория, определена и ангажирана от Европейската комисия е направила пълна 
ревизия на пътищата, построени с периода 2007-2013 г. със средства от оперативните програми. 
Той посочи, че в списъка от пътища на БСП има участъци, строени преди 30 години, други 
ремонтирани преди 10 и 15 години, а голяма част от отсечките са преминали и гаранционния период. 
Надявам се, че парламентарната група ще излъчи експерти - пътни инженери, юристи, икономисти, с 
които ще седнем да уточним всички възможности за извършване на исканата проверка, за да се 
запази авторитета на България, каза инж. Атанасов.

24chasa.bg - Патентно ведомство ще проведе "Информационен ден" по ОП
"Иновации и конкурентноспособност" на 19 март
Публикувана: 18:00 / 15.03.2019

СЪОБЩЕНИЕ от ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ във връзка с изпълнение на 
Административен договор № BG16RFOP002-1.004-0002-C02 “Повишаване качеството, 
ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България 
услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“, финансиран 
от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за регионално развитие Във връзка с изпълнението на  Административен 
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.004-0002-C02 , 
“Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство 
на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална 
собственост“, на  19.03.2019 г. , oт  10.30 часа , в  зала 1 , на  Парк хотел „Витоша“ , гр. София, ул. 
”Росарио” № 1, ще се проведе  „Информационен ден“ , на който ще бъде представен проект 
“Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство 
на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална 
собственост“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. На събитието 
пред всички заинтересовани лица ще бъдат представени целите, дейностите и очакваните 
резултатите от изпълнението на проекта.

novinata.bg - Община Разлог представи резултатите по още 5 обновени блока
Публикувана: 17:55 / 15.03.2019

Днес в залата на Общински съвет   в град Разлог се проведе заключителна конференция и 
пресконференция по повод приключване на проект  „ Повишаване енергийната ефективност на 
многофамилни жилищни сгради в град Разлог – втора група“ (СС „Многофамилна сграда Язо 13“ – 
ул. „Георги Бенковски“ 1, СС „Многофамилна сграда Надежда“ – ул. „Шейново“ 4, СС „Град Разлог, 
Община Разлог, улица Шейново, вх. А и Б” – ул. „Шейново“ 6, СС „Блок Илинден“ – ул. „Илинден“ 10, 
СС „15 Ятака“ – ул. „Цар Иван Асен“ II, бл. 1)“ , Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ № BG16RFOP001-2.001-0117-C03. По време на конференцията бяха представени 
постигнатите резултати и новите градски визии на блоковете.  По проекта са изпълнени строително-
монтажни работи, които включват топлинно изолиране на външните стени, подмяна на прозорци и 
врати със система от PVC профил и стъклопакет, топлинно изолиране на покрив и под, както и други 
мерки набелязани при извършения енергиен одит на сградите.  Освен тези мерки в изпълнение по 
проекта е осигур ена  достъпна среда за хора с увреждания  за 5-те многофамилни жилищни сгради.  
На заключителната конференция присъстваха, както представители на фирмата изпълнител, така и 
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собственици и живущи в обновените блокове. Представителят на  многофамилна та  жилищна 
сграда намираща се на ул. „Георги Бенковски“ 1 , изказа своята благодарност за качествено 
извършените ремонтни дейности и к оментира, че разходите за отопление са спаднали  значително  
по време на настоящия отоплителен сезон .  Общата стойност на проекта е  1 297 408.59  лв . , от 
които е вропейското съфинансиране е в размер  1 099 998.19  лв . , н ационалното съфинансиране е  
194 117.33  лв .  и собствено съфинансиране е 3 293.07 лв.  Проектът се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е община Разлог.

actualno.com - Орбан: Нашата цел е да сложим край на кошмара Съединени
Европейски щати
Публикувана: 17:55 / 15.03.2019

Унгарският премиер Виктор Орбан приветства съюзниците си в Полша на фона на гнева на 
европейските консерватори, предизвикан от насочената срещу ЕС кампания на неговата партия, 
която може да бъде отхвърлена от доминиращия блок на ЕНП в Европейския парламент.
Орбан с молба ЕНП да не изключва "Фидес" Унгарският премиер Виктор Орбан е изпратил писмо до 
общо 13 лидери на консервативни партии от всички страни-членки на ЕС, които са част... Прочети 
повече
Какви са вариантите на Виктор Орбан? Унгарският премиер Виктор Орбан е на кръстопът. На 20 
март Европейската народна партия (ЕНП) ще решава дали управляващата партия в Унга... Прочети 
повече
"Подготвяме се за друг вид бъдеще ... Заедно (с Полша) подготвяме грандиозно възраждане на 
Централна Европа", каза Орбан по време на реч в Будапеща, на която присъства полският премиер 
Матеуш Моравецки.Полша и Унгария са съюзници в битките с институциите на ЕС по отношение на 
антимигрантската си позиция и желанието за по-децентрализиран съюз и по-големи правомощия за 
държавите-членки. Приветствайки "силен унгарско-полски" съюз, Орбан заяви, че "когато Брюксел 
атакува Полша, те атакуват цяла Централна Европа, включително и нас унгарците.“"Ние казваме на 
строителите на империи, които искат да хвърлят сянката си върху Централна Европа, че винаги ще 
трябва да имат предвид полско-унгарската връзка", добави още той. Забележките на Орбан идват, 
когато неговата управляваща партия "Фидес" е изправена пред евентуално експулсиране от 
дясноцентристкия блок на ЕНП за кампания с билборди, която нападна президента на Европейската 
комисия Жан-Клод Юнкер. Орбан нарече критиците на кампанията в ЕНП "полезни идиоти", които 
помагат на левите и либералните опоненти на групата преди изборите за Европейски парламент 
през май.След като 13 страни от ЕНП стартираха процедура за изгонване на партията, блокът 
трябва да вземе решение за членството на „Фидес“ на среща на 20 март. С рядък жест на помирение 
Орбан изпрати в сряда писма до европейските консервативни партии, за да се извини за всяка 
обида, причинена от забележката "полезни идиоти". По-рано Унгария също така обеща да спре 
кампанията срещу ЕС, която включва подобни послания по телевизията и интернет, до петък. 
Източник, близък до Манфред Вебер, който се срещна с Орбан в Будапеща във вторник, заяви, че е 
необходимо повече от извинително писмо , за възстановяване на доверието. Вебер е водещият 
кандидат на ЕНП, който да замени Юнкер по-късно през годината. Миналата седмица Орбан заяви, 
че „Фидес“ може да се откаже от ЕНП и да потърси присъединяване към управляващата полска 
десница, която понастоящем е член на евроскептичната група на Европейските консерватори и 
кеформисти."Искаме ново начало, за да спрем упадъка на Европа. Европа трябва да е отново за 
европейците. Това е нашата основна цел - да сложим край на кошмара „Съединени Европейски 
щати", заяви Орбан.
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agencia-sliven.com - БСП С ВТОРО ПИСМО ДО АПИ С ИСКАНЕ ЗА АНАЛИЗ НА ПЪТНИ
УЧАСТЪЦИ ОТ МАГИСТРАЛИТЕ
Публикувана: 17:55 / 15.03.2019

БСП внесе второ писмо в Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) с искане за анализ на пътни 
участъци от магистралите в лицензирана европейска лаборатория. След внасянето на писмото 
лидерът на БСП Корнелия Нинова заяви, че са готови да заплатят анализа и са в контакт със седем 
европейски лаборатории от седем различни европейски държави.
Елена Йончева уточни, че за да бъде направен анализът, е необходим отговор по Закона за достъп 
до информация от страна на Агенция "Пътна инфраструктура" по 46 точки. Те се отнасят за 
проектните решения в части геология, геодезия, технологичен ремонт, по които са изпълнени 
различните видове ремонти, както и рецептите на асфалтовите смеси, сертификатите за вложени 
материали, протоколите и актовете по приемане на завършените строително-монтажни работи.
Анализът, за който настояват от БСП, включва участъци, строени в последните пет години или 
ремонтирани в този период от време от магистралите "Хемус", "Струма", "Тракия", "Марица", 
първокласния път Видин - Кулата и Околовръстното на София.
Според Йончева тази експертиза ще покаже две неща - първо, качеството на настилката и това 
дали пътищата са безопасни за българските граждани.
Йончева заяви, че продължават да настояват за истината за причината за тежкия пътен инцидент 
край Своге в края на миналото лято. Йончева изрази възмущението си, че половин година след 
трагичния инцидент все още няма експертиза за състоянието на пътната настилка и отговор на 
прокуратурата.
Йончева посочи, че тази проверка не е срещу българските строители. Тя бе категорична, че те строят 
качествено, стига да не им се налага да връщат около 40% от стойността на бюджета за пътната 
настилка към управляващите.
Агенцията не може да бъде въвличана в политически разправии, тъй като имам такива усещания. 
Това коментира от своя страна Дончо Атанасов, член на УС на Агенция "Пътна инфраструктура" 
(АПИ), след като БСП внесе второто писмо към АПИ.
"След като над три месеца очаквам експерти да дойдат при нас и да водим такъв дебат, за какво 
друго човек да си помисли. Дават се голословни твърдения, които не почиват на никакви дейности 
или факти", категоричен бе Атанасов в отговор на действията на БСП. Той заяви, че в Агенция 
"Пътна инфраструктура" остават отворени за диалог с парламентарната група на левицата. 
Атанасов припомни, че още през декември миналата година са върнали отговор на питанията им и в 
момента очакват от тях да излъчат експертна група, с която да бъдат установени начините, по които 
може да бъде извършена такава проверка от независима европейска агенция.
"Има участъци, които са строени преди 30 години, други са ремонтирани преди 10. Една голяма част 
от отсечките, включително и по новите магистрали, са минали вече гаранционния период. Ние сме с 
надеждата, че парламентарната група ще излъчи такива експерти - юристи, икономисти, пътни 
инженери, с които да уточним всички възможности за извършване на такава проверка без всякакви 
притеснения от Агенция "Пътна инфраструктура", увери той.

agencia-sliven.com - НИНОВА: СЪБИТИЯТА ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ ДОКАЗВАТ, ЧЕ ТОЗИ
ПАРЛАМЕНТ Е ИЗЧЕРПАН МОРАЛНО И ПОЛИТИЧЕСКИ
Публикувана: 17:55 / 15.03.2019

Събитията от последните дни доказват правотата на БСП, че този парламент е изчерпан морално и 
политически. Това коментира лидерът на БСП Корнелия Нинова след внасянето на писмо в Агенция 
"Пътна инфраструктура".
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Според Нинова в последните дни парламентът не е място, където се гласуват закони, а място за 
"търговия".
"Още по-ясно става в последните дни, че това не е място, където се пишат закони в интерес на 
държавата и на хората, а място, където се търгува. Брой гласове срещу определена цена с една 
едничка цел да се задържат по-дълго на власт. Досега с новата тройна коалиция ГЕРБ - ДПС и 
"Обединени патриоти", а сега се оказва, че и с търговията с "Воля" на всяка цена ще се крепи 
мнозинство. Така не може да се управлява държава", каза лидерът на БСП.
Нинова коментира, че това е нестабилно, то поражда нестабилност и не може да роди трайно 
законодателство.
"Прав е колегата Георги Марков - това е тежка парламентарна агония, която за съжаление ще се 
отразява всеки ден на българина", каза още тя.
Нинова коментира промените в изборното законодателство, приети днес в парламента и настоя, че 
парламентарната група на БСП няма да се върне в парламента.
Причините за това са, че остават възможностите за манипулация и фалшификация на изборите. 
Нинова уточни, че остава възможността в комисиите да се гласува с 50% присъствено мнозинство, 
което тя определи като предпоставка за манипулация, остават мъртвите души в списъците, остава 
невъзможността с касационна жалба да се обжалва във Върховния административен съд.
"Тоест съмненията за подмяната на вота и фалшификацията на изборите остават", категорична бе 
Нинова.

nova.bg - Орбан: Подготвяме грандиозно възраждане на Централна Европа
Публикувана: 17:55 / 15.03.2019

"Подготвяме се за друг вид бъдеще ... Заедно (с Полша) подготвяме грандиозно възраждане на 
Централна Европа", каза Орбан по време на реч в Будапеща, на която присъства полският премиер 
Матеуш Моравецки. Това съобщи БГНЕС. Полша и Унгария са съюзници в битките с институциите на 
ЕС по отношение на антимигрантската си позиция и желанието за по-децентрализиран съюз и по-
големи правомощия за държавите-членки. Приветствайки "силен унгарско-полски" съюз, Орбан 
заяви, че "когато Брюксел атакува Полша, те атакуват цяла Централна Европа, включително и нас 
унгарците.“ "Искаме ново начало, за да спрем упадъка на Европа. Европа трябва да е отново за 
европейците. Това е нашата основна цел - да сложим край на кошмара „Съединени Европейски 
щати", заяви унгарският държавен глава. "Ние казваме на строителите на империи, които искат да 
хвърлят сянката си върху Централна Европа, че винаги ще трябва да имат предвид полско-
унгарската връзка", добави още той. Забележките на Орбан идват, когато неговата управляваща 
партия "Фидес" е изправена пред евентуално експулсиране от дясноцентристкия блок на ЕНП за 
кампания с билборди, която нападна президента на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. В жест 
на помирение Орбан изпрати в сряда писма до европейските консервативни партии, за да се извини 
за всяка обида, причинена от забележката "полезни идиоти". По-рано Унгария също така обеща да 
спре кампанията срещу ЕС, която включва подобни послания по телевизията и интернет, до петък. 
Орбан нарече критиците на кампанията в ЕНП "полезни идиоти", които помагат на левите и 
либералните опоненти на групата преди изборите за Европейски парламент през май. След като 13 
страни от ЕНП стартираха процедура за изгонване на партията, блокът трябва да вземе решение за 
членството на „Фидес“ на среща на 20 март. Източник, близък до Манфред Вебер, който се срещна с 
Орбан в Будапеща във вторник, заяви, че е необходимо повече от извинително писмо , за 
възстановяване на доверието. Вебер е водещият кандидат на ЕНП, който да замени Юнкер по-късно 
през годината. Миналата седмица Орбан заяви, че „Фидес“ може да се откаже от ЕНП и да потърси 
присъединяване към управляващата полска десница, която понастоящем е член на 
евроскептичната група на Европейските консерватори и реформисти.
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vevesti.bg - Инж. Дончо Атанасов vs Елена Йончева: Абсурд е 40% от бюджета за
пътища да се връща в управляващите
Публикувана: 17:50 / 15.03.2019

Абсурдни са твърденията, че строителите връщат 40% от бюджета за пътните настилки на 
управляващите. Това каза инж. Дончо Атанасов, член на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, 
пред журналисти във връзка с казаното от Елена Йончева, че ако на строителите не им се налага да 
връщат 40% от стойността на бюджета за пътна настилка към управляващите, могат да правят 
много добри пътища. Той се позова на базата на официални данни от европейските колеги, които се 
занимават със строителство на пътища, включително на Балканския полуостров. По думите му на 
база тези данни АПИ и строителите строят при най-ниски цени. „Как се е получило това във времето, 
това е друга тема и друга история. И сега по чисто официални данни Агенцията строи средно по 3,1 
млн. евро на км. за разлика от Сърбия, която е някъде от около 5 млн. В пъти сравнено с 
европейските пътища, които се строят Агенцията строи по-евтино“, каза ижн. Атанасов. Той 
подчерта, че никога и по никакъв повод не е нарушавано качеството на българските пътища. По-
рано днес Елена Йончева заяви, че ако на строителите не им се налага да връщат 40% от стойността 
на бюджета за пътна настилка към управляващите, могат да правят много добри пътища. 
Говорителката на БСП заяви, че проверката на пътищата и анализът в европейски лаборатории не е 
насочен срещу българските строители. „Напротив ние смятаме, че българските строителни фирми, 
които извършват пътно строителство, са много професионални и имат капацитета да извършват 
качествено строителство“, посочи Елена Йончева. „Ако не им се налага, както твърдят специалисти, 
да връщат около 40% от стойността на бюджета за пътната настилка към управляващите, те ще 
имат възможността да правят много дори български пътища. Такива, които съответстват на 
европейските стандарти“, коментира Йончева.

vestnikstroitel.bg - БСП внесе искане за проби на 46 точки по магистралите и
пътищата
Публикувана: 17:50 / 15.03.2019

БСП внесе искане за проби на 46 точки по магистралите и пътищата
Днес председателят на БСП Корнелия Нинова, говорителят на ПГ на „БСП за България” и група 
народни представители внесоха искане в АПИ да се разреши вземането на проби от конкретни 
пътни участъци от магистрали и пътища, строени през последните пет години.
Пред очакващите ги журналисти Елена Йончева заяви: „Ние търсим истината за състоянието на 
пътната настилка в България. Мина повече от половин година от инцидента в Своге, а все още няма 
отговор кой е виновен за смъртта на българските граждани. Все още няма отговор от прокуратурата 
кое доведе до този инцидент, каква подмяна на част от пътната настилка е виновна за него. Във 
връзка с това ние продължаваме нашата битка, за да видим каква е истината и внасяме второ 
писмо в АПИ, в което конкретизираме конкретните точки, от които да направим анализ на 
настилките в лицензирана европейска лаборатория. Става въпрос за 46 точки по магистралите 
„Хемус”, „Струма”, „Тракия” и „Марица” и по пътя Видин- Кулата и Околовръстното шосе на София”.
БСП настоява експертиза да бъде направена в лицензирана европейска лаборатория. Социалистите 
очакват от там да стане ясно качеството на настилката, как е изпълнена дебелината на пътната 
настилка, на всеки един слой и какво е количеството на отделните слоеве, както и рецептите на 
асфалтовите смески. И още- дали са използвани неподходящи материали и преценката за 
неравностите на пътя
„За да може това изследване да бъде коректно, ние изискваме от АПИ по Закона за достъп до 
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информация проектни решения в части геология, геодезия, пътен и технологичен ремонт, по които 
са изпълнени различните видове строително- монтажни работи”, подчерта говорителят на ПГ на 
БСП. Председателят на партията
Корнелия Нинова информира журналистите, че са в контакти и разговори със седем европейски 
лаборатории от седем различни европейски държави. В заключение Елена Йончева декларира, че
„проверката на пътищата и анализите в европейски лаборатории не е насочена срещу българските 
строители. Напротив, ние смятаме, че българските строители фирми, които извършват пътно 
строителство, са много професионални фирми и те имат капацитета да извършват качествено 
строителство. Ако не им се налага, както твърдят специалисти, да връщат около 40% от бюджета за 
пътните настилки към управляващите, те ще имат възможността да правят много добри български 
пътища, такива, които съответстват на европейските стандарти”.
След като групата от БСП напусна импровизирания брифинг пред сграда на АПИ, инж. Дончо 
Атанасов- член на УС на АПИ, който присъства на изявленията на представителите на БСП, заяви: 
„АПИ не се притеснява от никакви проверки от когото и да било. Ние работим по два основни закона 
– ЗУТ и Закона за пътищата, които дават нормативната база, по които могат да бъдат извършвани 
проверки. Такива проверки, за които настоява БСП, ние сме правили многократно. Що се касае за 
40-те процента, искам да ви уверя, че това са абсурдни твърдения. На базата на официални данни 
АПИ и българските строители строят при най-ниски цени, средно по 3 100 000 евро на километър, за 
разлика, примерно, от Сърбия, където тази цена е около 5 000 000 евро”.
Свързани

dnesplus.bg - БСП с второ писмо до АПИ с искане за анализ на пътните настилки
Публикувана: 17:50 / 15.03.2019

Депутати от групата на „БСП за България“, начело с лидера на партията Корнелия Нинова, внесоха 
второ писмо до Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) с искане за анализ на състоянието на 
пътните настилки у нас, предаде репортер на БГНЕС. От левицата настояват АПИ да разреши 
взимането на проби от 46 конкретни точки на пътни участъци, построени или ремонтирани през 
последните пет години. Те са от магистралите „Тракия“, „Хемус“, “Марица” и “Струма”, както и от път 
1-1 (Видин-Кулата) и околовръстното шосе на София „Продължаваме нашата битка, за да видим 
каква е истината с пътната настилка“, заяви говорителят на ПГ на БСП Елена Йончева. От партията 
искат анализът да бъде извършен от лицензирана европейска лаборатория, а той трябва да покаже 
няколко неща – как е изпълнена дебелината на настилката във всеки слой, какво е количеството 
конкретните слоеве, какви са рецептите на асфалтовите смески, използвани ли са неподходящи 
материали и дали пътят е равен. „Техническата експертиза ще покаже дали пътищата, които се 
строят и ремонтират в България през последните 5 години са безопасни за българските граждани. 
Става въпрос за нивото на сцепление, образуване на коловози, отводняването и дали са използвани 
системи за безопасност“, обясни още Елена Йончева. От своя страна лидерът на БСП Корнелия 
Нинова посочи, че от партията са влезли в контакт с общо 7 европейски лаборатории от 7 различни 
страни. От левицата за пореден път хвърлиха обвинение към управляващите, че на строителните 
фирми им се налага да връщат към тях около 40% от стойността на пътната настилка, което им 
пречи да строят добри пътища. От АПИ обявиха, че не се притесняват от никакви проверки от когото 
и да било. „Що се касае за 4-те процента, това са абсурдни твърдения. Ние, на базата на официални 
данни от европейски колеги – АПИ и строителите строят на най-ниски цени“, заяви инж. Дончо 
Атанасов, член на АС на агенцията. Той призова парламентарната група на БСП за излъчи пътни 
експерти, които да участват в работна група, в рамките на която темата да бъде обсъдена. 
„Агенцията не може да бъде въвличана в политически разправии, тъй като имам такива усещания“, 
допълни още инж. Атанасов. /БГНЕС
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dotbg.bg - Петя Аврамова: Изграждането на обхода на Поморие ще започне през май
Публикувана: 17:50 / 15.03.2019

Министърът на регионалното развитие и благоустройство Петя Аврамова съобщи по време на 
парламентарния контрол, че индикативно началото на строителните дейности на обхода на Поморие 
е през май тази година, а срокът за изпълнение на обществената поръчка е 12 месеца от протокола 
за откриване на строителната площадка "Образец 2А". С проекта ще се облекчи трафикът, особено в 
активния летен туристически сезон, ще се повиши и пътната безопасност, изтъкна министър 
Аврамова. Изграждането на обхода на Поморие е включено в програмата "Ново строителство" на 
Агенция "Пътна инфраструктура" и е на обща стойност 20,923 млн. лева. Обходният път ще минава 
западно от града в периферната му част, обясни министърът. Тя напомни, че по проекта са 
сключени договори с избраните след обществена поръчка изпълнители и допълни, че за да започне 
строителството на обекта, трябва да приключат отчуждителните процедури. С решение на 
Министерския съвет от 19 януари 2018 г. през изминалата година са процедирани отчуждения на 
имоти и части от имоти за държавна нужда за изграждането на обхода. Броят на засегнатите частни 
имоти, които подлежат на обезщетение, е 153. В пътната агенция са постъпили три жалби и 
възражения срещу размера на постановеното обезщетение, а във Върховния административен съд, 
по данни от МС, са над десет. Към момента са платени обезщетенията за всички имоти чрез 
Областна администрация - Бургас, освен за три на един собственик, каза министърът и допълни, че 
за тях има образувано дело и се чака решение на съда. След приключване на производството по 
делото ще се процедира издаването на разрешение за строеж и ще започне същинската работа по 
проекта, каза министър Аврамова.

club.bg - БСП внесе второ писмо до АПИ с искане за анализ на 46 точки по пътищата
Публикувана: 17:45 / 15.03.2019

БСП внесе второ писмо в Агенция "Пътна инфраструктура" с искане за анализ на пътни участъци от 
магистралите в лицензирана европейска лаборатория.
"Търсим истината за състоянието на пътната настилка в България, защото мина повече от половин 
година от инцидента при Своге, а все още няма експертиза за състоянието на пътната настилка в 
този участък", каза говорителят  на ПГ на БСП Елена Йончева, цитирана от bTV.
Тя добави, че все още няма и отговор от прокуратурата кое е довело до този инцидент и....

nbox.bg - Инвестират близо 7 млрд. лв. в пътната инфраструктура на Северна
България
Публикувана: 17:40 / 15.03.2019

Близо 7 млрд. лв. ще се инвестират в пътната инфраструктура на Северна България през 
следващите години.  Това съобщи председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ Георги Терзийски на форума „Приоритетна свързаност на Северна България“, 
който се провежда в Русе. Средствата са за довършване на автомагистрала „Хемус“, за 
строителство на магистралата Русе – Велико Търново, скоростния път Видин – Ботевград, 
обходният път на Габрово и тунелът под Шипка. С тяхното изграждане ще имаме пътни 
комуникации, с които ще се ускори развитието на Северна България и ще се осигури бърза и 
безопасна пътна връзка между София, Варна, Русе и Видин,  подчерта председателят на УС на АПИ. 
Пред участниците във форума Терзийски подчерта, че се работи по подготовката и стартирането на 
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строителството на 134-километровия участък от Боаза до връзката с пътя Русе – Велико Търново, 
за които правителството в края на м. г. осигури 1,3 млрд. лв. Графикът, който сме разработили 
предвижда до края на април да стартира изграждането на още два участъка от общо 6, на които е 
разделено цялото трасе. Това са отсечките – от Боаза до пътен възел „Дерманци“  и от пътен възел 
„Каленик“ до връзката с път II-35 Плевен – Ловеч. Техническото проектиране на участъци 4, 5 и 6, 
които са между пътя Плевен – Ловеч и Русе – Велико Търново, ще бъде изпълнено през 2019 г., а 
изграждането им ще започне през 2020 г. Целта е строителството на АМ „Хемус“ в участъка от 
Боаза до пресичането с пътя Русе – Велико Търново да приключи до 2023 г. През есента, с близо 
половин година по-рано от предвиденото по договор, ще завърши изграждането на 10-
километровия участък от Ябланица до Боаза, каза още Терзийски. Председателят на УС на АПИ 
допълни, че плановете на агенцията са успоредно с АМ „Хемус“ да се изпълнява и най-важният 
проект за област Русе – автомагистралата Русе – Велико Търново. С изграждането й ще облекчим 
трафика от Дунав мост и ще повишим пътната безопасност, тъй като първокласният път Русе – 
Бяла е една от най-натоварените и опасни отсечки в България с висока концентрация на тежки 
пътни инциденти. След построяването на магистралата броят на пътните инциденти по 
направлението ще намалеят, тъй като движението ще бъде разделено в две отделни пътни платна, 
заяви Терзийски. Пред участниците във форума „Приоритетна свързаност на Северна България“ 
председателят на УС на АПИ представи и останалите приоритетни пътни проекти  Видин – 
Ботевград, обходния път на Габрово и тунела под Шипка. Терзийски пожела на организаторите 
срещата да стане  традиционна и през следващите години в Русе да се представя напредъкът при 
изпълнението не само на пътните проекти, но и привлечените нови инвестиции в региона.

novinite.bg - Инж. Атанасов: АПИ е експертна администрация, а не политическа
Публикувана: 17:40 / 15.03.2019

Повече от три месеца БСП не са посочили експертите си, с които в професионален разговор да се 
търсят законови, нормативни и технически решения за организиране на исканата от тях проверка 
на пътищата. Това заяви инж. Дончо Атанасов, член на Управителния съвет на Агенция „Пътна 
инфраструктура“, по повод внесеното от народни представители от Парламентарната група на „БСП 
за България“ в 44-то Народно събрание искане за независима експертиза на пътищата. 
Припомняме, че на 4 декември миналата година АПИ изпрати становището си с конкретни 
предложения, но до този момент няма отговор. Пътната агенция е професионална и експертна 
администрация, а не политическа, и затова трябва да се водят експерти разговори. Не може да 
бъдем въвличани в политически разправии, категоричен е инж. Атанасов. Той подчерта, че 
агенцията работи по два основни закона - за устройство на територията и за пътищата, и досега са 
правени всякакви проверки на пътищата. Двата закона дават нормативната база, по която могат да 
бъдат извършвани проверки от кой, кога и по какъв начин. Инж. Атанасов подчерта, че агенцията не 
се притеснява от проверка, защото през 2014 г. независима лаборатория, определена и ангажирана 
от Европейската комисия е направила пълна ревизия на пътищата, построени с периода 2007-2013 
г. със средства от оперативните програми. Той посочи, че в списъка от пътища на БСП има участъци, 
строени преди 30 години, други ремонтирани преди 10 и 15 години, а голяма част от отсечките са 
преминали и гаранционния период. Надявам се, че парламентарната група ще излъчи експерти - 
пътни инженери, юристи, икономисти, с които ще седнем да уточним всички възможности за 
извършване на исканата проверка, за да се запази авторитета на България, каза инж. Атанасов.

m.fakti.bg - БСП: Ако строителите не връщат 40%, ще правят по-добри пътища
Публикувана: 17:35 / 15.03.2019
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Ако на строителите не им се налага да връщат 40% от стойността на бюджета за пътна настилка към 
управляващите, могат да правят много добри пътища. Това каза говорителят на ПГ на „БСП за 
България“ Елена Йончева след внасяне на писмо с искане за анализ на 46 точки от българските 
пътища, цитирана от „Фокус“.
Говорителят на ПГ на БСП заяви, че проверката на пътищата и анализът в европейски лаборатории 
не е насочен срещу българските строители. „Напротив, ние смятаме, че българските строителни 
фирми, които извършват пътно строителство, са много професионални и имат капацитета да 
извършват качествено строителство“, посочи Елена Йончева.
„Ако не им се налага, както твърдят специалисти, да връщат около 40% от стойността на бюджета за 
пътната настилка към управляващите, те ще имат възможността да правят много дори български 
пътища. Такива, които съответстват на европейските стандарти“, коментира Йончева.
Продължаваме нашата битка за истината за пътната настилка и внасяме второ писмо в АПИ, в 
което конкретизираме конкретните точки за анализ, каза говорителят на ПГ на „БСП за България“.
По думите ѝ този анализ трябва да бъде осъществен в европейска лицензирана лаборатория.
Елена Йончева уточни, че става въпрос за участъци от магистралите „Хемус“, „Струма“, „Тракия“, 
„Марица“ . „Тези участъци са строени или ремонтирани в последните пет години, това е периодът на 
устойчивост“, поясни тя и уточни, че в писмото са включени и първокласен път I Видин – Кулата и 
Околовръстното шосе на София. Тя изтъкна, че експертизата ще покаже две неща.
„Първо, качеството на настилката. Това е как е изпълнена дебелината на пътната настилка във 
всеки един слой и какво е количеството на отделните слоеве. Ще покажат рецептите на тези 
асфалтови смески, дали са използвани неподходящи материали и равността на пътя“, обясни Елена 
Йончева.
„Техническата експертиза също така ще даде информация дали пътищата, които се строят в 
България са безопасни за българските граждани. Става въпрос за нивото на сцепление, за 
образуване на коловози, и отводняване на повърхностните води, и трето дали са използвани 
системи за безопасност“, допълни тя.
„За да може това изследване да бъде коректно, изискваме от АПИ по Закона за достъп до 
информация, проектни решения в части геология, геодезия, пътен и технологичен ремонт, по които 
са изпълнени различните видове строително-монтажни работи. Изискваме рецептите на 
асфалтовите смеси на различните видове пластове. Ще изискваме сертификатите за вложени 
материали, ще изискваме протоколите и актовете при приемане на завършените строително-
монтажни работи на пътната настилка“, каза още Елена Йончева.

razlog.bg - ОБЩИНА РАЗЛОГ ПРЕДСТАВИ РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ОЩЕ 5 ОБНОВЕНИ БЛОКА
НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Публикувана: 17:35 / 15.03.2019

Днес на 15.03.2019 г. от 11.30 ч. в залата на Общински съвет в град Разлог се проведе заключителна 
конференция и пресконференция по повод приключване на проект „Повишаване енергийната 
ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог – втора група“ (СС "Многофамилна 
сграда Язо 13" - ул. "Георги Бенковски" 1, СС "Многофамилна сграда Надежда" - ул. "Шейново" 4, СС 
"Град Разлог, Община Разлог, улица Шейново, вх. А и Б” - ул. "Шейново" 6, СС "Блок Илинден" - ул. 
"Илинден" 10, СС "15 Ятака" - ул. "Цар Иван Асен" II, бл. 1)“, Договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0117-C03. По време на конференцията 
бяха представени постигнатите резултати и новите градски визии на блоковете. По проекта са 
изпълнени строително-монтажни работи, които включват топлинно изолиране на външните стени, 
подмяна на прозорци и врати със система от PVC профил и стъклопакет, топлинно изолиране на 
покрив и под, както и други мерки набелязани при извършения енергиен одит на сградите. Освен 
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тези мерки в изпълнение по проекта е осигурена достъпна среда за хора с увреждания за 5-те 
многофамилни жилищни сгради. На заключителната конференция присъстваха, както 
представители на фирмата изпълнител, така и собственици и живущи в обновените блокове. 
Представителят на многофамилната жилищна сграда намираща се на ул. "Георги Бенковски" 1, 
изказа своята благодарност за качествено извършените ремонтни дейности и коментира, че 
разходите за отопление са спаднали значително по време на настоящия отоплителен сезон. Общата 
стойност на проекта е 1 297 408.59 лв., от които европейското съфинансиране е в размер 1 099 
998.19 лв., националното съфинансиране е 194 117.33 лв. и собствено съфинансиране е 3 293.07 лв. 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Бенефициент е община Разлог. Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване 
енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог - втора група“ (СС 
"Многофамилна сграда Язо 13" - ул. "Георги Бенковски" 1, СС "Многофамилна сграда Надежда" - ул. 
"Шейново" 4, СС "Град Разлог, Община Разлог, улица Шейново, вх. А и Б” - ул. "Шейново" 6, СС "Блок 
Илинден" - ул. "Илинден" 10, СС "15 Ятака" - ул. "Цар Иван Асен" II, бл. 1), Договор № BG16RFOP001-
2.001-0117-C03, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Разлог и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“

expert.bg - За жп връзката между България и Северна Македония ще трябват 400
млн. евро
Публикувана: 17:35 / 15.03.2019

400 млн. евро ще са необходими, за да се изгради железопътната инфраструктура, свързваща 
България и Република Северна Македония, съобщи транспортният министър Росен Желязков.
По думите му по-малко инвестиции ще са необходими, за да се изгради жп връзката със Сърбия. 
"Там ще бъдат необходими между 150 и 200 милиона", каза министърът, цитиран от БНР.
"Конкретно в железопътната инфраструктура, предвиждаме ресурс около 2 милиарда лева, заедно с 
останалите връзки", каза Росен Желязков, който участва в работата на международната 
конференция „Европейската солидарност в инвестиционната политика на ЕС“ в София.
По думите му през следващите няколко месеца ще се дефинира обхвата на проектите в сектор 
„Транспорт“, които ще залегнат за изпълнение в периода 2021-2027 г.
„В пътния сектор ще бъде поставен акцент върху изграждане на транспортните връзки в Северна 
България“, заяви Росен Желязков и допълни, че към момента ОПТТИ финансира подготовката на 
два пътни проекта, като целта е те да бъдат изградени след 2020 г. Това са автомагистралата „Русе-
Велико Търново“ и скоростният път „Видин- Монтана-Враца“.
Според транспортния министър, новите разширения на Линия 3 на софийското метро вече имат 
висока проектна готовност. „В новата програма ще предложим за финансиране участъците до ж.к. 
„Васил Левски“ и до бул. „Цариградско шосе“, обясни Росен Желязков.
Редактор: Деница Райкова

expert.bg - БСП внесе второ писмо до АПИ с искане за анализ на 46 точки по
пътищата
Публикувана: 17:35 / 15.03.2019
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БСП внесе второ писмо в Агенция "Пътна инфраструктура" с искане за анализ на пътни участъци от 
магистралите в лицензирана европейска лаборатория.
"Търсим истината за състоянието на пътната настилка в България, защото мина повече от половин 
година от инцидента при Своге, а все още няма експертиза за състоянието на пътната настилка в 
този участък", каза говорителят на ПГ на БСП Елена Йончева, цитирана от bTV.
Тя добави, че все още няма и отговор от прокуратурата кое е довело до този инцидент и каква 
подмяна на част от пътната настилка е виновна за него.
"Продължаваме нашата битка за истината и внасяме второ писмо в АПИ, в което задаваме 46 
конкретни точки от магистралите „Хемус”, „Струма”, „Тракия”, „Марица”, пътя Видин - Кулата и 
околовръстния път на София, в които искаме да направим анализ на пътната настилка в 
сертифицирана европейска лаборатория", уточни Йончева.
Тя коментира, че това са точки, които са строени или ремонтирани в последните пет години.
Йончева посочи, че тази проверка не е срещу българските строители. Тя бе категорична, че те строят 
качествено, стига да не им се налага да връщат около 40% от стойността на бюджета за пътната 
настилка към управляващите.
Дончо Атанасов, член на УС на АПИ, определи тези твърдения на Йончева като "абсурдни" и изтъкна 
пред медиите, че строителите у нас строят на най-ниски цени.
Редактор: Деница Райкова

19min.bg - Новини :: Йончева: Строителите връщат 40% от парите за пътища на
управляващите 19min.bg
Публикувана: 17:30 / 15.03.2019

Йончева: Строителите връщат 40% от парите за пътища на управляващите
Гласували 0
Видян 118 пъти | Коментари 0 Гласували
БСП внесе в АПИ искане за анализ на 46 конкретни точки на пътни участъци в страната, предава 
Агенция „Фокус“. Искането беше внесено от лидера на БСП Корнелия Нинова, говорителя на ПГ на 
„БСП за България“ Елена Йончева, зам.-председателя на групата Георги Свиленски и други депутати 
от левицата. „Вие знаете, че ние търсим истината за състоянието на пътната настилка в България. 
Мина повече от половин година от инцидента в Своге, а все още няма отговор кой е виновен за 
смъртта на 20 български граждани. Все още няма експертиза за състоянието на пътната настилка. 
Все още няма отговор от прокуратурата кое доведе до този инцидент и каква подмяна на част от 
пътната настилка е виновна за този инцидент“, каза още Елена Йончева пред журналисти веднага 
след като внесоха писмото си в Пътната агенция. Това е второ искане на БСП.
От левицата настояват АПИ да разреши взимането на проби от 46 конкретни точки на пътни 
участъци, построени или ремонтирани през последните пет години. Те са от магистралите „Тракия“, 
„Хемус“, “Марица” и “Струма”, както и от път 1-1 (Видин-Кулата) и околовръстното шосе на София
В контакти сме със 7 европейски лаборатории за извършване на техническа експертиза на 
пътищата, ще поемем разходите по нея. Това пък каза лидерът на БСП Корнелия Нинова пред 
журналисти след внасяне на писмото „В контакт и разговори сме със 7 европейски лаборатории от 7 
различни европейски държави, на които пишем да ни отговорят дали могат и кога, при какви 
условия да извършат тази експертиза. Така че ще осигурим и това. Тя трябва да е независима, 
европейска и от лицензиран орган, за да бъде и обективна“, каза Нинова. Тя посочи, че БСП ще 
поеме разходите по експертизата.
Ако на строителите не им се налага да връщат 40% от стойността на бюджета за пътна настилка към 
управляващите, могат да правят много добри пътища, коментира от своя страна Елена Йончева, 
цитирана от Фокус. Говорителят на БСП заяви, че проверката на пътищата и анализът в европейски 
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лаборатории не е насочен срещу българските строители. „Напротив ние смятаме, че българските 
строителни фирми, които извършват пътно строителство, са много професионални и имат 
капацитета да извършват качествено строителство“, посочи Елена Йончева. „Ако не им се налага, 
както твърдят специалисти, да връщат около 40% от стойността на бюджета за пътната настилка 
към управляващите, те ще имат възможността да правят много дори български пътища. Такива, 
които съответстват на европейските стандарти“, коментира Йончева.
Народният представител каза още, че анализа ще покаже няколко важни неща: каква е дебелината 
на пътната настилка, рецептите на асфалтовите смеси, дали са използвани неподходящи материали 
и равността на пътя. Елена Йончева уточни, че техническата експертиза ще даде и информация 
дали пътищата, които се строят и ремонтират в България в последните години са безопасни за 
българските граждани. "За да може това изследване да бъде коректно, изискваме от АПИ: проектни 
решения в части "геология", "геодезия", "пътна" и "технологичен ремонт", по които са изпълнявани 
различните видове работа; рецептите на асфалтовите смеси на различните пластове; 
сертификатите за вложените материали; протоколите и актовете при приемане на извършените 
строително-монтажните работи", добави говорителят на ПГ на левицата.
Абсурдни са твърденията, че строителите връщат 40% от бюджета за пътните настилки на 
управляващите, заяви инж. Дончо Атанасов, член на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, пред 
журналисти след като БСП внесе писмо с искане за анализ на 46 точки от българските пътища.Той 
се позова на базата на официални данни от европейските колеги, които се занимават със 
строителство на пътища, включително на Балканския полуостров. По думите му на база тези данни 
АПИ и строителите строят при най-ниски цени. "Как се е получило това във времето, това е друга 
тема и друга история. И сега по чисто официални данни Агенцията строи средно по 3,1 млн. евро на 
км. за разлика от Сърбия, която е някъде от около 5 млн. В пъти сравнено с европейските пътища, 
които се строят Агенцията строи по-евтино", каза ижн. Атанасов. Той подчерта, че никога и по 
никакъв повод не е нарушавано качеството на българските пътища.
„Агенцията не може да бъде въвличана в политически разправии, тъй като имам такива усещания“, 
допълни още инж. Атанасов.

dobrudjabg.com - БСП предлага да плати анализа на 46 проби от 4-те магистрали
Публикувана: 17:15 / 15.03.2019

Снимка:bsp.bg
Източник:News.bg
Коментирайте
От БСП настояват европейска лицензирана лаборатория да направи анализ на настилките на 
магистралите "Тракия", "Хемус", "Марица" и "Струма".Toва заяви депутатът от левицата Елена 
Йончева, след като тя, заедно с лидера на БСП Корнелия Нинова и други народни представилите на 
БСП, внeсоха искане в Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) за взимане на проби от 46 конкретни 
точки по гореспоменатите магистрали."В контакти и разговори сме със 7 европейски лаборатории 
от 7 европейски държави, които трябва да отговорят кога и при какви условия да се извърши тази 
експертиза", стана ясно от думите на Корнелия Нинова.Тя изтъкна, че експертизата ще бъде 
независима и от лицензиран орган, за да бъде обективна. Лично от БСП ще поемат разходите по 
цената на експертизата.От БСП ще искат от АПИ по Закона за достъп до информация проектни 
решения в областта на геологията, геодезията, пътния и технологичен ремонт, по които се 
изпълняват различните видове строително-монтажни дейности. Социалистите искат 
сертификатите за вложените материали, протоколите и актове за извършените строително-
монтажни работи.Техническата експертиза ще даде информация дали пътищата, които се строят в 
България, са безопасни за българските граждани. Експертизата трябва да покаже нивото на 
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сцепление и дали са използвани системи за безопасност, обясни Йончева, като припомни тежката 
катастрофа край Своге. Тя негодува, че все още няма експертиза за състоянието на пътната 
настилка в участъка, където стана катастрофата.

actualno.com - Иванчева и Петрова: Прокуратурата да каже кой "членува" в имотната
мафия! (ВИДЕО)
Публикувана: 17:15 / 15.03.2019

Иванчева:
Петрова:
Самите проверки се приемат като заяждане, което е абсурдно.
Някои предприемачи казваха, че няма смисъл и не ги устройва бетонът да съхне в срока, упоменат в 
закона – 2 седмици
Иванчева:
Петрова:
Който и да стои зад акцията срещу нас, той е на изключително високо ниво
Иванчева:
Това според мен е група от хора, която просто ги е страх да не станем заразни и да не продължим да 
спираме кражби за милиони
Иванчева:
Аз питам как са се появили тези петна на моята седалка, при положение, че пръстите ми не светят? 
Как имам отпечатъци на сенника, как ръчната съм я вдигнала без да си изцапам ръцете и волана?
Петрова:
Петрова:
Иванчева:
Защото е важно, когато прокурорите очевидно лъжат - те да си носят последствия за думите
Петрова:
Иванчева:
Макар и странно да звучи, е крайно време да вземем властта в наши ръце и да започнем да се 
координираме и организираме
Петрова:
На мен ми блокираха всички сметки, включително и стипендията на детето ми и уведомлението за 
блокирането беше за 10 месеца, повече отколкото е забавата на преписката на Ваклин
Ако обърнете внимание колко много общинска собственост сме актували за толкова малко време, 
колко имотни измами сме спрели… Също така се опитваме да си върнем около 18 апартамента и 
търговски площи, което в пари е също доста голяма сума. Водим битка да си върнем и уникалните и 
изключително ценни общински терени в "Горубляне", върху които се помещават много автокъщи. Не 
продаваме нито един квадратен метър общинска площ и така блокираме законово изникването на 
строежи. Един такъв, предвиден строеж, блокирахме на ул. "Йерусалим" до блок 73. Теренът там бе 
продаден от временно изпълняващия длъжността кмет Румен Русев. Успяхме да блокираме и 
строеж до 131-во училище, като изградихме фитнес площадка върху терена и така ударихме 
сериозно нечии интереси. Отделно се бяхме договорили да извадим 14 инвеститори от 
междублоковите пространства и те да не построят плануваните им сгради. Така тези пространства 
щяха да си останат зелени площи.Това е работа на прокуратурата. Ние като се арестувани как 
можем да разследваме? Отново Ви казваме това, което го пише в корицата на делото – "Да не 
вземе да стане заразно, че независим кмет си върши законово работата".По времето на Иванчева 
имаше ли паднал кран ? В съдебна зала един от инвеститорите се беше оплакал, че Иванчева се 
заяждала с него, защото му правила проверки на крана и имал предписания да го оправи.Да не 
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говорим, че при този същия обект се беше свлякла улицата при спирката на градския транспорт и 
можеха да загинат хора. Правехме проверки с реални актове.Много често строителите 
презастрояват законовата норма или най-малкото правят опити да го направят. Като пример бих 
посочил една сграда, която ще построи "Гаранти Коза" – благодарение на това, че контролираме 
нещата, се оказа че те нямат право строят 72-метрова сграда, а 12-метрова. Строителите и 
инвеститорите са свикнали да си налагат това, което искат и администрацията да се съобразява с 
това.Аз ще спомена само един предприемач, който каза, че "тия тъпанари – районните кметове, 
трябва да станат назначаеми". Това е едно такова битуващо мнение на строителните предприемачи, 
че районните кметове са едни пощенски кутии, които трябва да обслужват интересите на силните на 
деня. Тъй като това не беше нашето виждане и разглеждахме обстойно всеки документ и смятаме, 
че е абсурдно всеки един кмет да гледа работата си през пръсти, ни прави неудобни. Все едно да 
дадат на наемател да ви продаде апартамента. Прави се поредното изменение на подробните 
градоустройствени планове, засяга се държавен имот и в такъв случай разрешението трябва да се 
даде от държавата – областният управител, а те са взели становище от директора на съответното 
учреждение, което в случая е наемател (ползвател) и там е написано в самата заповед, че той е дал 
разрешение. Очевидно това е грешка - дали умишлено или не, тя е направена и не е наша работа да я 
разследваме. Беззаконието продължава и е на високо ниво.. Ниво, което може да управлява и да 
дава невидими заповеди на съда и на Министерство на правосъдието.Хората безспорно са силни, 
защото апелативният съд наруши редица процедури, както и Министерството на правосъдието.– 
мисля, че сме се справили доста добре. Обикновено в общините за 1 година се сформират екипи, 
хората мислят как да заработи колелото и т.н., а ние успоредно си гледаме задачите, но правехме и 
проверки. Ние и двете живеем в "Младост", аз от 45 години. Дойдоха да застроят една полянка пред 
блока ни – администрацията и тогавашния кмет Авджиева казаха, че всичко е законно и че ще се 
строи. Писахме на всички институции, включително и на парламента и се опитвахме да си отстоим 
правата, да се защитим. Знам какво означава да знаеш, че правото е на твоя полза, но 
администрацията да не те чува и да се прави на луда, а тя неведнъж го е правила. Отделно имаше и 
заменки тип "кон за кокошка" – взимаме частта на топлофикация, където са тръбите, а даваме 
едно разкошно място между две улици на ъгъл. Нашата идея и цел не е била да ставаме политици – 
политици ни направи неволята да вземем нещата в свои ръце и ние гражданите да си се грижим за 
нашите интереси.За нас обективната истина отдавна вече излиза, макар и на части. Обвинението е 
саморазклатено. За съжаление, обидното е, че г-н Иван Гешев излъга медиите как сме взели парите, 
как сме ги броили, как сме ги сложили в чантата, как в нас са намерени документи от общината, че 
сме светели като коледни елхи…Това означава, че някой е влизал в колата, когато нас са ни 
отстранили от колата или преди това? Защото преди да дойдат да ни заловят, ние трябваше да 
можем да заключим колата ни, а не да я оставяме с отворени врати и багажник и да стои 
безпризорно и някой да влезе нарочно да постави следите. Надявам се истината да продължава да 
излезе наяве.Смятам, че върху съда има влияние, от така да ги наречем "външни сили".Там делата 
се гледат бавно и продължават минимум 4 години.За обезщетение още не сме говорили, но тъжното 
е, че ние, гражданите – вие и ние, и аз, ще си платим от собствените пари.. Ето аз сега искам да 
заведа дело срещу Гешев затова, че е лъгал, че сме прибрали парите и аз не мога да го осъдя, че 
очевидно лъже, защото него го пази законът, но аз въпреки това ще заведа дело. Фразата, че сме 
"поставили на колене някого" също я няма в СРС-тата. Тъжно е и че българските евродепутати не 
направиха абсолютно нищо по нашия въпрос – единствено г-н Светослав Малинов се изказа само в 
наша защита.Така или иначе сме в страната на неограничените възможности и всичко така или 
иначе се случва като в някакъв филм с лош сценарий, така че предпочитам да не прогнозирам как 
ще приключи делото, но се надявам, че истината, че никога не сме искали подкупи ще излезе 
наяве.Никога не сме искали, принуждавали, упълномощавали някого да иска пари от наше име. 
Никога не сме знаели, че имаме отворен кашон, който, забележете, сме карали при отворени врати и 
прозорци и в който има огромна сума пари. Не смятате ли, че е твърде рисковано да пътуваме с 
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такъв отворен кашон? Много лесно бихме станали жертва на грабеж? Кой нормален човек ще се 
движи с толкова пари по такъв начин? Надявам се съдът ще бъде разумен и истината рано или 
късно ще излезе. Призовавам хората просто да не се притесняват – това с нас е един вид наказание 
– тези, които не слушкат и не са системни играчи - какво може да им се случи. Манипулацията рано 
или късно излиза наяве.Ние още сме на първа инстанция и означава, че със сигурност ще има още 2 
– това са 1, 3, 10 години от твоя живот, в които ти можеш да си подсъдим, което те изтощава 
финансово - за адвокати и емоционално и всички около теб.. Те те поставят не на колене, а по-лошо 
и един такъв процес може да съсипе живота на теб и близките ти в продължение на години и дори 
когато истината излезе наяве, тези години няма кой да ти ги компенсира. Надявам се, че будните 
граждани ще искат да променим статуквото и ще имат силата да се кандидатират на избори, 
защото всички виждаме, че системата трябва да бъде променена.

dariknews.bg - Нинова: Събитията от последните дни доказват, че този парламент е
изчерпан морално и политически
Публикувана: 17:15 / 15.03.2019

Събитията от последните дни доказват правотата на БСП, че този парламент е изчерпан морално и 
политически. Това коментира лидерът на БСП Корнелия Нинова след внасянето на писмо в Агенция 
"Пътна инфраструктура". 
  
Според Нинова в последните дни парламентът не е място, където се гласуват закони, а място за 
"търговия". 
  
"Още по-ясно става в последните дни, че това не е място, където се пишат закони в интерес на 
държавата и на хората, а място, където се търгува. Брой гласове срещу определена цена с една 
едничка цел да се задържат по-дълго на власт. Досега с новата тройна коалиция ГЕРБ - ДПС и 
"Обединени патриоти", а сега се оказва, че и с търговията с "Воля" на всяка цена ще се крепи 
мнозинство. Така не може да се управлява държава", каза лидерът на БСП. 
  
Нинова коментира, че това е нестабилно, то поражда нестабилност и не може да роди трайно 
законодателство. 
  
"Прав е колегата Георги Марков - това е тежка парламентарна агония, която за съжаление ще се 
отразява всеки ден на българина", каза още тя. 
  
Нинова коментира промените в изборното законодателство, приети днес в парламента и настоя, че 
парламентарната група на БСП няма да се върне в парламента. 
  
Причините за това са, че остават възможностите за манипулация и фалшификация на изборите. 
Нинова уточни, че остава възможността в комисиите да се гласува с 50% присъствено мнозинство, 
което тя определи като предпоставка за манипулация, остават мъртвите души в списъците, остава 
невъзможността с касационна жалба да се обжалва във Върховния административен съд. 
  
"Тоест съмненията за подмяната на вота и фалшификацията на изборите остават", категорична бе 
Нинова.

blitz.bg - БСП внесе второ писмо в АПИ за магистралите
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БСП внесе второ писмо в Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ с искане за анализ на пътни 
участъци от магистралите в лицензирана европейска лаборатория. След внасянето на писмото 
лидерът на БСП Корнелия Нинова заяви, че са готови да заплатят анализа и са в контакт със седем 
европейски лаборатории от седем различни европейски държави. 
Елена Йончева уточни, че за да бъде направен анализът, е необходим отговор по Закона за достъп 
до информация от страна на Агенция "Пътна инфраструктура" по 46 точки. Те се отнасят за 
проектните решения в части геология, геодезия, технологичен ремонт, по които са изпълнени 
различните видове ремонти, както и рецептите на асфалтовите смеси, сертификатите за вложени 
материали, протоколите и актовете по приемане на завършените строително-монтажни работи. 
Анализът, за който настояват от БСП, включва участъци, строени в последните пет години или 
ремонтирани в този период от време от магистралите "Хемус", "Струма", "Тракия", "Марица", 
първокласния път Видин - Кулата и Околовръстното на София. Според Йончева тази експертиза ще 
покаже две неща - първо качеството на настилката и това дали пътищата са безопасни за 
българските граждани. 
Йончева заяви, че продължават да настояват за истината за причината за тежкия пътен инцидент 
край Своге в края на миналото лято. Йончева изрази възмущението си, че половин година след 
трагичния инцидент все още няма експертиза за състоянието на пътната настилка и отговор на 
прокуратурата. 
Йончева посочи, че тази проверка не е срещу българските строители. Тя бе категорична, че те строят 
качествено, стига да не им се налага да връщат около 40% от стойността на бюджета за пътната 
настилка към управляващите. 
Дончо Атанасов, член на УС на АПИ, определи тези твърдения на Йончева като "абсурдни" и изтъкна 
пред медиите, че строителите у нас строят на най-ниски цени.

citybuild.bg - Изграждането на обходния път на Поморие може да започне през май
Публикувана: 17:00 / 15.03.2019

Изграждането на обходния път на Поморие може да започне през май 
15.03.2019 / 16:54 -  CityBuild.bg 
Срокът за строителството е 12 месеца, каза в парламента министърът на регионалното развитие.  
Петя Аврамова обясни, че изпълнението на пътя е  предвидено в програмата „Ново строителство" на 
Агенция „Пътна  инфраструктура", като общата стойност на проекта е почти 21 млн. лв.   За обекта 
има вече сключен  договор  с избран изпълнител след проведена  обществена поръчка, като за 
стартиране на строително-монтажните работи е  необходимо да приключат  отчуждителните  
процедури, стана ясно от думите  на министъра. Очаква се решението на съда по  жалба  срещу 
изплатените  отчуждения на собственик на три имота в обхвата на пътя. След това ще се  процедира 
издаването на разрешение за строеж и ще започне същинската  работа.   Работи се и по 
изпълнението на проекта за  обходен път на Казанлък   след тунела под Шипка , обясни по време на 
петъчния  парламентарен контрол Петя Аврамова. Пътят осигурява връзка на  републикански път I-
5 по направлението Дунав мост - Русе - Вeлико  Търново - Габрово - Шипка - Стара Загора - ГКПП 
„Маказа" с републикански  път I-6 - в посока ГКПП „Гюешево". Министърът съобщи още, че към  
момента се провежда процедура по одобряване на ПУП - Парцеларен план,  след което ще бъдат 
извършени отчуждителните процедури. Предвижда се  техническият проект и строително-
монтажните работи за обекта да бъдат  възложени на инженеринг. Проведена е процедура по оценка 
на  въздействието върху околната среда, има завършен идеен проект.   „Близо 260 хил. лв. са 
осигурени от бюджета на МРРБ за 2018 г. за  финансиране на рехабилитацията на  довеждащ 
водопровод от помпена станция  „Малина" до водоем в гр. Генерал Тошево  и прилежащите 
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съоръжения към  него", съобщи регионалният министър. По този начин ще се осигури  алтернативно 
захранване с вода от помпената станция за селата Писарово и  Люляково, в община Генерал 
Тошево, от което ще се възползват както над  800-те души, живеещи в двете населени места, така и 
хората притежаващи  недвижими имоти и осъществяващи земеделска и стопанска дейност на тази  
територия.

vestnikstroitel.bg - Инж. Атанасов: АПИ е експертна администрация, а не
политическа. Не бива БСП да ни въвлича в политически разправии
Публикувана: 17:00 / 15.03.2019

Инж. Атанасов: АПИ е експертна администрация, а не политическа. Не бива БСП да ни въвлича в 
политически разправии
Повече от три месеца БСП не са посочили експертите си, с които в професионален разговор да се 
търсят законови, нормативни и технически решения за организиране на исканата от тях проверка 
на пътищата. Това заяви инж. Дончо Атанасов, член на Управителния съвет на Агенция „Пътна 
инфраструктура“, по повод внесеното от народни представители от Парламентарната група на „БСП 
за България“ в 44-то Народно събрание искане за независима експертиза на пътищата. 
Припомняме, че на 4 декември миналата година АПИ изпрати становището си с конкретни 
предложения, но до този момент няма отговор.
Пътната агенция е професионална и експертна администрация, а не политическа, и затова трябва 
да се водят експерти разговори. Не може да бъдем въвличани в политически разправии, 
категоричен е инж. Атанасов. Той подчерта, че агенцията работи по два основни закона – за 
устройство на територията и за пътищата, и досега са правени всякакви проверки на пътищата. 
Двата закона дават нормативната база, по която могат да бъдат извършвани проверки от кой, кога 
и по какъв начин.
Инж. Атанасов подчерта, че агенцията не се притеснява от проверка, защото през 2014 г. 
независима лаборатория, определена и ангажирана от Европейската комисия е направила пълна 
ревизия на пътищата, построени с периода 2007-2013 г. със средства от оперативните програми. 
Той посочи, че в списъка от пътища на БСП има участъци, строени преди 30 години, други 
ремонтирани преди 10 и 15 години, а голяма част от отсечките са преминали и гаранционния период. 
Надявам се, че парламентарната група ще излъчи експерти – пътни инженери, юристи, икономисти, 
с които ще седнем да уточним всички възможности за извършване на исканата проверка, за да се 
запази авторитета на България, каза инж. Атанасов.
Пълният текст на писмото до Парламентарната група на „БСП за България“, изпратено на 4 
декемеври 2018 г., в приложения линк – http://www.api.bg/files/6815/4393/7602/pismo_BSP.pdf
Свързани

dariknews.bg - „Акве Калиде“ - вече готова за посетители отблизо
Публикувана: 17:00 / 15.03.2019

Удобни пешеходни пасарелки вече позволяват на всеки посетител да се запознае отблизо с 
древните забележителности на туристическия комплекс "Акве Калиде". Изграждането им е част от 
поредния етап от реставрацията и консервацията на археологическия обект край Бургас. Кметът 
Димитър Николов и директорът на Регионалния исторически музей Милен Николов откриха днес 
новото съоръжение и разгледаха старините в истинските им мащаби. 
"Преди 11 години започнахме да търсим различни източници на финансиране - със собствени 
средства на Община Бургас, от републиканския бюджет и различни програми, за да стартираме 
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археологическите разкопки. 
Разкритото досега е малка част, която обаче ни дава основание да продължим с дейностите по 
реставрация. Следва да осигурим средства за обследване за следващия етап, за да имаме 
готовност да направим експозиция и по-достъпно всичко, което е открито. 
Подготвяме и проект към ОП "Регионално развитие", с който да включим в общ туристически 
продукт "Акве Калиде", църквата "Св. Св. Кирил и Методий", остров "Света Анастасия" и Ченгене 
скеле", сподели кметът Димитър Николов. 
"Благодарение на тази политика в последните години културно-историческия туризъм в Бургас вече 
има сериозни видими резултати. Остава да надграждаме като продължим с реставрацията, 
консервацията и експонирането на археологическия обект", допълни директорът на регионалния 
исторически музей Милен Николов. 
Освен достъпната среда, по цялото протежение на пешеходните пасарелки е монтирано 
декоративно цветно осветление, което прави възможно и още по-атрактивно разглеждането на най-
посещаваните бани в Източна Европа в продължение на две хилядолетия. Също така е отводнен и 
реставриран студеният басейн на римските терми, и са запечатани градежите в цялата южна част 
между аподитериума /съблекалня/ и банята на Сюлейман Великолепни. 
В следващия етап от социализацията на "Акве Калиде" предстои да бъдат консервирани и 
градежите в източната част на обекта, а над тях се предвижда да бъде изграден учебен музей с 
копие на римска баня. 
Последните дейности по консервация и реставрация на ТК "Акве Калиде" са част от проект "Общото 
културно наследство без граници-TOGETHER", финансиран по Програма за трансгранично 
сътрудничество Interreg-ИПП България - Турция 2014-2020 година.

zonaburgas.bg - Посетителите вече ще разглеждат отблизо забележителностите на
археологически комплекс „Акве Калиде“
Публикувана: 16:55 / 15.03.2019

Удобни пешеходни пасарелки вече позволяват на всеки посетител да се запознае отблизо с 
древните забележителности на туристически комплекс „Акве Калиде“. Изграждането им е част от 
поредния етап от реставрацията и консервацията на археологическия обект край Бургас. Кметът 
Димитър Николов и директорът на Регионалния исторически музей Милен Николов откриха днес 
новото съоръжение и разгледаха старините в истинските им мащаби. „Преди 11 години започнахме 
да търсим различни източници на финансиране – със собствени средства на Община Бургас, от 
републиканския бюджет и различни програми, за да стартираме археологическите разкопки. 
Разкритото досега е малка част, която обаче ни дава основание да продължим с дейностите по 
реставрация. Следва да осигурим средства за обследване за следващия етап, за да имаме 
готовност да направим експозиция и по-достъпно всичко, което е открито. Подготвяме и проект 
към ОП „Регионално развитие“, с който да включим в общ туристически продукт „Акве Калиде“, 
църквата „Св. Св. Кирил и Методий“, остров „Света Анастасия“ и Ченгене скеле“, сподели кметът 
Димитър Николов. „Благодарение на тази политика в последните години културно-историческия 
туризъм в Бургас вече има сериозни видими резултати. Остава да надграждаме като продължим с 
реставрацията, консервацията и експонирането на археологическия обект“, допълни директорът на 
регионалния исторически музей Милен Николов. Освен достъпната среда, по цялото протежение на 
пешеходните пасарелки е монтирано декоративно цветно осветление, което прави възможно и още 
по-атрактивно разглеждането на най-посещаваните бани в Източна Европа в продължение на две 
хилядолетия. Също така е отводнен и реставриран студеният басейн на римските терми, и са 
запечатани градежите в цялата южна част между аподитериума /съблекалня/ и банята на 
Сюлейман Великолепни. В следващия етап от социализацията на „Акве Калиде“ предстои да бъдат 
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консервирани и градежите в източната част на обекта, а над тях се предвижда да бъде изграден 
учебен музей с копие на римска баня. Последните дейности по консервация и реставрация на ТК 
„Акве Калиде“ са част от проект „Общото културно наследство без граници-TOGETHER“, финансиран 
по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Турция 2014-2020 г.

burgas-podlupa.com - ПРОКУРАТУРАТА НЕ ВИЖДА КОРУПЦИЯ В ЗАПИСА ОТ
#АПИГЕЙТ, НО АКТИВНО ИЗДИРВА ИЗТОЧНИКА И ЩЕ РАЗПИТВА ЖУРНАЛИСТИТЕ ОТ
БИВОЛЪ
Публикувана: 16:55 / 15.03.2019

Както и в други знакови случаи с изтекли записи на властта, прокуратурата игнорира данните за 
корупция и търси единствено източника на записа. Това става ясно от прокурорско дело 6917/2019 
по описа на Софийска градска прокуратура, във връзка с което редакцията на Биволъ беше 
призована да предостави записа, публикуван в статията  #АпиГейт: Да ударим едно рамо на Иван да 
строи ., а журналистите от сайта трябва да се явят да дават обяснения в ГДНП. Става дума за запис 
на разговор между  Михаил Рашков , директор “Поддържане на пътната инфраструктура” в АПИ и 
дама, която в други медийни публикации, но не тези на Биволъ, е идентифицирана като  Десислава 
Христова , член на УС на държавната компания “Автомагистрали” ЕАД.   Разговорът между двамата 
разкрива схемата и механизма, по които се усвояват парите за пътища – чрез непрозрачни 
възлагания на фирми, без обществени поръчки, но на “наши хора”, на които влиятелни лица “дават 
едно рамо”. По-конкретно се обсъжда някакъв Иван, за когото жената от записа открито лобира да 
бъде подизпълнител на обекти, възложени от АПИ на държавното дружество. Иван вече строял 
“пилотно” обект на Мало Бучино, бил много ангажиран, изпълнителен и точен. “А за Ванката, тва е, 
заставам зад неговата сила, заставаш до мене, точен е.” – казва женският глас на Рашков. Няколко 
дни след статията ни от 29 януари т.г.  Десислава Христова,  която не беше идентифицирана в 
първоначалната ни публикация, подаде изненадващо оставка като член на УС на “Автомагистрали” 
ЕАД Впоследствие от  публикация на в. Сега  стана ясно, че на 11 февруари Христова е подала 
сигнал до Сотир Цацаров, с който иска прокуратурата да изиска записа от редакцията на “Биволъ” и 
да направи проверка “за неговата автентичност и законосъобразност, както и за извършени 
престъпления от мен, изведени от съдържанието на въпросния запис”. Както уточни Биволъ, 
разговорът е записан случайно от шофьор, позвънил в Агенция “Пътна инфраструктура” на номера 
02 9173 376, който според указателя в сайта на АПИ е на инж.  Михаил Рашков , . Изглежда, че 
поради недобре затворена слушалка, позвъняването е оставено на прослушване и шофьорът е 
записал разговора на мобилния си телефон. Прокуратурата се е задействала по сигнала на 
Христова и е разпределила преписката на СГП, която пък е възложила проверка на Главна дирекция 
“Национална Полиция”. Редакцията на Биволъ вече изпрати целия запис, с който разполага, до 
ГДНП по електронна поща. Предварително заличихме в оригиналния запис единствено думите 
“Ало”, “Ало”, които произнася шофьорът, с надеждата някой в АПИ да отговори на запитването му за 
информация. Това е направено единствено с цел да се защити самоличността на източника и 
изрично е съобщено на ГДНП в придружаващото писмо. Факт е, че държавното обвинение изобщо не 
реагира на публикацията ни със записа в дните след 29 януари, като по същото време се активира за 
минути след излъчването на записа “Ало Банов”. Вероятно нямаше да има реакция чрез 
самосезиране и до момента, ако не беше формалния сигнал на Христова до Сотир Цацаров. Това 
показва за пореден път  двойния аршин на прокуратурата  която се снишава когато наяве излязат 
данни за  престъпления свързани с висшите сфери на властта. В записа, впрочем, се споменава и 
името на премиера Бойко Борисов, който искал да реже лента на обекта, изпълняван от 
мистериозния Иван и се говори за шефа на “Автомагистрали” ЕАД Стоян Беличев,  който бил близък 
до  Гинка Върбакова .   Табу за разследващите са и схемите, при които се усвояват непрозрачно 
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милиарди. Именно на “Автомагистрали” ЕАД беше възложено без обществена поръчка да строи 
магистрала “Хемус” за над 1,4 милиарда лева, въпреки, че държавното дружество няма нито 
машини, нито опит за такива мащабни обекти. Има обаче някакъв “Иван”, а вероятно също и 
“Драган” и “Петкан”, на които някой “ще даде едно рамо” да се включат на хранилката покрай 
магистралата. Биволъ заяви още в първата публикация, че ще предостави оригинала на записа ако в 
прокуратурата се появи усещане за корупция, но явно такова няма и до момента. В противен случай 
делото щеше да е разпределено на  ресорната Специализирана прокуратура, а не на Софийска 
градска прокуратура, която е компетентна да проучва източника на записа, но не й корупционните 
действия, за които става дума в него. Подобен беше случаят със записите #Яневагейт, които също 
не бяха проверявани за корупционните данни в тях по същество, а единствено и само за източника 
на записа. Подозрително е също и разпределението на ГДНП, която е компетентна да събира данни 
за прокурорски преписки от чужбина. Както научи Биволъ, в хода на разследването за Яневагейт, 
наблюдаващият прокурор  Димитър Франтишек Петров   е поискал и получил от френската 
прокуратура разрешение да обискира нашия сървър във Франция , за да изземе записите. По 
същото време ВСС настойчиво  искаше от нас  да му предоставим в цялост аудио файловете, които 
публикувахме на части, а Сотир Цацаров и Ясен Тодоров си позволяваха груби нападки и обиди 
спрямо Биволъ. До обиск обаче не се стигна, вероятно заради преценката, че общественият отзвук 
от такъв набег срещу разследваща медия в държава членка на ЕС, ще донесе повече негативи, 
отколкото годни по НПК резултати. А резултатите щяха да бъдат нулеви, защото Биволъ по принцип 
не складира чувствителна информация на публични сървъри, които са достъпни за властите. От 
това, което е известно до момента, можем да заключим, че разследването на записа “АПИ Гейт” се 
развива по същата прокурорска щампа като разследването на записите “Ало Ваньо” и “Янева гейт” 
Разликата е, че в “АПИ Гейт” залозите са много по-скромни за отделни личности. Споменаването на 
Борисов е по-скоро анекдотично с мерака му да реже поредната лента.  Не е засегнат и главният 
прокурор Цацаров, който в разказите на съдия Владимира Янева пред съдия Ченалова и адв. 
Мондешки беше обрисуван като лице, злоупотребяващо с власт и правомощия. Но пък е голям 
залогът за милиардите, които властта се кани да разпредели на тъмно по схемата “да ударим едно 
рамо на Иван”. https://bivol.bg/api-avtomagistrali-2.html

svejo.net - Удобни пешеходни пасарелки ни позволяват да разгледаме отблизо Акве
Калиде
Публикувана: 16:55 / 15.03.2019

Удобни пешеходни пасарелки вече позволяват на всеки посетител да се запознае отблизо с 
древните забележителности на туристически комплекс “Акве Калиде”. Изграждането им е част от 
поредния етап от реставрацията и консервацията на археологическия обект край Бургас. Кметът 
Димитър Николов и директорът на Регионалния исторически музей Милен Николов откриха днес 
новото съоръжение и разгледаха старините в истинските им мащаби. ”Преди 11 години започнахме 
да търсим различни източници на финансиране - със собствени средства на Община Бургас, от 
републиканския бюджет и различни програми, за да стартираме археологическите разкопки. 
Разкритото досега е малка част, която обаче ни дава основание да продължим с дейностите по 
реставрация. Следва да осигурим средства за обследване за следващия етап, за да имаме 
готовност да направим експозиция и по-достъпно всичко, което е открито. Подготвяме и проект 
към ОП “Регионално развитие”, с който да включим в общ туристически продукт “Акве...

zona-news.com - Корнелия Нинова: Няма да се върнем в парламента. Това е тежка
парламентарна агония
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Корнелия Нинова: Няма да се върнем в парламента. Това е тежка парламентарна агония
Корнелия Нинова: Няма да се върнем в парламента. Това е тежка парламентарна агония
Източник: epicenter.bg
Съмнението за фалшификация на изборите остава, заяви лидерът на БСПС търговията с „Воля“ на 
всяка цена се крепи мнозинство - така не може да се управлява държава и това не е стабилност, 
категорична е председателят на социалиститеБСП внесе искане за проби от 50 конкретни точки по 
магистралите ни.Искането към Агенция „Пътна инфраструктура“ е да се разреши взимането на 
проби от 50 конкретни точки на пътни участъци, построени или ремонтирани през последните пет 
години - от магистралите „Тракия“, „Хемус“, "Марица" и "Струма", както и от път I-1 и 
околовръстното шосе на София.Експертизата на независимата европейска лаборатория ще покаже 
няколко неща - качеството на настилката и какво е количеството на отделните слоеве, ще покаже 
дали са използвани неподходящи материали, заяви Елена Йончева на брифинг пред 
журналисти.Проверката ще даде информация дали пътищата са безопасни за българските 
граждани. Тя посочи, че са изискали от АПИ рецептите за асфалтовите смеси и сертификатите за 
материалите.В разговор сме със 7 лаборатории, те ще ни отговорят колко ще струва това. БСП ще 
поеме разходите, заяви Корнелия Нинова, лидер на БСП.Няма да се върнем в парламента. 
Съмнението за фалшификация на изборите остава. Това е тежка парламентарна агония, каза 
Корнелия Нинова. Хората се борят да живеят нормално и да си плащат сметките, а другите се борят 
за кокала и властта. Това са два различни свята, коментира още тя.С търговията с „Воля“ на всяка 
цена се крепи мнозинство - така не може да се управлява държава и това не е стабилност, каза 
Нинова, цитирана от Агенция "Фокус".„Събитията в последните дни доказват правотата ни за 
излизането и за факта, че този парламент е изчерпан и морално, и законодателно и политически“, 
подчерта Нинова. По думите й още по-ясно става в последните дни, че това не е място, където се 
пишат закони в интерес на държавата и на хората, а място, където се търгува.„Брой гласове срещу 
определен ангажимент от управляващите с една едничка цел - да се задържат по-дълго на власт. 
Досега в новата тройна коалиция ГЕРБ, ДПС и „Обединени патриоти“, а сега се оказва, че и с 
търговията с „Воля“ на всяка цена ще се крепи мнозинство. Така не може да се управлява държава. 
Това е нестабилна власт“, заяви лидерът на БСП.Попитана дали БСП се връща в зала за второ 
четене след като днес бе приет Изборният кодекс на първо четене, с който се връщат 
преференциите, Нинова заяви, че това няма да се случи.„Остава възможността в комисиите да се 
гласува с 50% + 1 мнозинство, което е предпоставка за манипулации и фалшификации. Остават 
също така мъртвите души в списъците, остава невъзможността с касационна жалба да се обжалва 
във ВАС, т.е. съмненията за подправяне на вота и фалшификацията на изборите остава. Това бяха 
част от нашите искания, които очевидно не се приемат от това мнозинство“, каза още Корнелия 
Нинова.Парламента и живота на хората са два различни свята – едните се борят за кокала, а 
другите да живеят нормално, каза лидерът на БСП.„Ето днес е Световният ден на потребителите“, 
каза Нинова и припомни, че сутринта е била на прием във Федерацията на потребителите. „Това, 
което хората идват и разказват и това, което се случва в парламента са два различни и 
противоположни свята, които нямат нищо общо. Онези там се борят единствено за власт и как да 
оцелеят с един пръст на Марешки или подкрепата на ДПС, хората днес се борят да оцелеят в 
живота.Нямат пари да си плащат водата, нямат пари да си плащат тока и сметките“, обясни лидерът 
на БСП.„Два различни свята – онзи там е изчерпан“, коментира Нинова за Народното събрание. По 
думите й в парламента не може да се роди трайно и смислено законодателство. „Така че прав е 
колегата Георги Марков. Това е тежка парламентарна агония, която за съжаление ще се отразява 
всеки ден на българите“, каза още Нинова.
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gramofona.com - Монтираха пасарелки на Минералните бани
Публикувана: 16:50 / 15.03.2019

Удобни пешеходни пасарелки вече позволяват на всеки посетител да се запознае отблизо с 
древните забележителности на туристически комплекс "Акве Калиде", съобщиха от Общината. 
Изграждането им е част от поредния етап от реставрацията и консервацията на археологическия 
обект край Бургас. Кметът Димитър Николов и директорът на Регионалния исторически музей 
Милен Николов откриха днес новото съоръжение и разгледаха старините в истинските им мащаби. 
"Преди 11 години започнахме да търсим различни източници на финансиране - със собствени 
средства на Община Бургас, от републиканския бюджет и различни програми, за да стартираме 
археологическите разкопки. Разкритото досега е малка част, която обаче ни дава основание да 
продължим с дейностите по реставрация. Следва да осигурим средства за обследване за 
следващия етап, за да имаме готовност да направим експозиция и по-достъпно всичко, което е 
открито. Подготвяме и проект към ОП "Регионално развитие", с който да включим в общ 
туристически продукт "Акве Калиде", църквата "Св. св. Кирил и Методий", остров Света Анастасия и 
Ченгене скеле", сподели Николов. "Благодарение на тази политика в последните години културно-
историческия туризъм в Бургас вече има сериозни видими резултати. Остава да надграждаме като 
продължим с реставрацията, консервацията и експонирането на археологическия обект", допълни 
директорът на регионалния исторически музей Милен Николов. Освен достъпната среда, по цялото 
протежение на пешеходните пасарелки е монтирано декоративно цветно осветление, което прави 
възможно и още по-атрактивно разглеждането на най-посещаваните бани в Източна Европа в 
продължение на две хилядолетия. Също така е отводнен и реставриран студеният басейн на 
римските терми и са запечатани градежите в цялата южна част между аподитериума /съблекалня/ 
и банята на Сюлейман Великолепни. В следващия етап от социализацията на "Акве Калиде" 
предстои да бъдат консервирани и градежите в източната част на обекта, а над тях се предвижда да 
бъде изграден учебен музей с копие на римска баня.

novavarna.net - Изцяло пешеходна става зоната около училище „Свети Климент
Охридски” (СНИМКИ/ВИДЕО)
Публикувана: 16:45 / 15.03.2019

Зоната пред СУ „Свети Климент Охридски” от бул. „Княз Борис І” до пл. „Екзарх Йосиф” става изцяло 
пешеходна. Това каза днес пред медии Тихомир Тимов, началник на отдел  „Общинска 
инфраструктура”. В момента се подменят подземните проводи по продължението на цялата улица. 
Шишковата градинка също се реконструира основно. Ремонтът трябва да приключи до май месец, 
преди началото на летния сезон. Обектът е част от проект „Естетизация и модернизация на 
градската среда във Варна”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
фонд за регионално развитие, а така също и със собствено финансиране от Община Варна. 
Проектът включва благоустрояване, естетизация и модернизация на ул. „Михаил Колони“ и площад 
„Екзарх Йосиф“.   Той предвижда преработка на ул. „Михаил Колони“, като връзка между 
пешеходната зона и Приморски парк. Ще се направи разширяване и облагородяване на 
пешеходната зона, ще бъде изградена велоалея, като трасето ще минава успоредно на пътното 
платно и по цялото протежение на ул. „Михаил Колони“.  Участъкът от бул. „Княз Борис І” до пл. 
„Екзарх Йосиф” (пред училището) ще бъде обособен като пешеходна зона, което ще бъде естествено 
продължение на пешеходната зона от бул. „Княз Борис I“. Всички пешеходни пътеки по периферията 
на Шишковата градинка стават повдигнати, появява се кръгова, еднопосочна велоалея и две нови 
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двупосочни велоалеи по ул.”Михаил Колони”, обяснява арх. Начев, един от архитектите, участвали в 
изготвянето на проекта. На площад „Екзарх Йосиф” е проектирана пълна реконструкция на 
съществуващата градинка с подмяна на парковата мебел – пейки, кошчета, също така е предвиден 
и кът за отдих. Предвижда се нов и съвременен облик на съществуващата чешма. Цялото 
пешеходно движение ще се извършва на едно ниво, без слизания и качвания на всяка пресечка, 
което трябва да направи зоната по-лесно достъпна и по-безопасна. Ще бъдат подменени ВиК 
проводите по протежението на цялата улица, така също ще се извърши подмяна на осветителните 
тела, като ще бъдат монтирани енергоспестяващи и енергийно ефективни. ******* 
Спонсор на наградата този месец: Стани част от новините с  NovaVarna.net ! Изпрати ни твоята 
новина и снимки по всяко време на info@novavarna.net или на  facebook.com/media.novavarna . 
Всеки месец най-четената публикация по читателски сигнал печели  НАГРАДА. 
Подкрепи благотворителна кауза 
За реклама:  https://novavarna.net/реклама 
Чети, споделяй и коментирай най-важното от Варна, България и света!

api.bg - Инж. Атанасов: АПИ е експертна администрация, а не политическа. Не бива
БСП да ни въвлича в политически разправии
Публикувана: 16:45 / 15.03.2019

Повече от три месеца БСП не са посочили експертите си, с които в професионален разговор да се 
търсят законови, нормативни и технически решения за организиране на исканата от тях проверка 
на пътищата. Това заяви инж. Дончо Атанасов, член на Управителния съвет на Агенция „Пътна 
инфраструктура“, по повод внесеното от народни представители от Парламентарната група на „БСП 
за България“ в 44-то Народно събрание искане за независима експертиза на пътищата. 
Припомняме, че на 4 декември миналата година АПИ изпрати становището си с конкретни 
предложения, но до този момент няма отговор.   Пътната агенция е професионална и експертна 
администрация, а не политическа, и затова трябва да се водят експерти разговори. Не може да 
бъдем въвличани в политически разправии, категоричен е инж. Атанасов. Той подчерта, че 
агенцията работи по два основни закона - за устройство на територията и за пътищата, и досега са 
правени всякакви проверки на пътищата. Двата закона дават нормативната база, по която могат да 
бъдат извършвани проверки от кой, кога и по какъв начин. Инж. Атанасов подчерта, че агенцията не 
се притеснява от проверка, защото през 2014 г. независима лаборатория, определена и ангажирана 
от Европейската комисия е направила пълна ревизия на пътищата, построени с периода 2007-2013 
г. със средства от оперативните програми. Той посочи, че в списъка от пътища на БСП има участъци, 
строени преди 30 години, други ремонтирани преди 10 и 15 години, а голяма част от отсечките са 
преминали и гаранционния период. Надявам се, че парламентарната група ще излъчи експерти - 
пътни инженери, юристи, икономисти, с които ще седнем да уточним всички възможности за 
извършване на исканата проверка, за да се запази авторитета на България, каза инж. Атанасов. 
Пълният текст на писмото до Парламентарната група на „БСП за България“, изпратено на 4 
декемеври 2018 г., в приложения линк -  http://www.api.bg/files/6815/4393/7602/pismo_BSP.pdf

provaton.bg - Инж. Атанасов: Абсурдни са твърденията, че строители връщат 40% от
парите за пътища на управляващите
Публикувана: 16:45 / 15.03.2019

На питанията на парламентарната група на БСП сме върнали отговор. Чакаме да се излъчи 
експертна група за професионален дебат, тъй като агенцията е професионална организация, не 
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политическа”, категоричен е той.
Абсурдни са твърденията, че строителите връщат 40% от бюджета за пътните настилки на 
управляващите. Това каза инж. Дончо Атанасов, член на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, 
пред журналисти, след като БСП внесе писмо с искане за анализ на 46 точки от българските пътища 
и във връзка с казаното от Елена Йончева, че ако на строителите не им се налага да връщат 40% от 
стойността на бюджета за пътна настилка към управляващите, могат да правят много добри 
пътища. Това предаде Агенция „Фокус“.
Инж. Атанасов се позова на официални данни от европейските колеги, които се занимават със 
строителство на пътища, включително на Балканския полуостров. По думите му на база тези данни 
АПИ и строителите строят при най-ниски цени.
“Как се е получило това във времето, това е друга тема и друга история. И сега по чисто официални 
данни Агенцията строи средно по 3,1 млн. евро на км. за разлика от Сърбия, която е някъде от около 
5 млн. В пъти сравнено с европейските пътища, които се строят, Агенцията строи по-евтино”, каза 
ижн. Атанасов. Той подчерта, че никога и по никакъв повод не е нарушавано качеството на 
българските пътища.
АПИ не се притеснява от никакви проверки, от когото и да било, подчерта инж. Дончо Атанасов.
„Работим по два основни закона – Закона за устройство на територията и Закона за пътищата. 
Минали сме проверки многократно, вече повече от три месеца. На питанията на парламентарната 
група сме върнали отговор. Чакаме да се излъчи експертна група за професионален дебат, тъй като 
агенцията е професионална организация, не политическа“, посочи той.
Според него така ще могат да се търсят законови, нормативни и технически действия, с които да 
бъде извършена такава проверка.
„Проверки, включително от ЕК, по време на строителство сме минали многократно“, каза още инж. 
Атанасов.
Пътната агенция не може да бъде въвличана в политически разправии, тъй като имам такива 
усещания, заяви още инж. Атанасов.
„Дават се голословни твърдения, които не почиват абсолютно на никакви дейности или факти“, 
подчерта той.
„Има участъци, които са строени преди 30 години, други са ремонтирани преди 15, други преди 10. 
Една голяма част от отсечките, включително по новите автомагистрали, някои са минали вече 
гаранционния период. Ние сме с надеждата, че парламентарната група ще излъчи такива експерти, 
юристи, икономисти, пътни инженери, с които ще седнем да уточним всички възможности за 
извършване на такава проверка от Агенция „Пътна инфраструктура“, допълни още той.
Инж. Атанасов подчерта, че през последните години са изградени над 350 км автомагистрали и са 
рехабилитирани хиляди км пътища.
„Така че това, което бих искал да кажа – никакви притеснения. Очакваме експертите, които 
парламентарната група ще излъчи, за да седнем и проведем един сериозен дебат и да запазим 
авторитета на България“, каза още Атанасов.

provaton.bg - Корнелия Нинова: Няма да се върнем в парламента. Това е тежка
парламентарна агония
Публикувана: 16:45 / 15.03.2019

С търговията с „Воля“ на всяка цена се крепи мнозинство – така не може да се управлява държава и 
това не е стабилност, категорична е председателят на социалистите.
БСП внесе искане за проби от 50 конкретни точки по магистралите ни, съобщи Novini.bg.
Искането към Агенция „Пътна инфраструктура“ е да се разреши взимането на проби от 50 
конкретни точки на пътни участъци, построени или ремонтирани през последните пет години – от 
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магистралите „Тракия“, „Хемус“, “Марица” и “Струма”, както и от път I-1 и околовръстното шосе на 
София.
Експертизата на независимата европейска лаборатория ще покаже няколко неща – качеството на 
настилката и какво е количеството на отделните слоеве, ще покаже дали са използвани 
неподходящи материали, заяви Елена Йончева на брифинг пред журналисти.
Проверката ще даде информация дали пътищата са безопасни за българските граждани. Тя посочи, 
че са изискали от АПИ рецептите за асфалтовите смеси и сертификатите за материалите.
В разговор сме със 7 лаборатории, те ще ни отговорят колко ще струва това. БСП ще поеме 
разходите, заяви Корнелия Нинова, лидер на БСП.
Няма да се върнем в парламента. Съмнението за фалшификация на изборите остава. Това е тежка 
парламентарна агония, каза Корнелия Нинова. Хората се борят да живеят нормално и да си плащат 
сметките, а другите се борят за кокала и властта. Това са два различни свята, коментира още тя.
С търговията с „Воля“ на всяка цена се крепи мнозинство – така не може да се управлява държава и 
това не е стабилност, каза Нинова, цитирана от Агенция “Фокус”.
„Събитията в последните дни доказват правотата ни за излизането и за факта, че този парламент е 
изчерпан и морално, и законодателно и политически“, подчерта Нинова. По думите й още по-ясно 
става в последните дни, че това не е място, където се пишат закони в интерес на държавата и на 
хората, а място, където се търгува.
„Брой гласове срещу определен ангажимент от управляващите с една едничка цел – да се задържат 
по-дълго на власт. Досега в новата тройна коалиция ГЕРБ, ДПС и „Обединени патриоти“, а сега се 
оказва, че и с търговията с „Воля“ на всяка цена ще се крепи мнозинство. Така не може да се 
управлява държава. Това е нестабилна власт“, заяви лидерът на БСП.
Попитана дали БСП се връща в зала за второ четене след като днес бе приет Изборният кодекс на 
първо четене, с който се връщат преференциите, Нинова заяви, че това няма да се случи.
„Остава възможността в комисиите да се гласува с 50% + 1 мнозинство, което е предпоставка за 
манипулации и фалшификации. Остават също така мъртвите души в списъците, остава 
невъзможността с касационна жалба да се обжалва във ВАС, т.е. съмненията за подправяне на вота 
и фалшификацията на изборите остава. Това бяха част от нашите искания, които очевидно не се 
приемат от това мнозинство“, каза още Корнелия Нинова.
Парламента и живота на хората са два различни свята – едните се борят за кокала, а другите да 
живеят нормално, каза лидерът на БСП.
„Ето днес е Световният ден на потребителите“, каза Нинова и припомни, че сутринта е била на прием 
във Федерацията на потребителите. „Това, което хората идват и разказват и това, което се случва в 
парламента са два различни и противоположни свята, които нямат нищо общо. Онези там се борят 
единствено за власт и как да оцелеят с един пръст на Марешки или подкрепата на ДПС, хората днес 
се борят да оцелеят в живота.
Нямат пари да си плащат водата, нямат пари да си плащат тока и сметките“, обясни лидерът на БСП.
„Два различни свята – онзи там е изчерпан“, коментира Нинова за Народното събрание. По думите 
й в парламента не може да се роди трайно и смислено законодателство. „Така че прав е колегата 
Георги Марков. Това е тежка парламентарна агония, която за съжаление ще се отразява всеки ден 
на българите“, каза още Нинова

provaton.bg - Инж. Атанасов: Абсурдни са твърденията, че строители връщат 40% от
парите за пътища на управляващите
Публикувана: 16:45 / 15.03.2019

На питанията на парламентарната група на БСП сме върнали отговор. Чакаме да се излъчи 
експертна група за професионален дебат, тъй като агенцията е професионална организация, не 
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политическа”, категоричен е той.
Абсурдни са твърденията, че строителите връщат 40% от бюджета за пътните настилки на 
управляващите. Това каза инж. Дончо Атанасов, член на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, 
пред журналисти, след като БСП внесе писмо с искане за анализ на 46 точки от българските пътища 
и във връзка с казаното от Елена Йончева, че ако на строителите не им се налага да връщат 40% от 
стойността на бюджета за пътна настилка към управляващите, могат да правят много добри 
пътища. Това предаде Агенция „Фокус“.
Инж. Атанасов се позова на официални данни от европейските колеги, които се занимават със 
строителство на пътища, включително на Балканския полуостров. По думите му на база тези данни 
АПИ и строителите строят при най-ниски цени.
“Как се е получило това във времето, това е друга тема и друга история. И сега по чисто официални 
данни Агенцията строи средно по 3,1 млн. евро на км. за разлика от Сърбия, която е някъде от около 
5 млн. В пъти сравнено с европейските пътища, които се строят, Агенцията строи по-евтино”, каза 
ижн. Атанасов. Той подчерта, че никога и по никакъв повод не е нарушавано качеството на 
българските пътища.
АПИ не се притеснява от никакви проверки, от когото и да било, подчерта инж. Дончо Атанасов.
„Работим по два основни закона – Закона за устройство на територията и Закона за пътищата. 
Минали сме проверки многократно, вече повече от три месеца. На питанията на парламентарната 
група сме върнали отговор. Чакаме да се излъчи експертна група за професионален дебат, тъй като 
агенцията е професионална организация, не политическа“, посочи той.
Според него така ще могат да се търсят законови, нормативни и технически действия, с които да 
бъде извършена такава проверка.
„Проверки, включително от ЕК, по време на строителство сме минали многократно“, каза още инж. 
Атанасов.
Пътната агенция не може да бъде въвличана в политически разправии, тъй като имам такива 
усещания, заяви още инж. Атанасов.
„Дават се голословни твърдения, които не почиват абсолютно на никакви дейности или факти“, 
подчерта той.
„Има участъци, които са строени преди 30 години, други са ремонтирани преди 15, други преди 10. 
Една голяма част от отсечките, включително по новите автомагистрали, някои са минали вече 
гаранционния период. Ние сме с надеждата, че парламентарната група ще излъчи такива експерти, 
юристи, икономисти, пътни инженери, с които ще седнем да уточним всички възможности за 
извършване на такава проверка от Агенция „Пътна инфраструктура“, допълни още той.
Инж. Атанасов подчерта, че през последните години са изградени над 350 км автомагистрали и са 
рехабилитирани хиляди км пътища.
„Така че това, което бих искал да кажа – никакви притеснения. Очакваме експертите, които 
парламентарната група ще излъчи, за да седнем и проведем един сериозен дебат и да запазим 
авторитета на България“, каза още Атанасов.

burgas24.bg - Вижте как бе преобразен археологически комплекс "Акве Калиде“
Публикувана: 16:45 / 15.03.2019

Удобни пешеходни пасарелки вече позволяват на всеки посетител да се запознае отблизо с 
древните забележителности на туристически комплекс "Акве Калиде". Изграждането им е част от 
поредния етап от реставрацията и консервацията на археологическия обект край Бургас. Кметът   и 
директорът на Регионалния исторически музей Милен Николов откриха днес новото съоръжение и 
разгледаха старините в истинските им мащаби. "Преди 11 години започнахме да търсим различни 
източници на финансиране - със собствени средства на Община Бургас, от републиканския бюджет 

Преглед на медиите
16.3.2019 г. / Събота

126

https://www.burgas24.bg/novini/burgas/Vizhte-kak-be-preobrazen-arheologicheski-kompleks-Akve-Kalide-855944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


и различни програми, за да стартираме археологическите разкопки. Разкритото досега е малка 
част, която обаче ни дава основание да продължим с дейностите по реставрация. Следва да 
осигурим средства за обследване за следващия етап, за да имаме готовност да направим 
експозиция и по-достъпно всичко, което е открито. Подготвяме и проект към ОП "Регионално 
развитие", с който да включим в общ туристически продукт "Акве Калиде", църквата "Св. св. Кирил и 
Методий", остров "Света Анастасия" и Ченгене скеле", сподели кметът  . "Благодарение на тази 
политика в последните години културно-историческия туризъм в Бургас вече има сериозни видими 
резултати. Остава да надграждаме като продължим с реставрацията, консервацията и 
експонирането на археологическия обект", допълни директорът на регионалния исторически музей 
Милен Николов. Освен достъпната среда, по цялото протежение на пешеходните пасарелки е 
монтирано декоративно цветно осветление, което прави възможно и още по-атрактивно 
разглеждането на най-посещаваните бани в Източна Европа в продължение на две хилядолетия. 
Също така е отводнен и реставриран студеният басейн на римските терми, и са запечатани 
градежите в цялата южна част между аподитериума /съблекалня/ и банята на Сюлейман 
Великолепни. В следващия етап от социализацията на "Акве Калиде" предстои да бъдат 
консервирани и градежите в източната част на обекта, а над тях се предвижда да бъде изграден 
учебен музей с копие на римска баня. Последните дейности по консервация и реставрация на ТК 
"Акве Калиде" са част от проект "Общото културно наследство без граници-TOGETHER", финансиран 
по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Турция 2014-2020 г.

provaton.bg - Корнелия Нинова: Няма да се върнем в парламента. Това е тежка
парламентарна агония
Публикувана: 16:45 / 15.03.2019

С търговията с „Воля“ на всяка цена се крепи мнозинство – така не може да се управлява държава и 
това не е стабилност, категорична е председателят на социалистите.
БСП внесе искане за проби от 50 конкретни точки по магистралите ни, съобщи Novini.bg.
Искането към Агенция „Пътна инфраструктура“ е да се разреши взимането на проби от 50 
конкретни точки на пътни участъци, построени или ремонтирани през последните пет години – от 
магистралите „Тракия“, „Хемус“, “Марица” и “Струма”, както и от път I-1 и околовръстното шосе на 
София.
Експертизата на независимата европейска лаборатория ще покаже няколко неща – качеството на 
настилката и какво е количеството на отделните слоеве, ще покаже дали са използвани 
неподходящи материали, заяви Елена Йончева на брифинг пред журналисти.
Проверката ще даде информация дали пътищата са безопасни за българските граждани. Тя посочи, 
че са изискали от АПИ рецептите за асфалтовите смеси и сертификатите за материалите.
В разговор сме със 7 лаборатории, те ще ни отговорят колко ще струва това. БСП ще поеме 
разходите, заяви Корнелия Нинова, лидер на БСП.
Няма да се върнем в парламента. Съмнението за фалшификация на изборите остава. Това е тежка 
парламентарна агония, каза Корнелия Нинова. Хората се борят да живеят нормално и да си плащат 
сметките, а другите се борят за кокала и властта. Това са два различни свята, коментира още тя.
С търговията с „Воля“ на всяка цена се крепи мнозинство – така не може да се управлява държава и 
това не е стабилност, каза Нинова, цитирана от Агенция “Фокус”.
„Събитията в последните дни доказват правотата ни за излизането и за факта, че този парламент е 
изчерпан и морално, и законодателно и политически“, подчерта Нинова. По думите й още по-ясно 
става в последните дни, че това не е място, където се пишат закони в интерес на държавата и на 
хората, а място, където се търгува.
„Брой гласове срещу определен ангажимент от управляващите с една едничка цел – да се задържат 
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по-дълго на власт. Досега в новата тройна коалиция ГЕРБ, ДПС и „Обединени патриоти“, а сега се 
оказва, че и с търговията с „Воля“ на всяка цена ще се крепи мнозинство. Така не може да се 
управлява държава. Това е нестабилна власт“, заяви лидерът на БСП.
Попитана дали БСП се връща в зала за второ четене след като днес бе приет Изборният кодекс на 
първо четене, с който се връщат преференциите, Нинова заяви, че това няма да се случи.
„Остава възможността в комисиите да се гласува с 50% + 1 мнозинство, което е предпоставка за 
манипулации и фалшификации. Остават също така мъртвите души в списъците, остава 
невъзможността с касационна жалба да се обжалва във ВАС, т.е. съмненията за подправяне на вота 
и фалшификацията на изборите остава. Това бяха част от нашите искания, които очевидно не се 
приемат от това мнозинство“, каза още Корнелия Нинова.
Парламента и живота на хората са два различни свята – едните се борят за кокала, а другите да 
живеят нормално, каза лидерът на БСП.
„Ето днес е Световният ден на потребителите“, каза Нинова и припомни, че сутринта е била на прием 
във Федерацията на потребителите. „Това, което хората идват и разказват и това, което се случва в 
парламента са два различни и противоположни свята, които нямат нищо общо. Онези там се борят 
единствено за власт и как да оцелеят с един пръст на Марешки или подкрепата на ДПС, хората днес 
се борят да оцелеят в живота.
Нямат пари да си плащат водата, нямат пари да си плащат тока и сметките“, обясни лидерът на БСП.
„Два различни свята – онзи там е изчерпан“, коментира Нинова за Народното събрание. По думите 
й в парламента не може да се роди трайно и смислено законодателство. „Така че прав е колегата 
Георги Марков. Това е тежка парламентарна агония, която за съжаление ще се отразява всеки ден 
на българите“, каза още Нинова

dnes.dir.bg - БСП пожела европейски анализ за качеството на магистралите, от АПИ
не искат въвличане в "политически разправии"
Публикувана: 16:45 / 15.03.2019

130 Снимка: БТА
БСП внесе второ писмо в Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ с искане за анализ на пътни 
участъци от магистралите в лицензирана европейска лаборатория. След внасянето на писмото 
лидерът на БСП Корнелия Нинова заяви, че са готови да заплатят анализа и са в контакт със седем 
европейски лаборатории от седем различни европейски държави.
Елена Йончева уточни, че за да бъде направен анализът, е необходим отговор по Закона за достъп 
до информация от страна на Агенция "Пътна инфраструктура" по 46 точки. Те се отнасят за 
проектните решения в части геология, геодезия, технологичен ремонт, по които са изпълнени 
различните видове ремонти, както и рецептите на асфалтовите смеси, сертификатите за вложени 
материали, протоколите и актовете по приемане на завършените строително-монтажни работи.
Анализът, за който настояват от БСП, включва участъци, строени в последните пет години или 
ремонтирани в този период от време от магистралите "Хемус", "Струма", "Тракия", "Марица", 
първокласния път Видин - Кулата и Околовръстното на София. Според Йончева тази експертиза ще 
покаже две неща - първо качеството на настилката и това дали пътищата са безопасни за 
българските граждани.
Йончева заяви, че продължават да настояват за истината за причината за тежкия пътен инцидент 
край Своге в края на миналото лято. Йончева изрази възмущението си, че половин година след 
трагичния инцидент все още няма експертиза за състоянието на пътната настилка и отговор на 
прокуратурата.
Йончева посочи, че тази проверка не е срещу българските строители. Тя бе категорична, че те строят 
качествено, стига да не им се налага да връщат около 40% от стойността на бюджета за пътната 
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настилка към управляващите.
Дончо Атанасов, член на УС на АПИ, определи тези твърдения на Йончева като "абсурдни" и изтъкна 
пред медиите, че строителите у нас строят на най-ниски цени.
Агенцията не може да бъде въвличана в политически разправии, тъй като имам такива усещания. 
Така отговори Дончо Атанасов, член на УС на Агенция "Пътна инфраструктура".
"След като над три месеца очаквам експерти да дойдат при нас и да водим такъв дебат, за какво 
друго човек да си помисли. Дават се голословни твърдения, които не почиват на никакви дейности 
или факти", категоричен бе Атанасов в отговор на действията на БСП.
Той заяви, че в Агенция "Пътна инфраструктура" остават отворени за диалог с парламентарната 
група на левицата. Атанасов припомни, че още през декември миналата година са върнали отговор 
на питанията им и в момента очакват от тях да излъчат експертна група, с която да бъдат 
установени начините, по които може да бъде извършена такава проверка от независима европейска 
агенция.
"Има участъци, които са строени преди 30 години, други са ремонтирани преди 10. Една голяма част 
от отсечките, включително и по новите магистрали, са минали вече гаранционния период. Ние сме с 
надеждата, че парламентарната група ще излъчи такива експерти - юристи, икономисти, пътни 
инженери, с които да уточним всички възможности за извършване на такава проверка без всякакви 
притеснения от Агенция "Пътна инфраструктура", увери той.

burgasinfo.com - „Акве Калиде” вече може да се види още по-отблизо, ето защо
Публикувана: 16:45 / 15.03.2019

Удобни пешеходни пасарелки вече позволяват на всеки посетител да се запознае отблизо с 
древните забележителности на туристически комплекс "Акве Калиде". Изграждането им е част от 
поредния етап от реставрацията и консервацията на археологическия обект край Бургас. Кметът 
Димитър Николов и директорът на Регионалния исторически музей Милен Николов откриха днес 
новото съоръжение и разгледаха старините в истинските им мащаби. "Преди 11 години започнахме 
да търсим различни източници на финансиране - със собствени средства на Община Бургас, от 
републиканския бюджет и различни програми, за да стартираме археологическите разкопки. 
Разкритото досега е малка част, която обаче ни дава основание да продължим с дейностите по 
реставрация. Следва да осигурим средства за обследване за следващия етап, за да имаме 
готовност да направим експозиция и по-достъпно всичко, което е открито. Подготвяме и проект 
към ОП "Регионално развитие", с който да включим в общ туристически продукт "Акве Калиде", 
църквата "Св. Св. Кирил и Методий", остров "Света Анастасия" и Ченгене скеле", сподели кметът 
Димитър Николов. "Благодарение на тази политика в последните години културно-историческия 
туризъм в Бургас вече има сериозни видими резултати. Остава да надграждаме като продължим с 
реставрацията, консервацията и експонирането на археологическия обект", допълни директорът на 
регионалния исторически музей Милен Николов. Освен достъпната среда, по цялото протежение на 
пешеходните пасарелки е монтирано декоративно цветно осветление, което прави възможно и още 
по-атрактивно разглеждането на най-посещаваните бани в Източна Европа в продължение на две 
хилядолетия. Също така е отводнен и реставриран студеният басейн на римските терми, и са 
запечатани градежите в цялата южна част между аподитериума /съблекалня/ и банята на 
Сюлейман Великолепни. В следващия етап от социализацията на "Акве Калиде" предстои да бъдат 
консервирани и градежите в източната част на обекта, а над тях се предвижда да бъде изграден 
учебен музей с копие на римска баня. Последните дейности по консервация и реставрация на ТК 
"Акве Калиде" са част от проект "Общото културно наследство без граници-TOGETHER", финансиран 
по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Турция 2014-2020 г.

Преглед на медиите
16.3.2019 г. / Събота

129

https://www.burgasinfo.com/news/view/5/87594                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


btvnovinite.bg - БСП с второ писмо до АПИ, иска информация за 46 точки по основни
пътища у нас
Публикувана: 16:35 / 15.03.2019

БСП внесе второ писмо в Агенция "Пътна инфраструктура" с искане за анализ на пътни участъци от 
магистралите в лицензирана европейска лаборатория.
"Търсим истината за състоянието на пътната настилка в България, защото мина повече от половин 
година от инцидента при Своге, а все още няма експертиза за състоянието на пътната настилка в 
този участък", каза говорителят на ПГ на БСП Елена Йончева.
Тя добави, че все още няма и отговор от прокуратурата кое е довело до този инцидент и каква 
подмяна на част от пътната настилка е виновна за него.
"Продължаваме нашата битка за истината и внасяме второ писмо в АПИ, в което задаваме 46 
конкретни точки от магистралите „Хемус”, „Струма”, „Тракия”, „Марица”, пътя Видин - Кулата и 
околовръстния път на София, в които искаме да направим анализ на пътната настилка в 
сертифицирана европейска лаборатория", уточни Йончева.
Снимка: БГНЕС/НИМ
Тя коментира, че това са точки, които са строени или ремонтирани в последните пет години.
Йончева посочи, че тази проверка не е срещу българските строители. Тя бе категорична, че те строят 
качествено, стига да не им се налага да връщат около 40% от стойността на бюджета за пътната 
настилка към управляващите.
Дончо Атанасов, член на УС на АПИ, определи тези твърдения на Йончева като "абсурдни" и изтъкна 
пред медиите, че строителите у нас строят на най-ниски цени.

dunavmost.com - Елена Йончева: Строителите връщат 40% от парите за пътища на
управляващите
Публикувана: 16:35 / 15.03.2019

БСП внесе в АПИ искане за анализ на 46 конкретни точки на пътни участъци в страната, предава 
Агенция „Фокус“.
Искането беше внесено от лидера на БСП Корнелия Нинова, говорителя на ПГ на „БСП за България“ 
Елена Йончева, зам.-председателя на групата Георги Свиленски и други депутати от левицата. „Вие 
знаете, че ние търсим истината за състоянието на пътната настилка в България. Мина повече от 
половин година от инцидента в Своге, а все още няма отговор кой е виновен за смъртта на 20 
български граждани. Все още няма експертиза за състоянието на пътната настилка. Все още няма 
отговор от прокуратурата кое доведе до този инцидент и каква подмяна на част от пътната 
настилка е виновна за този инцидент“, каза още Елена Йончева пред журналисти веднага след като 
внесоха писмото си в Пътната агенция. Това е второ искане на БСП.
От левицата настояват АПИ да разреши взимането на проби от 46 конкретни точки на пътни 
участъци, построени или ремонтирани през последните пет години. Те са от магистралите „Тракия“, 
„Хемус“, “Марица” и “Струма”, както и от път 1-1 (Видин-Кулата) и околовръстното шосе на София
В контакти сме със 7 европейски лаборатории за извършване на техническа експертиза на 
пътищата, ще поемем разходите по нея. Това пък каза лидерът на БСП Корнелия Нинова пред 
журналисти след внасяне на писмото. „В контакт и разговори сме със 7 европейски лаборатории от 
7 различни европейски държави, на които пишем да ни отговорят дали могат и кога, при какви 
условия да извършат тази експертиза. Така че ще осигурим и това. Тя трябва да е независима, 
европейска и от лицензиран орган, за да бъде и обективна“, каза Нинова. Тя посочи, че БСП ще 
поеме разходите по експертизата.
"Ако на строителите не им се налага да връщат 40% от стойността на бюджета за пътна настилка 
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към управляващите, могат да правят много добри пътища", коментира от своя страна Елена 
Йончева, цитирана от Фокус. Говорителят на БСП заяви, че проверката на пътищата и анализът в 
европейски лаборатории не е насочен срещу българските строители. „Напротив ние смятаме, че 
българските строителни фирми, които извършват пътно строителство, са много професионални и 
имат капацитета да извършват качествено строителство“, посочи Елена Йончева. „Ако не им се 
налага, както твърдят специалисти, да връщат около 40% от стойността на бюджета за пътната 
настилка към управляващите, те ще имат възможността да правят много дори български пътища. 
Такива, които съответстват на европейските стандарти“, коментира Йончева.
Народният представител каза още, че анализа ще покаже няколко важни неща: каква е дебелината 
на пътната настилка, рецептите на асфалтовите смеси, дали са използвани неподходящи материали 
и равността на пътя. Елена Йончева уточни, че техническата експертиза ще даде и информация 
дали пътищата, които се строят и ремонтират в България в последните години са безопасни за 
българските граждани. "За да може това изследване да бъде коректно, изискваме от АПИ: проектни 
решения в части "геология", "геодезия", "пътна" и "технологичен ремонт", по които са изпълнявани 
различните видове работа; рецептите на асфалтовите смеси на различните пластове; 
сертификатите за вложените материали; протоколите и актовете при приемане на извършените 
строително-монтажните работи", добави говорителят на ПГ на левицата.
Абсурдни са твърденията, че строителите връщат 40% от бюджета за пътните настилки на 
управляващите, заяви инж. Дончо Атанасов, член на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, пред 
журналисти след като БСП внесе писмо с искане за анализ на 46 точки от българските пътища.Той 
се позова на базата на официални данни от европейските колеги, които се занимават със 
строителство на пътища, включително на Балканския полуостров. По думите му на база тези данни 
АПИ и строителите строят при най-ниски цени. "Как се е получило това във времето, това е друга 
тема и друга история. И сега по чисто официални данни Агенцията строи средно по 3,1 млн. евро на 
км. за разлика от Сърбия, която е някъде от около 5 млн. В пъти сравнено с европейските пътища, 
които се строят Агенцията строи по-евтино", каза ижн. Атанасов. Той подчерта, че никога и по 
никакъв повод не е нарушавано качеството на българските пътища.
„Агенцията не може да бъде въвличана в политически разправии, тъй като имам такива усещания“, 
допълни още инж. Атанасов.

glasove.com - Елена Йончева: Продължаваме битката за истината за състоянието на
пътищата у нас
Публикувана: 16:30 / 15.03.2019

"Продължаваме нашата битка за истината и внасяме второ писмо в АПИ, в което задаваме 46 
конкретни точки от магистралите Хемус, Струма, Тракия, Марица, пътя Видин - Кулата и 
околовръстния път на София, в които искаме да направим анализ на пътната настилка в 
сертифицирана европейска лаборатория", уточни Йончева.   Тя коментира, че това са отсечки, които 
са строени или ремонтирани в последните пет години.    Народният представител каза още, че този 
анализ ще покаже няколко важни неща: каква е дебелината на пътната настилка, рецептите на 
асфалтовите смеси, дали са използвани неподходящи материали и равността на пътя. Елена 
Йончева уточни, че техническата експертиза ще даде и информация дали пътищата, които се 
строят и ремонтират в България в последните години са безопасни за българските граждани. "За да 
може това изследване да бъде коректно, изискваме от АПИ: проектни решения в части "геология", 
"геодезия", "пътна" и "технологичен ремонт", по които са изпълнявани различните видове работа; 
рецептите на асфалтовите смеси на различните пластове; сертификатите за вложените материали; 
протоколите и актовете при приемане на извършените строително-монтажните работи", добави 
говорителят на ПГ на левицата. БСП е в контакт със седем европейски лаборатории от различни 
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държави, защото експертизата трябва да е независима и извършена от лицензирана лаборатория.   
Говорителят на ПГ на БСП заяви, че проверката на пътищата и анализът в европейски лаборатории 
не е насочен срещу българските строители. „Напротив, ние смятаме, че българските строителни 
фирми, които извършват пътно строителство, са много професионални и имат капацитета да 
извършват качествено строителство“, посочи Елена Йончева.   „Ако не им се налага, както твърдят 
специалисти, да връщат около 40% от стойността на бюджета за пътната настилка към 
управляващите, те ще имат възможността да правят много дори български пътища. Такива, които 
съответстват на европейските стандарти“, коментира Йончева.

actualno.com - БСП предлага да плати външен анализ за настилките на магистралите
Публикувана: 16:30 / 15.03.2019

Toва заяви депутатът от левицата Елена Йончева, след като от партията внeсохапо 
гореспоменатите магистрали."В контакти и разговори сме със 7 европейски лаборатории от 7 
европейски държави, които трябва да отговорят кога и при какви условия да се извърши тази 
експертиза", стана ясно от думите на Корнелия Нинова.Тя изтъкна, че експертизата ще бъде 
независима и от лицензиран орган, за да бъде обективна. Лично от. От БСПв областта на геологията, 
геодезията, пътния и технологичен ремонт, по които се изпълняват различните видове строително-
монтажни дейности. Социалистите искат. Освен за магистралите, Йончева уточни, че уточни, че в 
писмото са включени иГоворителят на БСП изтъкна, че експертизата ще покаже две неща. „Първо,. 
Това е как е изпълнена дебелината на пътната настилка във всеки един слой и какво е количеството 
на отделните слоеве. Ще покажат рецептите на тези асфалтови смески,“, обясни Елена Йончева. 
"Техническата експертиза ще даде информация дали пътищата, които се строят в България, са. 
"Става въпрос за нивото на сцепление, за образуване на коловози, и отводняване на 
повърхностните води, и трето дали са използвани системи за безопасност“, допълни тя. Тя 
припомни тежката катастрофа край Своге, като посочи, чеучастъка, където стана катастрофата. 
Йончева се закани БСП винаги да търси истината за състоянието на пътната настилка в България.Тя 
категорично заяви, че анализът, който социалистите настояват да се направи в европейски 
лаборатории,. От БСП са на мнение, че българските строителни фирми са професионалисти и имат 
капацитета да извършват качествено строителство. "Ако не им се налага, както твърдят 
специалисти, да връщат 40% от стойността на бюджета за пътната настилка към управляващите, те 
ще имат възможността да правят много добри български пътища и такива, които съответстват на 
българските стандарти", сигурна е тя. От своя страна, от когото и да било. Това изтъкна инж. Дончо 
Атанасов, член на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ пред журналисти. „Работим по два 
основни закона- Закона за устройство на територията и Закона за пътищата. Минали сме проверки 
многократно, вече повече от три месеца. На питанията на парламентарната група сме върнали 
отговор. Чакаме да се излъчи експертна група за професионален дебат, тъй като“, посочи той. 
Според него така ще могат да се търсят законови, нормативни и технически действия, с които да 
бъде извършена такава проверка. „Проверки, включително от ЕК, по време на строителство сме 
минали многократно“, каза още инж. Атанасов.

vevesti.bg - Нинова: Парламентът е изчерпан морално и политически (допълнена)
Публикувана: 16:30 / 15.03.2019

„Събитията от последните дни доказват правотата на БСП, че този парламент е изчерпан морално и 
политически.“ Това коментира лидерката на БСП Корнелия Нинова след внасянето на писмо в 
Агенция „Пътна инфраструктура“, предаде БТА. Според Нинова в последните дни парламентът не е 
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място, където се гласуват закони, а място за „търговия“. „Още по-ясно става в последните дни, че 
това не е място, където се пишат закони в интерес на държавата и на хората, а място, където се 
търгува. Брой гласове срещу определена цена с една едничка цел да се задържат по-дълго на власт. 
Досега с новата тройна коалиция ГЕРБ – ДПС и „Обединени патриоти“, а сега се оказва, че и с 
търговията с ВОЛЯ на всяка цена ще се крепи мнозинство. Така не може да се управлява държава“, 
каза лидерът на БСП. Нинова коментира, че това е нестабилно, то поражда нестабилност и не може 
да роди трайно законодателство. „Прав е колегата Георги Марков – това е тежка парламентарна 
агония, която за съжаление ще се отразява всеки ден на българина“, каза още тя. Нинова коментира 
промените в изборното законодателство, приети днес в парламента и настоя, че парламентарната 
група на БСП няма да се върне в парламента. Причините за това са, че остават възможностите за 
манипулация и фалшификация на изборите. Нинова уточни, че остава възможността в комисиите 
да се гласува с 50% присъствено мнозинство, което тя определи като предпоставка за манипулация, 
остават мъртвите души в списъците, остава невъзможността с касационна жалба да се обжалва във 
Върховния административен съд. „Тоест съмненията за подмяната на вота и фалшификацията на 
изборите остават“, каза Нинова. БСП внесе второ писмо в Агенция „Пътна инфраструктура“ с искане 
за анализ на пътни участъци от магистралите в лицензирана европейска лаборатория. След 
внасянето на писмото лидерът на БСП Корнелия Нинова заяви, че са готови да заплатят анализа и 
са в контакт със седем европейски лаборатории от седем различни европейски държави. Елена 
Йончева уточни, че за да бъде направен анализът, е необходим отговор по Закона за достъп до 
информация от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“ по 46 точки. Те се отнасят за проектните 
решения в части геология, геодезия, технологичен ремонт, по които са изпълнени различните видове 
ремонти, както и рецептите на асфалтовите смеси, сертификатите за вложени материали, 
протоколите и актовете по приемане на завършените строително-монтажни работи. Анализът, за 
който настояват от БСП, включва участъци, строени в последните пет години или ремонтирани в 
този период от време от магистралите „Хемус“, „Струма“, „Тракия“, „Марица“, първокласния път 
Видин – Кулата и Околовръстното на София. Според Йончева тази експертиза ще покаже две неща 
– първо качеството на настилката и това дали пътищата са безопасни за българските граждани. 
Йончева заяви, че продължават да настояват за истината за причината за тежкия пътен инцидент 
край Своге в края на миналото лято. Йончева изрази възмущението си, че половин година след 
трагичния инцидент все още няма експертиза за състоянието на пътната настилка и отговор на 
прокуратурата. Йончева посочи, че тази проверка не е срещу българските строители. Тя бе 
категорична, че те строят качествено, стига да не им се налага да връщат около 40% от стойността 
на бюджета за пътната настилка към управляващите. Дончо Атанасов, член на УС на АПИ, определи 
тези твърдения на Йончева като „абсурдни“ и изтъкна пред медиите, че строителите у нас строят на 
най-ниски цени.

dariknews.bg - БСП с второ писмо до АПИ с искане за анализ на пътни участъци от
магистралите
Публикувана: 16:30 / 15.03.2019

БСП внесе второ писмо в Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) с искане за анализ на пътни 
участъци от магистралите в лицензирана европейска лаборатория. След внасянето на писмото 
лидерът на БСП Корнелия Нинова заяви, че са готови да заплатят анализа и са в контакт със седем 
европейски лаборатории от седем различни европейски държави. 
  
Елена Йончева уточни, че за да бъде направен анализът, е необходим отговор по Закона за достъп 
до информация от страна на Агенция "Пътна инфраструктура" по 46 точки. Те се отнасят за 
проектните решения в части геология, геодезия, технологичен ремонт, по които са изпълнени 
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различните видове ремонти, както и рецептите на асфалтовите смеси, сертификатите за вложени 
материали, протоколите и актовете по приемане на завършените строително-монтажни работи. 
  
Анализът, за който настояват от БСП, включва участъци, строени в последните пет години или 
ремонтирани в този период от време от магистралите "Хемус", "Струма", "Тракия", "Марица", 
първокласния път Видин - Кулата и Околовръстното на София. 
  
Според Йончева тази експертиза ще покаже две неща - първо, качеството на настилката и това 
дали пътищата са безопасни за българските граждани. 
  
Йончева заяви, че продължават да настояват за истината за причината за тежкия пътен инцидент 
край Своге в края на миналото лято. Йончева изрази възмущението си, че половин година след 
трагичния инцидент все още няма експертиза за състоянието на пътната настилка и отговор на 
прокуратурата. 
  
Йончева посочи, че тази проверка не е срещу българските строители. Тя бе категорична, че те строят 
качествено, стига да не им се налага да връщат около 40% от стойността на бюджета за пътната 
настилка към управляващите. 
  
Агенцията не може да бъде въвличана в политически разправии, тъй като имам такива усещания. 
Това коментира от своя страна Дончо Атанасов, член на УС на Агенция "Пътна инфраструктура" 
(АПИ), след като БСП внесе второто писмо към АПИ. 
  
"След като над три месеца очаквам експерти да дойдат при нас и да водим такъв дебат, за какво 
друго човек да си помисли. Дават се голословни твърдения, които не почиват на никакви дейности 
или факти", категоричен бе Атанасов в отговор на действията на БСП. 
  
Той заяви, че в Агенция "Пътна инфраструктура" остават отворени за диалог с парламентарната 
група на левицата. Атанасов припомни, че още през декември миналата година са върнали отговор 
на питанията им и в момента очакват от тях да излъчат експертна група, с която да бъдат 
установени начините, по които може да бъде извършена такава проверка от независима европейска 
агенция. 
  
"Има участъци, които са строени преди 30 години, други са ремонтирани преди 10. Една голяма част 
от отсечките, включително и по новите магистрали, са минали вече гаранционния период. Ние сме с 
надеждата, че парламентарната група ще излъчи такива експерти - юристи, икономисти, пътни 
инженери, с които да уточним всички възможности за извършване на такава проверка без всякакви 
притеснения от Агенция "Пътна инфраструктура", увери той.

bnr.bg - БСП с второ писмо до АПИ с искане за анализ на пътни настилки
Публикувана: 16:25 / 15.03.2019

От парламентарната група на БСП внесоха второ писмо до  Агенция „Пътна инфраструктура“ искане 
за анализ на 46 участъка от пътищата в  България, който да бъде направен в европейски 
лаборатории. Говорителят на БСП  Елена Йончева уточни, че става въпрос за участъци от 
магистралите „Хемус“,  „Струма“, „Тракия“, „Марица“ , както и от първокласния път Видин- Кулата и  
Околовръстното шосе на София. Йончева каза още, че исканият анализ за  качеството на тези 
пътища  не е критика  срещу българските фирми-строители.  „Тази експертиза ще покаже 
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качеството на настилката.  Ще покаже дали са използвани неподходящи материали. Техническата 
експертиза  също така ще даде информация дали пътищата, които се строят и ремонтират в  
България през последните 5 години са безопасни за българските граждани“, заяви  Елена Йончева.  
Тя допълни, че експертизите ще докажат още какво е  нивото на сцепление, отводняването на 
повърхностните води и дали са използвани  системи за безопасност. Дончо Атанасов, член на УС на 
АПИ, от своя страна заяви, че при строителството на пътищата у нас по никакъв начин не се 
нарушава  качеството им на изграждане и цената, на която се строят е една от най-ниските. 
„Законът за устройство на територията и за устройство  на пътищата дават нормативната база, по 
която могат да бъдат извършени  проверки, от кой, кога и по какъв начин. Така че ние сме със 
надеждата, че парламентарната  група ще излъчи такива експерти, с които ще седнем да уточним 
всички  възможности за извършване на такава проверка без всякакви притеснения от страна  на 
АПИ“, каза Атанасов.

burgas-podlupa.com - "Ако не връщаха 40%". БСП отново иска европейски анализ на
пътната настилка
Публикувана: 16:25 / 15.03.2019

БСП внесе второ искане в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за анализ на пътни участъци от 
магистралите в лицензирана европейска лаборатория, съобщи БТА. Анализът, за който настояват от 
БСП, включва участъци, строени в последните пет години или ремонтирани в този период от време 
от магистралите „Хемус“, „Струма“, „Тракия“, „Марица“, първокласния път Видин - Кулата и 
Околовръстното на София. Според депутатката от БСП Елена Йончева тази експертиза ще покаже 
какво е качеството на настилката и дали пътищата са безопасни за българските граждани. За пръв 
път от левицата внесоха такова искане след катастрофата край Своге през лятото на 2018 г., при 
която загинаха 20 души. „Все още няма експертиза за състоянието на пътната настилка. Все още 
няма отговор от прокуратурата кое доведе до този инцидент и каква подмяна на част от пътната 
настилка е виновна за този инцидент“, каза още Йончева. След внасянето на писмото лидерката на 
БСП Корнелия Нинова заяви, че от партията са готови да заплатят анализа и са в контакт със седем 
европейски лаборатории от седем различни европейски държави. „Ако не им се налага ( на 
строителите - б.р. ), както твърдят специалисти, да връщат около 40% от стойността на бюджета за 
пътната настилка към управляващите, те ще имат възможността да правят много дори български 
пътища. Такива, които съответстват на европейските стандарти“, коментира Йончева, цитирана от 
"Фокус".

kmeta.bg - До 1000 нови работни места чака Враца тази година
Публикувана: 16:25 / 15.03.2019

Във Враца, която бе отличена като най-успешна община на наградите "Инвеститор на годината" 
2018, организирани от Българската агенция за инвестиции, се очаква да се разкрият 900 работни 
места до края на 2019 г., коментира Калин Каменов, кмет на община Враца, бивш зам.-министър на 
младежта и спорта; в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов по телевизия 
„Bloomberg”.
С две компании вече обявихме намеренията си за инвестиции във Враца, разкри Калин Каменов.
"Първият голям завод, който започва изграждането си в града, е на германската компания MD 
Elektronik, чиято инвестиция е на стойност близо 22 млн. лв. Идеята е там да се произвеждат кабели 
и електроника за всички световни марки автомобили. Тези 300 работни места са изключително 
ценни за Враца и региона, тъй като ще привлекат работна ръка от цяла Врачанска област и 
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съседните на нея", отбеляза той.
Втората фирма инвеститор, с която се финализират преговори, е турската T Class. Инвестицията ще 
е в рамките на 30 млн. лв и включва 500 работни позиции с перспектива да стигнат до 1500. Там ще 
се произвеждат всички компоненти за световните марки автомобили, свързани с горивни системи, 
каучукови и алуминиеви връзки. Третата компания, която смята да инвестира, е "Монбат". 
Инвестицията ще е през Фонда на фондовете и Фонда за регионално развитие", обясни кметът на 
Враца и припомни, че преди няколко дни се откри хипермаркетът "Практикер", който инвестира 
около 10 млн. лв, спомена още Калин Каменов. Близо 62 млн. лв общо са инвестициите до момента, 
допълни той.

bulfax.com - БСП иска проверка на асфалта на 46 точки на магистралите в страната
Публикувана: 16:20 / 15.03.2019

Няколко месеца след като поиска проверка на качеството на магистралите, БСП внесе в Агенция 
"Пътна инфраструктура" искане за проверка на 46 конкретни точки по пътищата в страната. Става 
въпрос за участъци от магистралите "Хемус", "Струма", "Тракия" и "Марица", както и от 
Околовръстното шосе на София и пътя Видин - Кулата.
Според депутата Елена Йончева трябва да се провери как е изпълнена пътната настилка, тъй като 
на...

smolyannews.com - Надежда Митева: Кариерното ориентиране трябва да се насочи
към по-малките ученици
Публикувана: 16:20 / 15.03.2019

Надежда Митева е управител на  Регионалното сдружение на Научно-техническите съюзи в Смолян. 
Един от основните проблеми днес е липсата на интерес към професионалното средно образование, 
а то е изключително необходимо, защото в производството повече са работещите специалисти със 
средно образование. „Този проблем, според мен се насложи със загубата на доверие и престиж в 
професионалните училища. Мисля, че с новите реформи, с допълнителното финансиране на 
дуалното обучение, ще се върне престижът на професионалните гимназии. И ние също можем да 
помогнем за това“, каза управителят на Регионалното сдружение на Научно-техническите съюзи в 
Смолян  Надежда Митева. По думите й друго слабо място е липсата на кариерно ориентиране сред 
по-малките ученици. „Обикновено кариерното ориентиране е насочено към учениците в 
гимназиална възраст. Смятам, че трябва да се работи с много по-малки деца, за да се  запознаят и 
се насочат към различни професии. Така, стигайки в седми клас, когато трябва да изберат каква ще 
е тяхната ориентация за гимназиално образование, те вече ще имат представа, че могат да учат 
професия в средното образование“, каза още Митева. Като управител на Регионалното сдружение  
на научно-техническите съюзи в Смолян тя посочи, че напоследък няма много млади членове на 
сдружението, което според нея се дължи на намаляващата промишленост в града. Чрез различни 
дейности, Съюзът се опитва да мотивира младежите да избират да учат технически специалности и 
да се реализират в инженерните науки. В Регионалното сдружение на Научно-техническите съюзи в 
Смолян членуват специалисти от различни сфери на науката и техниката и техни сдружения. Пет 
съюза са основните членове  – на геодезистите, на строителите, на икономистите, Съюзите по 
лесотехника и по машиностроене. „Те организират различни мероприятия за своите членове, а ние, 
като обединяващ съюз, им предоставяме поле за изява, финансираме частично или изцяло някои от 
тези мероприятия,  каза управителят Надежда Митева.  Сдружението поддържа контакти с 
училищата, с филиала на ПУ в Смолян. Преди две години даваше  награда за най-добър дипломен 
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проект и вероятно през тази година ще възобнови тази инициатива, за да привлече студентите в 
града. Като дългосрочна цел Митева посочи привличането на работещи специалисти, които да 
станат посланици в училищата на науките в своите професионални сфери. Могат да преподават 
материала не през теорията в учебника, а през работата, която те вършат. „Този опит е дал много 
добри резултати в други държави в Европа. Трябват ни млади специалисти от областта на 
техниката, които са готови да отделят време и енергия за тази цел“, каза още управителят на 
Регионалното сдружение  на научно-техническите съюзи в Смолян Надежда Митева.

petel.bg - БСП внесе второ писмо в АПИ с искане за анализ на пътни участъци от
магистралите в лицензирана европейска лаборатория
Публикувана: 16:20 / 15.03.2019

БСП внесе второ писмо в Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ с искане за анализ на пътни 
участъци от магистралите в лицензирана европейска лаборатория. След внасянето на писмото 
лидерът на БСП Корнелия Нинова заяви, че са готови да заплатят анализа и са в контакт със седем 
европейски лаборатории от седем различни европейски държави, съобщава БТА.         Елена Йончева 
уточни, че за да бъде направен анализът, е необходим отговор по Закона за достъп до информация 
от страна на Агенция "Пътна инфраструктура" по 46 точки. Те се отнасят за проектните решения в 
части геология, геодезия, технологичен ремонт, по които са изпълнени различните видове ремонти, 
както и рецептите на асфалтовите смеси, сертификатите за вложени материали, протоколите и 
актовете по приемане на завършените строително-монтажни работи. Анализът, за който настояват 
от БСП, включва участъци, строени в последните пет години или ремонтирани в този период от 
време от магистралите "Хемус", "Струма", "Тракия", "Марица", първокласния път Видин - Кулата и 
Околовръстното на София. Според Йончева тази експертиза ще покаже две неща - първо 
качеството на настилката и това дали пътищата са безопасни за българските граждани. Йончева 
заяви, че продължават да настояват за истината за причината за тежкия пътен инцидент край Своге 
в края на миналото лято. Йончева изрази възмущението си, че половин година след трагичния 
инцидент все още няма експертиза за състоянието на пътната настилка и отговор на 
прокуратурата. Йончева посочи, че тази проверка не е срещу българските строители. Тя бе 
категорична, че те строят качествено, стига да не им се налага да връщат около 40% от стойността 
на бюджета за пътната настилка към управляващите. Дончо Атанасов, член на УС на АПИ, определи 
тези твърдения на Йончева като "абсурдни" и изтъкна пред медиите, че строителите у нас строят на 
най-ниски цени.

tvevropa.com - БСП внесе искане за проби от магистралите ни, от АПИ заявиха, че не
се притесняват
Публикувана: 16:20 / 15.03.2019

БСП внесе искане в Агенция „Пътна инфраструктура“ за взимане на проби от 46 конкретни точки по 
магистралите ни. Това е продължение на искането на социалистите за изготвяне на независима 
експертиза относно качеството на пътищата у нас. От АПИ заявиха, че нямат притеснения от 
направата на такава експертиза и изразиха съмнение, че левицата се опитва да извлече 
политически дивиденти.   БСП настояват европейска лицензирана лаборатория да направи анализ 
на проби от 46 конкретни точки от магистралите ни, построени или ремонтирани през последните 5 
години. Това е продължение на искането на левицата за независима експертиза относно качеството 
на настилките по българските пътища. Разходите за изготвянето на изследването ще бъдат покрити 
изцяло от партията, увериха социалистите.   Елена Йончева депутат от ПГ на „БСП за България“: „Как 
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е изпълнена дебелината на пътя, рецептите на асфалтовите смески, дали са използвани 
неподходящо материали и равността на пътя. Техническата експертиза ще даде информация дали 
пътищата са безопасни за българските граждани. Става въпрос за нивото на сцепление, образуване 
на коловози и отводняване на водите и дали са спазени системите за безопасност.“   От АПИ 
заявиха, че не се притесняват от подобна проверка и изразиха съмнение, че социалистите се 
опитват да извлекат политически дивиденти на техен гръб.   Дончо Атанасов, член на УС на АПИ: 
„През последните години сме изградили 350 км автомагистрали, рехабилитирали сме хиляди 
километра пътища, така че очакваме експертите, които парламентарната група ще излъчи, за да 
седнем, да проведем един сериозен дебат, за да пазим авторитета на България. Агенцията не може 
да бъда въвличана в политически разправии, тъй като имам такива усещания.“   От БСП 
категорично заявиха, че анализът, за който настояват, не е насочен срещу строителите у нас.

banker.bg - БСП внесе искане за проби от 50 конкретни точки по магистралите ни
Публикувана: 16:15 / 15.03.2019

Банкеръ Daily
Лидерът на БСП Корнелия Нинова, говорителят на парламентарната група на "БСП за България" 
Елена Йончева и група народни представители внесоха в Агенция "Пътна инфраструктура" искане да 
се разреши взимането на проби от 50 конкретни точки на пътни участъци, построени или 
ремонтирани през последните пет години - от магистралите "Тракия", "Хемус", "Марица" и "Струма", 
както и от път 1-1 и околовръстното шосе на София. Пробите ще бъдат взети от европейски 
лицензирани лаборатории за проверка на качеството на магистралите. Това е продължение на 
искането на БСП да бъде направена независима експертиза за качеството на магистралите в 
България.
"Експертизата на независимата европейска лаборатория ще покаже няколко неща - качеството на 
настилката и какво е количеството на отделните слоеве, ще покаже дали са използвани 
неподходящи материали", заяви Елена Йончева пред журналисти. Проверката ще даде информация 
дали пътищата са безопасни за българските граждани. Тя посочи, че са изискали от АПИ рецептите 
за асфалтовите смеси и сертификатите за материалите.
"В разговор сме със 7 лаборатории, те ще ни отговорят колко ще струва това. БСП ще поеме 
разходите", уточни лидерът на БСП Корнелия Нинова. Тя заяви категорично, че левицата няма да се 
върне в парламента и че съмнението за фалшификация на изборите остава.
"Това е тежка парламентарна агония. Хората се борят да живеят нормално и да си плащат сметките, 
а другите се борят за кокала и властта. Това са два различни свята", коментира още Нинова. По 
думите й с търговията с "Воля" на всяка цена се крепи мнозинство - така не може да се управлява 
държава и това не е стабилност.
"Събитията в последните дни доказват правотата ни за излизането и за факта, че този парламент е 
изчерпан и морално, и законодателно и политически", подчерта Нинова. Според нея още по-ясно 
става в последните дни, че това не е място, където се пишат закони в интерес на държавата и на 
хората, а място, където се търгува.
"Брой гласове срещу определен ангажимент от управляващите с една едничка цел - да се задържат 
по-дълго на власт. Досега в новата тройна коалиция ГЕРБ, ДПС и "Обединени патриоти", а сега се 
оказва, че и с търговията с "Воля" на всяка цена ще се крепи мнозинство. Така не може да се 
управлява държава. Това е нестабилна власт", заяви лидерът на БСП.

provaton.bg - Елена Йончева: Ако строителите не връщат към управляващите 40% от
бюджета, ще правят по-добри пътища
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Публикувана: 16:05 / 15.03.2019

Внасяме второ писмо в АПИ с конкретни точки за анализ, продължаваме нашата битка за истината 
за пътната настилка, заяви говорителят на ПГ на БСП.
Ако на строителите не им се налага да връщат 40% от стойността на бюджета за пътна настилка към 
управляващите, могат да правят много добри пътища. Това каза говорителят на ПГ на „БСП за 
България“ Елена Йончева след внасяне на писмо с искане за анализ на 46 точки от българските 
пътища, предаде Агенция „Фокус“.
Говорителят на ПГ на БСП заяви, че проверката на пътищата и анализът в европейски лаборатории 
не е насочен срещу българските строители. „Напротив, ние смятаме, че българските строителни 
фирми, които извършват пътно строителство, са много професионални и имат капацитета да 
извършват качествено строителство“, посочи Елена Йончева.
„Ако не им се налага, както твърдят специалисти, да връщат около 40% от стойността на бюджета за 
пътната настилка към управляващите, те ще имат възможността да правят много дори български 
пътища. Такива, които съответстват на европейските стандарти“, коментира Йончева.
Продължаваме нашата битка за истината за пътната настилка и внасяме второ писмо в АПИ, в 
което конкретизираме конкретните точки за анализ, каза говорителят на ПГ на „БСП за България“.
По думите й този анализ трябва да бъде осъществен в европейска лицензирана лаборатория.
Елена Йончева уточни, че става въпрос за участъци от магистралите „Хемус“, „Струма“, „Тракия“, 
„Марица“ . „Тези участъци са строени или ремонтирани в последните пет години, това е периодът на 
устойчивост“, поясни тя и уточни, че в писмото са включени и първокласен път I Видин – Кулата и 
Околовръстното шосе на София. Тя изтъкна, че експертизата ще покаже две неща.
„Първо, качеството на настилката. Това е как е изпълнена дебелината на пътната настилка във 
всеки един слой и какво е количеството на отделните слоеве. Ще покажат рецептите на тези 
асфалтови смески, дали са използвани неподходящи материали и равността на пътя“, обясни Елена 
Йончева.
„Техническата експертиза също така ще даде информация дали пътищата, които се строят в 
България са безопасни за българските граждани. Става въпрос за нивото на сцепление, за 
образуване на коловози, и отводняване на повърхностните води, и трето дали са използвани 
системи за безопасност“, допълни тя.
„За да може това изследване да бъде коректно, изискваме от АПИ по Закона за достъп до 
информация, проектни решения в части геология, геодезия, пътен и технологичен ремонт, по които 
са изпълнени различните видове строително-монтажни работи. Изискваме рецептите на 
асфалтовите смеси на различните видове пластове. Ще изискваме сертификатите за вложени 
материали, ще изискваме протоколите и актовете при приемане на завършените строително-
монтажни работи на пътната настилка“, каза още Елена Йончева.

smolyandnes.com - Надежда Митева: Кариерното ориентиране трябва да се насочи
към по-малките ученици
Публикувана: 16:05 / 15.03.2019

Надежда Митева е управител на    Регионалното сдружение на Научно-техническите съюзи в 
Смолян. Един от основните проблеми днес е липсата на интерес към професионалното средно 
образование, а то е изключително необходимо, защото в производството повече са работещите 
специалисти със средно образование. „Този проблем, според мен се насложи със загубата на 
доверие и престиж в професионалните училища. Мисля, че с новите реформи, с допълнителното 
финансиране на дуалното обучение, ще се върне престижът на професионалните гимназии. И ние 
също можем да помогнем за това“, каза управителят на Регионалното сдружение на Научно-
техническите съюзи в Смолян    Надежда Митева. По думите й друго слабо място е липсата на 
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кариерно ориентиране сред по-малките ученици. „Обикновено кариерното ориентиране е насочено 
към учениците в гимназиална възраст. Смятам, че трябва да се работи с много по-малки деца, за да 
се    запознаят и се насочат към различни професии. Така, стигайки в седми клас, когато трябва да 
изберат каква ще е тяхната ориентация за гимназиално образование, те вече ще имат представа, че 
могат да учат професия в средното образование“, каза още Митева. Като управител на 
Регионалното сдружение    на научно-техническите съюзи в Смолян тя посочи, че напоследък няма 
много млади членове на сдружението, което според нея се дължи на намаляващата промишленост в 
града. Чрез различни дейности, Съюзът се опитва да мотивира младежите да избират да учат 
технически специалности и да се реализират в инженерните науки. В Регионалното сдружение на 
Научно-техническите съюзи в Смолян членуват специалисти от различни сфери на науката и 
техниката и техни сдружения. Пет съюза са основните членове    – на геодезистите, на строителите, 
на икономистите, Съюзите по лесотехника и по машиностроене. „Те организират различни 
мероприятия за своите членове, а ние, като обединяващ съюз, им предоставяме поле за изява, 
финансираме частично или изцяло някои от тези мероприятия,    каза управителят Надежда 
Митева.    Сдружението поддържа контакти с училищата, с филиала на ПУ в Смолян. Преди две 
години даваше    награда за най-добър дипломен проект и вероятно през тази година ще възобнови 
тази инициатива, за да привлече студентите в града. Като дългосрочна цел Митева посочи 
привличането на работещи специалисти, които да станат посланици в училищата на науките в 
своите професионални сфери. Могат да преподават материала не през теорията в учебника, а през 
работата, която те вършат. „Този опит е дал много добри резултати в други държави в Европа. 
Трябват ни млади специалисти от областта на техниката, които са готови да отделят време и 
енергия за тази цел“, каза още управителят на Регионалното сдружение    на научно-техническите 
съюзи в Смолян Надежда Митева.

provaton.bg - Елена Йончева: Ако строителите не връщат към управляващите 40% от
бюджета, ще правят по-добри пътища
Публикувана: 16:05 / 15.03.2019

Внасяме второ писмо в АПИ с конкретни точки за анализ, продължаваме нашата битка за истината 
за пътната настилка, заяви говорителят на ПГ на БСП.
Ако на строителите не им се налага да връщат 40% от стойността на бюджета за пътна настилка към 
управляващите, могат да правят много добри пътища. Това каза говорителят на ПГ на „БСП за 
България“ Елена Йончева след внасяне на писмо с искане за анализ на 46 точки от българските 
пътища, предаде Агенция „Фокус“.
Говорителят на ПГ на БСП заяви, че проверката на пътищата и анализът в европейски лаборатории 
не е насочен срещу българските строители. „Напротив, ние смятаме, че българските строителни 
фирми, които извършват пътно строителство, са много професионални и имат капацитета да 
извършват качествено строителство“, посочи Елена Йончева.
„Ако не им се налага, както твърдят специалисти, да връщат около 40% от стойността на бюджета за 
пътната настилка към управляващите, те ще имат възможността да правят много дори български 
пътища. Такива, които съответстват на европейските стандарти“, коментира Йончева.
Продължаваме нашата битка за истината за пътната настилка и внасяме второ писмо в АПИ, в 
което конкретизираме конкретните точки за анализ, каза говорителят на ПГ на „БСП за България“.
По думите й този анализ трябва да бъде осъществен в европейска лицензирана лаборатория.
Елена Йончева уточни, че става въпрос за участъци от магистралите „Хемус“, „Струма“, „Тракия“, 
„Марица“ . „Тези участъци са строени или ремонтирани в последните пет години, това е периодът на 
устойчивост“, поясни тя и уточни, че в писмото са включени и първокласен път I Видин – Кулата и 
Околовръстното шосе на София. Тя изтъкна, че експертизата ще покаже две неща.
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„Първо, качеството на настилката. Това е как е изпълнена дебелината на пътната настилка във 
всеки един слой и какво е количеството на отделните слоеве. Ще покажат рецептите на тези 
асфалтови смески, дали са използвани неподходящи материали и равността на пътя“, обясни Елена 
Йончева.
„Техническата експертиза също така ще даде информация дали пътищата, които се строят в 
България са безопасни за българските граждани. Става въпрос за нивото на сцепление, за 
образуване на коловози, и отводняване на повърхностните води, и трето дали са използвани 
системи за безопасност“, допълни тя.
„За да може това изследване да бъде коректно, изискваме от АПИ по Закона за достъп до 
информация, проектни решения в части геология, геодезия, пътен и технологичен ремонт, по които 
са изпълнени различните видове строително-монтажни работи. Изискваме рецептите на 
асфалтовите смеси на различните видове пластове. Ще изискваме сертификатите за вложени 
материали, ще изискваме протоколите и актовете при приемане на завършените строително-
монтажни работи на пътната настилка“, каза още Елена Йончева.

news.bg - АПИ не иска да я въвличат в политически разправии
Публикувана: 16:00 / 15.03.2019

Инж. Дончо Атанасов, член на управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура", се 
противопостави на това АПИ да бъде въвличана в политически разправии.
Дончо Атанасов посрещна лидера на БСП Корнелия Нинова, Елена Йончева и други депутати 
социалисти при внасянето на искането им за извършване на анализ на проби от 46 точки от четири 
български магистрали.
"Има пътни участъци, които са строени преди 30 години, други са ремонтирани преди 15, други - 
преди 10. Една голяма част от отсечките, включително и по новите автомагистрали, някои отсечки 
са минали вече и гаранционния период", каза Атанасов.
Той определи като абсурдни твърденията, че фирмите връщат 40% от стойността на бюджета за 
пътната настилка на управляващите, тъй като на Балканския полуостров строителите предлагат 
най-ниските цени.
Той отчете, че по чисто официални данни АПИ строи по 3 100 000 евро на километър за разлика от 
Сърбия, където е 5 млн. евро на километър.
"Никога и по никакъв повод ние не сме нарушавали качеството на българските пътища", категоричен 
е той, като отчете през последни 3-4 години са изградени 350 км на автомагистралите, 
рехабилитирани са хиляди километри пътища.
Той е категоричен, че АПИ не се страхува и не притеснява от никакви проверки, от когото и да било, 
защото агенцията работи по два основни закона - Законът за пътищата и Законът за устройство на 
територията. Тези два закона дават нормативната база и указват кой може да прави проверки, кога 
и по какъв начин.
Атанасов чака да се излъчи експертна група от юристи, икономисти и инженери, които в един 
професионален дебат да търсят законови, нормативни и технически действия, с които да се запази 
авторитета на България.
Припомняме, на 6 ноември 2018 г. от БСП настояваха за техническа експертиза на проблемните 
пътища. Още същия ден от АПИ определиха бившия шеф на агенцията за председател на Дончо 
Атанасов да разследва сам себе си - той ръководеше агенцията, когато са правени въпросните 
ремонти на пътищата.
За техническа експретиза на пътищата се заговори след катастрофата край Своге, когато на място 
загинаха 17 души, а по-късно жертвите достигнаха до 21. Тогава редица експерти поставиха под 
съмнение дали пътят е изграден както е било по план, а разследващите взеха три вида проби.
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Малко след това получиха отговор от АПИ. В отговор Нинова заяви, от АПИ хвърлят прах в очите и 
че е абсурдно да не може да се прави проверка на вече построен път. Левите не са съгласни 
строителят сам да определи коя лаборатория да го провери.
На следващия ден от столетницата уточниха, че искат проверка на пътищата, строени и 
ремонтирани по време на трите мандата на Бойко Борисов, а не 40 години по-рано.
Проверка на пътя край Своге установи, че в пътя е имало варовик - съдържание, което не се вписва 
във формулата за пътна настилка.

epicenter.bg - Елена Йончева: Ако строителите не връщат към управляващите 40% от
бюджета, ще правят по-добри пътища
Публикувана: 16:00 / 15.03.2019

Ако на строителите не им се налага да връщат 40% от стойността на бюджета за пътна настилка към 
управляващите, могат да правят много добри пътища. Това каза говорителят на ПГ на „БСП за 
България“ Елена Йончева след внасяне на писмо с искане за анализ на 46 точки от българските 
пътища, предаде Агенция „Фокус“.
Говорителят на ПГ на БСП заяви, че проверката на пътищата и анализът в европейски лаборатории 
не е насочен срещу българските строители. „Напротив, ние смятаме, че българските строителни 
фирми, които извършват пътно строителство, са много професионални и имат капацитета да 
извършват качествено строителство“, посочи Елена Йончева.
„Ако не им се налага, както твърдят специалисти, да връщат около 40% от стойността на бюджета за 
пътната настилка към управляващите, те ще имат възможността да правят много дори български 
пътища. Такива, които съответстват на европейските стандарти“, коментира Йончева.
Продължаваме нашата битка за истината за пътната настилка и внасяме второ писмо в АПИ, в 
което конкретизираме конкретните точки за анализ, каза говорителят на ПГ на „БСП за България“.
По думите й този анализ трябва да бъде осъществен в европейска лицензирана лаборатория.
Елена Йончева уточни, че става въпрос за участъци от магистралите „Хемус“, „Струма“, „Тракия“, 
„Марица“ . „Тези участъци са строени или ремонтирани в последните пет години, това е периодът на 
устойчивост“, поясни тя и уточни, че в писмото са включени и първокласен път I Видин – Кулата и 
Околовръстното шосе на София. Тя изтъкна, че експертизата ще покаже две неща.
„Първо, качеството на настилката. Това е как е изпълнена дебелината на пътната настилка във 
всеки един слой и какво е количеството на отделните слоеве. Ще покажат рецептите на тези 
асфалтови смески, дали са използвани неподходящи материали и равността на пътя“, обясни Елена 
Йончева.
„Техническата експертиза също така ще даде информация дали пътищата, които се строят в 
България са безопасни за българските граждани. Става въпрос за нивото на сцепление, за 
образуване на коловози, и отводняване на повърхностните води, и трето дали са използвани 
системи за безопасност“, допълни тя.
„За да може това изследване да бъде коректно, изискваме от АПИ по Закона за достъп до 
информация, проектни решения в части геология, геодезия, пътен и технологичен ремонт, по които 
са изпълнени различните видове строително-монтажни работи. Изискваме рецептите на 
асфалтовите смеси на различните видове пластове. Ще изискваме сертификатите за вложени 
материали, ще изискваме протоколите и актовете при приемане на завършените строително-
монтажни работи на пътната настилка“, каза още Елена Йончева.

segabg.com - Йончева: Строителите връщат 40% от парите за пътища на
управляващите
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БСП внесе в АПИ искане за анализ на 46 конкретни точки на пътни участъци в страната, предава  
Агенция „Фокус “. Искането беше внесено от лидера на БСП Корнелия Нинова, говорителя на ПГ на 
„БСП за България“ Елена Йончева, зам.-председателя на групата Георги Свиленски и други депутати 
от левицата. „Вие знаете, че ние търсим истината за състоянието на пътната настилка в България. 
Мина повече от половин година от инцидента в Своге, а все още няма отговор кой е виновен за 
смъртта на 20 български граждани. Все още няма експертиза за състоянието на пътната настилка. 
Все още няма отговор от прокуратурата кое доведе до този инцидент и каква подмяна на част от 
пътната настилка е виновна за този инцидент“, каза още Елена Йончева пред журналисти веднага 
след като внесоха писмото си в Пътната агенция. Това е второ искане на БСП. 
От левицата настояват АПИ да разреши взимането на проби от 46 конкретни точки на пътни 
участъци, построени или ремонтирани през последните пет години. Те са от магистралите „Тракия“, 
„Хемус“, “Марица” и “Струма”, както и от път 1-1 (Видин-Кулата) и околовръстното шосе на София 
В контакти сме със 7 европейски лаборатории за извършване на техническа експертиза на 
пътищата, ще поемем разходите по нея. Това пък каза лидерът на БСП Корнелия Нинова пред 
журналисти след внасяне на писмото    „В контакт и разговори сме със 7 европейски лаборатории от 
7 различни европейски държави, на които пишем да ни отговорят дали могат и кога, при какви 
условия да извършат тази експертиза. Така че ще осигурим и това. Тя трябва да е независима, 
европейска и от лицензиран орган, за да бъде и обективна“, каза Нинова. Тя посочи, че БСП ще 
поеме разходите по експертизата.  
Ако на строителите не им се налага да връщат 40% от стойността на бюджета за пътна настилка към 
управляващите, могат да правят много добри пътища, коментира от своя страна  Елена Йончева, 
цитирана от Фокус. Говорителят на БСП заяви, че проверката на пътищата и анализът в европейски 
лаборатории не е насочен срещу българските строители. „Напротив ние смятаме, че българските 
строителни фирми, които извършват пътно строителство, са много професионални и имат 
капацитета да извършват качествено строителство“, посочи Елена Йончева. „Ако не им се налага, 
както твърдят специалисти, да връщат около 40% от стойността на бюджета за пътната настилка 
към управляващите, те ще имат възможността да правят много дори български пътища. Такива, 
които съответстват на европейските стандарти“, коментира Йончева.   
Народният представител каза още, че анализа ще покаже няколко важни неща: каква е дебелината 
на пътната настилка, рецептите на асфалтовите смеси,  дали са използвани неподходящи 
материали и равността на пътя. Елена Йончева уточни, че техническата експертиза ще даде и 
информация дали пътищата, които се строят и ремонтират в България в последните години са 
безопасни за българските граждани. "За да може това изследване да бъде коректно, изискваме от 
АПИ: проектни решения в части "геология", "геодезия", "пътна" и "технологичен ремонт", по които са 
изпълнявани различните видове работа; рецептите на асфалтовите смеси на различните пластове; 
сертификатите за вложените материали; протоколите и актовете при приемане на извършените 
строително-монтажните работи", добави говорителят на ПГ на левицата.  
Абсурдни са твърденията, че строителите връщат 40% от бюджета за пътните настилки на 
управляващите, заяви инж. Дончо Атанасов, член на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, пред 
журналисти след като БСП внесе писмо с искане за анализ на 46 точки от българските пътища . Той 
се позова на базата на официални данни от европейските колеги, които се занимават със 
строителство на пътища, включително на Балканския полуостров. По думите му на база тези данни 
АПИ и строителите строят при най-ниски цени. "Как се е получило това във времето, това е друга 
тема и друга история. И сега по чисто официални данни Агенцията строи средно по 3,1 млн. евро на 
км. за разлика от Сърбия, която е някъде от около 5 млн. В пъти сравнено с европейските пътища, 
които се строят Агенцията строи по-евтино", каза ижн. Атанасов. Той подчерта, че никога и по 
никакъв повод не е нарушавано качеството на българските пътища.  
„Агенцията не може да бъде въвличана в политически разправии, тъй като имам такива усещания“, 
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допълни още инж. Атанасов.

topnovini.bg - Аврамова: Строежът на обходния път на Поморие може да започне
през май
Публикувана: 15:55 / 15.03.2019

Изграждането на обходния път на Поморие може да започне през месец май тази година. Срокът за 
строителството е 12 месеца. Това съобщи в парламента министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Петя Аврамова. Министър Аврамова обясни, че изпълнението на пътя е 
предвидено в програмата „Ново строителство“ на Агенция „Пътна инфраструктура“, като общата 
стойност на проекта е почти 21 млн. лв. За обекта има вече сключен договор с избран изпълнител 
след проведена обществена поръчка, като за стартиране на строително-монтажните работи е 
необходимо да приключат отчуждителните процедури, стана ясно от думите на министъра.  Очаква 
се решението на съда по жалба срещу изплатените отчуждения на собственик  на три имота в 
обхвата на пътя. След това ще се процедира издаването на разрешение за строеж и ще започне 
същинската работа. По време на днешния Парламентарен контрол министърът на регионалното 
развитие и благоустройството информира, че вече  има издадено разрешение за строеж от община 
Троян за изграждането на нов мост над река Бели Осъм  в града. Предстои подписването на 
протокола за предаване на участниците в инвестиционния процес на техническия проект и 
разрешението за строеж, след което ще стартират строителните работи. Към проекта на моста се 
включва и реконструкция на част от прилежащата пътна инфраструктура. Средствата за 
реализацията на обекта - 2 320 553 лв. с ДДС, са осигурени от бюджета на Агенция „Пътна 
инфраструктура“. Срокът за изпълнение на строителството е 12 месеца. Работи се и по 
изпълнението на проекта за обходен път на град Казанлък след тунела под Шипка.  Министърът 
съобщи още, че към момента се провежда процедура по одобряване на ПУП – Парцеларен план, 
след което ще бъдат извършени отчуждителните процедури. Предвижда се техническият проект и 
строително-монтажните работи за обекта да бъдат възложени на инженеринг. Проведена е 
процедура по оценка на въздействието върху околната среда, има завършен идеен проект. „ Близо 
260 000 лв. са осигурени  от бюджета на МРРБ за 2018 г. за финансиране на рехабилитацията на 
довеждащ  водопровод от помпена станция „Малина“ до водоем в Генерал Тошево  и прилежащите 
съоръжения към него“, съобщи регионалният министър. По този начин ще се осигури алтернативно 
захранване с вода от помпената станция за селата Писарово и Люляково, в община Генерал Тошево, 
от което ще се възползват както над 800-те души, живеещи в двете населени места, така и хората 
притежаващи недвижими имоти и осъществяващи земеделска и стопанска дейност на тази 
територия.

news-bulgaria.info - Корнелия Нинова: Няма да се върнем в парламента. Това е тежка
парламентарна агония
Публикувана: 15:50 / 15.03.2019

БСП внесе искане за проби от 50 конкретни точки по магистралите ни, съобщи Novini.bg.
Искането към Агенция „Пътна инфраструктура“ е да се разреши взимането на проби от 50 
конкретни точки на пътни участъци, построени или ремонтирани през последните пет години – от 
магистралите „Тракия“, „Хемус“, “Марица” и “Струма”, както и от път I-1 и околовръстното шосе на 
София.
Експертизата на независимата европейска лаборатория ще покаже няколко неща – качеството на 
настилката и какво е количеството на отделните слоеве, ще покаже дали са използвани 

Преглед на медиите
16.3.2019 г. / Събота

144

https://topnovini.bg/novini/822600-avramova-stroejat-na-obhodniya-pat-na-pomorie-moje-da-zapochne-prez-may                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
https://news-bulgaria.info/novini/politika-i-vlast/korneliya-ninova-nyama-da-se-varnem-v-parlamenta-tova-e-tezhka-parlamentarna-agoniya/#respond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


неподходящи материали, заяви Елена Йончева на брифинг пред журналисти.
Проверката ще даде информация дали пътищата са безопасни за българските граждани. Тя посочи, 
че са изискали от АПИ рецептите за асфалтовите смеси и сертификатите за материалите.
В разговор сме със 7 лаборатории, те ще ни отговорят колко ще струва това. БСП ще поеме 
разходите, заяви Корнелия Нинова, лидер на БСП.
Няма да се върнем в парламента. Съмнението за фалшификация на изборите остава. Това е тежка 
парламентарна агония, каза Корнелия Нинова. Хората се борят да живеят нормално и да си плащат 
сметките, а другите се борят за кокала и властта. Това са два различни свята, коментира още тя.
С търговията с „Воля“ на всяка цена се крепи мнозинство – така не може да се управлява държава и 
това не е стабилност, каза Нинова, цитирана от Агенция “Фокус”.
„Събитията в последните дни доказват правотата ни за излизането и за факта, че този парламент е 
изчерпан и морално, и законодателно и политически“, подчерта Нинова. По думите й още по-ясно 
става в последните дни, че това не е място, където се пишат закони в интерес на държавата и на 
хората, а място, където се търгува.
„Брой гласове срещу определен ангажимент от управляващите с една едничка цел – да се задържат 
по-дълго на власт. Досега в новата тройна коалиция ГЕРБ, ДПС и „Обединени патриоти“, а сега се 
оказва, че и с търговията с „Воля“ на всяка цена ще се крепи мнозинство. Така не може да се 
управлява държава. Това е нестабилна власт“, заяви лидерът на БСП.
Попитана дали БСП се връща в зала за второ четене след като днес бе приет Изборният кодекс на 
първо четене, с който се връщат преференциите, Нинова заяви, че това няма да се случи.
„Остава възможността в комисиите да се гласува с 50% + 1 мнозинство, което е предпоставка за 
манипулации и фалшификации. Остават също така мъртвите души в списъците, остава 
невъзможността с касационна жалба да се обжалва във ВАС, т.е. съмненията за подправяне на вота 
и фалшификацията на изборите остава. Това бяха част от нашите искания, които очевидно не се 
приемат от това мнозинство“, каза още Корнелия Нинова.

news-bulgaria.info - Корнелия Нинова: Няма да се върнем в парламента. Това е тежка
парламентарна агония
Публикувана: 15:50 / 15.03.2019

БСП внесе искане за проби от 50 конкретни точки по магистралите ни, съобщи Novini.bg.
Искането към Агенция „Пътна инфраструктура“ е да се разреши взимането на проби от 50 
конкретни точки на пътни участъци, построени или ремонтирани през последните пет години – от 
магистралите „Тракия“, „Хемус“, “Марица” и “Струма”, както и от път I-1 и околовръстното шосе на 
София.
Експертизата на независимата европейска лаборатория ще покаже няколко неща – качеството на 
настилката и какво е количеството на отделните слоеве, ще покаже дали са използвани 
неподходящи материали, заяви Елена Йончева на брифинг пред журналисти.
Проверката ще даде информация дали пътищата са безопасни за българските граждани. Тя посочи, 
че са изискали от АПИ рецептите за асфалтовите смеси и сертификатите за материалите.
В разговор сме със 7 лаборатории, те ще ни отговорят колко ще струва това. БСП ще поеме 
разходите, заяви Корнелия Нинова, лидер на БСП.
Няма да се върнем в парламента. Съмнението за фалшификация на изборите остава. Това е тежка 
парламентарна агония, каза Корнелия Нинова. Хората се борят да живеят нормално и да си плащат 
сметките, а другите се борят за кокала и властта. Това са два различни свята, коментира още тя.
С търговията с „Воля“ на всяка цена се крепи мнозинство – така не може да се управлява държава и 
това не е стабилност, каза Нинова, цитирана от Агенция “Фокус”.
„Събитията в последните дни доказват правотата ни за излизането и за факта, че този парламент е 

Преглед на медиите
16.3.2019 г. / Събота

145

https://news-bulgaria.info/novini/politika-i-vlast/korneliya-ninova-nyama-da-se-varnem-v-parlamenta-tova-e-tezhka-parlamentarna-agoniya/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


изчерпан и морално, и законодателно и политически“, подчерта Нинова. По думите й още по-ясно 
става в последните дни, че това не е място, където се пишат закони в интерес на държавата и на 
хората, а място, където се търгува.
„Брой гласове срещу определен ангажимент от управляващите с една едничка цел – да се задържат 
по-дълго на власт. Досега в новата тройна коалиция ГЕРБ, ДПС и „Обединени патриоти“, а сега се 
оказва, че и с търговията с „Воля“ на всяка цена ще се крепи мнозинство. Така не може да се 
управлява държава. Това е нестабилна власт“, заяви лидерът на БСП.
Попитана дали БСП се връща в зала за второ четене след като днес бе приет Изборният кодекс на 
първо четене, с който се връщат преференциите, Нинова заяви, че това няма да се случи.
„Остава възможността в комисиите да се гласува с 50% + 1 мнозинство, което е предпоставка за 
манипулации и фалшификации. Остават също така мъртвите души в списъците, остава 
невъзможността с касационна жалба да се обжалва във ВАС, т.е. съмненията за подправяне на вота 
и фалшификацията на изборите остава. Това бяха част от нашите искания, които очевидно не се 
приемат от това мнозинство“, каза още Корнелия Нинова.

actualno.com - Изграждането на обходния път на Поморие може да започне през
май тази година
Публикувана: 15:50 / 15.03.2019

„Изграждането на обходния път на гр.Поморие може да започне през месец май тази година. Срокът 
за строителството е 12 месеца.“ Това съобщи в Парламента днес министърът на регионалното 
развитие и благоустройството Петя Аврамова.
Тя обясни, че изпълнението на пътя е предвидено в програмата „Ново строителство“ на Агенция 
„Пътна инфраструктура“, като общата стойност на проекта е почти 21 млн. лв..За обекта има вече 
сключен договор с избран изпълнител след проведена обществена поръчка, като за стартиране на 
строително-монтажните работи е необходимо да приключат отчуждителните процедури, стана ясно 
от думите на министъра. Очаква се решението на съда по жалба срещу изплатените отчуждения на 
собственик на три имота в обхвата на пътя. След това ще се процедира издаването на разрешение 
за строеж и ще започне същинската работа. Министърът на регионалното развитие и 
благоустройството информира още, че вече има издадено разрешение за строеж от община Троян 
за изграждането на нов мост над р. Бели Осъм в града. Предстои подписването на протокола за 
предаване на участниците в инвестиционния процес на техническия проект и разрешението за 
строеж, след което ще стартират строителните работи.Съгласно проекта се предвижда изграждане 
на пътна връзка между път II-35 и път III-357 с дължина 154 м (от км 0+000 до км 0+154.28) и на ново 
мостово съоръжение над р. Бели Осъм с дължина 43,2 м. Габаритът на новоизграденото съоръжение 
ще бъде 16,5 м, с две ленти за движение по 3,5 м в посока Беклемето, една лента за движение по 3,5 
м в посока Ловеч и два тротоара по 3 м. Към проекта на моста се включва и реконструкция на част 
от прилежащата пътна инфраструктура. Средствата за реализацията на обекта - 2 320 553 лв. с 
ДДС, са осигурени от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“. Срокът за изпълнение на 
строителството е 12 месеца. Работи се и по изпълнението на проекта за обходен път на град 
Казанлък след тунела под Шипка, обясни по време на петъчния парламентарен контрол Петя 
Аврамова. Пътят осигурява връзка на републикански път I-5 по направлението Дунав мост – Русе – 
Вeлико Търново – Габрово – Шипка – Стара Загора – ГКПП „Маказа“ с републикански път I-6 – в 
посока ГКПП „Гюешево“. Министърът съобщи още, че към момента се провежда процедура по 
одобряване на ПУП – Парцеларен план, след което ще бъдат извършени отчуждителните процедури. 
Предвижда се техническият проект и строително-монтажните работи за обекта да бъдат възложени 
на инженеринг. Проведена е процедура по оценка на въздействието върху околната среда, има 
завършен идеен проект.„Близо 260 хил. лв. са осигурени от бюджета на МРРБ за 2018 г. за 
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финансиране на рехабилитацията на довеждащ водопровод от помпена станция „Малина“ до 
водоем в гр. Генерал Тошево и прилежащите съоръжения към него“, съобщи регионалният 
министър. По този начин ще се осигури алтернативно захранване с вода от помпената станция за 
селата Писарово и Люляково, в община Генерал Тошево, от което ще се възползват както над 800-
те души, живеещи в двете населени места, така и хората притежаващи недвижими имоти и 
осъществяващи земеделска и стопанска дейност на тази територия.

gradat.bg - През май се очаква да стартира изграждането на обходния път на
Поморие
Публикувана: 15:50 / 15.03.2019

Общата стойност на проекта е почти 21 млн. лв. „Изграждането на обходния път на гр.Поморие може 
да започне през месец май тази година. Срокът за строителството е 12 месеца.“ Това съобщи в 
Парламента министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. Тя обясни, 
че изпълнението на пътя е предвидено в програмата „Ново строителство“ на Агенция „Пътна 
инфраструктура“, като общата стойност на проекта е почти 21 млн. лв.   Изпълнението на обхода на 
Поморие включва реконструкция на 5.848 км от път I-9 Слънчев бряг - Поморие от км 217+000 до км 
222+849. Трасето ще преминава западно от Поморие, в периферната част на града. Началото на 
отсечката е при км 217 на път І-9, преди гр. Поморие в посока Несебър, а краят е при включването в 
път І-9, в посока Бургас. За изпълнение на обекта има сключен договор от 15 август 2017 г. с ДЗЗД 
"Поморие 2015", в което си партнират: "ПСТ Груп" ЕАД и "Понсстройинженеринг" ЕАД. За стартиране 
на строително-монтажните работи обаче е необходимо да приключат отчуждителните процедури, 
стана ясно от думите на министъра. Очаква се решението на съда по жалба срещу изплатените 
отчуждения на собственик на три имота в обхвата на пътя. След това ще се процедира издаването 
на разрешение за строеж и ще започне същинската работа. Първокласният път е от изключително 
значение за Бургаския регион. Съществуващият участък, който преминава в близост до града, е 
натоварен и разрастването на туристическите комплекси допълнително натоварва целогодишно 
движението. Целта е транзитният трафик да бъде изведен от град Поморие, което значително ще 
повиши пътната безопасност, скоростта на движение и удобството при пътуване. Изнасянето на 
движението извън населеното място ще намали замърсяването на въздуха в курортния град.  По 
време на петъчния парламентарен контрол министърът на регионалното развитие и 
благоустройството информира, че се работи и по изпълнението на проекта за обходен път на град 
Казанлък след тунела под Шипка. Пътят осигурява връзка на републикански път I-5 по 
направлението Дунав мост – Русе – Вeлико Търново – Габрово – Шипка – Стара Загора – ГКПП 
„Маказа“ с републикански път I-6 – в посока ГКПП „Гюешево“. Министърът съобщи още, че към 
момента се провежда процедура по одобряване на ПУП – Парцеларен план, след което ще бъдат 
извършени отчуждителните процедури. Предвижда се техническият проект и строително-
монтажните работи за обекта да бъдат възложени на инженеринг. Проведена е процедура по оценка 
на въздействието върху околната среда, има завършен идеен проект.

24chasa.bg - АПИ: Не можем да бъдем въвличани в политически разправии
Публикувана: 15:50 / 15.03.2019

Агенцията не може да бъде въвличана в политически разправии, тъй като имам такива усещания. 
Това коментира Дончо Атанасов, член на УС на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), след като 
БСП внесе второ писмо с искане към АПИ за достъп до обществена информация относно 
строителството и ремонта на пътища у нас и искането им за проверка от независима европейска 
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агенция за качеството на строителството. "След като над три месеца очаквам експерти да дойдат 
при нас и да водим такъв дебат, за какво друго човек да си помисли. Дават се голословни 
твърдения, които не почиват на никакви дейности или факти", категоричен бе Атанасов в отговор на 
действията на БСП. Той заяви, че в Агенция "Пътна инфраструктура" остават отворени за диалог с 
парламентарната група на левицата. Атанасов припомни, че още през декември миналата година са 
върнали отговор на питанията им и в момента очакват от тях да излъчат експертна група, с която да 
бъдат установени начините, по които може да бъде извършена такава проверка от независима 
европейска агенция. "Има участъци, които са строени преди 30 години, други са ремонтирани преди 
10. Една голяма част от отсечките, включително и по новите магистрали, са минали вече 
гаранционния период. Ние сме с надеждата, че парламентарната група ще излъчи такива експерти - 
юристи, икономисти, пътни инженери, с които да уточним всички възможности за извършване на 
такава проверка без всякакви притеснения от Агенция "Пътна инфраструктура", увери той.

b2bmagazine.bg - Изграждането на обходния път на Поморие може да започне през
май тази година
Публикувана: 15:45 / 15.03.2019

„Изграждането на обходния път на гр.Поморие може да започне през месец май тази година. Срокът 
за строителството е 12 месеца.“ Това съобщи в Парламента днес министърът на регионалното 
развитие и благоустройството Петя Аврамова. 
Тя обясни, че изпълнението на пътя е предвидено в програмата „Ново строителство“ на Агенция 
„Пътна инфраструктура“, като общата стойност на проекта е почти 21 млн. лв.. 
За обекта има вече сключен договор с избр

offnews.bg - Изграждането на обходния път на Поморие може да започне през май
Публикувана: 15:45 / 15.03.2019

„Изграждането на обходния път на Поморие може да започне през месец май тази година. Срокът 
за строителството е 12 месеца.“ Това съобщи в парламента министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Петя Аврамова.  Тя обясни, че изпълнението на пътя е предвидено в програмата 
„Ново строителство“ на Агенция „Пътна инфраструктура“, като общата стойност на проекта е почти 
21 млн. лв. За обекта има вече сключен договор с избран изпълнител след проведена обществена 
поръчка, като за стартиране на строително-монтажните работи е необходимо да приключат 
отчуждителните процедури, стана ясно от думите на министъра. Очаква се решението на съда по 
жалба срещу изплатените отчуждения на собственик на три имота в обхвата на пътя. След това ще 
се процедира издаването на разрешение за строеж и ще започне същинската работа. По време на 
днешния Парламентарен контрол министърът на регионалното развитие и благоустройството 
информира, че вече има издадено разрешение за строеж от община Троян за изграждането на нов 
мост над р. Бели Осъм в града. Предстои подписването на протокола за предаване на участниците в 
инвестиционния процес на техническия проект и разрешението за строеж, след което ще стартират 
строителните работи. Съгласно проекта се предвижда изграждане на пътна връзка между път II-35 и 
път III-357 с дължина 154 м (от км 0+000 до км 0+154.28) и на ново мостово съоръжение над р. Бели 
Осъм с дължина 43,2 м. Габаритът на новоизграденото съоръжение ще бъде 16,5 м, с две ленти за 
движение по 3,5 м в посока Беклемето, една лента за движение по 3,5 м в посока Ловеч и два 
тротоара по 3 м. Към проекта на моста се включва и реконструкция на част от прилежащата пътна 
инфраструктура. Средствата за реализацията на обекта - 2 320 553 лв. с ДДС, са осигурени от 
бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“. Срокът за изпълнение на строителството е 12 месеца. 
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Работи се и по изпълнението на проекта за обходен път на град Казанлък след тунела под Шипка, 
обясни по време на петъчния парламентарен контрол Аврамова. Пътят осигурява връзка на 
републикански път I-5 по направлението Дунав мост – Русе – Вeлико Търново – Габрово – Шипка – 
Стара Загора – ГКПП „Маказа“ с републикански път I-6 – в посока ГКПП „Гюешево“. Министърът 
съобщи още, че към момента се провежда процедура по одобряване на ПУП – Парцеларен план, 
след което ще бъдат извършени отчуждителните процедури. Предвижда се техническият проект и 
строително-монтажните работи за обекта да бъдат възложени на инженеринг. Проведена е 
процедура по оценка на въздействието върху околната среда, има завършен идеен проект. „Близо 
260 хил. лв. са осигурени от бюджета на МРРБ за 2018 г. за финансиране на рехабилитацията на 
довеждащ водопровод от помпена станция „Малина“ до водоем в гр. Генерал Тошево и 
прилежащите съоръжения към него“, каза още тя. По този начин щяло да се осигури алтернативно 
захранване с вода от помпената станция за селата Писарово и Люляково, в община Генерал Тошево, 
от което да се възползват както над 800-те души, живеещи в двете населени места, така и хората 
притежаващи недвижими имоти и осъществяващи земеделска и стопанска дейност на тази 
територия.

bta.bg - БСП внесе второ писмо в АПИ с искане за анализ на пътни участъци от
магистралите в лицензирана европейска лаборатория
Публикувана: 15:45 / 15.03.2019

БСП внесе второ писмо в Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ с  искане за анализ на пътни 
участъци от магистралите в лицензирана  европейска лаборатория. След внасянето на писмото 
лидерът на БСП  Корнелия Нинова заяви, че са готови да заплатят анализа и са в контакт  със седем 
европейски лаборатории от седем различни  европейски държави.   Елена Йончева уточни, че за да 
бъде направен анализът, е необходим  отговор по Закона за достъп до информация от страна на 
Агенция "Пътна  инфраструктура" по 46 точки. Те се отнасят за проектните решения в части  
геология, геодезия, технологичен ремонт, по които са изпълнени  различните видове ремонти, както 
и рецептите на асфалтовите смеси,  сертификатите за вложени материали, протоколите и актовете 
по приемане  на завършените строително-монтажни работи.  Анализът, за който настояват от БСП, 
включва участъци, строени в  последните пет години или ремонтирани в този период от време от  
магистралите "Хемус", "Струма", "Тракия", "Марица", първокласния път  Видин - Кулата и 
Околовръстното на София. Според Йончева тази експертиза  ще покаже две неща - първо 
качеството на настилката и това дали  пътищата са безопасни за българските граждани.   Йончева 
заяви, че продължават да настояват за истината за причината  за тежкия пътен инцидент край 
Своге в края на миналото лято. Йончева  изрази възмущението си, че половин година след 
трагичния инцидент все  още няма експертиза за състоянието на пътната настилка и отговор на  
прокуратурата.   Йончева посочи, че тази проверка не е срещу българските строители.  Тя бе 
категорична, че те строят качествено, стига да не им се налага да  връщат около 40% от стойността 
на бюджета за пътната настилка към  управляващите.   Дончо Атанасов, член на УС на АПИ, 
определи тези твърдения на Йончева  като "абсурдни" и изтъкна пред медиите, че строителите у нас 
строят на  най-ниски цени.

bta.bg - Събитията от последните дни доказват правотата на БСП, че този
парламент е изчерпан морално и политически, каза Корнелия Нинова
Публикувана: 15:45 / 15.03.2019

Събитията от последните дни доказват правотата на БСП, че този  парламент е изчерпан морално и 
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политически. Това коментира лидерът на  БСП Корнелия Нинова след внасянето на писмо в Агенция 
"Пътна  инфраструктура". Според Нинова в последните дни парламентът не е място,  където се 
гласуват закони, а място за "търговия".   "Още по-ясно става в последните дни, че това не е място, 
където се  пишат закони в интерес на държавата и на хората, а място, където се  търгува. Брой 
гласове срещу определена цена с една едничка цел да се  задържат по-дълго на власт. Досега с 
новата тройна коалиция ГЕРБ - ДПС и  "Обединени патриоти", а сега се оказва, че и с търговията с 
"Воля" на  всяка цена ще се крепи мнозинство. Така не може да се управлява  държава", каза 
лидерът на БСП. Нинова коментира, че това е нестабилно,  то поражда нестабилност и не може да 
роди трайно законодателство. "Прав е  колегата Георги Марков - това е тежка парламентарна 
агония, която за  съжаление ще се отразява всеки ден на българина", каза още тя.  Нинова 
коментира промените в изборното законодателство, приети днес в  парламента и настоя, че 
парламентарната група на БСП няма да се върне в  парламента.   Причините за това са, че остават 
възможностите за манипулация и  фалшификация на изборите.  Нинова уточни, че остава 
възможността в  комисиите да се гласува с 50% присъствено мнозинство, което тя определи  като 
предпоставка за манипулация, остават мъртвите души в списъците,  остава невъзможността с 
касационна жалба да се обжалва във Върховния  административен съд.  "Тоест съмненията за 
подмяната на вота и  фалшификацията на изборите остават", категорична бе Нинова.

bta.bg - В Ямбол започна регионален кръг от националното състезание "Най-добър
млад строител"
Публикувана: 15:45 / 15.03.2019

BOBSTH  15:16:01  15-03-2019   PP1515BO.027  Ямбол - ученици - национално състезание    В Ямбол 
започна регионален кръг   от националното състезание   "Най-добър млад строител"      Ямбол, 15 
март /Владимир Шишков, БТА/   В Ямбол започна регионален кръг от националното състезание 
"Най-добър млад строител", съобщиха организаторите от Професионалната гимназия по 
строителство и архитектура "Кольо Фичето".   В четири състезателни дисциплини - мазилки; 
шпакловки и бояджийство; облицовки и настилки; зидарии и сухо строителство, участват седем 
професионални гимназии от шест града в страната и общо 33 състезатели. Те ще покажат 
придобитите знания и умения, като използват материали, предоставени от водещи фирми в 
строителния бранш.   Състезанието се организира всяка година, за да популяризира 
професионалното образование и да предостави изява на бъдещите строители, строителни техници, 
архитекти и дизайнери, посочи директорът на гимназията Мария Тонкова.    /ПП/

bta.bg - Агенцията не може да бъде въвличана в политически разправии, каза Дончо
Атанасов в отговор на упреците на БСП
Публикувана: 15:45 / 15.03.2019

Агенцията не може да бъде въвличана в политически разправии, тъй  като имам такива усещания. 
Това коментира Дончо Атанасов, член на УС на  Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/, след като 
БСП внесе второ писмо с  искане към АПИ за достъп до обществена информация относно 
строителството  и ремонта на пътища у нас и искането им за проверка от независима  европейска 
агенция за качеството на строителството.   "След като над три месеца очаквам експерти да дойдат 
при нас и да  водим такъв дебат, за какво друго човек да си помисли. Дават се  голословни 
твърдения, които не почиват на никакви дейности или факти",  категоричен бе Атанасов в отговор 
на действията на БСП.  Той заяви, че в Агенция "Пътна инфраструктура" остават отворени за  диалог 
с парламентарната група на левицата. Атанасов припомни, че още  през декември миналата година 
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са върнали отговор на питанията им и в  момента очакват от тях да излъчат експертна група, с 
която да бъдат  установени начините, по които може да бъде извършена такава проверка от  
независима европейска агенция.   "Има участъци, които са строени преди 30 години, други са  
ремонтирани преди 10. Една голяма част от отсечките, включително и по  новите магистрали, са 
минали вече гаранционния период. Ние сме с  надеждата, че парламентарната група ще излъчи 
такива експерти - юристи,  икономисти, пътни инженери, с които да уточним всички възможности за  
извършване на такава проверка без всякакви притеснения от Агенция "Пътна  инфраструктура", 
увери той.

informo.bg - Йончева: Ако строителите не връщат към управляващите 40% от
бюджета, могат да правят много добри пътища
Публикувана: 15:45 / 15.03.2019

Продължаваме нашата битка за истината за пътната настилка и внасяме второ писмо в АПИ, в 
което конкретизираме конкретните точки за анализ. Това каза говорителят на ПГ на „БСП за 
България“ Елена Йончева след внасяне на писмо в АПИ с искане за анализ на 46 точки от 
българските пътища, предаде „Фокус“.
По думите й този анализ трябва да бъде осъществен в европейска лицензирана лаборатория. Елена 
Йончева уточни, че става въпрос за участъци от магистралите „Хемус“, „Струма“, „Тракия“, „Марица“ 
. „Тези участъци са строени или ремонтирани в последните пет години, това е периодът на 
устойчивост“, поясни тя и уточни, че в писмото са включени и първокласен път I Видин – Кулата и 
Околовръстното шосе на София.
Говорителят на БСП изтъкна, че експертизата ще покаже две неща. „Първо, качеството на 
настилката. Това е как е изпълнена дебелината на пътната настилка във всеки един слой и какво е 
количеството на отделните слоеве. Ще покажат рецептите на тези асфалтови смески, дали са 
използвани неподходящи материали и равността на пътя“, обясни Елена Йончева. „Техническата 
експертиза също така ще даде информация дали пътищата, които се строят в България са 
безопасни за българските граждани. Става въпрос за нивото на сцепление, за образуване на 
коловози, и отводняване на повърхностните води, и трето дали са използвани системи за 
безопасност“, допълни тя.
„Ако на строителите не им се налага да връщат 40% от стойността на бюджета за пътна настилка 
към управляващите, могат да правят много добри пътища“, каза Йончева. Говорителят на БСП 
заяви, че проверката на пътищата и анализът в европейски лаборатории не е насочен срещу 
българските строители.
„Напротив ние смятаме, че българските строителни фирми, които извършват пътно строителство, са 
много професионални и имат капацитета да извършват качествено строителство“, посочи Елена 
Йончева. „Ако не им се налага, както твърдят специалисти, да връщат около 40% от стойността на 
бюджета за пътната настилка към управляващите, те ще имат възможността да правят много 
добри български пътища. Такива, които съответстват на европейските стандарти“, коментира 
Йончева.

informo.bg - Инж. Атанасов: Абсурдни са твърденията, че строителите връщат 40%
от бюджета за пътните настилки на управляващите
Публикувана: 15:45 / 15.03.2019

Абсурдни са твърденията, че строителите връщат 40% от бюджета за пътните настилки на 
управляващите. Това каза инж. Дончо Атанасов, член на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, 
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пред журналисти след като БСП внесе писмо с искане за анализ на 46 точки от българските пътища 
и във връзка с казаното от Елена Йончева, че ако на строителите не им се налага да връщат 40% от 
стойността на бюджета за пътна настилка към управляващите, могат да правят много добри 
пътища, предаде „Фокус“.
Той се позова на базата на официални данни от европейските колеги, които се занимават със 
строителство на пътища, включително на Балканския полуостров. По думите му на база тези данни 
АПИ и строителите строят при най-ниски цени.
„Как се е получило това във времето, това е друга тема и друга история. И сега по чисто официални 
данни Агенцията строи средно по 3,1 млн. евро на км. за разлика от Сърбия, която е някъде от около 
5 млн. В пъти сравнено с европейските пътища, които се строят Агенцията строи по-евтино“, каза 
ижн. Атанасов. Той подчерта, че никога и по никакъв повод не е нарушавано качеството на 
българските пътища.
„Пътната агенция не може да бъде въвличана в политически разправии, тъй като имам такива 
усещания. Има участъци, които са строени преди 30 години, други са ремонтирани преди 15, други 
преди 10. Една голяма част от отсечките, включително по новите автомагистрали, някои са минали 
вече гаранционния период. Ние сме с надеждата, че парламентарната група ще излъчи такива 
експерти, юристи, икономисти, пътни инженери, с които ще седнем да уточним всички възможности 
за извършване на такава проверка от Агенция „Пътна инфраструктура“, допълни още той.
Инж. Атанасов подчерта, че през последните години са изградени над 350 км автомагистрали и са 
рехабилитирани хиляди км пътища. „Така че това, което бих искал да кажа – никакви притеснения. 
Очакваме експертите, които парламентарната група ще излъчи, за да седнем и проведем един 
сериозен дебат и да запазим авторитета на България“, каза още Атанасов.

monitor.bg - Строежът на обхода на Поморие започва през май
Публикувана: 15:40 / 15.03.2019

Изграждането на обходния път на Поморие може да започне през месец май тази година. Срокът за 
строителството е 12 месеца.“ Това съобщи в парламента днес министърът на регионалното 
развитие и благоустройството Петя Аврамова. Тя обясни, че изпълнението на пътя е предвидено в 
програмата „Ново строителство“ на Агенция „Пътна инфраструктура“, като общата стойност на 
проекта е почти 21 млн. лв.
За обекта има вече сключен договор с избран изпълнител след проведена обществена поръчка, 
като за стартиране на строежа е необходимо да приключат отчуждителните процедури, стана ясно 
от думите на министъра. Очаква се решението на съда по жалба срещу изплатените отчуждения на 
собственик на три имота в обхвата на пътя. След това ще се процедира издаването на разрешение 
за строеж и ще започне същинската работа.
По време на днешния парламентарен контрол министърът на регионалното развитие и 
благоустройството информира, че вече има издадено разрешение за строеж от община Троян за 
изграждането на нов мост над р. Бели Осъм в града. Предстои подписването на протокола за 
предаване на участниците в инвестиционния процес на техническия проект и разрешението за 
строеж, след което ще стартират строителните работи. Съгласно проекта се предвижда изграждане 
на пътна връзка между път II-35 и път III-357 с дължина 154 м и на ново мостово съоръжение над р. 
Бели Осъм с дължина 43,2 м. Габаритът на новоизграденото съоръжение ще бъде 16,5 м, с две ленти 
за движение по 3,5 м в посока Беклемето, една лента за движение по 3,5 м в посока Ловеч и два 
тротоара по 3 м.
Към проекта на моста се включва и реконструкция на част от прилежащата пътна инфраструктура. 
Средствата за реализацията на обекта - 2,3 млн. лв. с ДДС, са осигурени от бюджета на Агенция 
„Пътна инфраструктура“. Срокът за изпълнение на строителството е една година.
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Работи се и по изпълнението на проекта за обходен път на Казанлък след тунела под Шипка, обясни 
по време на петъчния парламентарен контрол Петя Аврамова. Пътят осигурява връзка на 
републикански път I-5 по направлението Дунав мост – Русе – Вeлико Търново – Габрово – Шипка – 
Стара Загора – ГКПП „Маказа“ с републикански път I-6 – в посока ГКПП „Гюешево“. Министърът 
съобщи още, че към момента се провежда процедура по одобряване на ПУП – Парцеларен план, 
след което ще бъдат извършени отчуждителните процедури. Предвижда се техническият проект и 
строително-монтажните работи за обекта да бъдат възложени на инженеринг. Проведена е 
процедура по оценка на въздействието върху околната среда, има завършен идеен проект.
„Близо 260 000 лв. са осигурени от бюджета на строителното министерство за 2018 г. за 
финансиране на рехабилитацията на довеждащ водопровод от помпена станция „Малина“ до 
водоем в Генерал Тошево и прилежащите съоръжения към него“, съобщи регионалният министър.
По този начин ще се осигури алтернативно захранване с вода от помпената станция за селата 
Писарово и Люляково, в община Генерал Тошево, от което ще се възползват както над 800-те души, 
живеещи в двете населени места, така и хората притежаващи недвижими имоти и осъществяващи 
земеделска и стопанска дейност на тази територия.

eurocom.bg - БСП внасят сигнал в АПИ
Публикувана: 15:40 / 15.03.2019

БСП внасят искане за проби от 50 конкретни точки по магистралите ни. Те настояват Агенция 
„Пътна инфраструктура“ (АПИ) да разреши взимането на проби от 50 конкретни точки на пътни 
участъци, построени или ремонтирани през последните пет години. 
Експертизата на независимата европейска лаборатория ще покаже няколко неща- качеството на 
настилката и какво е количеството на отделните слоеве, ще покаже дали са използвани 
неподходящи материали, добави Елена Йончева.Проверката ще даде информация дали пътищата 
са безопасни за българските граждани. Тя посочи, че са изискали от АПИ рецептите за асфалтовите 
смеси и сертификатите за материалите. Нинова допълни, че са в разговор със 7 лаборатории, а БСП 
ще поеме разходите за пробите. От левицата са категорични, че няма да се върнат в парламента.  От 
своя страна шефът на АПИ инж. Дончо Атанасов заяви, че агенцията няма никакви притеснения. От 
АПИ работят основно по Закона за устройство на територията и Закона за пътищата. Тези два 
закона дават нормативната база, по която може да се извършват проверки, добави още Атанасов.

bnr.bg - Томислав Дончев: До края на годината обществените поръчки стават
електронни
Публикувана: 15:40 / 15.03.2019

До края на годината процесът на обществените поръчки ще бъде напълно дигитализиран. Това 
съобщи по време на конференция "Европейската солидарност в инвестиционната политика на ЕС, 
реализирана в България" вицепремиерът Томислав Дончев, цитиран от БТА. Той посочи, че 
дигитализацията ще направи практически невъзможни опитите за изкривяване и "заиграване", 
включително и с цената, която когато се оферира от кандидата, се криптира и няма да може да се 
променя до отварянето на финансовите оферти. Вицепремиерът отчете сред другите предимства 
на дигитализацията ограничаването на корупционния натиск.
Вицепремиерът очаква в рамките на десетилетието в строителния бранш увеличаването на 
разходите за труд да продължи, като мотивира очакванията си с натиска на пазара на труда и 
недостига на работна сила. Дончев изтъкна, че занапред строителният бранш трябва да постави 
основен акцент върху новите технологии, механизацията. Всичко, което е правено с десет човека, 
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трябва да се прави с 6 или 7 души, обърна се вицепремиерът към строителния бранш.
Вицепремиерът напомни, че основният приоритет на държавата е повишаване на добавената 
стойност в икономиката. Следващото десетилетие, като резултат от всички политики, включително 
и със средства, финансирани от кохезионната политика, в България трябва да бъдат изградени поне 
още 10 - 12 индустриални зони със съпътстващата ги инфраструктура, които да позволят при 
появата на нови производства, те да се случат като инвестиция в пъти по-бързо, посочи Дончев.

investor.bg - Работата по обходния път на Поморие може да започне през май::
Investor.bg
Публикувана: 15:40 / 15.03.2019

Снимка: община Поморие
Изграждането на обходния път на Поморие може да започне през май тази година. Срокът за 
строителството е 12 месеца. Това съобщи в Парламента министърът на регионалното развитие Петя 
Аврамова. Проектът е предвиден в програмата „Ново строителство“ на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ (АПИ), като общата му стойност е почти 21 млн. лв.
Сключен е договор с изпълнител след обществена поръчка, като за започване на строителството е 
необходимо да приключат отчуждителните процедури, съобщи регионалното министерство.
Още по темата Прокурори откриха нарушения при продажба и наемане на общински жилища
Очаква се решението на съда по жалба срещу изплатените отчуждения на собственик на три имота 
край пътя. След това ще се издаде разрешение за строеж и ще започне същинската работа.
Министърът каза, че е издадено разрешение за строеж от община Троян за нов мост над река Бели 
Осъм в града. За целта 2,3 млн. лв. с ДДС са осигурени от АПИ. Срокът за изпълнение е 12 месеца.
Работи се и по проекта за обходен път на Казанлък след тунела под Шипка, обясни Петя Аврамова. 
Пътят свързва републикански път I-5 по направлението Дунав мост – Русе – Вeлико Търново – 
Габрово – Шипка – Стара Загора – ГКПП „Маказа“ с републикански път I-6 – в посока ГКПП 
„Гюешево“.
Към момента се провежда процедура по одобряване на ПУП – парцеларен план, след което ще 
бъдат извършени отчуждителните процедури.
По статията работи: Надежда Бочева

news.bnt.bg - Изграждането на обходния път на Поморие може да започне през май
Публикувана: 15:30 / 15.03.2019

Министър Аврамова обясни, че изпълнението на пътя е предвидено в програмата „Ново 
строителство“ на Агенция „Пътна инфраструктура“, като общата стойност на проекта е почти 21 
млн. лв., съобщиха от МРРБ.
За обекта има вече сключен договор с избран изпълнител след проведена обществена поръчка, 
като за стартиране на строително-монтажните работи е необходимо да приключат отчуждителните 
процедури, стана ясно от думите на министъра. Очаква се решението на съда по жалба срещу 
изплатените отчуждения на собственик на три имота в обхвата на пътя. След това ще се процедира 
издаването на разрешение за строеж и ще започне същинската работа.
По време на днешния Парламентарен контрол министърът на регионалното развитие и 
благоустройството информира, че вече има издадено разрешение за строеж от община Троян за 
изграждането на нов мост над р. Бели Осъм в града. Предстои подписването на протокола за 
предаване на участниците в инвестиционния процес на техническия проект и разрешението за 
строеж, след което ще стартират строителните работи.
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Към проекта на моста се включва и реконструкция на част от прилежащата пътна инфраструктура. 
Средствата за реализацията на обекта - 2 320 553 лв. с ДДС, са осигурени от бюджета на Агенция 
„Пътна инфраструктура“. Срокът за изпълнение на строителството е 12 месеца.
Работи се и по изпълнението на проекта за обходен път на град Казанлък след тунела под Шипка. 
Министърът съобщи още, че към момента се провежда процедура по одобряване на ПУП – 
Парцеларен план, след което ще бъдат извършени отчуждителните процедури. Предвижда се 
техническият проект и строително-монтажните работи за обекта да бъдат възложени на 
инженеринг. Проведена е процедура по оценка на въздействието върху околната среда, има 
завършен идеен проект.
„Близо 260 хил. лв. са осигурени от бюджета на МРРБ за 2018 г. за финансиране на рехабилитацията 
на довеждащ водопровод от помпена станция „Малина“ до водоем в гр. Генерал Тошево и 
прилежащите съоръжения към него“, съобщи регионалният министър.
По този начин ще се осигури алтернативно захранване с вода от помпената станция за селата 
Писарово и Люляково, в община Генерал Тошево, от което ще се възползват както над 800-те души, 
живеещи в двете населени места, така и хората притежаващи недвижими имоти и осъществяващи 
земеделска и стопанска дейност на тази територия.

stroiteli.bg - Изграждането на обходния път на Поморие може да започне през май
тази година
Публикувана: 15:25 / 15.03.2019

„Изграждането на може да започне през месец май тази година. Срокът за строителството е 12 
месеца.“ Това съобщи в Парламента днес министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Петя Аврамова. Тя обясни, че изпълнението на пътя е предвидено в програмата 
„Ново строителство“ на Агенция „Пътна инфраструктура“, като общата стойност на проекта е почти 
21 млн. лв. За обекта има вече сключен договор с избран изпълнител след проведена обществена 
поръчка, като за стартиране на строително-монтажните работи е необходимо да приключат 
отчуждителните процедури, стана ясно от думите на министъра. Очаква се решението на съда по 
жалба срещу изплатените отчуждения на собственик на три имота в обхвата на пътя. След това ще 
се процедира издаването на разрешение за строеж и ще започне същинската работа. По време на 
днешния Парламентарен контрол министърът на регионалното развитие и благоустройството 
информира, че вече има издадено разрешение за строеж от община Троян за изграждането на нов 
мост над р. Бели Осъм в града. Предстои подписването на протокола за предаване на участниците в 
инвестиционния процес на техническия проект и разрешението за строеж, след което ще стартират 
строителните работи. Съгласно проекта се предвижда изграждане на пътна връзка между път II-35 и 
път III-357 с дължина 154 м (от км 0+000 до км 0+154.28) и на ново мостово съоръжение над р. Бели 
Осъм с дължина 43,2 м. Габаритът на новоизграденото съоръжение ще бъде 16,5 м, с две ленти за 
движение по 3,5 м в посока Беклемето, една лента за движение по 3,5 м в посока Ловеч и два 
тротоара по 3 м. Към проекта на моста се включва и реконструкция на част от прилежащата пътна 
инфраструктура. Средствата за реализацията на обекта – 2 320 553 лв. с ДДС, са осигурени от 
бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“. Срокът за изпълнение на строителството е 12 месеца. 
Работи се и по изпълнението на проекта за обходен път на град Казанлък след тунела под Шипка, 
обясни по време на петъчния парламентарен контрол Петя Аврамова. Пътят осигурява връзка на 
републикански път I-5 по направлението Дунав мост – Русе – Вeлико Търново – Габрово – Шипка – 
Стара Загора – ГКПП „Маказа“ с републикански път I-6 – в посока ГКПП „Гюешево“. Министърът 
съобщи още, че към момента се провежда процедура по одобряване на ПУП – Парцеларен план, 
след което ще бъдат извършени отчуждителните процедури. Предвижда се техническият проект и 
строително-монтажните работи за обекта да бъдат възложени на инженеринг. Проведена е 
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процедура по оценка на въздействието върху околната среда, има завършен идеен проект. „Близо 
260 хил. лв. са осигурени от бюджета на МРРБ за 2018 г. за финансиране на рехабилитацията на 
довеждащ водопровод от помпена станция „Малина“ до водоем в гр. Генерал Тошево и 
прилежащите съоръжения към него“, съобщи регионалният министър. По този начин ще се осигури 
алтернативно захранване с вода от помпената станция за селата Писарово и Люляково, в община 
Генерал Тошево, от което ще се възползват както над 800-те души, живеещи в двете населени 
места, така и хората притежаващи недвижими имоти и осъществяващи земеделска и стопанска 
дейност на тази територия.

novinata.bg - Изграждането на обходния път на Поморие може да започне през май
тази година
Публикувана: 15:25 / 15.03.2019

„Изграждането на обходния път на гр.Поморие може да започне през месец май тази година. Срокът 
за строителството е 12 месеца.“   Това съобщи в Парламента днес министърът на регионалното 
развитие и благоустройството Петя Аврамова. Тя обясни, че изпълнението на пътя е предвидено в 
програмата „Ново строителство“ на Агенция „Пътна инфраструктура“, като общата стойност на 
проекта е почти 21 млн. лв. За обекта има вече сключен договор с избран изпълнител след 
проведена обществена поръчка, като за стартиране на строително-монтажните работи е 
необходимо да приключат отчуждителните процедури, стана ясно от думите на министъра. Очаква 
се решението на съда по жалба срещу изплатените отчуждения на собственик на три имота в 
обхвата на пътя. След това ще се процедира издаването на разрешение за строеж и ще започне 
същинската работа. По време на днешния Парламентарен контрол министърът на регионалното 
развитие и благоустройството информира, че вече има издадено разрешение за строеж от община 
Троян за изграждането на нов мост над р. Бели Осъм в града. Предстои подписването на протокола 
за предаване на участниците в инвестиционния процес на техническия проект и разрешението за 
строеж, след което ще стартират строителните работи. Съгласно проекта се предвижда изграждане 
на пътна връзка между път II-35 и път III-357 с дължина 154 м (от км 0+000 до км 0+154.28) и на ново 
мостово съоръжение над р. Бели Осъм с дължина 43,2 м. Габаритът на новоизграденото съоръжение 
ще бъде 16,5 м, с две ленти за движение по 3,5 м в посока Беклемето, една лента за движение по 3,5 
м в посока Ловеч и два тротоара по 3 м. Към проекта на моста се включва и реконструкция на част 
от прилежащата пътна инфраструктура. Средствата за реализацията на обекта – 2 320 553 лв. с 
ДДС, са осигурени от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“. Срокът за изпълнение на 
строителството е 12 месеца. Работи се и по изпълнението на проекта за обходен път на град 
Казанлък след тунела под Шипка, обясни по време на петъчния парламентарен контрол Петя 
Аврамова. Пътят осигурява връзка на републикански път I-5 по направлението Дунав мост – Русе – 
Вeлико Търново – Габрово – Шипка – Стара Загора – ГКПП „Маказа“ с републикански път I-6 – в 
посока ГКПП „Гюешево“. Министърът съобщи още, че към момента се провежда процедура по 
одобряване на ПУП – Парцеларен план, след което ще бъдат извършени отчуждителните процедури. 
Предвижда се техническият проект и строително-монтажните работи за обекта да бъдат възложени 
на инженеринг. Проведена е процедура по оценка на въздействието върху околната среда, има 
завършен идеен проект. „Близо 260 хил. лв. са осигурени от бюджета на МРРБ за 2018 г. за 
финансиране на рехабилитацията на довеждащ водопровод от помпена станция „Малина“ до 
водоем в гр. Генерал Тошево и прилежащите съоръжения към него“, съобщи регионалният 
министър. По този начин ще се осигури алтернативно захранване с вода от помпената станция за 
селата Писарово и Люляково, в община Генерал Тошево, от което ще се възползват както над 800-
те души, живеещи в двете населени места, така и хората притежаващи недвижими имоти и 
осъществяващи земеделска и стопанска дейност на тази територия.
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vestnikstroitel.bg - Изграждането на обходния път на Поморие може да започне през
май тази година
Публикувана: 15:25 / 15.03.2019

Изграждането на обходния път на Поморие може да започне през май тази година
Изграждането на обходния път на гр.Поморие може да започне през месец май тази година. Срокът 
за строителството е 12 месеца.“ Това съобщи в Парламента днес министърът на регионалното 
развитие и благоустройството Петя Аврамова. Тя обясни, че изпълнението на пътя е предвидено в 
програмата „Ново строителство“ на Агенция „Пътна инфраструктура“, като общата стойност на 
проекта е почти 21 млн. лв.
За обекта има вече сключен договор с избран изпълнител след проведена обществена поръчка, 
като за стартиране на строително-монтажните работи е необходимо да приключат отчуждителните 
процедури, стана ясно от думите на министъра. Очаква се решението на съда по жалба срещу 
изплатените отчуждения на собственик на три имота в обхвата на пътя. След това ще се процедира 
издаването на разрешение за строеж и ще започне същинската работа.
По време на днешния Парламентарен контрол министърът на регионалното развитие и 
благоустройството информира, че вече има издадено разрешение за строеж от община Троян за 
изграждането на нов мост над р. Бели Осъм в града. Предстои подписването на протокола за 
предаване на участниците в инвестиционния процес на техническия проект и разрешението за 
строеж, след което ще стартират строителните работи. Съгласно проекта се предвижда изграждане 
на пътна връзка между път II-35 и път III-357 с дължина 154 м (от км 0+000 до км 0+154.28) и на ново 
мостово съоръжение над р. Бели Осъм с дължина 43,2 м. Габаритът на новоизграденото съоръжение 
ще бъде 16,5 м, с две ленти за движение по 3,5 м в посока Беклемето, една лента за движение по 3,5 
м в посока Ловеч и два тротоара по 3 м. Към проекта на моста се включва и реконструкция на част 
от прилежащата пътна инфраструктура. Средствата за реализацията на обекта – 2 320 553 лв. с 
ДДС, са осигурени от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“. Срокът за изпълнение на 
строителството е 12 месеца.
Работи се и по изпълнението на проекта за обходен път на град Казанлък след тунела под Шипка, 
обясни по време на петъчния парламентарен контрол Петя Аврамова. Пътят осигурява връзка на 
републикански път I-5 по направлението Дунав мост – Русе – Вeлико Търново – Габрово – Шипка – 
Стара Загора – ГКПП „Маказа“ с републикански път I-6 – в посока ГКПП „Гюешево“. Министърът 
съобщи още, че към момента се провежда процедура по одобряване на ПУП – Парцеларен план, 
след което ще бъдат извършени отчуждителните процедури. Предвижда се техническият проект и 
строително-монтажните работи за обекта да бъдат възложени на инженеринг. Проведена е 
процедура по оценка на въздействието върху околната среда, има завършен идеен проект.
„Близо 260 хил. лв. са осигурени от бюджета на МРРБ за 2018 г. за финансиране на рехабилитацията 
на довеждащ водопровод от помпена станция „Малина“ до водоем в гр. Генерал Тошево и 
прилежащите съоръжения към него“, съобщи регионалният министър. По този начин ще се осигури 
алтернативно захранване с вода от помпената станция за селата Писарово и Люляково, в община 
Генерал Тошево, от което ще се възползват както над 800-те души, живеещи в двете населени 
места, така и хората притежаващи недвижими имоти и осъществяващи земеделска и стопанска 
дейност на тази територия.
Свързани

big5.bg - Проби от 50 конкретни точки по магистралите ни иска БСП
Публикувана: 15:20 / 15.03.2019
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Председателят на БСП Корнелия Нинова, говорителят на ПГ на "БСП за България" Елена Йончева и 
група народни представители ще внесат искане в Агенция "Пътна инфраструктура" да се разреши 
взимането на проби от 50 конкретни точки на пътни участъци, построени или ремонтирани през 
последните пет години.
В списъка са магистралите "Тракия", "Хемус", "Марица" и "Струма", както и път 1-1 и околовръстното 
шосе на София. Пробите ще бъдат взети от европейски лицензирани лаборатории за проверка на 
качеството на магистралите.
Това е продължение на искането на БСП да бъде направена независима експертиза за качеството 
на магистралите в България съобщиха от пресцентъра на социалистическата партия..

cross.bg - Корнелия Нинова: Няма да се върнем в парламента. Това е тежка
парламентарна агония
Публикувана: 15:20 / 15.03.2019

/КРОСС/  БСП внесе искане за проби от 50 конкретни точки по магистралите ни, съобщи Novini.bg. 
Искането към Агенция „Пътна инфраструктура“ е да се разреши взимането на проби от 50 
конкретни точки на пътни участъци, построени или ремонтирани през последните пет години - от 
магистралите „Тракия“, „Хемус“, "Марица" и "Струма", както и от път I-1 и околовръстното шосе на 
София. Експертизата на независимата европейска лаборатория ще покаже няколко неща - 
качеството на настилката и какво е количеството на отделните слоеве, ще покаже дали са 
използвани неподходящи материали, заяви Елена Йончева на брифинг пред журналисти. 
Проверката ще даде информация дали пътищата са безопасни за българските граждани. Тя посочи, 
че са изискали от АПИ рецептите за асфалтовите смеси и сертификатите за материалите. В 
разговор сме със 7 лаборатории, те ще ни отговорят колко ще струва това. БСП ще поеме разходите, 
заяви Корнелия Нинова, лидер на БСП. Няма да се върнем в парламента. Съмнението за 
фалшификация на изборите остава. Това е тежка парламентарна агония, каза Корнелия Нинова. 
Хората се борят да живеят нормално и да си плащат сметките, а другите се борят за кокала и 
властта. Това са два различни свята, коментира още тя. От своя страна шефът на АПИ инж. Дончо 
Атанасов заяви, че агенцията няма никакви притеснения.

news.bg - БСП предлага да плати анализа на 46 проби от 4-те магистрали
Публикувана: 15:20 / 15.03.2019

От БСП настояват европейска лицензирана лаборатория да направи анализ на настилките на 
магистралите "Тракия", "Хемус", "Марица" и "Струма".
Toва заяви депутатът от левицата Елена Йончева, след като тя, заедно с лидера на БСП Корнелия 
Нинова и други народни представилите на БСП, внeсоха искане в Агенция "Пътна инфраструктура" 
(АПИ) за взимане на проби от 46 конкретни точки по гореспоменатите магистрали.
"В контакти и разговори сме със 7 европейски лаборатории от 7 европейски държави, които трябва 
да отговорят кога и при какви условия да се извърши тази експертиза", стана ясно от думите на 
Корнелия Нинова.
Тя изтъкна, че експертизата ще бъде независима и от лицензиран орган, за да бъде обективна. 
Лично от БСП ще поемат разходите по цената на експертизата.
От БСП ще искат от АПИ по Закона за достъп до информация проектни решения в областта на 
геологията, геодезията, пътния и технологичен ремонт, по които се изпълняват различните видове 
строително-монтажни дейности. Социалистите искат сертификатите за вложените материали, 
протоколите и актове за извършените строително-монтажни работи.
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Техническата експертиза ще даде информация дали пътищата, които се строят в България, са 
безопасни за българските граждани. Експертизата трябва да покаже нивото на сцепление и дали са 
използвани системи за безопасност, обясни Йончева, като припомни тежката катастрофа край 
Своге. Тя негодува, че все още няма експертиза за състоянието на пътната настилка в участъка, 
където стана катастрофата.
Йончева се закани БСП винаги да търси истината за състоянието на пътната настилка в България.
Йончева категорично заяви, че анализът, който социалистите настояват да се направи в европейски 
лаборатории, не е насочен срещу българските строители. От БСП са на мнение, че българските 
строителни фирми са професионалисти и имат капацитета да извършват качествено строителство.
"Ако не им се налага, както твърдят специалисти, да връщат 40% от стойността на бюджета за 
пътната настилка към управляващите, те ще имат възможността да правят много добри български 
пътища и такива, които съответстват на българските стандарти", сигурна е червената депутатка.

epicenter.bg - Корнелия Нинова: Няма да се върнем в парламента. Това е тежка
парламентарна агония
Публикувана: 15:20 / 15.03.2019

БСП внесе искане за проби от 50 конкретни точки по магистралите ни, съобщи Novini.bg.
Искането към Агенция „Пътна инфраструктура“ е да се разреши взимането на проби от 50 
конкретни точки на пътни участъци, построени или ремонтирани през последните пет години - от 
магистралите „Тракия“, „Хемус“, "Марица" и "Струма", както и от път I-1 и околовръстното шосе на 
София.
Експертизата на независимата европейска лаборатория ще покаже няколко неща - качеството на 
настилката и какво е количеството на отделните слоеве, ще покаже дали са използвани 
неподходящи материали, заяви Елена Йончева на брифинг пред журналисти.
Проверката ще даде информация дали пътищата са безопасни за българските граждани. Тя посочи, 
че са изискали от АПИ рецептите за асфалтовите смеси и сертификатите за материалите.
В разговор сме със 7 лаборатории, те ще ни отговорят колко ще струва това. БСП ще поеме 
разходите, заяви Корнелия Нинова, лидер на БСП.
Няма да се върнем в парламента. Съмнението за фалшификация на изборите остава. Това е тежка 
парламентарна агония, каза Корнелия Нинова. Хората се борят да живеят нормално и да си плащат 
сметките, а другите се борят за кокала и властта. Това са два различни свята, коментира още тя.
С търговията с „Воля“ на всяка цена се крепи мнозинство - така не може да се управлява държава и 
това не е стабилност, каза Нинова, цитирана от Агенция "Фокус".
„Събитията в последните дни доказват правотата ни за излизането и за факта, че този парламент е 
изчерпан и морално, и законодателно и политически“, подчерта Нинова. По думите й още по-ясно 
става в последните дни, че това не е място, където се пишат закони в интерес на държавата и на 
хората, а място, където се търгува.
„Брой гласове срещу определен ангажимент от управляващите с една едничка цел - да се задържат 
по-дълго на власт. Досега в новата тройна коалиция ГЕРБ, ДПС и „Обединени патриоти“, а сега се 
оказва, че и с търговията с „Воля“ на всяка цена ще се крепи мнозинство. Така не може да се 
управлява държава. Това е нестабилна власт“, заяви лидерът на БСП.
Попитана дали БСП се връща в зала за второ четене след като днес бе приет Изборният кодекс на 
първо четене, с който се връщат преференциите, Нинова заяви, че това няма да се случи.
„Остава възможността в комисиите да се гласува с 50% + 1 мнозинство, което е предпоставка за 
манипулации и фалшификации. Остават също така мъртвите души в списъците, остава 
невъзможността с касационна жалба да се обжалва във ВАС, т.е. съмненията за подправяне на вота 
и фалшификацията на изборите остава. Това бяха част от нашите искания, които очевидно не се 
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приемат от това мнозинство“, каза още Корнелия Нинова.

epicenter.bg - Инж. Атанасов: Абсурдни са твърденията, че строители връщат 40% от
парите за пътища на управляващите
Публикувана: 15:20 / 15.03.2019

Абсурдни са твърденията, че строителите връщат 40% от бюджета за пътните настилки на 
управляващите. Това каза инж. Дончо Атанасов, член на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, 
пред журналисти, след като БСП внесе писмо с искане за анализ на 46 точки от българските пътища 
и във връзка с казаното от Елена Йончева, че ако на строителите не им се налага да връщат 40% от 
стойността на бюджета за пътна настилка към управляващите, могат да правят много добри 
пътища. Това предаде Агенция „Фокус“.
Инж. Атанасов се позова на официални данни от европейските колеги, които се занимават със 
строителство на пътища, включително на Балканския полуостров. По думите му на база тези данни 
АПИ и строителите строят при най-ниски цени.
"Как се е получило това във времето, това е друга тема и друга история. И сега по чисто официални 
данни Агенцията строи средно по 3,1 млн. евро на км. за разлика от Сърбия, която е някъде от около 
5 млн. В пъти сравнено с европейските пътища, които се строят, Агенцията строи по-евтино", каза 
ижн. Атанасов. Той подчерта, че никога и по никакъв повод не е нарушавано качеството на 
българските пътища.
АПИ не се притеснява от никакви проверки, от когото и да било, подчерта инж. Дончо Атанасов.
„Работим по два основни закона - Закона за устройство на територията и Закона за пътищата. 
Минали сме проверки многократно, вече повече от три месеца. На питанията на парламентарната 
група сме върнали отговор. Чакаме да се излъчи експертна група за професионален дебат, тъй като 
агенцията е професионална организация, не политическа“, посочи той.
Според него така ще могат да се търсят законови, нормативни и технически действия, с които да 
бъде извършена такава проверка.
„Проверки, включително от ЕК, по време на строителство сме минали многократно“, каза още инж. 
Атанасов.
Пътната агенция не може да бъде въвличана в политически разправии, тъй като имам такива 
усещания, заяви още инж. Атанасов.
„Дават се голословни твърдения, които не почиват абсолютно на никакви дейности или факти“, 
подчерта той.
„Има участъци, които са строени преди 30 години, други са ремонтирани преди 15, други преди 10. 
Една голяма част от отсечките, включително по новите автомагистрали, някои са минали вече 
гаранционния период. Ние сме с надеждата, че парламентарната група ще излъчи такива експерти, 
юристи, икономисти, пътни инженери, с които ще седнем да уточним всички възможности за 
извършване на такава проверка от Агенция „Пътна инфраструктура“, допълни още той.
Инж. Атанасов подчерта, че през последните години са изградени над 350 км автомагистрали и са 
рехабилитирани хиляди км пътища.
„Така че това, което бих искал да кажа – никакви притеснения. Очакваме експертите, които 
парламентарната група ще излъчи, за да седнем и проведем един сериозен дебат и да запазим 
авторитета на България“, каза още Атанасов.

kmeta.bg - Строежът на обходния път на Поморие може да започне през май
Публикувана: 15:10 / 15.03.2019
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„Изграждането на обходния път на гр. Поморие може да започне през месец май тази година. 
Срокът за строителството е 12 месеца“, съобщи в парламента регионалният министър Петя 
Аврамова. Тя обясни, че изпълнението на пътя е предвидено в програмата „Ново строителство“ на 
Агенция „Пътна инфраструктура“, като общата стойност на проекта е почти 21 млн. лв.
За обекта има вече сключен договор с избран изпълнител след проведена обществена поръчка, 
като за стартиране на строително-монтажните работи е необходимо да приключат отчуждителните 
процедури, стана ясно от думите на министъра. Очаква се решението на съда по жалба срещу 
изплатените отчуждения на собственик на три имота в обхвата на пътя. След това ще се процедира 
издаването на разрешение за строеж и ще започне същинската работа.
По време на днешния парламентарен контрол министърът на регионалното развитие и 
благоустройството обяви, че вече има издадено разрешение за строеж от община Троян за 
изграждането на нов мост над р. Бели Осъм в града. Предстои подписването на протокола за 
предаване на участниците в инвестиционния процес на техническия проект и разрешението за 
строеж, след което ще стартират строителните работи. Съгласно проекта се предвижда изграждане 
на пътна връзка между път II-35 и път III-357 с дължина 154 м (от км 0+000 до км 0+154.28) и на ново 
мостово съоръжение над р. Бели Осъм с дължина 43,2 м. Габаритът на новоизграденото съоръжение 
ще бъде 16,5 м, с две ленти за движение по 3,5 м в посока Беклемето, една лента за движение по 3,5 
м в посока Ловеч и два тротоара по 3 м. Към проекта на моста се включва и реконструкция на част 
от прилежащата пътна инфраструктура. Средствата за реализацията на обекта - 2 320 553 лв. с 
ДДС, са осигурени от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“. Срокът за изпълнение на 
строителството е 12 месеца.
Работи се и по изпълнението на проекта за обходен път на град Казанлък след тунела под Шипка, 
обясни по време на петъчния парламентарен контрол Петя Аврамова. Пътят осигурява връзка на 
републикански път I-5 по направлението Дунав мост – Русе – Вeлико Търново – Габрово – Шипка – 
Стара Загора – ГКПП „Маказа“ с републикански път I-6 – в посока ГКПП „Гюешево“. Министърът 
съобщи още, че към момента се провежда процедура по одобряване на ПУП – Парцеларен план, 
след което ще бъдат извършени отчуждителните процедури. Предвижда се техническият проект и 
строително-монтажните работи за обекта да бъдат възложени на инженеринг. Проведена е 
процедура по оценка на въздействието върху околната среда, има завършен идеен проект.
„Близо 260 хил. лв. са осигурени от бюджета на МРРБ за 2018 г. за финансиране на рехабилитацията 
на довеждащ водопровод от помпена станция „Малина“ до водоем в гр. Генерал Тошево и 
прилежащите съоръжения към него“, съобщи регионалният министър. По този начин ще се осигури 
алтернативно захранване с вода от помпената станция за селата Писарово и Люляково, в община 
Генерал Тошево, от което ще се възползват както над 800-те души, живеещи в двете населени 
места, така и хората притежаващи недвижими имоти и осъществяващи земеделска и стопанска 
дейност на тази територия.

petel.bg - Аврамова: Изграждането на обходния път на Поморие може да започне
през май
Публикувана: 15:05 / 15.03.2019

Изграждането на обходния път на гр. Поморие може да започне през месец май тази година. Срокът 
за строителството е 12 месеца. Това съобщи в парламента днес министърът на регионалното 
развитие и благоустройството Петя Аврамова, съобщава БНТ.         Министър Аврамова обясни, че 
изпълнението на пътя е предвидено в програмата „Ново строителство“ на Агенция „Пътна 
инфраструктура“, като общата стойност на проекта е почти 21 млн. лв., съобщиха от МРРБ. За 
обекта има вече сключен договор с избран изпълнител след проведена обществена поръчка, като за 
стартиране на строително-монтажните работи е необходимо да приключат отчуждителните 
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процедури, стана ясно от думите на министъра. Очаква се решението на съда по жалба срещу 
изплатените отчуждения на собственик на три имота в обхвата на пътя. След това ще се процедира 
издаването на разрешение за строеж и ще започне същинската работа. По време на днешния 
Парламентарен контрол министърът на регионалното развитие и благоустройството информира, че 
вече има издадено разрешение за строеж от община Троян за изграждането на нов мост над р. Бели 
Осъм в града. Предстои подписването на протокола за предаване на участниците в инвестиционния 
процес на техническия проект и разрешението за строеж, след което ще стартират строителните 
работи. Към проекта на моста се включва и реконструкция на част от прилежащата пътна 
инфраструктура. Средствата за реализацията на обекта - 2 320 553 лв. с ДДС, са осигурени от 
бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“. Срокът за изпълнение на строителството е 12 месеца. 
Работи се и по изпълнението на проекта за обходен път на град Казанлък след тунела под Шипка. 
Министърът съобщи още, че към момента се провежда процедура по одобряване на ПУП – 
Парцеларен план, след което ще бъдат извършени отчуждителните процедури. Предвижда се 
техническият проект и строително-монтажните работи за обекта да бъдат възложени на 
инженеринг. Проведена е процедура по оценка на въздействието върху околната среда, има 
завършен идеен проект. „Близо 260 хил. лв. са осигурени от бюджета на МРРБ за 2018 г. за 
финансиране на рехабилитацията на довеждащ водопровод от помпена станция „Малина“ до 
водоем в гр. Генерал Тошево и прилежащите съоръжения към него“, съобщи регионалният 
министър. По този начин ще се осигури алтернативно захранване с вода от помпената станция за 
селата Писарово и Люляково, в община Генерал Тошево, от което ще се възползват както над 800-
те души, живеещи в двете населени места, така и хората притежаващи недвижими имоти и 
осъществяващи земеделска и стопанска дейност на тази територия.

informiran.net - БСП иска 50 конкретни проби от магистралите у нас
Публикувана: 15:00 / 15.03.2019

Председателят на БСП Корнелия Нинова, говорителят на ПГ на „БСП за България“ Елена Йончева и 
група народни представители искат от Агенция „Пътна инфраструктура“ разрешение да се взимат 
проби от 50 конкретни точки на пътни участъци у нас, построени или ремонтирани през последните 
пет години.   Тази инициатива е продължение на искането на БСП да бъде направена независима 
експертиза за качеството на магистралите в България.  Те посочват, че искат проби от магистралите 
„Тракия“, „Хемус“, „Марица“ и „Струма“, както и от път 1-1 и околовръстното шосе на София. 
Социалистите съобщават още, че пробите ще бъдат взети от европейски лицензирани лаборатории 
за проверка на качеството на магистралите. Няма подобни новини.

crimes.bg - Петя Аврамова: Изграждането на обхода на Поморие ще започне през
май
Публикувана: 14:55 / 15.03.2019

Петя Аврамова Снимка: Архив Министърът на регионалното развитие и благоустройство Петя 
Аврамова съобщи по време на парламентарния контрол, че индикативно началото на строителните 
дейности на обхода на Поморие е през май тази година, а срокът за изпълнение на обществената 
поръчка е 12 месеца от протокола за откриване на строителната площадка "Образец 2А". С проекта 
ще се облекчи трафикът, особено в активния летен туристически сезон, ще се повиши и пътната 
безопасност, изтъкна министър Аврамова.Изграждането на обхода на Поморие е включено в 
програмата "Ново строителство" на Агенция "Пътна инфраструктура" и е на обща стойност 20,923 
млн. лева. Обходният път ще минава западно от града в периферната му част, обясни 
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министърът.Тя напомни, че по проекта са сключени договори с избраните след обществена поръчка 
изпълнители и допълни, че за да започне строителството на обекта, трябва да приключат 
отчуждителните процедури. С решение на Министерския съвет от 19 януари 2018 г. през изминалата 
година са процедирани отчуждения на имоти и части от имоти за държавна нужда за изграждането 
на обхода. Броят на засегнатите частни имоти, които подлежат на обезщетение, е 153. В пътната 
агенция са постъпили три жалби и възражения срещу размера на постановеното обезщетение, а във 
Върховния административен съд, по данни от МС, са над десет. Към момента са платени 
обезщетенията за всички имоти чрез Областна администрация - Бургас, освен за три на един 
собственик, каза министърът и допълни, че за тях има образувано дело и се чака решение на съда. 
След приключване на производството по делото ще се процедира издаването на разрешение за 
строеж и ще започне същинската работа по проекта, каза министър Аврамова. Сподели Приятел 
Tweet Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група 
България.

1kam1.com - Архитектурно-строителна седмица събра над 7200 професионалисти
Публикувана: 14:35 / 15.03.2019

Четири дни. Компании – участници от два континента, обстановка за изграждане на устойчив 
бизнес и професионални съпътстващи събития, посветени на високите технологии, новите 
материали, законодателството и визиите за бъдещето. От 6 до 9 март всичко това ни предложи 
професионалната платформа за строителния бранш – АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА 
2019. Най-мащабното от десетилетие издание на изложението привлече директни участници от два 
континента – Европа и Азия. В АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА 2019 се включиха фирми от 
България, Германия, Италия, Англия, Полша, Китай, Румъния, Турция, Иран.   С реализирането на 
новата си концепция, изложението създаде професионална платформа за повече от 7200 предимно 
бизнес посетители. През четирите изложбени дни те обменяха информация, контакти, идеи и опит с 
участниците. Разположена в три зали, на обща изложбена площ над 8500 кв.м., АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА предложи най-новото от машините, продуктите и технологиите за 
строителния сектор. За първи път форумът се проведе заедно с WATER TECH EXPO и SECURITY 
EXPO. Това доведе до безпрецедентно обединяване на темите за строителство, управление на 
водите, енергия и сигурност. Прецизиране В изпълнение на новата концепция залите бяха разделени 
на три сектора – според фирмените сфери на дейност: Вътрешни довършителни работи“, „Врати, 
прозорци, фасади и профили“ и „Грубо строителство и външни довършителни работи“. „Тази стъпка 
безспорно води до прецизиране на избора и улеснява бизнеса“, коментираха присъстващи. Фокусът 
си изложителите на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА поставиха върху потенциала на 
съвременното строително оборудване и проектиране, технологии и инструментариум, 
довършителните дейности, интериорните материали и технологии, модерното вертикално планиране 
и ландшафт, и индустриалното строителство. Сред акцентите бе и виртуалната реалност в полза на 
строиелството. Премиери за страната направиха много продукти. Сред тях бе система за виртуална 
реалност. Демонстрирана бе и боя, пречистваща въздуха, дигитални строителни инструменти, 
съвременни прозорци и покривни конструкции, строителна техника и иновативни конструктивни 
решения както и архитектурно и екстериорно фасадно осветление. Присъстващите отбелязаха и 
креативността при изграждането на фирмените щандове. В залите на изложението „израстна“ парк, 
благодарение на инсталацията „Разходка в парка“. Четири дни на професионални съпътстващи 
събития Изложението бе с изключително пълна и всеобхватна съпътстваща програма. „Това със 
сигурност носи голяма допълнителна стойност“, коментираха присъстващи. Многобройните събития 
поставяха на дневен ред последните продукти на компаниите, високите технологии, визиите за 
бъдещето, законодателната рамка, засягаща строителството. Активно бе представянето на основни 
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браншови организации. „Под светлините на прожекторите“ още през първия ден попаднаха 
съвременните технологии и подходи – на конференция, организирана от Камарата на архитектите в 
България (КАБ). Вниманието на гилдията привлече и дискусията, организирана от Българската 
асоциация за изолации в строителството (БАИС) за строителството и противопожарната 
безопасност. Безпрецедентна кръгла маса, инициирана от КАБ И КИИП, събра заедно 
представителите на държавните и браншовите органи, поставяйки на дневен ред законодателната 
рамка. Едновременно с това се състояха и редица фирмени презентации и демонстрации, а 
платформата за умни материали в зеленото строителство Green Constructor бе представена от 
Българския съвет за устойчиво развитие. Първото издание на HTB Conference – форумът за 
високите технологии и бъдещето на строителството, събра на 8 март  визионерите . В продължение 
на един ден водещи имена в бранша предоставяха обективен поглед върху новостите в процесите, 
влиянието им и възможностите, които създават. Интензивно протече и последният изложбен ден, 9 
март. Общите си събрания проведоха проведат Камарата на архитектите в България и Сдружение 
„Български врати, прозорци и фасади“. Безспорно 2019 г. постави едно ново начало за 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА – изложение с 19-годишна история. В унисон с 
технологиите на XXIв., тенденциите на интензивния пазар и високите очаквания, организаторите 
обявиха посоката за развитие на през 2020г. „Ще отворим отделна зала, посветена на иновациите в 
сградната автоматизация и интелигентното управление в ОВиК сектора“, споделят те. Затова с 
интерес очакваме АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА 2020, която ще събере професионалната 
публика – от 26 до 29 февруари.

dunavmost.com - БСП искат да се вземат проби от 50 конкретни точки по
магистралите
Публикувана: 14:30 / 15.03.2019

Председателят на БСП Корнелия Нинова, говорителят на ПГ на "БСП за България" Елена Йончева и 
група народни представители ще внесат искане в Агенция "Пътна инфраструктура" да се разреши 
взимането на проби от 50 конкретни точки на пътни участъци, построени или ремонтирани през 
последните пет години.
Това съобщиха от пресцентъра на социалистическата партия.
В списъка са магистралите "Тракия", "Хемус", "Марица" и "Струма", както и път 1-1 и околовръстното 
шосе на София. Пробите ще бъдат взети от европейски лицензирани лаборатории за проверка на 
качеството на магистралите.
Това е продължение на искането на БСП да бъде направена независима експертиза за качеството 
на магистралите в България.

bta.bg - Индикативно началото на строителните дейности на обхода на Поморие е
през май, съобщи министър Петя Аврамова
Публикувана: 14:30 / 15.03.2019

Министърът на регионалното развитие и благоустройство Петя Аврамова съобщи по време на 
парламентарния контрол, че индикативно началото на строителните дейности на обхода на Поморие 
е през май тази година, а срокът за изпълнение на обществената поръчка е 12 месеца от протокола 
за откриване на строителната площадка "Образец 2А". С проекта ще се облекчи трафикът, особено в 
активния летен туристически сезон, ще се повиши и пътната безопасност, изтъкна министър 
Аврамова.        Изграждането на обхода на Поморие е включено в програмата "Ново строителство" 
на Агенция "Пътна инфраструктура" и е на обща стойност 20,923 млн. лева. Обходният път ще 
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минава западно от града в периферната му част, обясни министърът.      Тя напомни, че по проекта 
са сключени договори  с избраните след обществена поръчка изпълнители и допълни, че за да 
започне строителството на обекта, трябва да приключат отчуждителните процедури. С решение на 
Министерския съвет от 19 януари 2018 г. през изминалата година са процедирани отчуждения на 
имоти и части от имоти за държавна нужда за изграждането на обхода. Броят на засегнатите частни 
имоти, които подлежат на обезщетение, е 153. В пътната агенция са постъпили три жалби и 
възражения срещу размера на постановеното обезщетение,  а във Върховния административен съд, 
по данни от МС, са над десет. Към момента са платени обезщетенията за всички имоти чрез 
Областна администрация - Бургас, освен за три на един собственик, каза министърът и допълни, че 
за тях има образувано дело и се чака решение на съда. След приключване на производството по 
делото ще се процедира издаването на разрешение за строеж и ще започне същинската работа по 
проекта, каза министър Аврамова.

novini.bg - Корнелия Нинова: Това е тежка парламентарна агония
Публикувана: 14:30 / 15.03.2019

БСП внесе искане за проби от 50 конкретни точки по магистралите ни. Искането към Агенция „Пътна 
инфраструктура“ е да се разреши взимането на проби от 50 конкретни точки на пътни участъци, 
построени или ремонтирани през последните пет години - от магистралите „Тракия“, „Хемус“, 
"Марица" и "Струма", както и от път I-1 и околовръстното шосе на София. Експертизата на 
независимата европейска лаборатория ще покаже няколко неща - качеството на настилката и 
какво е количеството на отделните слоеве, ще покаже дали са използвани неподходящи материали, 
заяви Елена Йончева на брифинг пред журналисти. Проверката ще даде информация дали 
пътищата са безопасни за българските граждани. Тя посочи, че са изискали от АПИ рецептите за 
асфалтовите смеси и сертификатите за материалите. В разговор сме със 7 лаборатории, те ще ни 
отговорят колко ще струва това. БСП ще поеме разходите, заяви  Корнелия Нинова 
Корнелия Нинова е български политик от БСП, член на Парламентарната група на Коалиция за , 
лидер на БСП. Няма да се върнем в парламента. Съмнението за фалшификация на изборите остава. 
Това е тежка парламентарна агония, каза  Корнелия Нинова 
Корнелия Нинова е български политик от БСП, член на Парламентарната група на Коалиция за . 
Хората се борят да живеят нормално и да си плащат сметките, а другите се борят за кокала и 
властта. Това са два различни свята, коментира още тя. От своя страна шефът на АПИ инж. Дончо 
Атанасов заяви, че агенцията няма никакви притеснения.

balkanec.bg - Със заключителна пресконференция бяха отчетени резултатите от
проекта за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в образователната
инфраструктура
Публикувана: 14:30 / 15.03.2019

Със заключителна пресконференция днес бе поставен финалът на  проекта „Въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в сгради от образователната структура на Ботевград”, реализиран по ОП 
„Региони в растеж”. 
Иво  Чакъров, представител на фирма „Би Ен Ай Студио”ЕООД, която спечели обществената  
поръчка за публичност и информираност по проектите за енергийна ефективност на община 
Ботевград, представи резултатите от реализацията на европейския проект. 
Пред присъстващите  Чакъров отчете  неговото изпълнение.  Проектът включва сградата на ППМГ 
„Акад. проф. д-р Асен Златаров”, физкултурния салон към нея и детска ясла „Детелина” – филиал 
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към детска градина „Иглика”. 
В рамките на определения срок в сградата на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров” бяха 
извършени следните енергоспестяващи мерки и дейности: топлоизолация на стени, таван, под и 
еркер, топлоизолиране по разпределителната мрежа, въвеждане на система за автоматично 
управление на топлоподаването, цялостна подмяна на тръбна мрежа и котел. По  проекта бе 
ремонтиран и физкултурния салон към ППМГ, а именно: топлоизолиране на стени и покрив, подмяна 
на дограма, преработка на електроинсталациите и въвеждане на енергоспестяващо осветление в 
общите части.  
Заедно със сградата на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров”, физкултурния салон към нея по 
проекта бе ремонтирана и  детска ясла „Детелина” – филиал към детска градина „Иглика”.  За 
сградата на филиал „Детелина” са реализирани следните енергоспестяващи мерки и дейности: 
топлоизолиране на стени и покрив, подмяна на дограма, цялостна подмяна на вътрешна 
отоплителна инсталация, подмяна на водогреен котел, ремонт на електроинсталация и въвеждане 
на енергоспестяващо осветление и ремонт на ВиК инсталация. 
За всички обекти – предмет на инвестицията по проекта, са изпълнени и мерки за осигуряване на 
достъпна среда за хора с увреждания, съгласно изискванията на Наредба 4/01.07. 2009 г. 
Главната цел, след изпълнението на проекта в сградите на ППМГ“Акад.проф.д-р Ас. Златаров“ и 
физкултурния салон към нея е постигнат клас на енергопотребление „В”, а в сградата на филиал 
„Детелина” – енергопотребление „С”. Постигнато е  понижаване на енергийното потребление на база 
първична енергия с 732 149 kWh/год. и намаляване на генерираните емисии парникови газове със 
135,05 т/г общо за трите сгради.  
По думите на кмета Иван Гавалюгов в двете учебни заведения е могло да се извършат и други 
ремонтни дейности, но подчерта, че в програмата е регламентирано кои дейности са допустими. "Аз 
се радвам, че в сградата на гимназията, където учебния процес преминава зимния отоплителен 
сезон , учениците и г-жа Колева вече могат да направят разликата, затова какво е било преди и сега, 
като комфорт“, добави кметът Гавлюгов.  По думите му през настоящата година Общината е поела 
ангажимент да подмени рушащата се ограда откъм улицата.  Директорът на ППМГ Даниела Колева 
изказа благодарност за изпълнението на проекта в сгарадата на гимназията. По думите й тя не е 
ремонтирана последните 20 години.юОткакто аз съм директор от 2009 не са правени ниаккви 
ремонти,като изключвам ремонтите, които са правени от бюджета на училището. Ефектът е много 
голям и се усеща атмосферата от извършеното саниране и въвеждането на мерките за енергийна 
ефективност, заяви Колева. Тя отправи препоръка към фирмите, които организират ремонтите да 
се допитат до управляващите тези институции от какво имат нужда и как да се извършат 
ремонтите.  По отношение на детската градина той отбеляза, че тепърва предстои влагане на 
немалко инвестиции от собствени приходи на Община Ботевград, за да може сградата да 
функционира като едно модерно детско заведение . „В бюджета на общината са предвидени 
средства и през следващите месеци те трябва да се реализират“, добави кметът.  По думите му този 
срок е до месец септември, когато детското заведение трябва да приеме първите си възпитаници, 
след близо 10 години прекъсване.   До тогава предстои да бъде оборудвано с мебели, да бъде 
извършена вертикална планировка, оформени детски площадки. Директорът на ОДЗ "Иглика" Валя 
Маринова също благодари на общинското ръководство, че е предприело възстановяване и ремонт 
на дестаката градина, която от 2010г е необитаема с деца. 'Сградата през годините се рушеше. Сега 
е в състояние за иновации и това е много добър резултат, който смятаме да постигнем с новите 
деца, които ще приемем наесен", каза още Маринова. 
Общата стойност на проекта е 1 387 413, 98 лв., от които 1 175 209,66 лв. са осигурени от 
европейския фонд за регионално развитие, 207 389,92 лв. е размерът на националното 
съфинансиране, а съфинансирането от страна на бенефициента – община Ботевград, възлиза на 4 
814,40 лв.   
Реализацията на проекта стартира на 19 септември 2016 год. Срокът за изпълнение бе 30 месеца. 
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Източник:  balkanec.bg

dnes.dir.bg - Строят обхода на Поморие през май
Публикувана: 14:25 / 15.03.2019

21 Снимка: БТА
Министърът на регионалното развитие и благоустройство Петя Аврамова съобщи по време на 
парламентарния контрол, че индикативно началото на строителните дейности на обхода на Поморие 
е през май тази година, а срокът за изпълнение на обществената поръчка е 12 месеца от протокола 
за откриване на строителната площадка "Образец 2А". С проекта ще се облекчи трафикът, особено в 
активния летен туристически сезон, ще се повиши и пътната безопасност, изтъкна министър 
Аврамова.
Изграждането на обхода на Поморие е включено в програмата "Ново строителство" на Агенция 
"Пътна инфраструктура" и е на обща стойност 20,923 млн. лева. Обходният път ще минава западно 
от града в периферната му част, обясни министърът.
Тя напомни, че по проекта са сключени договори с избраните след обществена поръчка 
изпълнители и допълни, че за да започне строителството на обекта, трябва да приключат 
отчуждителните процедури. С решение на Министерския съвет от 19 януари 2018 г. през изминалата 
година са процедирани отчуждения на имоти и части от имоти за държавна нужда за изграждането 
на обхода.
Броят на засегнатите частни имоти, които подлежат на обезщетение, е 153. В пътната агенция са 
постъпили три жалби и възражения срещу размера на постановеното обезщетение, а във Върховния 
административен съд, по данни от МС, са над десет.
Към момента са платени обезщетенията за всички имоти чрез Областна администрация - Бургас, 
освен за три на един собственик, каза министърът и допълни, че за тях има образувано дело и се 
чака решение на съда. След приключване на производството по делото ще се процедира 
издаването на разрешение за строеж и ще започне същинската работа по проекта, каза министър 
Аврамова.

pik.bg - ИЗВЪНРЕДНО В ПИК TV! Корнелия Нинова и Елена Йончева отново на
разходка до АПИ - искат експертизи на магистрали. Агенцията по пътища: Не ни
притесняват никакви проверки (ОБНОВЕНА)
Публикувана: 14:25 / 15.03.2019

Лидерът на БСП Корнелия Нинова и верният ѝ паж Елена Йончева отново намериха начин да 
ангажират вниманието на медиите, като решиха пак да се разходат до АПИ, тъй като пропуснаха 
камерите и микрофоните и през днешния парламентарен ден.
Двете обявиха, че отиват днес в агенцията по пътищата, за да поискат 50 експертизи от части от 
магистрали.
След срещата в АПИ двете дадоха брифинг, в който взе участие и бившият шеф и настоящ експерт в 
агенцията проф. Дончо Атанасов.
Все още няма отговор кой е виновен за инцидента край Своге с много загинали. Коя конкретно 
пътна настилка е виновна. Искаме аналзи в европейска лицензирана лаборатория, на участъци от 
Хемус, Струма, Тракия, Марица - пътища, строени през последните пет години. Тази експертиза ще 
покаже качеството на настилката - как е изпълнена дебелината и какво е количеството на 
отделните слоеве, ще покажат рецептите на асфалтовите смески, ще покаже равността на пътя и 
качествени материали ли са използвани. Ще покаже дали пътищата, които се строят и ремонтират 
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през последните 5 години, са безопасни за българските граждани, каза Елена Йончева.
Ние изискваме от АПИ проектни решения, по които са изпълнени видовете монтажни работи, 
изискваме рецептите на различните видове пластове, ще изискаме сертификатите на вложените 
материали, както и всички актове. Настояваме за конкретни 46 точки, каза още тя.
Анализът не е насочен към пътните и строителните фирми, ние смятаме, че те са много качествени 
фирми и биха могли да работят перфектно, ако не им се налага да връщат към управляващите 40 на 
сто от стойността на поръчката, каза Йончева.
В контакт сме със 7 лаборатории да ни отговорят кога могат да направят проучването, ние ще 
платим, каза Нинова.
Нинова бе категорична, че БСП няма да се върнат в НС, тъй като са неизпълнени условията и 
съмненията за фалшификация на изборите остават. Тя обяви, че събитията от последните дни 
доказвали правотата за излизането на червените и че парламентът бил изчерпан. Това не било 
място, където се пишат закони, а място, където се търгува. Сега се оказва, че и с търговията с "Воля" 
на всяка цена се крепи кворумът. Има тежка парламентарна агония, прав е Георги Марков, отсече 
Нинова.
АПИ не се притеснява от проверки от когото и да било. Минали сме многократно проверки и от 
повече от три месеца ние сме върнали отговори и чакаме експертна група, която в професионален 
дебат да търси законови, нормативни и технически действия, с които да бъде извършена такава 
проверка, посочи бившият шеф на агенцията инж. Дончо Атанасов, който работи в АПИ като експерт. 
Той обяви, че от исканите за проверка участъци, има и такива на 30 години, допълни той. Ние не сме 
нарушавали качествата на българските пътища, изградили сме магистрали, рехабилитирали сме 
пътища. Очакваме експертите, които ще бъдат излъчени, за да проведем дебат и да запазим 
авторитета на България, посочи още Атанасов. И подчерта, че агенцията не може да бъде въвличана 
в политически разправии.
Сутринта бяхме на прием в Комисията за потребителите - хората се борят да оцелеят в живота, 
нямат пари за водата и тока, а в парламента се борят за кокала и властта, два различни свята, онзи 
там е изчерпан, каза още лидерката на червените.

economic.bg - Желязков: Над 1 млрд. лв. ще струват жп отсечките до Северна
Македония и Сърбия
Публикувана: 14:20 / 15.03.2019

За железопътен транспорт и инфраструктура през следващия програмен период България ще 
поиска от ЕС около 2 млрд. лв. Половината от сумата ще бъдат за връзките със Северна Македония 
и Сърбия. Това заяви министърът на транспорта Росен Желязков пред журналисти, цитира 
„Монитор“. За линията до Северна Македония ще са нужни около 800 млн. лв., а за тази до Сърбия – 
два пъти по-малко, тъй като за нея вече бяха инвестирани средства през настоящия програмен 
период.  „Предстои да направим проучване за необходимостта и алтернативите за развитие на жп 
инфраструктурата по направлението „Север-Юг”, коментира още министър Желязков. „В пътния 
сектор ще бъде поставен акцент върху изграждане на транспортните връзки в Северна България“, 
заяви Росен Желязков и допълни, че към момента ОПТТИ финансира подготовката на два пътни 
проекта, като целта е те да бъдат изградени след 2020 г. Това са автомагистралата „Русе-Велико 
Търново“ и скоростният път „Видин- Монтана-Враца“. Според транспортния министър, новите 
разширения на Линия 3 на софийското метро вече имат висока проектна готовност. „В новата 
програма ще предложим за финансиране участъците до ж.к. „Васил Левски“ и до бул. „Цариградско 
шосе“, обясни Росен Желязков. Пред представителите на медиите министър Желязков заяви, че 
текстовете на новия Закон за пътните превозни средства са готови и предстои проектът да бъде 
публикуван за обществено обсъждане. Най-важните промени са свързани с безопасността, 
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регистрирането на автосервизите, създаването на необходимите бази с данни, техническите 
прегледи и квалификацията на хората, извършващи сервизна дейност.  Министърът подчерта, че 
тези промени не се правят с цел да защитават определени интереси, а да гарантират конкуренцията 
в секторa, безопасността и екологичността на пътните превозни средства, както и да защитят 
правата на потребителите и участниците в пазара.  По темата с предстоящото заседание на 
Европейския парламент и опасенията на превозвачите, че Пакетът мобилност I ще бъде включен в 
дневния ред, министър Желязков коментира, че на 25 март предстои лидерите на парламентарните 
групи да определят окончателно дали Пакетът ще бъде включен за разглеждане в заседанието на 
27 март. Министърът обяви, че на 18 март ще проведе работна среща с представители на 
българските превозвачи, на която ще бъде обсъдена темата преди предстоящото гласуване в 
Европейския парламент. Той беше категоричен, че българската държава стои зад превозвачите и не 
е променила позицията си по този въпрос.         Ако сте харесали статията, можете да се абонирате за 
страниците ни във  Facebook  и  Twitter  или да използвате  нашия RSS фийд канал , за да не 
пропуснете нищо интересно от Economic.bg.       Етикети:     Сърбия  |  Росен Желязков  |  пакет 
мобилност  |  Северна Македония  |  жп проекти

tvevropa.com - Томислав Дончев: До края на годината целият процес по
кандидатстване за обществени поръчки ще стане електронен
Публикувана: 14:15 / 15.03.2019

До края на годината целият процес по кандидатстване за обществени поръчки ще бъде дигитален, 
увери вицепремиерът Томислав Дончев по време на конференция на строителния бранш в София. 
На форума бяха обобщени приоритетите на България за следващия програмен период. Министърът 
на транспорта Росен Желязков пък разкри два от пътните проекти, които ще бъдат реализирани 
след 2020 година.   Повишаване на добавената стойност на икономиката, дигитализация, високи 
технологии, повече комерсиализация на продукти от български университети. Това са част от 
приоритетите на България през следващия програмен период. По думите на вицепремиера 
Томислав Дончев до края на годината целият процес по кандидатстване за обществени поръчки ще 
стане елекронен. Дончев посочи и, че в България трябва да се изградят поне още 10 индустриални 
зони.   Томислав Дончев, вицепремиер: „Всички политики, които се развиват, включително и със 
средства от кохезионната политика, в България трябва да се изградят поне още 10 или 12 
индустриални зони с цялата съпътстваща инфраструктура, които да позволят пр появата на нови 
производства – да могат да се случат с пъти по-бърз като инвестиция от това, което имаме като 
времеви график към момента.“   Транспортът остава най-важният елемент от европейската 
интеграция, коментира ресорният министър Росен Желязков. В стратегията водеща остава 
железопътната инфраструктура. Желязков разкри и два от проектите по ОП „Транспорт“, които ще 
бъдат изградени след 2020 година.   Росен Желязков, министър на транспорта: „В пътния сектор 
също се поставя цел на хоризонталните транспортни оси. До момента ОП „Транспорт“ финансира 
подготовката на два пътни проекта като целта е те да бъдат изградени след 2020 година. Това са 
АМ Русе- Велико Търново и скоростен път Видин – Монтана – Враца.“   Транспортният министър 
посочи, че Проектозаконът за пътните превозни средства е готов и до седмица ще бъде публикуван 
за обществено обсъждане.

inews.bg - БСП внася искане за проби от 50 конкретни точки по магистралите ни
Публикувана: 14:15 / 15.03.2019

БСП внася искане за проби от 50 конкретни точки по магистралите ни. Това съобщиха от 
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пресцентъра на НС на БСП. Председателят на БСП Корнелия Нинова, говорителят на ПГ на "БСП за 
България" Елена Йончева и група народни представители ще внесат в 14.00 часа искане в Агенция 
"Пътна инфраструктура" да се разреши взимането на проби от 50 конкретни точки на пътни 
участъци, построени или ремонтирани през последните пет години - от магистралите "Тракия", 
"Хемус", "Марица" и "Струма", както и от път I-1 и околовръстното шосе на София. Пробите ще бъдат 
взети от европейски лицензирани лаборатории за проверка на качеството на магистралите. Това е 
продължение на искането на БСП да бъде направена независима експертиза за качеството на 
магистралите в България. След внасяне на искането, ще има изявление пред АПИ (бул. "Македония" 
3, 1606 Център, София).

svejo.net - Аврамова: Изграждането на обхода на Поморие ще започне през май
Публикувана: 14:05 / 15.03.2019

Изграждането на обхода на Поморие ще започне през май. Това заяви регионалният министър Петя 
Аврамова по време на парламентарния контрол, пише в-к “24 часа”. Срокът за изпълнение на 
инфраструктурния проект е 12 месеца.  ”Изграждането на обхода на Поморие е включено в 
програмата “Ново строителство” на Агенция “Пътна инфраструктура” и е на обща стойност 20,923 
млн. лева. Обходният път ще минава западно от града в периферната му част”, обясни още 
министърът. Причините за забавянето са отчуждителните процедури. С решение на Министерския 
съвет от 19 януари 2018 г. през изминалата година са процедирани отчуждения на имоти и части от 
имоти за държавна нужда за изграждането на обхода. Броят на засегнатите частни имоти, които 
подлежат на обезщетение, е 153.  В пътната агенция са постъпили три жалби и възражения срещу 
размера на постановеното обезщетение, а във Върховния административен съд, по данни от МС, са 
над десет. Към момента са платени обезщетенията за всички...

citybuild.bg - 40,6 км от АМ „Струма“ остават за доизграждане
Публикувана: 13:50 / 15.03.2019

40,6 км от АМ „Струма“ остават за доизграждане 
15.03.2019 / 13:27 -  CityBuild.bg 
По 12,6 км от тях се извършват строително-монтажни работи.  
Само 40,6 км остават за доизграждане от АМ „Струма" , съобщи вчера министърът на регионалното 
развитие и благоустройството Петя Аврамова в  Благоевград, където участва в дискусия на тема 
„Европа в нашия дом". В момента се изгражда Лот 3.1. от   Благоевград до Крупник , от който са 
изпълнени 48% от  строително-монтажните работи.   На 11 февруари беше сключен  договор от АПИ 
с консорциума АМ „Струма Тунел 2018" за строителството на   тунел  „ Железница ", който ще е с 
дължина около 2 км и ще е най-дългият,  строен у нас досега. Паралелно с това има сключени 
договори за  участъците преди и след тунела.   Остава за строителство най-трудният и  скъп участък 
от „Струма" - през  Кресненското дефиле , с индикативна  стойност 875,3 млн. лв. без ДДС. Трасето е 
дълго близо 23,6 км и е  разделено на два лота, за да може да се работи едновременно и проектът  
да завърши в срока на оперативната програма. Въпреки трудния терен и сложните  съоръжения, 
които ще се изграждат, за първата отсечка бяха получени и  отворени 10 оферти, а за втората 12. В 
момента Агенция „Пътна  инфраструктура"  оценява получените предложения . Министърът изрази  
надежда да няма обжалване на процедурата за избор на изпълнител, за да  може строителството по 
него да стартира още през тази година.   На територията на област Благоевград със средства от 
бюджета се  реализират още няколко важни проекта . Това е основният ремонт на  тунел  „Кривия"  
на път Е-79 София - Кулата, където ще бъде изградена нова  отводнителна система, ще бъде 
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поставена хидроизолация и нова светофарна  уредба, както и енергоспестяващо осветление. 
Очаква се до края на април  2019 г. обектът да получи разрешение за строеж, след което ще 
започнат  ремонтните дейности.   На финал е и рехабилитацията на третокласния път  Струмяни - 
Микрево -  границата с Република Северна Македония , от който в ремонт са 22 км.  През т. г. ще 
бъде положена хоризонтална маркировка и ограничителни  системи по трасето. До 2020 г. ще бъде 
изградено и новото  ГКПП  „Клепало" . Подобряването на тази пътна връзка ще позволи да се стига 
от  гр. Струмица в Македония до София през автомагистрала „Струма" за час и  половина.   
Благоевград е една от областите, където собствениците бяха много  активни и в резултат са 
сключени  189 договора за енергийно обновяване на  жилищни сгради , 188 от тях са изпълнени, 
което поставя областта на  второ място в страната.   Министър Аврамова обърна внимание, че  
липсата на консолидация на  всички общини на област Благоевград в единна ВиК асоциация  лишава  
региона от достъп до европейско финансиране за водна инфраструктура.  „Нуждите са огромни, но 
заради отказа на общини да се включат в  асоциация ВиК операторът няма да може да бъде 
бенефициент по  европейските фондове, за да се подменят водопроводи, да се изграждат  
канализация и пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води.  Това  затруднява общините 
да инвестират и в асфалтирането на улици и  подобряването на обществените пространства", 
посочи регионалният  министър.

vestnikstroitel.bg - Министър Петя Аврамова: През май очакваме за започне
строителството на обхода на Поморие
Публикувана: 13:50 / 15.03.2019

Министър Петя Аврамова: През май очакваме за започне строителството на обхода на Поморие
„През май очакваме за започне строителството на обхода на Поморие“, обяви министърът на 
регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова по време на парламентарен контрол. 
„Изграждането на обход на град Поморие е включено в програмата „Ново строителство“ на Агенция 
„Пътна инфраструктура“, като общата стойност на проекта е над 2,9 млн. лв.
Обходът ще преминава западно от града в периферната му част. Началото на отсечката е от км. 217 
на път I-9 преди град Поморие в посока Несебър, а краят е при включването в път I-9 до км. 222+849 
в посока Бургас“, заяви Аврамова и посочи, че за проекта има сключени договори с избрани 
изпълнители след проведени обществени поръчки.
„Индикативно можем да посочим като начало на строителните дейности май месец. Като срокът на 
обществената поръчка е 12 месеца. МРРБ и АПИ отчитат изключителното значение на проекта за 
Бургаския регион и за всички туристи и ще положат всички усилия за качествено и своевременно 
реализиране на обекта. С което ще се изпълни основната му цел – облекчаване на трафика“, каза 
още Аврамова.
Свързани

kmeta.bg - Обновяват знакови кътчета на Морската градина
Публикувана: 13:45 / 15.03.2019

С европейско финансиране ще бъде върнат блясъкът на любимите на варненци Розариум и 
Алпинеум в Морската градина, ще бъдат възстановени алеи, ще се освежат съществуващите зелени 
и цветни площи и ще бъдат изградени нови площадки за спорт и игра и кътове за отдих. Ще бъде 
почистен и обновен и макетът на Черно море пред Аквариума, ще се възстанови подпорната стена 
под Морското казино, а успоредно на бул. „Княз Борис I“ ще бъде изградена велоалея. Работата по 
рехабилитацията на знаковите кътчета на парка официално стартира днес със символична първа 
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копка в района на Розариума.
Дейностите са част от проекта „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна”, който 
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г., 
съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. По него предстоят ремонти и 
на още два обекта във Варна, чието начало ще бъде поставено днес с официални церемонии.
В централния район „Одесос“ ще бъде реконструирана и модернизирана ул. „Цар Симеон I” като 
връзка между пешеходната зона и жп гарата и ще бъде благоустроено пространството пред Дома 
на науката и техниката. Предвидено е и изграждане на велоалея успоредно на пътното платно по 
цялото протежение на улицата. Предстои и подмяна на ВиК инфраструктурата и монтиране на 
енергоспестяващо улично осветление.
Дейностите в района на Шишковата градинка продължават с подмяна на парковата мебел, 
подземната инфраструктура и осветлението. На чешмата ще бъде даден нов, съвременен облик. 
Предвижда се благоустрояване, естетизация и модернизация на ул. „Михаил Колони“. Зоната пред 
училище „Климент Охридски“ става изцяло пешеходна, а в посока Морската градина ще бъде 
изградена велоалея.

hicomm.bg - News Feed ерата на Facebook официално приключи
Публикувана: 13:45 / 15.03.2019

Едва миналата пролет Крис Кокс, главен продуктов директор на Facebook, бе натоварен да 
наблюдава WhatsApp, Messenger и Instagram. Тогава този ход изглеждаше почти като планиране на 
наследяването на една империя. Ако Марк Зукърбърг някога реши да напусне компанията, Кокс, 
неговият дългогодишен довереник и представител на инженерната и продуктовата страна на 
компанията, щеше да го наследи.
Но Кокс обяви днес, че след 13 години в компанията той я напуска.
„Повече от десетилетие споделям едно и също послание, в което Марк и аз винаги сме вярвали: 
Историята на социалните медии все още не е написана и нейните ефекти не са неутрални. Тя е 
свързана с богатството и сложността на социалния живот. Като техни строители, ние трябва да се 
стремим да разберем тяхното въздействие - всичко добро и всичко лошо - и да поемем 
ежедневната работа по стремежа към положителното и към доброто. Това е най-голямата ни 
отговорност", пише той.
Кокс е любим служител в компанията, водещ ориентир за нови кадри и помага да се определи 
продуктовата стратегия на Facebook по всички начини. Той беше спокойно присъствие в хаотично 
място и вътрешни хора го наричаха „Райън Гослинг на продуктите на Facebook“. Той беше един от 
първите 15 инженери в компанията - още когато се наричаше „The Facebook“ - и помогна за 
проектирането на ранните версии на NewsFeed, най-важният продукт на Facebook. Миналата година 
в дълго интервю с WIRED той обясни сложността на начина, по който компанията контролира 
фалшивите новини и речта на омразата, един от най-важните приоритети на Facebook за 2018 г.
Изглеждаше, че Кокс и Зукърбърг имат еднакво мнение за почти всичко наоколо. Но в изявлението 
на Кокс има предположение, че може би едно важно неотдавнашно решение ги е променило. Става 
въпрос за начина, по който компанията работи с потребителските данни. В края на краищата много 
от проектите, върху които Кокс е работил - противодействие на фалшиви новини и реч на омразата 
и др. - стават много по-трудни, когато всички данни са криптирани.

24chasa.bg - Петя Аврамова: Изграждането на обхода на Поморие ще започне през
май
Публикувана: 13:45 / 15.03.2019
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Министърът на регионалното развитие и благоустройство Петя Аврамова съобщи по време на 
парламентарния контрол, че индикативно началото на строителните дейности на обхода на Поморие 
е през май тази година, а срокът за изпълнение на обществената поръчка е 12 месеца от протокола 
за откриване на строителната площадка "Образец 2А". С проекта ще се облекчи трафикът, особено в 
активния летен туристически сезон, ще се повиши и пътната безопасност, изтъкна министър 
Аврамова. Изграждането на обхода на Поморие е включено в програмата "Ново строителство" на 
Агенция "Пътна инфраструктура" и е на обща стойност 20,923 млн. лева. Обходният път ще минава 
западно от града в периферната му част, обясни министърът. Тя напомни, че по проекта са 
сключени договори с избраните след обществена поръчка изпълнители и допълни, че за да започне 
строителството на обекта, трябва да приключат отчуждителните процедури. С решение на 
Министерския съвет от 19 януари 2018 г. през изминалата година са процедирани отчуждения на 
имоти и части от имоти за държавна нужда за изграждането на обхода. Броят на засегнатите частни 
имоти, които подлежат на обезщетение, е 153. В пътната агенция са постъпили три жалби и 
възражения срещу размера на постановеното обезщетение, а във Върховния административен съд, 
по данни от МС, са над десет. Към момента са платени обезщетенията за всички имоти чрез 
Областна администрация - Бургас, освен за три на един собственик, каза министърът и допълни, че 
за тях има образувано дело и се чака решение на съда. След приключване на производството по 
делото ще се процедира издаването на разрешение за строеж и ще започне същинската работа по 
проекта, каза министър Аврамова.

dnes.dir.bg - БСП внася искане за проби от 50 точки по магистралите
Публикувана: 13:35 / 15.03.2019

64 Снимка: БСП
Председателят на БСП Корнелия Нинова, говорителят на ПГ на "БСП за България" Елена Йончева и 
група народни представители внасят днес искане в Агенция "Пътна инфраструктура" да се разреши 
взимането на проби от 50 конкретни точки на пътни участъци, построени или ремонтирани през 
последните пет години - от магистралите "Тракия", "Хемус", "Марица" и "Струма", както и от пътя I-1 
и околовръстното шосе на София. Това съобщиха от пресцентъра на партията.
Пробите ще бъдат взети от европейски лицензирани лаборатории за проверка на качеството на 
магистралите.
В съобщението се посочва, че това е продължение на искането на БСП да бъде направена 
независима експертиза за качеството на магистралите в България. След внасяне на искането, ще 
има изявление за медиите пред АПИ.

frognews.bg - БСП искане 50 конкретни проби от магистралите у нас
Публикувана: 13:35 / 15.03.2019

Корнелия Нинова и Елена Йончева Източник: БГНЕС
Нинова, Йончева и група депутати от БСП внасят искане в АПИ европейски лицензирани 
лаборатории да вземат проби от 50 конкретни точки по магистралите ни.
Председателят на БСП Корнелия Нинова, говорителят на ПГ на „БСП за България“ Елена Йончева и 
група народни представители искат от Агенция „Пътна инфраструктура“ разрешение да се взимат 
проби от 50 конкретни точки на пътни участъци у нас, построени или ремонтирани през последните 
пет години.
Тази инициатива е продължение на искането на БСП да бъде направена независима експертиза за 
качеството на магистралите в България. Те посочват, че искат проби от магистралите „Тракия“, 
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„Хемус“, "Марица" и "Струма", както и от път 1-1 и околовръстното шосе на София. Социалистите 
съобщават още, че пробите ще бъдат взети от европейски лицензирани лаборатории за проверка на 
качеството на магистралите.

eufunds.bg - Ремонтират и Детска ясла „Слънчево детство” по европроект
Публикувана: 13:35 / 15.03.2019

На състояла се церемониална „Първа копка” в обект „ДЯ „Слънчево детство”, УПИ IV – 14 „За детска 
ясла”, кв. 613 по плана на ж.к. „Орел” в гр. Разград дадоха старт на строителните дейности. 
Събитието е в рамките на проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за 
енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград”, 
съфинансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Участваха кметът на 
община Разград д-р Валентин Василев, заместниците му Галина Георгиева и Ердинч Хасанов, 
заместник-областният управител Евгени Драганов, началникът на РУО на МОН Ангел Петков, 
управителят на ОИЦ-Разград Юлиян Данаилов, ръководителят на проекта и директор на Дирекция 
„Програми и околна среда” Недим Тахиров, главният архитект Илин Солаков, директорът на 
Дирекция „Хуманитарни дейности” Елка Драмалиева, директорът Юлия Иванова и персоналът на 
детската градина, представители на строителната и надзорната фирми, граждани и медии. Кметът 
д-р Валентин Василев заяви: „Вярвам, че строителите ще се справят бързо, безпроблемно и 
качествено с работата и през есента ще прережем лентата на вече готов обект”. Допълни, че след 
ремонта ще се реализират икономии на енергопотребление в сградата, което е основната цел на  
строителните дейности, които включващ още: изграждане на инсталация за топла вода; монтиране 
на слънчеви колектори; подмяна на съществуващите отоплителна инсталация и осветление с 
енегоспестяващо; благоустрояване на дворното пространство, в т. ч. монтаж на нови детски 
съоръжения и изграждане на достъпна архитектурна среда. Детска ясла „Слънчево детство” е 
седмият от общо 11-те обекта, включени в проекта за модернизиране на образователната 
инфраструктура и подобряване качеството на образованието в община Разград. Крайният срок за 
изпълнение на проектните дейности във всички обекти е месец март 2020-та година. Областен 
информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за 
популяризиране на  Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)  в България.

balkanec.bg - Съсъ заключителна пресконференция бяха отчетени резултатите от
проекта за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в образователната
инфраструктура
Публикувана: 13:15 / 15.03.2019

Със заключителна пресконференция днес бе поставен финалът на  проекта „Въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в сгради от образователната структура на Ботевград”, реализиран по ОП 
„Региони в растеж”. 
Иво  Чакъров, представител на фирма „Би Ен Ай Студио”ЕООД, която спечели обществената  
поръчка за публичност и информираност по проектите за енергийна ефективност на община 
Ботевград, представи резултатите от реализацията на европейския проект. 
Пред присъстващите  Чакъров отчете  неговото изпълнение.  Проектът включва сградата на ППМГ 
„Акад. проф. д-р Асен Златаров”, физкултурния салон към нея и детска ясла „Детелина” – филиал 
към детска градина „Иглика”. 
В рамките на определения срок в сградата на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров” бяха 
извършени следните енергоспестяващи мерки и дейности: топлоизолация на стени, таван, под и 
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еркер, топлоизолиране по разпределителната мрежа, въвеждане на система за автоматично 
управление на топлоподаването, цялостна подмяна на тръбна мрежа и котел. По  проекта бе 
ремонтиран и физкултурния салон към ППМГ, а именно: топлоизолиране на стени и покрив, подмяна 
на дограма, преработка на електроинсталациите и въвеждане на енергоспестяващо осветление в 
общите части.  
Заедно със сградата на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров”, физкултурния салон към нея по 
проекта бе ремонтирана и  детска ясла „Детелина” – филиал към детска градина „Иглика”.  За 
сградата на филиал „Детелина” са реализирани следните енергоспестяващи мерки и дейности: 
топлоизолиране на стени и покрив, подмяна на дограма, цялостна подмяна на вътрешна 
отоплителна инсталация, подмяна на водогреен котел, ремонт на електроинсталация и въвеждане 
на енергоспестяващо осветление и ремонт на ВиК инсталация. 
За всички обекти – предмет на инвестицията по проекта, са изпълнени и мерки за осигуряване на 
достъпна среда за хора с увреждания, съгласно изискванията на Наредба 4/01.07. 2009 г. 
Главната цел, след изпълнението на проекта в сградите на ППМГ“Акад.проф.д-р Ас. Златаров“ и 
физкултурния салон към нея е постигнат клас на енергопотребление „В”, а в сградата на филиал 
„Детелина” – енергопотребление „С”. Постигнато е  понижаване на енергийното потребление на база 
първична енергия с 732 149 kWh/год. и намаляване на генерираните емисии парникови газове със 
135,05 т/г общо за трите сгради.  
По думите на кмета Иван Гавалюгов в двете учебни заведения е могло да се извършат и други 
ремонтни дейности, но подчерта, че в програмата е регламентирано кои дейности са допустими. ‚ Аз 
се радвам,ч е в сградата на гимназията, където учебния процес преминава зимния отоплителен 
сезон , учениците и г-жа Колева вече могат да направят разликата, затова какво е било преди и сега, 
като комфорт“, добави кметът Гавлюгов.  
Общата стойност на проекта е 1 387 413, 98 лв., от които 1 175 209,66 лв. са осигурени от 
европейския фонд за регионално развитие, 207 389,92 лв. е размерът на националното 
съфинансиране, а съфинансирането от страна на бенефициента – община Ботевград, възлиза на 4 
814,40 лв.   
Реализацията на проекта стартира на 19 септември 2016 год. Срокът за изпълнение бе 30 месеца. 
Източник:  balkanec.bg

balkanec.bg - Кметът Гавалюгов и директорът на ППМГ Даниела Колева прерязаха
лентата на обновените сгради на училището и физкултурния салон
Публикувана: 13:15 / 15.03.2019

Кметът Гавалюгов и Директорът на ППМГ "Акад. Проф.д-р
Асен Залтаров“ Даниела Колева прерязаха лентата на обновената сграда, след
санирането и ремонта й по Оперативна програма “Въвеждане на
мерки за енергийна ефективност в сградите на образователната инфрструктура в
Ботевград“.  Това стана днес от 11.30ч в присъствието на  Иво Чакъров, който по-рано в общинската
администрация представи резултатите от проекта, на заключителна пресконференция. Чакъров е  
представител на фирма „Би Ен Ай
Студио”ЕООД, която спечели обществената  поръчка за публичност и
информираност по проектите за енергийна ефективност на община Ботевград. На церемонията 
присъства и секретарят на Община Ботевград Стефка Граматикова.  
  
В рамките на определения срок в сградата на ППМГ
„Акад. проф. д-р Асен Златаров” бяха извършени следните енергоспестяващи мерки
и дейности: топлоизолация на стени, таван, под и еркер, топлоизолиране по
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разпределителната мрежа, въвеждане на система за автоматично управление на
топлоподаването, цялостна подмяна на тръбна мрежа и котел. 
По  проекта бе ремонтиран и физкултурния салон към
ППМГ, а именно: топлоизолиране на стени и покрив, подмяна на дограма,
преработка на електроинсталациите и въвеждане на енергоспестяващо осветление в
общите части.  
  
  
По време на заключителната пресконференция Кметът
Гавалюгов посочи, че в гимназията са  се
създали неудобства в извънучебно време, където  строителите са изисквали ремонтът на сградата 
да
се извърши, както е по договор, но общината е настоявала те да приключат в
рамките на  2 месеца. „Неудобставата,
които всички сме изпитали си заслужават резултатите", заяви кметът. Да
припомним, че програмата за въвеждане на мерки за енергийна ефективност се
извършваше и в сградата на Общината, като ремонтът не спря работния процес на
служителите в  общинската администрация.  
  
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност се извършиха освен в сградата на ППМГ „Акад. 
проф. д-р Асен
Златаров” и физкултурният салон към нея, още и в детска ясла „Детелина” – филиал към детска
градина „Иглика”.  Общата стойност на проекта бе 1 387 413, 98 лв.  
След официалната церемония директорът Даниела Колева разведе кмета Гавалюгов по калсните 
стаи, за да се запознае с новия им вид.   
  
Източник:  balkanec.bg

infostock.bg - 143 млн. лв. приходи от продадени 2.2 млн. електронни винетки до 12
март
Публикувана: 13:00 / 15.03.2019

Снимка: Пресцентър АПИ 
Продадени са близо 2.2 млн. електронни винетки на стойност около 143 млн. лв. от началото на 
годината. До 12 март на територията на цялата страна екипите на тол контрола са проверили над 93 
хил. автомобила. На нарушителите са наложени над 2700 компенсаторни такси, съставени са и над 
360 акта за установяване на административно нарушение. 
Това съобщи в Русе председателят на УС на Агенция „Пътна инфраструктура" Георги Терзийски (на 
снимката вляво), който инспектира работата на на Националното тол управление на Дунав мост при 
Русе. 
На граничния пункт има 4 терминала за самотаксуване и гише за купуване на е-винетка в брой. Тол 
контролът на превозните средства, пътуващи по републиканските пътища на територията на 
областите Русе, Разград, Силистра и Търговище, се осъществява от 45 инспектори и 11 
правоприлагащи автомобила. 
Е-винетки в момента се продават от над 8200 точки и всеки може да купи както предпочита и му е 
най-удобно. On-line чрез интернет страниците bgtoll.bg, vinetki.bg и А1.bg, мобилното приложение, 
чрез терминалите за самотаксуване или в брой на гише от областните пътни управления, 
бензиностанции, офисите на Български пощи и др. 
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През април завършва реконструкцията на платното на пътя Русе - Силистра, при входа на Русе. 
Георги Терзийски провери в четвъртък и работата на обекта. С изграждането на второ платно, в 
участък от около 300 м, се подобрява пропускателната способност на пътя към Дунав мост. 
Отсечката започва от кръговото кръстовище с бул. „България" и продължава към изхода на града в 
посока Силистра. 
Със завършването на проекта съществуващият двулентов път в чертите на гр. Русе се разширява 
до четирилентов и е продължение на пътя между Русе и Мартен. Проектът се изпълнява със 
средства от бюджета на АПИ и инвестицията е за над 1 млн. лв.

stroimedia.bg - Над 2,2 млн. лв. ще се инвестират в изграждането на нов мост над р.
Бели Осъм и пътна връзка за Троянския манастир и Орешак – Stroimedia
Публикувана: 13:00 / 15.03.2019

Председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Георги Терзийски 
подписа договора за строителен надзор при изграждането на нов мост над река Бели Осъм в гр. 
Троян и на пътна връзка за Троянския манастир и Орешак. През миналата година на „ОРС – 
ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД бе възложено изпълнението на строителните работи.
Инвестицията е за 2 249 993,77 лв. с ДДС, а средствата са от бюджета на агенцията. Строителният 
надзор ще осъществява „Пътконсулт 2000“ ЕООД. Договорът им е за 58 800 лв.
С изграждането на новия мост над река Бели Осъм в град Троян и на пътната връзка между път II-
35 Троян – Ловеч и път III-357 Троян – Орешак транзитният трафик ще се изнесе от центъра на 
града и ще преминава през източния му край. Новото съоръжение ще бъде с дължина 43,2 метра. 
Ще се рехабилитират и 100 метра от съществуващия път II-35 Троян – Ловеч. Отсечката е при входа 
на Троян и съвпада с улиците „Васил Левски“ и „Крайречна“ в града.
Срокът за изпълнение е 12 месеца.

dnes.dir.bg - Проби от 50 конкретни точки по магистралите ни иска БСП
Публикувана: 12:45 / 15.03.2019

259 Снимка: БСП
Председателят на БСП Корнелия Нинова, говорителят на ПГ на "БСП за България" Елена Йончева и 
група народни представители ще внесат искане в Агенция "Пътна инфраструктура" да се разреши 
взимането на проби от 50 конкретни точки на пътни участъци, построени или ремонтирани през 
последните пет години. Това ъсобщиха от пресцентъра на социалистическата партия.
В списъка са магистралите "Тракия", "Хемус", "Марица" и "Струма", както и път 1-1 и околовръстното 
шосе на София. Пробите ще бъдат взети от европейски лицензирани лаборатории за проверка на 
качеството на магистралите.
Това е продължение на искането на БСП да бъде направена независима експертиза за качеството 
на магистралите в България.

banker.bg - Само 40,6 км от „Струма“ остават за доизграждане
Публикувана: 12:45 / 15.03.2019

Банкеръ Daily
Само 40,6 км остават за доизграждане от АМ „Струма“, като по 12,6 км от тях се извършват 
строително-монтажни работи.
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Регионалният министър Петя Аврамова, която в четвъртък беше в Благоевград, за да участва в 
дискусията „Европа в нашия дом“, подчерта, че 43 км от магистралата са на територията на област 
Благоевград, което я прави жизнено важна за икономическото развитие на региона и мобилността 
на населението.
"В момента се изгражда Лот 3.1. от Благоевград до Крупник, от който са изпълнени 48% от 
строително-монтажните работи. На 11 февруари 2019 г. беше сключен договор от АПИ с 
консорциума АМ „Струма Тунел 2018“ за строителството на тунел „Железница“, който ще е с 
дължина около 2 км и ще е най-дългият, строен у нас досега. Паралелно с това има сключени 
договори за участъците преди и след тунела. Остава за строителство най-трудният и скъп участък 
от „Струма“ – през Кресненското дефиле, с индикативна стойност 875,3 млн. лв. без ДДС. Трасето е 
дълго близо 23,6 км и е разделено на два лота, за да може да се работи едновременно и проектът да 
завърши в срока на оперативната програма. Инвеститорският интерес към проекта е изключително 
голям. Въпреки трудния терен и сложните съоръжения, които ще се изграждат, за първата отсечка 
бяха получени и отворени 10 оферти, а за втората 12", обясни Аврамова.
В момента Агенция „Пътна инфраструктура“ оценява получените предложения. Ако няма обжалване 
на процедурата за избор на изпълнител, строителството по него ще стартира още през тази година.
На територията на област Благоевград със средства от бюджета се реализират още няколко важни 
проекта. Това е основният ремонт на тунел „Кривия“ на път Е-79 София – Кулата, където ще бъде 
изградена нова отводнителна система, ще бъде поставена хидроизолация и нова светофарна 
уредба, както и енергоспестяващо осветление. Очаква се до края на април 2019 г. обектът да получи 
разрешение за строеж, след което ще започнат ремонтните дейности.
На финал е и рехабилитацията на третокласния път Струмяни - Микрево - границата с Република 
Северна Македония, от който в ремонт са 22 км. През т. г. ще бъде положена хоризонтална 
маркировка и ограничителни системи по трасето. До 2020 г. ще бъде изградено и новото ГКПП 
„Клепало“. Подобряването на тази пътна връзка ще позволи да се стига от гр. Струмица в 
Македония до София през автомагистрала „Струма“ за час и половина.

novinata.bg - БСП внася искане за проби от 50 конкретни точки по магистралите ни
Публикувана: 12:40 / 15.03.2019

Днес, 15.03.2019 г. (петък), в 14:00 ч, председателят на БСП Корнелия Нинова, говорителят на ПГ на 
„БСП за България“ Елена Йончева и група народни представители ще внесат искане в Агенция 
„Пътна инфраструктура“ да се разреши взимането на проби от 50 конкретни точки на пътни 
участъци, построени или ремонтирани през последните пет години-  от магистралите „Тракия“, 
„Хемус“, „Марица“ и „Струма“, както и от път 1-1 и околовръстното шосе на София. Пробите ще 
бъдат взети от европейски лицензирани лаборатории за проверка на качеството на магистралите.   
Това е продължение на искането на БСП да бъде направена независима експертиза за качеството 
на магистралите в България.  След внасяне на искането, ще има изявление пред медиите пред АПИ 
(бул. „Македония“ 3, 1606 Център, София).

vevesti.bg - Томислав Дончев: До края на годината обществените поръчки ще се
дигитализират
Публикувана: 12:35 / 15.03.2019

Вицепремиерът Томислав Дончев заяви по време на форум, че очаква в рамките на десетилетието в 
строителния бранш ескалацията на разходите за труд да продължи, без да се ангажира със 
средногодишния темп на нарастването й, предаде БТА. Той мотивира очакванията си по време на 
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конференция на тема „Европейската солидарност в инвестиционната политика на ЕС, реализирана в 
България“ с  конвергенцията на България с другите държави, натиска на пазара на труда и 
недостига на работна сила. Вицепремиерът изтъкна, че занапред строителният бранш трябва да 
постави основен акцент върху новите технологии, механизацията. Всичко, което е правено с десет 
човека, трябва да се прави с 6 или 7 души, обърна се вицепремиерът към строителния бранш. Той 
напомни, че до края на годината процесът на обществените поръчки ще бъде напълно 
дигитализиран и посочи, че това ще  направи практически невъзможни опитите за изкривяване и 
„заиграване“, включително и с цената, която когато се  оферира от кандидата, се криптира и не 
може да се променя до отварянето на финансовите оферти. Вицепремиерът отчете сред другите 
предимства на дигитализацията на процеса ограничаването на корупционния натиск. В бранша като 
тип инвестиции през новия програмен период не бива да се очаква значима промяна, каза Дончев и 
посочи, че  може би от гледна точка на моделите на финансиране ще се сменят сценариите и всички 
мерки за енергийна ефективност да бъдат  в по-голяма степен обезпечени с финансови 
инструменти и финансов инженеринг. Като цяло за следващия програмен период Дончев посочи 
необходимостта разпределянето на средствата да е подчинено на стратегическата логика. Той 
изтъкна, че типът инвестиции до голяма степен ще се запази, не се предвижда и значима промяна в 
обемите. Ако такава има, тя ще е нагоре, добави вицепремиерът. Той напомни, че основният 
приоритет на държавата е повишаване на добавената стойност в икономиката. Следващото 
десетилетие, като резултат от всички политики, включително и със средства, финансирани от 
кохезионната политика,  в България  трябва да бъдат изградени поне още 10 – 12 индустриални 
зони със съпътстващата ги  инфраструктура, които да позволят при появата на нови производства,  
те да се случат като инвестиция в пъти по-бързо,  посочи Дончев и допълни, че това ще се уреди и 
със съответните законодателни промени. Според него е нужна е и нова национална система, която 
да управлява на политическо, експертно, техническо равнище процеса на приложението на 
иновации. Това, според Дончев, предполага промени дори в структурата на Министерския съвет, 
защото става дума за бройки, звена, които се вземат от съществуващи към момента министерства. 
Всички звена на научна инфраструктура, сред които София тех парк и други още 13 – 14 в процес на 
изграждане трябва да бъдат обединени в мрежа и да следват политика, свързана с целите и 
нуждите на икономиката, смята вицепремиерът.

investor.bg - Т. Дончев: Разходите за труд в строителството ще растат:: Investor.bg
Публикувана: 12:25 / 15.03.2019

Снимка: БТА
Вицепремиерът Томислав Дончев очаква в рамките на десетилетието в строителния бранш 
ескалацията на разходите за труд да продължи, без да се ангажира със средногодишния темп на 
нарастването й. Той мотивира очакванията си по време на конференция на тема "Европейската 
солидарност в инвестиционната политика на ЕС, реализирана в България" с конвергенцията на 
България с другите държави, натиска на пазара на труда и недостига на работна сила, съобщава 
БТА.
Вицепремиерът изтъкна, че занапред строителният бранш трябва да постави основен акцент върху 
новите технологии, механизацията. Всичко, което е правено с десет човека, трябва да се прави с 6 
или 7 души, обърна се вицепремиерът към строителния бранш.
Дончев напомни, че до края на годината процесът на обществените поръчки ще бъде напълно 
дигитализиран и посочи, че това ще направи практически невъзможни опитите за изкривяване и 
"заиграване", включително и с цената, която, когато се оферира от кандидата, се криптира и не може 
да се променя до отварянето на финансовите оферти.
Вицепремиерът отчете сред другите предимства на дигитализацията на процеса ограничаването на 
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корупционния натиск.
В бранша като тип инвестиции през новия програмен период не бива да се очаква значима промяна, 
каза още Дончев и посочи, че може би от гледна точка на моделите на финансиране ще се сменят 
сценариите и всички мерки за енергийна ефективност ще бъдат в по-голяма степен обезпечени с 
финансови инструменти.
За следващия програмен период Дончев посочи необходимостта разпределянето на средствата да 
е подчинено на стратегическата логика. Той изтъкна, че типът инвестиции до голяма степен ще се 
запази, не се предвижда и значима промяна в обемите. Ако такава има, тя ще е нагоре, добави 
вицепремиерът.
Основният приоритет на държавата е повишаване на добавената стойност в икономиката, припомни 
вицепремиерът.
Следващото десетилетие, като резултат от всички политики, включително и със средства, 
финансирани от кохезионната политика, в България трябва да бъдат изградени поне още 10-12 
индустриални зони със съпътстващата ги инфраструктура, които да позволят при появата на нови 
производства те да се случат като инвестиция в пъти по-бързо, посочи Дончев и допълни, че това 
ще се уреди и със съответните законодателни промени.
Според него е нужна и нова национална система, която да управлява на политическо, експертно и 
техническо равнище приложението на иновации.
По статията работиха: Евгения Маринова, редактор Надежда Бочева

topnovini.bg - БСП внася искане за проби от 50 точки по магистралите
Публикувана: 12:25 / 15.03.2019

Председателят на БСП Корнелия Нинова, говорителят Елена Йончева и група народни 
представители ще внесат искане в Агенция "Пътна инфраструктура" да се разреши взимането на 
проби от 50 конкретни точки на пътни участъци, построени или ремонтирани през последните пет 
години - от магистралите "Тракия", "Хемус", "Марица" и "Струма", както и от пътя I-1 и 
околовръстното шосе на София, съобщиха от пресцентъра на партията. Пробите ще бъдат взети от 
европейски лицензирани лаборатории за проверка на качеството на магистралите. В съобщението 
се посочва, че това е продължение на искането на БСП да бъде направена независима експертиза за 
качеството на магистралите в България.

24chasa.bg - БСП внася искане за проби от 50 точки по магистралите
Публикувана: 12:20 / 15.03.2019

Председателят на БСП Корнелия Нинова, говорителят на ПГ на "БСП за България" Елена Йончева и 
група народни представители ще внесат днес в 14.00 часа искане в Агенция "Пътна 
инфраструктура" да се разреши взимането на проби от 50 конкретни точки на пътни участъци, 
построени или ремонтирани през последните пет години - от магистралите "Тракия", "Хемус", 
"Марица" и "Струма", както и от пътя I-1 и околовръстното шосе на София, съобщиха от пресцентъра 
на партията. Пробите ще бъдат взети от европейски лицензирани лаборатории за проверка на 
качеството на магистралите. В съобщението се посочва, че това е продължение на искането на БСП 
да бъде направена независима експертиза за качеството на магистралите в България. След внасяне 
на искането, ще има изявление за медиите пред АПИ.

19min.bg - Новини :: БСП внася искане за проби от 50 точки по магистралите ни
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19min.bg
Публикувана: 12:15 / 15.03.2019

БСП внася искане за проби от 50 конкретни точки по магистралите ни, съобщиха от пресцентъра на 
НС на БСП.
Председателят на БСП Корнелия Нинова, говорителят на ПГ на „БСП за България“ Елена Йончева и 
група народни представители ще внесат в 14.00 часа искане в Агенция „Пътна инфраструктура“ да 
се разреши взимането на проби от 50 конкретни точки на пътни участъци, построени или 
ремонтирани през последните пет години - от магистралите „Тракия“, „Хемус“, "Марица" и "Струма", 
както и от път I-1 и околовръстното шосе на София. Пробите ще бъдат взети от европейски 
лицензирани лаборатории за проверка на качеството на магистралите.
Това е продължение на искането на БСП да бъде направена независима експертиза за качеството 
на магистралите в България.

stroimedia.bg - Георги Терзийски: Близо 7 млрд. лв. ще се инвестират в пътната
инфраструктура на Северна България – Stroimedia
Публикувана: 12:10 / 15.03.2019

Близо 7 млрд. лв. ще се инвестират в пътната инфраструктура на Северна България през 
следващите години. Това съобщи председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ Георги Терзийски на форума „Приоритетна свързаност на Северна България“ в 
Русе, организиран от кмета на Община Русе Пламен Стоилов, в координация с Института за пътна 
безопасност.
С цялостното доизграждане на автомагистрала „Хемус“, на проектите Русе – Велико Търново, Видин 
– Ботевград, обходният път на Габрово и тунелът под Шипка ще имаме пътни комуникации, с които 
ще се ускори развитието на Северна България и ще се осигури бърза и безопасна пътна връзка 
между София, Варна, Русе и Видин, заяви председателят на УС на АПИ. Пред участниците във 
форума Терзийски подчерта, че се работи по подготовката и стартирането на строителството на 
134-километровия участък от Боаза до връзката с пътя Русе – Велико Търново, за които 
правителството в края на м. г. осигури 1,3 млрд. лв. Графикът, който сме разработили предвижда 
до края на април да стартира изграждането на още два участъка от общо 6, на които е разделено 
цялото трасе. Това са отсечките – от Боаза до пътен възел „Дерманци“ и от пътен възел „Каленик“ 
до връзката с път II-35 Плевен – Ловеч. Техническото проектиране на участъци 4, 5 и 6, които са 
между пътя Плевен – Ловеч и Русе – Велико Търново, ще бъде изпълнено през 2019 г., а 
изграждането им ще започне през 2020 г. Целта е строителството на АМ „Хемус“ в участъка от 
Боаза до пресичането с пътя Русе – Велико Търново да приключи до 2023 г. През есента, с близо 
половин година по-рано от предвиденото по договор, ще завърши изграждането на 10-
километровия участък от Ябланица до Боаза, съобщи още Терзийски.
Председателят на УС на АПИ съобщи, че плановете на агенцията са успоредно с АМ „Хемус“ да се 
изпълнява и най-важният проект за област Русе – автомагистралата „Русе – Велико Търново“. С 
изграждането й ще облекчим трафика от Дунав мост и ще повишим пътната безопасност, тъй като 
първокласният път Русе – Бяла е една от най-натоварените и опасни отсечки в България с висока 
концентрация на тежки пътни инциденти. След построяването на магистралата броят на пътните 
инциденти по направлението ще намалеят, тъй като движението ще бъде разделено в две отделни 
пътни платна, заяви Терзийски.
Председателят на УС на АПИ посочи, че проектът за магистралата „Русе – Велико Търново“, която 
ще бъде с дължина 133 км, все още е в плен на съдебните процедури. На 30 ноември м. г. ВАС 
отхвърли внесените жалби по решението за ОВОС, но на 30 януари постъпи касационна жалба, като в 
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законоустановения срок АПИ депозира отговор пред 5-членния състав на ВАС. Очакваме решението 
на съда и в зависимост от решението имаме готовност тази година да стартираме търгове за 75 км 
от трасето на магистралата на индикативна стойност 670 млн. лв. без ДДС. Това са участъците Русе 
– Бяла и обходът на Бяла, съобщи Терзийски. Той заяви, че разработеният график предвижда, ако в 
следващите месеци стартират обществените поръчки за избор на изпълнители и няма обжалване на 
процедурите, които да блокират работата, в края на тази или началото на следващата година да има 
избрани изпълнители и реалното строителство на първите два участъка от Русе – Велико Търново 
да започне в края на 2020 г. или началото на 2021 г. Така първите 75 км от автомагистралата „Русе 
– Велико Търново“ ще са готови през 2023-2024 г., съобщи Терзийски.
Пред участниците във форума „Приоритетна свързаност на Северна България“ председателят на УС 
на АПИ представи и останалите приоритетни пътни проекти Видин – Ботевград, обходния път на 
Габрово и тунела под Шипка. Терзийски пожела на организаторите срещата да стане традиционна и 
през следващите години в Русе да се представя напредъкът при изпълнението не само на пътните 
проекти, но и привлечените нови инвестиции в региона.

botevgrad.com - Успешно приключи проектът за въвеждане на мерки за енергийна
ефективност в сгради от образователната инфраструктура в Ботевград
Публикувана: 12:10 / 15.03.2019

Със заключителна пресконференция и церемония по прерязване на лента завърши проект  
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от образователната структура на 
Ботевград” Успешно приключи проектът „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради 
от образователната структура на Ботевград”, реализиран по ОП „Региони в растеж”. По този повод в 
общинската администрация се проведе заключителната пресконференция, на която бяха отчетени 
резултатите от неговото изпълнение. Той обхващаше сградата на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен 
Златаров”, физкултурния салон към нея и детска ясла „Детелина” – филиал към детска градина 
„Иглика”.  Общата стойност на проекта е 1 387 413, 98 лв., от които 1 175 209,66 лв. са осигурени от 
европейския фонд за регионално развитие, 207 389,92 лв. е размерът на националното 
съфинансиране, а съфинансирането от страна на бенефициента – община Ботевград, възлиза на 4 
814,40 лв.   Самата реализация на проекта започна на 19 септември 2016 год. Срокът за изпълнение 
бе 30 месеца.  В рамките на определения срок в сградата на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров” 
бяха извършени следните енергоспестяващи мерки и дейности: топлоизолация на стени, таван, под 
и еркер, топлоизолиране по разпределителната мрежа, въвеждане на система за автоматично 
управление на топлоподаването, цялостна подмяна на тръбна мрежа и котел.  Ремонтът на 
физкултурният салон към сградата на гимназията включваше: топлоизолиране на стени и покрив, 
подмяна на дограма, преработка на електроинсталациите и въвеждане на енергоспестяващо 
осветление в общите части.  За сградата на филиал „Детелина” са реализирани следните 
енергоспестяващи мерки и дейности: топлоизолиране на стени и покрив, подмяна на дограма, 
цялостна подмяна на вътрешна отоплителна инсталация, подмяна на водогреен котел, ремонт на 
електроинсталация и въвеждане на енергоспестяващо осветление и ремонт на ВиК инсталация.  За 
всички обекти – предмет на инвестицията по проекта, са изпълнени и мерки за осигуряване на 
достъпна среда за хора с увреждания, съгласно изискванията на Наредба 4/1 юли 2009 год.   След 
изпълнението на проекта в сградата на гимназията и физкултурния салон към нея е постигнат клас 
на енергопотребление „В”, а в сградата на филиал „Детелина” – енергопотребление „С”. Общо за 
трите сгради е налице понижаване на енергийното потребление на база първична енергия с 732 149 
kWh/год. и намаляване на генерираните емисии парникови газове със 135,05 т/год. За успешното 
завършване на проекта бе организирано и представително събитие за прерязване на лентата на 
обновените сгради на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров” и физкултурния салон на училището. 
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Церемонията се състоя след заключителната пресконференция.

bnr.bg - Столичният куклен театър с премиера, но салонът - в окаяно състояние
Публикувана: 12:05 / 15.03.2019

„Присъствието на децата в театъра е много  важно. Това са първите крачки в изкуството, срещата с 
изкуството“, каза той и е  категоричен, че децата ще растат такива, каквито ги научим.  Въпреки 
добрите новини около новия  спектакъл в Кукления театър, проблемите остават: „Столовете, 
разпадащата се ламперия,  изкъртеният паркет, висящи прожектори – гледката не е хубава. Вчера 
пак  ремонтирахме столове, защото те непрекъснато пропадат. Кърпим ги с каквото  можем“. 
Аргиропулос посочи, че програмният период  за ремонта на сградата на ул. „Гурко“ по Програма 
„Регионално развитие“ е до  2020 г.: „Ако догодина не се случи ремонтът, просто  не знам кога това 
би могло да стане“. По думите на директора на театъра в проект  за ремонта на салона на бул. „Янко 
Сакъзов“ има много пропуски: „Там всичко е  сбъркано. Не е направено изчисление на акустиката. 
След това се борихме с това,  че бяха казали, че една тоалетна за мъже и жени стига – това е пълен 
абсурд“.  Проблеми има и със сградата на кукления театър в Ямбол.  След месец в града ще започне 
21-вия куклено-театрален фестивал „Михаил Лакатник“. По традиция фестивалът се  превръща в 
празник за града.  Проблем със собствеността на сградата на Държавния  куклен театър хвърля 
сянка не само върху фестивала, но и върху цялото бъдеще на  театъра в Ямбол. Спорът е между 
държавата в лицето на Министерството на  културата и община Ямбол за това кой е отговорен за 
състоянието на сградата на  театъра. Театралната зала в момента е в критично състояние. „Таванът 
падна, срутен е. Отпред фасадата,  огромно парче е олющено“, каза директорът Елена Дойчева. Тя 
призна, че това представлява  опасност за зрителите. Според нея Министерството на културата ще 
отпусне пари  за основен ремонт, но:  „Трябваше да се разреши проблемът с  деактуването и с акта. 
Кметът ако каже „да“, веднага деактуваме сградата“. Кметът на община Ямбол Георги Славов  
отговори: „Кукленият театър е държавен куклен театър. Това е опит на г-жа  Дойчева да прехвърли 
неин личен проблем като управленец върху общината, с което  аз категорично не съм съгласен. 
Както държавата е подкрепяла кукления театър в  годините, така няма проблем да го подкрепи и 
сега. Въпрос на инициативност от  страна на директора на кукления театър. Ако всяка година 
община Ямбол не дава  около 50 хил. и повече пари за издръжка на кукления театър, куклен театър в 
Ямбол  няма да има“. Още по темата чуйте в звуковия файл.

epicenter.bg - БСП внася искане за проби от 50 конкретни точки по магистралите ни
Публикувана: 12:00 / 15.03.2019

БСП внася искане за проби от 50 конкретни точки по магистралите ни. Това съобщиха от 
пресцентъра на НС на БСП.
Председателят на БСП Корнелия Нинова, говорителят на ПГ на „БСП за България“ Елена Йончева и 
група народни представители ще внесат в 14.00 часа искане в Агенция „Пътна инфраструктура“ да 
се разреши взимането на проби от 50 конкретни точки на пътни участъци, построени или 
ремонтирани през последните пет години - от магистралите „Тракия“, „Хемус“, "Марица" и "Струма", 
както и от път I-1 и околовръстното шосе на София. Пробите ще бъдат взети от европейски 
лицензирани лаборатории за проверка на качеството на магистралите.
Това е продължение на искането на БСП да бъде направена независима експертиза за качеството 
на магистралите в България.
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bta.bg - В Червен бряг се прилагат мерки за енергийна ефективност с
безвъзмездната финансова помощ по европрограма
Публикувана: 11:55 / 15.03.2019

BOBSTH  10:50:31  15-03-2019   PP1049BO.002  Червен бряг - енергийна ефективност    В Червен бряг 
се прилагат мерки за енергийна ефективност   с безвъзмездната финансова помощ   по 
европрограма      Червен бряг, 15 март /Малин Решовски, БТА/  В Червен бряг фирма прилага 
успешно мерки за енергийна ефективност с безвъзмездната финансова помощ по европейска 
програма. Това съобщи на БТА Николета Минчева от Областния информационен център /ОИЦ/ в 
Плевен.  Тя уточни, че предприятието е демонстрирало пред експерти на ОИЦ постигнатото по 
процедурата "Енергийна ефективност за малките и средните предприятия". Във фирмата са 
въведени в експлоатация съвременен вертикален машинен център, струг и хидравлична преса с 
цифрово програмно управление. Купен е и лазер, който впечатлява със скоростта на рязане и с 
прецизността си, като използва до 70 на сто по-малко енергия.   Фирмата е осигурила заетост на 35 
работници и изработва специфични, бутикови изделия за Франция и Италия. Мениджмънтът на 
предприятието в Червен бряг очаква с новото модерно оборудване да разшири асортимента, да 
повиши значително производителността и да съкрати сроковете за изпълнение на поръчките, каза 
Минчева.   Тя допълни, че по този модел в област Плевен работят 29 малки и средни предприятия, 
които получават по договори близо 24 милиона лева безвъзмездна финансова помощ по 
оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност".   Така се прилагат мерки за енергийна 
ефективност във фирми от строителния бранш, металообработването, шивашката и обувната 
промишленост, коментира Минчева.          /ПП/

bta.bg - Вицепремиерът Томислав Дончев очаква в рамките на десетилетието в
строителния бранш ескалацията на разходите за труд да продължи
Публикувана: 11:55 / 15.03.2019

Вицепремиерът Томислав Дончев заяви по време на форум, че очаква в рамките на десетилетието в 
строителния бранш ескалацията на разходите за труд да продължи, без да се ангажира със 
средногодишния темп на нарастването й. Той мотивира очакванията си по време на конференция 
на тема "Европейската солидарност в инвестиционната политика на ЕС, реализирана в България" с  
конвергенцията на България с другите държави, натиска на пазара на труда и недостига на работна 
сила.     Вицепремиерът изтъкна, че занапред строителният бранш трябва да постави основен акцент 
върху новите технологии, механизацията. Всичко, което е правено с десет човека, трябва да се 
прави с 6 или 7 души, обърна се вицепремиерът към строителния бранш.     Той напомни, че до края 
на годината процесът на обществените поръчки ще бъде напълно дигитализиран и посочи, че това 
ще  направи практически невъзможни опитите за изкривяване и "заиграване", включително и с 
цената, която когато се  оферира от кандидата, се криптира и не може да се променя до отварянето 
на финансовите оферти. Вицепремиерът отчете сред другите предимства на дигитализацията на 
процеса ограничаването на корупционния натиск.      В бранша като тип инвестиции през новия 
програмен период не бива да се очаква значима промяна, каза Дончев и посочи, че  може би от 
гледна точка на моделите на финансиране ще се сменят сценариите и всички мерки за енергийна 
ефективност да бъдат  в по-голяма степен обезпечени с финансови инструменти и финансов 
инженеринг.        Като цяло за следващия програмен период Дончев посочи необходимостта 
разпределянето на средствата да е подчинено на стратегическата логика. Той изтъкна, че типът 
инвестиции до голяма степен ще се запази, не се предвижда и значима промяна в обемите. Ако 
такава има, тя ще е нагоре, добави вицепремиерът.      Той напомни, че основният приоритет на 
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държавата е повишаване на добавената стойност в икономиката. Следващото десетилетие, като 
резултат от всички политики, включително и със средства, финансирани от кохезионната политика,  
в България  трябва да бъдат изградени поне още 10 - 12 индустриални зони със съпътстващата ги  
инфраструктура, които да позволят при появата на нови производства,  те да се случат като 
инвестиция в пъти по-бързо,  посочи Дончев и допълни, че това ще се уреди и със съответните 
законодателни промени.       Според него е нужна е и нова национална система, която да управлява 
на политическо, експертно, техническо равнище процеса на приложението на иновации. Това, 
според Дончев, предполага промени дори в структурата на Министерския съвет, защото става дума 
за бройки, звена, които се вземат от съществуващи към момента министерства. Всички звена на 
научна инфраструктура, сред които София тех парк и други още 13 - 14 в процес на изграждане 
трябва да бъдат обединени в мрежа и да следват политика, свързана с целите и нуждите на 
икономиката, смята вицепремиерът.

e-79.com - Министър Петя Аврамова в Благоевград: 40,6 км от АМ „Струма“ остават
за доизграждане
Публикувана: 11:55 / 15.03.2019

Само 40,6 км остават за доизграждане от АМ„Струма“, като по 12,6 км от тях се извършват 
строително-монтажни работи. Това съобщи днес министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Петя Аврамова в Благоевград, където участва в дискусия на тема „Европа в 
нашия дом“.   Тя подчерта, че 43 км от магистралата са на територията на област Благоевград, което 
я прави жизнено важна за икономическото развитие на региона и мобилността на населението.    В 
момента се изгражда Лот 3.1. от Благоевград до Крупник, от който са изпълнени 48% от строително-
монтажните работи.   На 11 февруари 2019 г. беше сключен договор от АПИ с консорциума АМ 
„Струма Тунел 2018“ за строителството на тунел „Железница“, който ще е с дължина около 2 км и ще 
е най-дългият, строен у нас досега.    Паралелно с това има сключени договори за участъците преди 
и след тунела. Остава за строителство най-трудният и скъп участък от „Струма“ – през 
Кресненското дефиле, с индикативна стойност 875,3 млн. лв. без ДДС.    Трасето е дълго близо 23,6 
км и е разделено на два лота, за да може да се работи едновременно и проектът да завърши в срока 
на оперативната програма. Инвеститорският интерес към проекта е изключително голям.    Въпреки 
трудния терен и сложните съоръжения, които ще се изграждат, за първата отсечка бяха получени и 
отворени 10 оферти, а за втората 12. В момента Агенция „Пътна инфраструктура“ оценява 
получените предложения. Министърът изрази надежда да няма обжалване на процедурата за избор 
на изпълнител, за да може строителството по него да стартира още през тази година.   На 
територията на област Благоевград със средства от бюджета се реализират още няколко важни 
проекта. Това е основният ремонт на тунел „Кривия“ на път Е-79 София – Кулата, където ще бъде 
изградена нова отводнителна система, ще бъде поставена хидроизолация и нова светофарна 
уредба, както и енергоспестяващо осветление.    Очаква се до края на април 2019 г. обектът да 
получи разрешение за строеж, след което ще започнат ремонтните дейности.   На финал е и 
рехабилитацията на третокласния път Струмяни - Микрево - границата с Република Северна 
Македония, от който в ремонт са 22 км. През т. г. ще бъде положена хоризонтална маркировка и 
ограничителни системи по трасето. До 2020 г. ще бъде изградено и новото ГКПП „Клепало“. 
Подобряването на тази пътна връзка ще позволи да се стига от гр. Струмица в Македония до София 
през автомагистрала „Струма“ за час и половина.   Инвестициите по ОПРР 2014-2020 са също важни 
за общините от областта. На територията на област Благоевград са сключени 44 договора на 
стойност 103,6 млн. лв.   Те са за подобряване на образователната, здравната и социалната 
инфраструктура, градската среда и транспорта. Благодарение на средствата от европейската 
солидарност се обновяват 21 училища и детски градини с над 9000 деца и ученици. Със средства от 
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оперативната програма беше основно ремонтирана и сградата на Пожарната в областния център.   
Благоевград е една от областите, където собствениците бяха много активни и в резултат са 
сключени 189 договора за енергийно обновяване на жилищни сгради, 188 от тях са изпълнени, което 
поставя областта на второ място в страната.   Министър Аврамова обърна внимание, че липсата на 
консолидация на всички общини на област Благоевград в единна ВиК асоциация лишава региона от 
достъп до европейско финансиране за водна инфраструктура.   „Нуждите са огромни, но заради 
отказа на общини да се включат в асоциация ВиК операторът няма да може да бъде бенефициент 
по европейските фондове, за да се подменят водопроводи, да се изграждат канализация и 
пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води.      Това затруднява общините да инвестират 
и в асфалтирането на улици и подобряването на обществените пространства“, посочи регионалният 
министър.

plovdivskinovini.bg - МРРБ: Има несъответствие между кадастралната карта и ПУП
по отношение на парка в кв. „Кършияка”
Публикувана: 11:50 / 15.03.2019

От Министерството за регионално развитие и благоустройство (МРРБ) информират за 
съществуващо несъответствие между Подробния устройствен план (ПУП) и кадастралната карта и 
кадастралните регистри (КККР) относно парка в квартал „Кършияка”, до хотел Санкт Петербург. 
Това съобщиха за Радио „ Фокус ” - Пловдив от пресцентъра на Министерството, след специално 
изискан отговор. От Министерството заявяват още, че до този момент никой не ги е информирал за 
това несъответствие, в което по кадастрална карта имотът е отреден за трайно ползване 
„Комплексно застрояване“, а съгласно подробния устройствен план той е „Зона (терен) на Градски 
паркове и градини“. От Министерството посочват, че в случая отразяването на тези параметри в 
кадастралната карта, като начина на трайно ползване и отреждането за поземлените имоти, по 
никакъв начин не оказва влияние на самите имоти. „Отреждането на имотите е по ПУП, а не това, 
което е в КККР”, се казва в отговора на министерството. КККР е регистрационна система, която не 
оказва влияние върху отреждането и отразява фактическото състояние на имота. От Регионалното 
министерството заявяват още, че начинът на трайно ползване, записан в кадастралната карта при 
създаването ѝ, не е от значение и не може по никакъв начин да повлияе на истинското отреждане, 
което е по ПУП. Винаги може тези данни да се променят и приведат в съответствие с отреждането 
на имота по ПУП. Регионалното министерството посочва, че Службата по геодезия, картография и 
кадастър (СГКК) в Пловдив се счита за сезирана и служебно ще промени начина на трайно ползване 
на имотите, след като извърши необходимите проверки и се снабди с информация от 
администрацията на Община Пловдив, респективно Район Северен. В отговора на МРРБ се посочва 
още: „Във връзка с поставените от Вас въпроси относно имот в град Пловдив, Ви информираме, че: 
Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр.Пловдив са одобрени със Заповед 
№РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София. КККР е влязла в сила и е в 
режим на поддръжка. ПИ с ИД 56784.506.534 с площ 19026 кв.м, начин на трайно ползване 
„Комплексно застрояване“, собственост на „Международен панаир Пловдив“ АД е образуван по 
Заповед №РД-18-48/03.06.2009 г. на ИД на АГКК-София за одобряване на КККР на гр. Пловдив. 
Фирмата-изпълнител на кадастралната карта на гр. Пловдив е отразила начин на трайно ползване 
„Комплексно застрояване“ за ПИ с ИД 56784.506.534, т.е тези параметри за имота са още при 
одобряване и влизане в сила на КККР през 2009 г. По заявление в вх.№01-300688-28.09.2017 г. в 
СГКК - Пловдив от „Парк хотел Санкт Петербург инвест“ ЕООД е поискано ПИ с ИД 56784.506.534 с 
площ 19026 кв. м, начин на трайно ползване „Комплексно застрояване“ да се раздели на два имота. 
От разделянето на имота са се образували: – ПИ с ИД 56784.506.1507 с площ 3019 кв. м, начин на 
трайно ползване „Комплексно застрояване“. – ПИ с ИД 56784.506.1508 с площ 16007 кв. м, начин на 
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трайно ползване „Комплексно застрояване“. Начинът на трайно ползване не е променяно и остава 
такова, каквото е в одобрената КККР. От одобряване на КККР до настоящия момент начин на трайно 
ползване „Комплексно застрояване“ не са променяни от СГКК-Пловдив, както за ПИ с ИД 
56784.506.534, така и за последващия поземлен имот с ИД 56784.506.1508 (стар идентификатор 
56784.506.534). По ПУП отреждането за ПИ с ИД 56784.506.1507 и ПИ с ИД 56784.506.1508 е УПИ II-
за обществено обслужване, кв.570 по плана на Пета градска част (кв. "Филипово"), одобрен 1965 
година. Отреждането (предвиждането) по ОУП на гр. Пловдив е за „Зона (терен) на Градски паркове 
и градини“ – Тоз (Зоз).“ С уверенията на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройство може да се счита, че усилията и протестите на жителите на квартал "Кършията" са 
постигнали успех и са доказали по категоричен начин, че гражданското общество може да коригира 
работата на институциите в България. Надяваме се да се стигне и още по-далеч и да се установи 
има ли виновни конкретни лица чрез нарочни действия, или престъпно бездействие.

ruse.utre.bg - Форум „Приоритетна свързаност на Северна България“ се проведе в
Русе
Публикувана: 11:50 / 15.03.2019

В зала „Европа“ се проведе форум „Приоритетна свързаност на Северна България“, организиран от 
Община Русе и Института за пътна безопасност.
На събитието присъстваха кметът на Община Русе Пламен Стоилов, председателят на Държавна 
агенция „Безопасност на движението по пътищата“ г-жа Малина Крумова, председателят на 
Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ г-н Георги Терзийски, областният 
управител на Област Русе г-н Галин Григоров, зам.-кметът по комунални дейности Наталия 
Кръстева, г-н Богдан Милчев - председател на Института за пътна безопасност, ректорът на РУ 
„Ангел Кънчев“ и председател на Общински съвет – Русе проф. Христо Белоев, Председателят на 
Общото събрание на РУ „Ангел Кънчев“ проф. Велизара Пенчева, Началникът на РУО-Русе - Росица 
Георгиева, както и кметове на общини, областни управители и други.
„Един от най-големите проблеми на Северна България е транспортната свързаност. Изграждането 
на автомагистрала „Русе – Велико Търново“ е от изключителна важност - пътят е един от най-
натоварените в страната и с голяма концентрация на пътни произшествия. Успешното използване 
на потенциала за развитието на Русе е пряко свързано и с доизграждането на магистрала Хемус. 
Радвам се, че държавата направи така, че да постави като основен приоритет за Северна България 
транспортната свързаност“, сподели в началото г-н Пламен Стоилов. Той допълни още, че от голямо 
значение е построяването на нов мост на река Дунав между Русе и Гюргево – „Дунав мост – 3“, 
както и пускането в експлоатация на Летище Русе – единственото към момента общинско летище в 
България, с потенциал да утвърди региона като значим мултимодален транспортен и логистичен 
център в Югоизточна Европа.
По време на форума бяха представени политиките за преодоляване на регионалните дисбаланси 
чрез приоритетно изграждане на безопасна транспортна инфраструктура.
Г-н Георги Терзийски - председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ 
обърна особено внимание на един от приоритетите, а именно свързаността – чрез изграждането на 
автомагистрала между Русе и Велико Търново. Председателят на Държавна агенция „Безопасност 
на движението по пътищата“ г-жа Малина Крумова представи функциите на новосъздадената 
агенция и говори за цялостното подобряване на пътната безопасност в страната и намаляването на 
броя на убитите и ранените при пътно-транспортни произшествия.
В края на събитието г-н Милчев презентира създаването на безопасна инфраструктура – Визия 
нула жертви по пътя от пътнотранспортни произшествия.
Участниците във форума близо час дискутираха изграждането на безопасна транспортна система в 
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Северна България.
По-рано днес се проведе и работна среща в кабинета на кмета на Община Русе г-н Пламен Стоилов. 
На нея присъстваха още зам.-кметът по устройство на територията инж. Димитър Наков, главният 
архитект на Община Русе арх. Живка Бучуковска, Митрополит Наум, председателят на Държавна 
агенция „Безопасност на движението по пътищата“ г-жа Малина Крумова и председателят на 
Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ г-н Георги Терзийски. Митрополит Наум 
запозна г-н Терзийски и г-жа Крумова с пътища, които трябва да бъдат ремонтирани около 
манастирите в Русенска област. Беше обсъдено и изграждането на Кръгово кръстовище в района на 
„Джъмбо“.

novini.bg - БСП внася искане за проби от 50 конкретни точки по магистралите ни
Публикувана: 11:50 / 15.03.2019

БСП внася искане за проби от 50 конкретни точки по магистралите ни. Това съобщиха от 
пресцентъра на НС на БСП.  Председателят на БСП  Корнелия Нинова 
Корнелия Нинова е български политик от БСП, член на Парламентарната група на Коалиция за , 
говорителят на ПГ на „БСП за България“ Елена Йончева и група народни представители ще внесат в 
14.00 часа искане в Агенция „Пътна инфраструктура“ да се разреши взимането на проби от 50 
конкретни точки на пътни участъци, построени или ремонтирани през последните пет години - от 
магистралите „Тракия“, „Хемус“, "Марица" и "Струма", както и от път I-1 и околовръстното шосе на 
София. Пробите ще бъдат взети от европейски лицензирани лаборатории за проверка на качеството 
на магистралите. Това е продължение на искането на БСП да бъде направена независима 
експертиза за качеството на магистралите в България. След внасяне на искането, ще има изявление 
пред АПИ (бул. „Македония“ 3, 1606 Център, София).

novini.bg - Вижте ограниченията на пътя за петъчния ден
Публикувана: 11:50 / 15.03.2019

Агенция "Пътна инфраструктура"  публикува ограниченията на пътя за петъчния ден. Времето е 
хубаво, но все пак внимавайте, предупреждават от агенцията. Вижте тук всички ограничения на 
пътя за днес, 15-ти март. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ: Забранява се движението на 
моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари с техническа допустима 
максимална са над 12 тона, включително състав с ремаркета и полуремаркета, селскостопанска и 
земеделска техника, трактори и специализирана строителна техника, както следва: Целогодишно за 
периода на официалните празници: последния работен ден преди празници – от 16:00 часа до 20:00 
часа и последния почивен /празничен/ ден – от 14:00 часа до 20:00 часа. Забраната се отнася за 
всички периоди, в които е определен повече от един празничен ден. Ограниченията важат само за 
участъците от републиканската пътна мрежа, както следва: • Всички автомагистрали; • път I-1 с. 
Ребърково-Ботевград, като движението се пренасочва по път II-16 Ребърково-Своге-София; • път I-
1 Благоевград-ГКПП „Кулата“; • път I-4 п. в. „Коритна“-Велико Търново-Шумен; • път I-5 Русе-Велико 
Търново; • път I-8 ГКПП „Калотина“-София; • път I-9 Варна-Бургас; • път II-18 Околовръстен път 
София; • път II-99 Бургас-Царево. Забраната не важи за моторни превозни средства, които 
извършват превози на опасни товари (ADR), живи животни, бързо развалящи се хранителни 
продукти и товари на температурен режим. ІІ. СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ: АМ „Тракия“: 
Област Бургас: Движението с повишено внимание от км 308+107 до км 359+475 в участъка Деветак - 
Ветрен поради извършване на ремонтни дейности и подмяна на ударени ОСП. Участъка е 
сигнализиран с пътни знаци. Срок до 20.03.2019 г. Област София: Движението от 45+900 до км 
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53+000 и в двете посоки се осъществява с повишено Внимание поради констатирани неравности по 
пътната настилка. Скоростта на движение се ограничава до 90 км/ч. Срок 31.05.2019 г. Движението 
при Мухово от км 45+200 до км 46+266 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание 
поради обезопасяване на пътния участък. Срок до 31.05.2019 г. Движението от км 15+030 до км 
18+330 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради довършителни работи по 
съоръжения /виадукти/ при км 17+440 и км 18+140. Скоростта на движение се ограничава до 90 
км/ч. Срок до 31.03.2019 г. Област Пазарджик: Временно движението в участъка от километър 
88+994 до километър 89+354 в района на пътен възел „Пазарджик“ се осъществява двупосочно в 
една лента в платното посока София, поради ремонтни дейности на платното посока Бургас. 
Ремонтните дейности включват смяна на греди, хидроизолация, полагане на нови асфалтови 
пластове и хоризонтална маркировка. Почасовите ограничения са следните: • Предвидено е 
двупосочно преминаване, като се обособяват по една лента за движение в двете посоки от км 
88+994 до км 89+354 за периода от 10:00 часа всеки понеделник до 13:00 часа всеки петък; • 
Предвидено е двупосочно преминаване, като се обособяват две ленти за движение в посока Бургас 
и една лента за движение в посока София от км 88+994 до км 89+354 за периода от 13:00 часа всеки 
петък до 17:00 часа всяка събота; • Предвидено е двупосочно преминаване,като се обособяват една 
лента за движение в посока Бургас и две ленти за движение в посока София от км 88+994 до км 
89+354 за периода от 17:00 часа всяка събота до 10:00 часа всеки понеделник. Часовият диапазон 
на реверсивното движение може да се променя при необходимост. Срок до 31.05.2019 г. Област 
Стара Загора: Движението в участъка Чирпан – Стара Загора от км 168+000 до км 208+100 се 
извършва с максимална скорост до 90 км/ч и повишено внимание двупосочно с цел осигуряване 
безопасността на движението поради неравности на пътната настилка. Срок до 31.03.2019 г. АМ 
„Хемус“: Област София: Движението от км 30+260 до км 35+450 /от п.в. „Витинска река“ до служебна 
пътна връзка/ е ограничено за МПС над 12 тона само в посока София поради ремонтно – 
възстановителни дейности по виадукт при км 33+600 и тунел „Витиня“. Движението се осъществява 
по обходен маршрут през път I-1 Ботевград – София. Срок 31.05.2019 г.; Движението при Потоп от 
км 18+680 до км 19+600 в посока Варна се осъществява с повишено внимание поради ремонтни 
дейности в аварийната лента по виадукт при км 19+250. Скоростта на движение е ограничена до 70 
км/ч. Срок до 31.05.2019 г.; Движението от км 31+996 до км 33+780 в посока София е ограничено 
поради ремонтно-възстановителни дейности на виaдукт при км 33+600 и тунел „Витиня“ /лява 
тръба/. Движението се осъществява двупосочно в дясното платно /посока Варна/ с една лента 
посока София и една лента посока Варна. Сигнализацията за организация на временно движение е 
от км 29+860 до км 36+150. Срок 31.03.2019 г. Движението от км 48+800 до км 53+690 в посока 
Варна е ограничено поради ремонтни дейности по виадукт при км 51+360. Движението се 
осъществява двупосочно в платното посока София. Срок 31.03.2019 г. АМ „Марица“: няма 
ограничения. АМ „Черно море“: Oбласт Варна: Движението от км 0+000 до км 8+600 се осъществява 
двупосочно в едно платно посока Варна – Бургас поради ремонтни дейности. Движението се 
осъществява при пълно затваряне на платното посока Бургас – Варна и се пренасочва в платно 
посока Бургас. Срок до 31.03.2019 г. АМ „Струма“: ОПУ София: Движението в тунел „Мало Бучино" 
посока София се осъществява в една лента поради ремонтни дейности по облицовъчните пана. 
Движението е ограничено в изпреварващата лента и се извършва в активната. Участъкът е 
сигнализиран с пътни знаци и скоростта на движение се ограничава до 50 км/ч. Срок 21.04.2019 г. ІІI. 
ВЪВЕДЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСНОВНИТЕ ПЪТНИ НАПРАВЛЕНИЯ: 1. Проходи: - „Върбишки“ - 
затворен за всички МПС. Срок: целогодишно; - „Златишки“ - затворен за всички МПС. Срок: 
целогодишно; - „Айтоски“ - отворен за всички МПС; - „Котленски“ - отворен за всички МПС; - 
„Обзорски“ - отворен за всички МПС; - „Предел“ - отворен за всички МПС; - „Републиката“ - отворен 
за всички МПС; - „Ришки“ - отворен за всички МПС; - „Рожен“ - отворен за всички МПС; - „Печинско“ 
- отворен за всички МПС; - „Превала“ – отворен за всички МПС; - „Вратник“ - забранен за МПС над 
10 т. Срок: целогодишно; - „Дюлински“ - забранен за МПС над 3,5 т. Срок: целогодишно; - 

Преглед на медиите
16.3.2019 г. / Събота

189



„Пампорово“ - забранен за МПС над 3,5 т. - „Петрохан“ - забранен за МПС над 12 т. както и тегленето 
на ремаркета и полуремаркета. Срок целогодишно; - „Троянски“ – забранен за МПС над 12 т. - 
„Твърдишки“ - забранен за МПС над 10 т. Срок: целогодишно; - „Шипка“ - забранено е движението 
на МПС, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 т от 
категория N3, както и тегленето на ремаркета и полуремаркета с технически допустима максимална 
маса над 10 т от категория О4. Срок: целогодишно.

novinite.bg - БСП внася искане за проби от 50 конкретни точки по магистралите ни
Публикувана: 11:50 / 15.03.2019

Днес, 15.03.2019 г. (петък), в 14:00 ч, председателят на БСП Корнелия Нинова, говорителят на ПГ на 
„БСП за България“ Елена Йончева и група народни представители ще внесат искане в Агенция 
„Пътна инфраструктура“ да се разреши взимането на проби от 50 конкретни точки на пътни 
участъци, построени или ремонтирани през последните пет години- от магистралите „Тракия“, 
„Хемус“, "Марица" и "Струма", както и от път 1-1 и околовръстното шосе на София. Пробите ще 
бъдат взети от европейски лицензирани лаборатории за проверка на качеството на магистралите. 
Това е продължение на искането на БСП да бъде направена независима експертиза за качеството 
на магистралите в България. След внасяне на искането, ще има изявление пред медиите пред АПИ 
(бул. „Македония“ 3, 1606 Център, София).

provaton.bg - Петя Аврамова: Само 40,6 км от АМ „Струма“ остават за доизграждане
Публикувана: 11:45 / 15.03.2019

Остава за строителство най-трудният и скъп участък през Кресненското дефиле, с индикативна 
стойност 875,3 млн. лв. без ДДС, трасето е дълго близо 23,6 км.
Само 40,6 км остават за доизграждане от АМ„Струма“, като по 12,6 км от тях се извършват 
строително-монтажни работи. Това съобщи вчера министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Петя Аврамова в Благоевград, където участва в дискусия на тема „Европа в 
нашия дом“.
Тя подчерта, че 43 км от магистралата са на територията на област Благоевград, което я прави 
жизнено важна за икономическото развитие на региона и мобилността на населението, съобщиха от 
пресцентъра на МРРБ.
В момента се изгражда Лот 3.1. от Благоевград до Крупник, от който са изпълнени 48% от 
строително-монтажните работи. На 11 февруари 2019 г. беше сключен договор от АПИ с 
консорциума АМ „Струма Тунел 2018“ за строителството на тунел „Железница“, който ще е с 
дължина около 2 км и ще е най-дългият, строен у нас досега. Паралелно с това има сключени 
договори за участъците преди и след тунела. Остава за строителство най-трудният и скъп участък 
от „Струма“ – през Кресненското дефиле, с индикативна стойност 875,3 млн. лв. без ДДС. Трасето е 
дълго близо 23,6 км и е разделено на два лота, за да може да се работи едновременно и проектът да 
завърши в срока на оперативната програма.
Инвеститорският интерес към проекта е изключително голям. Въпреки трудния терен и сложните 
съоръжения, които ще се изграждат, за първата отсечка бяха получени и отворени 10 оферти, а за 
втората 12. В момента Агенция „Пътна инфраструктура“ оценява получените предложения. 
Министърът изрази надежда да няма обжалване на процедурата за избор на изпълнител, за да може 
строителството по него да стартира още през тази година.
На територията на област Благоевград със средства от бюджета се реализират още няколко важни 
проекта. Това е основният ремонт на тунел „Кривия“ на път Е-79 София – Кулата, където ще бъде 
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изградена нова отводнителна система, ще бъде поставена хидроизолация и нова светофарна 
уредба, както и енергоспестяващо осветление. Очаква се до края на април 2019 г. обектът да получи 
разрешение за строеж, след което ще започнат ремонтните дейности.
На финал е и рехабилитацията на третокласния път Струмяни – Микрево – границата с Република 
Северна Македония, от който в ремонт са 22 км. През т. г. ще бъде положена хоризонтална 
маркировка и ограничителни системи по трасето. До 2020 г. ще бъде изградено и новото ГКПП 
„Клепало“. Подобряването на тази пътна връзка ще позволи да се стига от гр. Струмица в 
Македония до София през автомагистрала „Струма“ за час и половина.
Инвестициите по ОПРР 2014-2020 са също важни за общините от областта. На територията на 
област Благоевград са сключени 44 договора на стойност 103,6 млн. лв. Те са за подобряване на 
образователната, здравната и социалната инфраструктура, градската среда и транспорта. 
Благодарение на средствата от европейската солидарност се обновяват 21 училища и детски 
градини с над 9000 деца и ученици. Със средства от оперативната програма беше основно 
ремонтирана и сградата на Пожарната в областния център.
Благоевград е една от областите, където собствениците бяха много активни и в резултат са 
сключени 189 договора за енергийно обновяване на жилищни сгради, 188 от тях са изпълнени, което 
поставя областта на второ място в страната.
Министър Аврамова обърна внимание, че липсата на консолидация на всички общини на област 
Благоевград в единна ВиК асоциация лишава региона от достъп до европейско финансиране за 
водна инфраструктура.
„Нуждите са огромни, но заради отказа на общини да се включат в асоциация ВиК операторът няма 
да може да бъде бенефициент по европейските фондове, за да се подменят водопроводи, да се 
изграждат канализация и пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води. Това затруднява 
общините да инвестират и в асфалтирането на улици и подобряването на обществените 
пространства“, посочи регионалният министър.

provaton.bg - Петя Аврамова: Само 40,6 км от АМ „Струма“ остават за доизграждане
Публикувана: 11:45 / 15.03.2019

Остава за строителство най-трудният и скъп участък през Кресненското дефиле, с индикативна 
стойност 875,3 млн. лв. без ДДС, трасето е дълго близо 23,6 км.
Само 40,6 км остават за доизграждане от АМ„Струма“, като по 12,6 км от тях се извършват 
строително-монтажни работи. Това съобщи вчера министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Петя Аврамова в Благоевград, където участва в дискусия на тема „Европа в 
нашия дом“.
Тя подчерта, че 43 км от магистралата са на територията на област Благоевград, което я прави 
жизнено важна за икономическото развитие на региона и мобилността на населението, съобщиха от 
пресцентъра на МРРБ.
В момента се изгражда Лот 3.1. от Благоевград до Крупник, от който са изпълнени 48% от 
строително-монтажните работи. На 11 февруари 2019 г. беше сключен договор от АПИ с 
консорциума АМ „Струма Тунел 2018“ за строителството на тунел „Железница“, който ще е с 
дължина около 2 км и ще е най-дългият, строен у нас досега. Паралелно с това има сключени 
договори за участъците преди и след тунела. Остава за строителство най-трудният и скъп участък 
от „Струма“ – през Кресненското дефиле, с индикативна стойност 875,3 млн. лв. без ДДС. Трасето е 
дълго близо 23,6 км и е разделено на два лота, за да може да се работи едновременно и проектът да 
завърши в срока на оперативната програма.
Инвеститорският интерес към проекта е изключително голям. Въпреки трудния терен и сложните 
съоръжения, които ще се изграждат, за първата отсечка бяха получени и отворени 10 оферти, а за 
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втората 12. В момента Агенция „Пътна инфраструктура“ оценява получените предложения. 
Министърът изрази надежда да няма обжалване на процедурата за избор на изпълнител, за да може 
строителството по него да стартира още през тази година.
На територията на област Благоевград със средства от бюджета се реализират още няколко важни 
проекта. Това е основният ремонт на тунел „Кривия“ на път Е-79 София – Кулата, където ще бъде 
изградена нова отводнителна система, ще бъде поставена хидроизолация и нова светофарна 
уредба, както и енергоспестяващо осветление. Очаква се до края на април 2019 г. обектът да получи 
разрешение за строеж, след което ще започнат ремонтните дейности.
На финал е и рехабилитацията на третокласния път Струмяни – Микрево – границата с Република 
Северна Македония, от който в ремонт са 22 км. През т. г. ще бъде положена хоризонтална 
маркировка и ограничителни системи по трасето. До 2020 г. ще бъде изградено и новото ГКПП 
„Клепало“. Подобряването на тази пътна връзка ще позволи да се стига от гр. Струмица в 
Македония до София през автомагистрала „Струма“ за час и половина.
Инвестициите по ОПРР 2014-2020 са също важни за общините от областта. На територията на 
област Благоевград са сключени 44 договора на стойност 103,6 млн. лв. Те са за подобряване на 
образователната, здравната и социалната инфраструктура, градската среда и транспорта. 
Благодарение на средствата от европейската солидарност се обновяват 21 училища и детски 
градини с над 9000 деца и ученици. Със средства от оперативната програма беше основно 
ремонтирана и сградата на Пожарната в областния център.
Благоевград е една от областите, където собствениците бяха много активни и в резултат са 
сключени 189 договора за енергийно обновяване на жилищни сгради, 188 от тях са изпълнени, което 
поставя областта на второ място в страната.
Министър Аврамова обърна внимание, че липсата на консолидация на всички общини на област 
Благоевград в единна ВиК асоциация лишава региона от достъп до европейско финансиране за 
водна инфраструктура.
„Нуждите са огромни, но заради отказа на общини да се включат в асоциация ВиК операторът няма 
да може да бъде бенефициент по европейските фондове, за да се подменят водопроводи, да се 
изграждат канализация и пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води. Това затруднява 
общините да инвестират и в асфалтирането на улици и подобряването на обществените 
пространства“, посочи регионалният министър.

24chasa.bg - Над 100 млн. лв. са инвестирани в област Благоевград по ОП „Региони в
растеж“
Публикувана: 11:35 / 15.03.2019

Граждански диалог под мотото "Европа в нашия дом“ на тема регионално развитие се състоя в 
Благоевград при изключително голям интерес. В него взеха участие министърът на регионалното 
развитие и благоустройството Петя Аврамова, кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов, 
народният представител и областен координатор на ГЕРБ – Благоевград Даниела Савеклиева, 
евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков и областният управител Бисер Михайлов. Сред гостите 
на събитието бяха и депутатите от ГЕРБ Георги Динев, Стефан Апостолов, Александър Мацурев и д-
р Емил Тончев, съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ. „Област Благоевград се състои от 14 общини, 
всяка от които е с различен профил, но без инфраструктура няма инвестиции и не се прави бизнес“, 
каза днес по време на откриването на гражданския диалог Даниела Савеклиева „Хората искат 
магистрали, пътища, ВиК-мрежи и т.н., за да може да се случи всичко”, отбеляза тя. Даниела 
Савеклиева посочи, че целта на гражданския диалог „Европа в нашия дом” е да се чуе гласът и 
мнението на всички. Според нея трябва да си дадем сметка колко важно всъщност е членството ни 
в Европейският съюз и то в навечерието на европейските избори. „Изключително ми е приятно да 
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бъда домакин на поредната среща-граждански диалог „Европа в нашия дом“, за да можем да 
дискутираме различните секторни политики. Всички политики са равни, но регионалната политика е 
една от най-важните на национално и местно ниво“. Това заяви домакинът на събитието д-р Атанас 
Камбитов. Той допълни, че важните теми за региона са няколко – АМ „Струма“, ОП „Региони в 
растеж“ и бъдещата кохезионна политика. „Държим да се финансира в базова инфраструктура. 
Нашите жители по този начин оценяват смисъла от членството на България в Европейския съюз. 
Нашият глас ще бъде чут, защото гласът на ЕП е до мен. Сигурен съм, че той ще защити нашите 
интереси“, каза в заключение Камбитов, визирайки евродепутата от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков. От 
своя страна членът на Европейския парламент Андрей Новаков каза, че за него това е поредният 
граждански диалог по темата за регионално развитие, но е първият в неговия град и затова 
събитието е по-специално за него. Той сподели още, че помни как е изглеждал Благоевград 2007 г., 
2009 г., 2010 г. и как изглежда Благоевград сега. „Зад всички оперативни програми, индикатори и 
приоритетни оси стоят хора. Целта на средствата е да направят живота на хората по-добър. Важно е 
да се отбележи, че средствата за България ще се увеличат.“, каза още Андрей Новаков. Той сподели, 
че средствата от европейските фондове няма да спрат след 2020 година. „Битува едно мнение, че 
има т. нар. нетни платци и нетни бенефициенти, но това не е вярно. От кохезионната политика 
печелят всички.“, каза още евродепутатът Андрей Новаков. „Европейската солидарност можем да 
видим навсякъде около нас благодарение на общинските администрации. Това е един мощен 
инструмент за регионално развитие и ние можем да реализираме нашите мащабни 
инфраструктурни проекти“, каза по време на срещата министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Петя Аврамова. „Община Благоевград е отличник в реализирани инвестиции по 
Националната програма за енергийна ефективност. И тези инвестиции вече се усещат от 
гражданите чрез намалените сметки за отопление и променения облик на цели квартали“, каза още 
тя. Министър Аврамова допълни, че можем да видим европейската солидарност навсякъде около 
нас благодарение на кметовете и общинските администрации, които полагат огромни усилия и това 
води до подобряване на образователната и социалната инфраструктура, а също и градската среда. 
„Над 103 млн. лв. са инвестирани в област Благоевград и има 44 сключени договора по програма 
„Региони в растеж“, каза в заключение министър Аврамова.

offnews.bg - БСП внася искане за проби от 50 конкретни точки по магистралите ни
Публикувана: 11:35 / 15.03.2019

Председателят на БСП Корнелия Нинова, говорителят на ПГ на „БСП за България“ Елена Йончева и 
група народни представители ще внесат днес искане в Агенция „Пътна инфраструктура“ да се 
разреши взимането на проби от 50 конкретни точки на пътни участъци, построени или ремонтирани 
през последните пет години.  Точките са от магистралите „Тракия“, „Хемус“, "Марица" и "Струма", 
както и от път 1-1 и околовръстното шосе на София. Пробите ще бъдат взети от европейски 
лицензирани лаборатории за проверка на качеството на магистралите. Това е продължение на 
искането на БСП да бъде направена независима експертиза за качеството на магистралите в 
България, съобщиха от партията.

cross.bg - 40,6 км от АМ „Струма“ остават за доизграждане
Публикувана: 11:25 / 15.03.2019

/КРОСС/  Само 40,6 км остават за доизграждане от АМ„Струма“, като по 12,6 км от тях се извършват 
строително-монтажни работи. Това съобщи днес министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Петя Аврамова в Благоевград,   където участва в дискусия на тема „Европа в 
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нашия дом“.   Тя подчерта, че 43 км от магистралата са на територията на област Благоевград, което 
я прави жизнено важна за икономическото развитие на региона и мобилността на населението. В 
момента се изгражда  Лот  3.1. от Благоевград до Крупник, от който са изпълнени 48% от 
строително-монтажните работи.  На 11 февруари 2019 г. беше сключен договор от АПИ с 
консорциума АМ „Струма Тунел 2018“ за строителството на тунел „Железница“, който   ще е с 
дължина около 2 км и ще е най-дългият, строен у нас досега. Паралелно с това има сключени 
договори за участъците преди и след тунела. Остава за строителство  най-трудният и скъп участък 
от „Струма“ – през Кресненското дефиле, с индикативна стойност  875,3 млн. лв. без ДДС.  Трасето е 
дълго близо 23,6 км и е разделено на два  лота , за да може да се работи едновременно и проектът 
да завърши в срока на оперативната програма. Инвеститорският интерес към проекта е 
изключително голям. Въпреки трудния терен и сложните съоръжения, които ще се изграждат, за 
първата отсечка бяха получени и отворени 10 оферти, а за втората 12.   В момента Агенция „Пътна 
инфраструктура“ оценява получените предложения. Министърът изрази надежда да няма 
обжалване на процедурата за избор на изпълнител, за да може строителството по него да стартира 
още през тази година. На територията на област Благоевград със средства от бюджета се 
реализират още няколко важни проекта. Това е основният ремонт на тунел „Кривия“ на път Е-79 
София – Кулата, където ще бъде изградена нова отводнителна система, ще бъде поставена 
хидроизолация и нова светофарна уредба, както и енергоспестяващо осветление. Очаква се до края 
на април 2019 г. обектът да получи разрешение за строеж, след което ще започнат ремонтните 
дейности. На финал е и рехабилитацията на третокласния път Струмяни - Микрево - границата с 
Република Северна Македония, от който в ремонт са 22 км. През т. г. ще бъде положена 
хоризонтална маркировка и ограничителни системи по трасето. До 2020 г. ще бъде изградено и 
новото ГКПП „Клепало“. Подобряването на тази пътна връзка ще позволи да се стига от гр. 
Струмица в Македония до София през автомагистрала „Струма“ за час и половина. Инвестициите по 
ОПРР 2014-2020 са също важни за общините от областта.   На територията на област Благоевград са 
сключени 44 договора на стойност 103,6 млн. лв. Те са за подобряване на образователната, 
здравната и социалната инфраструктура, градската среда и транспорта. Благодарение на 
средствата от европейската солидарност се обновяват 21 училища и детски градини с над 9000 
деца и ученици. Със средства от оперативната програма беше основно ремонтирана и  сградата на 
Пожарната в областния център. Благоевград е една от областите, където собствениците бяха много 
активни и в резултат са сключени 189 договора за енергийно обновяване на жилищни сгради, 188 от 
тях са изпълнени, което поставя областта на второ място в страната. Министър Аврамова обърна 
внимание, че липсата на консолидация на всички общини на област Благоевград в единна ВиК 
асоциация лишава региона от достъп до европейско финансиране за водна инфраструктура. 
„Нуждите са огромни, но заради отказа на общини да се включат в асоциация ВиК операторът няма 
да може да бъде бенефициент по европейските фондове, за да се подменят водопроводи, да се 
изграждат канализация и пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води.   Това затруднява 
общините да инвестират и в асфалтирането на улици и подобряването на обществените 
пространства“, посочи регионалният министър.

pik.bg - БСП внася искане за проби от 50 конкретни точки по магистралите
Публикувана: 11:25 / 15.03.2019

Председателят на БСП Корнелия Нинова, говорителят на ПГ на „БСП за България“ Елена Йончева и 
група народни представители ще внесат искане в Агенция „Пътна инфраструктура“ да се разреши 
взимането на проби от 50 конкретни точки на пътни участъци, построени или ремонтирани през 
последните пет години- от магистралите „Тракия“, „Хемус“, "Марица" и "Струма", както и от път 1-1 и 
околовръстното шосе на София. Пробите ще бъдат взети от европейски лицензирани лаборатории 
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за проверка на качеството на магистралите.
Това е продължение на искането на БСП да бъде направена независима експертиза за качеството 
на магистралите в България.

infostock.bg - Остават 40.6 км от магистрала „Струма“ за доизграждане
Публикувана: 11:25 / 15.03.2019

Снимка: Прецентър на МРРБ 
Само 40,6 км остават за доизграждане от АМ„Струма", като по 12,6 км от тях се извършват 
строително-монтажни работи. Това съобщи вчера министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Петя Аврамова в Благоевград, където участва в дискусия на тема „Европа в 
нашия дом", съобщи пресцентърът на МРРБ.  
Тя подчерта, че 43 км от магистралата са на територията на област Благоевград, което я прави 
жизнено важна за икономическото развитие на региона и мобилността на населението. 
В момента се изгражда Лот 3.1. от Благоевград до Крупник, от който са изпълнени 48% от 
строително-монтажните работи. На 11 февруари 2019 г. беше сключен договор от АПИ с 
консорциума АМ „Струма Тунел 2018" за строителството на тунел „Железница", който   ще е с 
дължина около 2 км и ще е най-дългият, строен у нас досега. Паралелно с това има сключени 
договори за участъците преди и след тунела. 
Остава за строителство най-трудният и скъп участък от „Струма" - през Кресненското дефиле, с 
индикативна стойност 875,3 млн. лв. без ДДС. Трасето е дълго близо 23,6 км и е разделено на два 
лота, за да може да се работи едновременно и проектът да завърши в срока на оперативната 
програма. Инвеститорският интерес към проекта е изключително голям. Въпреки трудния терен и 
сложните съоръжения, които ще се изграждат, за първата отсечка бяха получени и отворени 10 
оферти, а за втората 12. В момента Агенция „Пътна инфраструктура" оценява получените 
предложения. Министърът изрази надежда да няма обжалване на процедурата за избор на 
изпълнител, за да може строителството по него да стартира още през тази година. 
На територията на област Благоевград със средства от бюджета се реализират още няколко важни 
проекта. Това е основният ремонт на тунел „Кривия" на път Е-79 София - Кулата, където ще бъде 
изградена нова отводнителна система, ще бъде поставена хидроизолация и нова светофарна 
уредба, както и енергоспестяващо осветление. Очаква се до края на април 2019 г. обектът да получи 
разрешение за строеж, след което ще започнат ремонтните дейности. 
На финал е и рехабилитацията на третокласния път Струмяни - Микрево - границата с Република 
Северна Македония, от който в ремонт са 22 км. През т. г. ще бъде положена хоризонтална 
маркировка и ограничителни системи по трасето. До 2020 г. ще бъде изградено и новото ГКПП 
„Клепало". Подобряването на тази пътна връзка ще позволи да се стига от гр. Струмица в 
Македония до София през автомагистрала „Струма" за час и половина. 
Инвестициите по ОПРР 2014-2020 са също важни за общините от областта.   На територията на 
област Благоевград са сключени 44 договора на стойност 103,6 млн. лв. Те са за подобряване на 
образователната, здравната и социалната инфраструктура, градската среда и транспорта. 
Благодарение на средствата от европейската солидарност се обновяват 21 училища и детски 
градини с над 9000 деца и ученици. Със средства от оперативната програма беше основно 
ремонтирана и сградата на Пожарната в областния център. 
Благоевград е една от областите, където собствениците бяха много активни и в резултат са 
сключени 189 договора за енергийно обновяване на жилищни сгради, 188 от тях са изпълнени, което 
поставя областта на второ място в страната. 
Министър Аврамова обърна внимание, че липсата на консолидация на всички общини на област 
Благоевград в единна ВиК асоциация лишава региона от достъп до европейско финансиране за 
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водна инфраструктура. „Нуждите са огромни, но заради отказа на общини да се включат в 
асоциация ВиК операторът няма да може да бъде бенефициент по европейските фондове, за да се 
подменят водопроводи, да се изграждат канализация и пречиствателни станции за питейни и 
отпадъчни води.  Това затруднява общините да инвестират и в асфалтирането на улици и 
подобряването на обществените пространства", посочи регионалният министър. 
Още по темата: 
Тунелът „Железница" на АМ „Струма" ще се строи от три български компании 
Правителството определи шест магистрали в България 
Равносметка: 2880 инфраструктурни обекти въведени в експлоатация през 2018 г.

bloombergtv.bg - Враца привлича инвестиции за близо 62 млн. лв.
Публикувана: 11:15 / 15.03.2019

Във Враца, която бе отличена като най-успешна община на наградите "Инвеститор на годината" 
2018, организирани от Българската агенция за инвестиции, се очаква да се разкрият 900 работни 
места до края на 2019 г., коментира Калин Каменов, кмет на община Враца, бивш зам.-министър на 
младежта и спорта; в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.
С две компании вече обявихме намеренията си за инвестиции във Враца, разкри Калин Каменов. 
"Първият голям завод, който започва изграждането си града, е на германската компания MD 
Elektronik, чиято инвестиция е на стойност близо 22 млн. лв. Идеята е там да се произвеждат кабели 
и електроника за всички световни марки автомобили. Тези 300 работни места са изключително 
ценни за Враца и региона, тъй като ще привлекат работна ръка от цяла Врачанска област и 
съседните на нея", отбеляза той.
"Втората фирма инвеститор, с която финализираме преговорите си, е турската Teklas. 
Инвестицията ще е в рамките на 30 млн. лв и включва 500 работни позиции с перспектива да 
стигнат до 1500. Там ще се произвеждат всички компоненти за световните марки автомобили, 
свързани с горивни системи, каучукови и алуминиеви връзки. Третата компания, която смята да 
инвестира, е "Монбат". Инвестицията ще е през Фонда на фондовете и Фонда за регионално 
развитие".
Преди няколко дни бе открит хипермаркет на "Практикер" за 10 000 млн. лв, спомена още Калин 
Каменов. Близо 62 млн. лв общо са инвестициите до момента, съобщи той.
Въпреки тенденциите в региона безработицата във Враца е под 10%, посочи гостът.
Очаквайте видео материал с целия разговор.

economic.bg - Томислав Дончев: До края на годината обществените поръчки ще
станат изцяло електронни
Публикувана: 11:15 / 15.03.2019

До края на годината обществените поръчки ще станат изцяло електронни. Това заяви на 
конференция на строителния бранш вицепремиерът Томислав Дончев като обясни, че целият 
процес ще бъде електронен – кандидатстване, сключване на договори, отношения между 
възложител и изпълнител. „Ще се изсветли целият процес без възможност за заиграване, като 
оферираната цена ще се криптира в момента на подаване. Ще отпадне необходимостта от тонове 
хартия“, коментира Дончев. По негови думи през следващите 10 години у нас ще бъдат изградени 
близо 12 индустриални зони със съпътстващата ги инфраструктура, които да позволят при появата 
на нови производства, те да се случват по-бързо. „Това ще го уредим и със законодателни промени. 
Трябва да създадем нова национална система, която да управлява на политическо и техническо 
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ниво, което предполага и промени в структурата на Министерски съвет. Предвиждам ескалация на 
разходите за труд – ако бях на ваше място, щях да се насоча към механизация. Неща, които сте ги 
правили с 10 души, да се опитате да ги правите с 6“, коментира Дончев.         Ако сте харесали 
статията, можете да се абонирате за страниците ни във  Facebook  и  Twitter  или да използвате  
нашия RSS фийд канал , за да не пропуснете нищо интересно от Economic.bg.       Етикети:     Томислав 
Дончев  |  обществени поръчки  |  индустриални зони  |  вицепремиер

tribune.bg - 7 млрд. ще инвестира държавата в пътища в Северна България
Публикувана: 11:10 / 15.03.2019

Близо 7 млрд. лв. ще се инвестират в пътната инфраструктура на Северна България през 
следващите години. Това съобщи председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ Георги Терзийски на форума „Приоритетна свързаност на Северна България“ в 
Русе, организиран от кмета на Община Русе Пламен Стоилов, в координация с Института за пътна 
безопасност. С цялостното доизграждане на автомагистрала „Хемус“, на проектите Русе - Велико 
Търново, Видин - Ботевград, обходният път на Габрово и тунелът под Шипка ще имаме пътни 
комуникации, с които ще се ускори развитието на Северна България и ще се осигури бърза и 
безопасна пътна връзка между София, Варна, Русе и Видин, заяви председателят на УС на АПИ. 
Пред участниците във форума Терзийски подчерта, че се работи по подготовката и стартирането на 
строителството на 134-километровия участък от Боаза до връзката с пътя Русе - Велико Търново, 
за които правителството в края на м. г. осигури 1,3 млрд. лв. Графикът, който сме разработили 
предвижда до края на април да стартира изграждането на още два участъка от общо 6, на които е 
разделено цялото трасе. Това са отсечките - от Боаза до пътен възел „Дерманци“ и от пътен възел 
„Каленик“ до връзката с път II-35 Плевен - Ловеч. Техническото проектиране на участъци 4, 5 и 6, 
които са между пътя Плевен - Ловеч и Русе - Велико Търново, ще бъде изпълнено през 2019 г., а 
изграждането им ще започне през 2020 г. Целта е строителството на АМ „Хемус“ в участъка от 
Боаза до пресичането с пътя Русе - Велико Търново да приключи до 2023 г. През есента, с близо 
половин година по-рано от предвиденото по договор, ще завърши изграждането на 10-
километровия участък от Ябланица до Боаза, съобщи още Терзийски. Председателят на УС на АПИ 
съобщи, че плановете на агенцията са успоредно с АМ „Хемус“ да се изпълнява и най-важният 
проект за област Русе - автомагистралата „Русе – Велико Търново“. С изграждането й ще облекчим 
трафика от Дунав мост и ще повишим пътната безопасност, тъй като първокласният път Русе - 
Бяла е една от най-натоварените и опасни отсечки в България с висока концентрация на тежки 
пътни инциденти. След построяването на магистралата броят на пътните инциденти по 
направлението ще намалеят, тъй като движението ще бъде разделено в две отделни пътни платна, 
заяви Терзийски. Председателят на УС на АПИ посочи, че проектът за магистралата „Русе - Велико 
Търново“, която ще бъде с дължина 133 км, все още е в плен на съдебните процедури. На 30 ноември 
м. г. ВАС отхвърли внесените жалби по решението за ОВОС, но на 30 януари постъпи касационна 
жалба, като в законоустановения срок АПИ депозира отговор пред 5-членния състав на ВАС. 
Очакваме решението на съда и в зависимост от решението имаме готовност тази година да 
стартираме търгове за 75 км от трасето на магистралата на индикативна стойност 670 млн. лв. без 
ДДС. Това са участъците Русе – Бяла и обходът на Бяла, съобщи Терзийски. Той заяви, че 
разработеният график предвижда, ако в следващите месеци стартират обществените поръчки за 
избор на изпълнители и няма обжалване на процедурите, които да блокират работата, в края на 
тази или началото на следващата година да има избрани изпълнители и реалното строителство на 
първите два участъка от Русе - Велико Търново да започне в края на 2020 г. или началото на 2021 г. 
Така първите 75 км от автомагистралата „Русе - Велико Търново“ ще са готови през 2023-2024 г., 
съобщи Терзийски.
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1kam1.com - 7 млрд. лева за инфраструктурата в Северна България
Публикувана: 11:10 / 15.03.2019

Близо 7 млрд. лв. ще се инвестират в пътната инфраструктура на Северна България през 
следващите години. Това съобщи председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ Георги Терзийски на форума „Приоритетна свързаност на Северна България“ в 
Русе, организиран от кмета на Община Русе Пламен Стоилов, в координация с Института за пътна 
безопасност. С цялостното доизграждане на автомагистрала „Хемус“, на проектите Русе – Велико 
Търново, Видин – Ботевград, обходният път на Габрово и тунелът под Шипка ще имаме пътни 
комуникации, с които ще се ускори развитието на Северна България и ще се осигури бърза и 
безопасна пътна връзка между София, Варна, Русе и Видин,  заяви председателят на УС на АПИ. 
Пред участниците във форума Терзийски подчерта, че се работи по подготовката и стартирането на 
строителството на 134-километровия участък от Боаза до връзката с пътя Русе – Велико Търново, 
за които правителството в края на м. г. осигури 1,3 млрд. лв. Графикът, който сме разработили 
предвижда до края на април да стартира изграждането на още два участъка от общо 6, на които е 
разделено цялото трасе. Това са отсечките – от Боаза до пътен възел „Дерманци“  и от пътен възел 
„Каленик“ до връзката с път II-35 Плевен – Ловеч. Техническото проектиране на участъци 4, 5 и 6, 
които са между пътя Плевен – Ловеч и Русе – Велико Търново, ще бъде изпълнено през 2019 г., а 
изграждането им ще започне през 2020 г. Целта е строителството на АМ „Хемус“ в участъка от 
Боаза до пресичането с пътя Русе – Велико Търново да приключи до 2023 г. През есента, с близо 
половин година по-рано от предвиденото по договор, ще завърши изграждането на 10-
километровия участък от Ябланица до Боаза, съобщи още Терзийски. Председателят на УС на АПИ 
съобщи, че плановете на агенцията са успоредно с АМ „Хемус“ да се изпълнява и най-важният 
проект за област Русе – автомагистралата „Русе – Велико Търново“. С изграждането й ще облекчим 
трафика от Дунав мост и ще повишим пътната безопасност, тъй като първокласният път Русе – 
Бяла е една от най-натоварените и опасни отсечки в България с висока концентрация на тежки 
пътни инциденти. След построяването на магистралата броят на пътните инциденти по 
направлението ще намалеят, тъй като движението ще бъде разделено в две отделни пътни платна, 
заяви Терзийски. Председателят на УС на АПИ посочи, че проектът за магистралата „Русе – Велико 
Търново“, която ще бъде с дължина 133 км, все още е в плен на съдебните процедури. На 30 ноември 
м. г. ВАС отхвърли внесените жалби по решението за ОВОС, но на 30 януари постъпи касационна 
жалба, като в законоустановения срок АПИ депозира отговор пред 5-членния състав на ВАС. 
Очакваме решението на съда и в зависимост от решението имаме готовност тази година да 
стартираме търгове за 75 км от трасето на магистралата на индикативна стойност 670 млн. лв. без 
ДДС. Това са участъците Русе – Бяла и обходът на Бяла, съобщи Терзийски. Той заяви, че 
разработеният график предвижда, ако в следващите месеци стартират обществените поръчки за 
избор на изпълнители и няма обжалване на процедурите, които да блокират работата, в края на 
тази или началото на следващата година да има избрани изпълнители и реалното строителство на 
първите два участъка от Русе – Велико Търново да започне в края на 2020 г. или началото на 2021 г. 
Така първите 75 км от автомагистралата „Русе – Велико Търново“ ще са готови през 2023-2024 г., 
съобщи Терзийски. Пред участниците във форума „Приоритетна свързаност на Северна България“ 
председателят на УС на АПИ представи и останалите приоритетни пътни проекти  Видин – 
Ботевград, обходния път на Габрово и тунела под Шипка. Терзийски пожела на организаторите 
срещата да стане  традиционна и през следващите години в Русе да се представя напредъкът при 
изпълнението не само на пътните проекти, но и привлечените нови инвестиции в региона. Източник: 
АПИ
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investbuild.eu - Магистрала Струма ще е готова с изграждането на още 40,6 км
Публикувана: 11:10 / 15.03.2019

Едва 40,6 км остават за доизграждане от АМ„Струма“, като по 12,6 км от тях се извършват 
строително-монтажни работи. Това съобщи министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Петя Аврамова в Благоевград, където участва в дискусия на тема „Европа в 
нашия дом“.
Тя подчерта, че 43 км от магистралата са на територията на област Благоевград, което я прави 
жизнено важна за икономическото развитие на региона и мобилността на населението. В момента 
се изгражда Лот 3.1. от Благоевград до Крупник, от който са изпълнени 48% от строително-
монтажните работи. На 11 февруари 2019 г. беше сключен договор от АПИ с консорциума АМ 
„Струма Тунел 2018“ за строителството на тунел „Железница“, който ще е с дължина около 2 км и ще 
е най-дългият, строен у нас досега. Паралелно с това има сключени договори за участъците преди и 
след тунела. Остава за строителство най-трудният и скъп участък от „Струма“ – през Кресненското 
дефиле, с индикативна стойност 875,3 млн. лв. без ДДС. Трасето е дълго близо 23,6 км и е 
разделено на два лота, за да може да се работи едновременно и проектът да завърши в срока на 
оперативната програма. Инвеститорският интерес към проекта е изключително голям. Въпреки 
трудния терен и сложните съоръжения, които ще се изграждат, за първата отсечка бяха получени и 
отворени 10 оферти, а за втората 12. В момента Агенция „Пътна инфраструктура“ оценява 
получените предложения. Министърът изрази надежда да няма обжалване на процедурата за избор 
на изпълнител, за да може строителството по него да стартира още през тази година.
На територията на област Благоевград със средства от бюджета се реализират още няколко важни 
проекта. Това е основният ремонт на тунел „Кривия“ на път Е-79 София – Кулата, където ще бъде 
изградена нова отводнителна система, ще бъде поставена хидроизолация и нова светофарна 
уредба, както и енергоспестяващо осветление. Очаква се до края на април 2019 г. обектът да получи 
разрешение за строеж, след което ще започнат ремонтните дейности.
На финал е и рехабилитацията на третокласния път Струмяни – Микрево – границата с Република 
Северна Македония, от който в ремонт са 22 км. През т. г. ще бъде положена хоризонтална 
маркировка и ограничителни системи по трасето. До 2020 г. ще бъде изградено и новото ГКПП 
„Клепало“. Подобряването на тази пътна връзка ще позволи да се стига от гр. Струмица в 
Македония до София през автомагистрала „Струма“ за час и половина.
Инвестициите по ОПРР 2014-2020 са също важни за общините от областта. На територията на 
област Благоевград са сключени 44 договора на стойност 103,6 млн. лв. Те са за подобряване на 
образователната, здравната и социалната инфраструктура, градската среда и транспорта. 
Благодарение на средствата от европейската солидарност се обновяват 21 училища и детски 
градини с над 9000 деца и ученици. Със средства от оперативната програма беше основно 
ремонтирана и сградата на Пожарната в областния център.
Благоевград е една от областите, където собствениците бяха много активни и в резултат са 
сключени 189 договора за енергийно обновяване на жилищни сгради, 188 от тях са изпълнени, което 
поставя областта на второ място в страната.
Министър Аврамова обърна внимание, че липсата на консолидация на всички общини на област 
Благоевград в единна ВиК асоциация лишава региона от достъп до европейско финансиране за 
водна инфраструктура. „Нуждите са огромни, но заради отказа на общини да се включат в 
асоциация ВиК операторът няма да може да бъде бенефициент по европейските фондове, за да се 
подменят водопроводи, да се изграждат канализация и пречиствателни станции за питейни и 
отпадъчни води. Това затруднява общините да инвестират и в асфалтирането на улици и 
подобряването на обществените пространства“, посочи регионалният министър.
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1kam1.com - 40,6 км от АМ „Струма“ остават за доизграждане
Публикувана: 11:10 / 15.03.2019

Само 40,6 км остават за доизграждане от АМ„Струма“, като по 12,6 км от тях се извършват 
строително-монтажни работи. Това съобщи днес министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Петя Аврамова в Благоевград, където участва в дискусия на тема „Европа в 
нашия дом“. Тя подчерта, че 43 км от магистралата са на територията на област Благоевград, което 
я прави жизнено важна за икономическото развитие на региона и мобилността на населението. В 
момента се изгражда Лот 3.1. от Благоевград до Крупник, от който са изпълнени 48% от строително-
монтажните работи. На 11 февруари 2019 г. беше сключен договор от АПИ с консорциума АМ 
„Струма Тунел 2018“ за строителството на тунел „Железница“, който ще е с дължина около 2 км и ще 
е най-дългият, строен у нас досега. Паралелно с това има сключени договори за участъците преди и 
след тунела. Остава за строителство най-трудният и скъп участък от „Струма“ – през Кресненското 
дефиле, с индикативна стойност 875,3 млн. лв. без ДДС. Трасето е дълго близо 23,6 км и е 
разделено на два лота, за да може да се работи едновременно и проектът да завърши в срока на 
оперативната програма. Инвеститорският интерес към проекта е изключително голям. Въпреки 
трудния терен и сложните съоръжения, които ще се изграждат, за първата отсечка бяха получени и 
отворени 10 оферти, а за втората 12. В момента Агенция „Пътна инфраструктура“ оценява 
получените предложения. Министърът изрази надежда да няма обжалване на процедурата за избор 
на изпълнител, за да може строителството по него да стартира още през тази година. На 
територията на област Благоевград със средства от бюджета се реализират още няколко важни 
проекта. Това е основният ремонт на тунел „Кривия“ на път Е-79 София – Кулата, където ще бъде 
изградена нова отводнителна система, ще бъде поставена хидроизолация и нова светофарна 
уредба, както и енергоспестяващо осветление. Очаква се до края на април 2019 г. обектът да получи 
разрешение за строеж, след което ще започнат ремонтните дейности. На финал е и 
рехабилитацията на третокласния път Струмяни – Микрево – границата с Република Северна 
Македония, от който в ремонт са 22 км. През т. г. ще бъде положена хоризонтална маркировка и 
ограничителни системи по трасето. До 2020 г. ще бъде изградено и новото ГКПП „Клепало“. 
Подобряването на тази пътна връзка ще позволи да се стига от гр. Струмица в Македония до София 
през автомагистрала „Струма“ за час и половина. Инвестициите по ОПРР 2014-2020 са също важни 
за общините от областта. На територията на област Благоевград са сключени 44 договора на 
стойност 103,6 млн. лв. Те са за подобряване на образователната, здравната и социалната 
инфраструктура, градската среда и транспорта. Благодарение на средствата от европейската 
солидарност се обновяват 21 училища и детски градини с над 9000 деца и ученици. Със средства от 
оперативната програма беше основно ремонтирана и сградата на Пожарната в областния център. 
Благоевград е една от областите, където собствениците бяха много активни и в резултат са 
сключени 189 договора за енергийно обновяване на жилищни сгради, 188 от тях са изпълнени, което 
поставя областта на второ място в страната. Министър Аврамова обърна внимание, че липсата на 
консолидация на всички общини на област Благоевград в единна ВиК асоциация лишава региона от 
достъп до европейско финансиране за водна инфраструктура. „Нуждите са огромни, но заради 
отказа на общини да се включат в асоциация ВиК операторът няма да може да бъде бенефициент 
по европейските фондове, за да се подменят водопроводи, да се изграждат канализация и 
пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води.  Това затруднява общините да инвестират и 
в асфалтирането на улици и подобряването на обществените пространства“, посочи регионалният 
министър.

vestnikstroitel.bg - Деница Николова, зам.-министър на регионалното развитие и
благоустройството: С новия програмен период може да комбинираме финансовите
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инструменти
Публикувана: 11:10 / 15.03.2019

Деница Николова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството: С новия 
програмен период може да комбинираме финансовите инструменти
България е в доста благоприятна позиция да концентрирана в едно министерство възможността да 
се прави политиката за регионално развитие. Това каза по време на международната конференция 
„Европейската солидарност в инвестиционната политика“ зам.-министърът на регионалното 
развитие и благоустройството Деница Николова. Тя обясни, че основно регионалната политика в 
двата периода до тук е била фокусирана върху конкретни нужди чрез средствата на ЕС. „На 
практика ние финансираме конкретни градове, концентрират се средства за развитие на 
образователната, социалната инфраструктура, политиката на включване, но постигаме и дисбаланс 
и задълбочаваме демографската криза. Получава се миграция към тези територии, които 
предлагат по-добро качество на живот и обезлюдяването на други места“, посочи зам.-министърът. 
Според нея, към момента фокусът се поставя повече върху секторни политики за сметка на 
комплексно развитие на определени територии. „С новия програмен период може да комбинираме 
финансовите инструменти. Това означава, че не е необходимо цяла България да я развиваме по 
един и същ начин по отношение на транспорт, на образователна, социална инфраструктура. 
Николова посочи, че два са приоритетите при програмирането на следващия период- подкрепа на 
развитие на инвестициите на градско ниво и на инвестициите на регионално ниво. „За следващия 
програмен период трябва да слезем на ниво регион, за да може да инвестираме спрямо конкретните 
нужди“, каза още Николова.
Свързани

stroiteli.bg - 40,6 км от АМ „Струма“ остават за доизграждане
Публикувана: 11:10 / 15.03.2019

Само 40,6 км остават за доизграждане от АМ„Струма“, като по 12,6 км от тях се извършват 
строително-монтажни работи. Това съобщи днес министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Петя Аврамова в Благоевград, където участва в дискусия на тема „Европа в 
нашия дом“. Тя подчерта, че 43 км от магистралата са на територията на област Благоевград, което 
я прави жизнено важна за икономическото развитие на региона и мобилността на населението. В 
момента се изгражда Лот 3.1. от Благоевград до Крупник, от който са изпълнени 48% от строително-
монтажните работи. На 11 февруари 2019 г. беше сключен договор от АПИ с консорциума АМ 
„Струма Тунел 2018“ за строителството на тунел „Железница“, който ще е с дължина около 2 км и ще 
е най-дългият, строен у нас досега. Паралелно с това има сключени договори за участъците преди и 
след тунела. Остава за строителство най-трудният и скъп участък от „Струма“ – през Кресненското 
дефиле, с индикативна стойност 875,3 млн. лв. без ДДС. Трасето е дълго близо 23,6 км и е 
разделено на два лота, за да може да се работи едновременно и проектът да завърши в срока на 
оперативната програма. Инвеститорският интерес към проекта е изключително голям. Въпреки 
трудния терен и сложните съоръжения, които ще се изграждат, за първата отсечка бяха получени и 
отворени 10 оферти, а за втората 12. В момента Агенция „Пътна инфраструктура“ оценява 
получените предложения. Министърът изрази надежда да няма обжалване на процедурата за избор 
на изпълнител, за да може строителството по него да стартира още през тази година. На 
територията на област Благоевград със средства от бюджета се реализират още няколко важни 
проекта. Това е основният ремонт на тунел „Кривия“ на път Е-79 София – Кулата, където ще бъде 
изградена нова отводнителна система, ще бъде поставена хидроизолация и нова светофарна 
уредба, както и енергоспестяващо осветление. Очаква се до края на април 2019 г. обектът да получи 
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разрешение за строеж, след което ще започнат ремонтните дейности. На финал е и 
рехабилитацията на третокласния път Струмяни – Микрево – границата с Република Северна 
Македония, от който в ремонт са 22 км. През т. г. ще бъде положена хоризонтална маркировка и 
ограничителни системи по трасето. До 2020 г. ще бъде изградено и новото ГКПП „Клепало“. 
Подобряването на тази пътна връзка ще позволи да се стига от гр. Струмица в Македония до София 
през автомагистрала „Струма“ за час и половина. Инвестициите по ОПРР 2014-2020 са също важни 
за общините от областта. На територията на област Благоевград са сключени 44 договора на 
стойност 103,6 млн. лв. Те са за подобряване на образователната, здравната и социалната 
инфраструктура, градската среда и транспорта. Благодарение на средствата от европейската 
солидарност се обновяват 21 училища и детски градини с над 9000 деца и ученици. Със средства от 
оперативната програма беше основно ремонтирана и сградата на Пожарната в областния център. 
Благоевград е една от областите, където собствениците бяха много активни и в резултат са 
сключени 189 договора за енергийно обновяване на жилищни сгради, 188 от тях са изпълнени, което 
поставя областта на второ място в страната. Министър Аврамова обърна внимание, че липсата на 
консолидация на всички общини на област Благоевград в единна ВиК асоциация лишава региона от 
достъп до европейско финансиране за водна инфраструктура. „Нуждите са огромни, но заради 
отказа на общини да се включат в асоциация ВиК операторът няма да може да бъде бенефициент 
по европейските фондове, за да се подменят водопроводи, да се изграждат канализация и 
пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води.  Това затруднява общините да инвестират и 
в асфалтирането на улици и подобряването на обществените пространства“, посочи регионалният 
министър.

club.bg - Тол инспектори са проверили 93 000 превозни средства
Публикувана: 11:10 / 15.03.2019

Общо 93 000 превозни средства са проверени досега у нас за електронни винетки от тол 
инспекторите. Това каза в Русе председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна 
инфраструктура" Георги Терзийски.
Той добави, че при проверките са наложени 2 700 компенсаторни такси и са съставени 350 акта за 
административни нарушения. Анализите показват, че без винетки са най-вече шофьори на леки 
автомобили.
На събитието стана още ясно, че 7 млрд. лева ще бъдат вложени в пътната инфраструктура в 
Северна....

citybuild.bg - Изграждат мост над р. Бели Осъм и пътна връзка за Троянския
манастир и Орешак
Публикувана: 11:10 / 15.03.2019

Изграждат мост над р. Бели Осъм и пътна връзка за Троянския манастир и Орешак 
14.03.2019 / 15:27 -  CityBuild.bg 
Изпълнител е „ОРС - ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД.  
Инвестицията е за 2 249 993,77 лв. с ДДС, а средствата са от бюджета на агенцията.     Вчера 
председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Георги Терзийски 
подписа  договора за строителен надзор  при изграждането на нов мост над река Бели Осъм в гр. 
Троян и на пътна връзка за Троянския манастир и Орешак. Строителният надзор ще осъществява „ 
Пътконсулт 2000 “ ЕООД. Договорът им е за 58 800 лв.   С изграждането на новия мост над река Бели 
Осъм в град Троян и на пътната връзка между път II-35 Троян - Ловеч и път III-357 Троян - Орешак  
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транзитният трафик ще се изнесе от центъра  на града и ще преминава през източния му край. 
Новото съоръжение ще бъде с дължина 43,2 метра. Ще се рехабилитират и 100 метра от 
съществуващия път II-35 Троян - Ловеч. Отсечката е при входа на Троян и съвпада с улиците „Васил 
Левски“ и „Крайречна“ в града.  Срокът за изпълнение е 12 месеца.

asenovgrad.net - Димитър Маринов получи различни размери български знамена
Публикувана: 11:10 / 15.03.2019

Димитър Маринов получи 4 различни по размер национални знамена, подарени му от 
първомайската фирма – производител.
Първият българин, участвал във филм с награда Оскар, гостува в Пловдив. Преди да влезе за 
презентицията и прожекцията на наградената лента „Зелената книга“, той даде вълнуваща 
пресконференция. Актьорът разказа, че житейският му път е свързан много повече с града под 
тепетата, а не с Русе, както често се споменава в биографичните материали за него. Осиновителите 
му са наследниците на популярната пловдивска фамилия Маринови – строители на железницата до 
Кричим и свързани с тютюнопроизводството, учителите му – проф. Азарян и Владимир Стоянов - 
също са пловдивчани.
Димитър Маринов пожела на всички присъстващи един ден да държат своя Оскар в ръцете си, пък 
бил той и за водопроводчик.
Жестът на актьора да развее българското знаме по време на церемонията по награждаването с 
Оскари, впечатли българите. След това той разказа, че е имал затруднение да намери трикольор и 
му се е наложило да му го заеме консула. Това стана повод Атанас Велчев да използва времето за 
въпроси и да поднесе знамената - подарък. „Да бием мексиканците“ - каза Димитър Маринов, с 
което разсмя публиката, която аплодира жеста и му пожела да развее знамената за Оскар на някоя 
от следващите му роли, на, което той отговори с „Дай Боже!“
След това разказа как се е почувствал когато се е качил на сцената и е видял три големи 
мексикански знамена. Тогава си е помислил, че България е 28 пъти по-стара от Мексико. Че 
родината му е държава, която не парадира, не вика, а се държи с достойнство и авторитет и е 
основана за българите, за разлика от Мексико. На тези, които са го обвинили в национализъм 
отговори, че са забравили красивата българска дума „родолюбие“.
Изключително интересен разказвач, Димитър Маринов, впечатли с вниманието си към всички, със 
скромността си, без излишно скромничене, с търпението си, с чувството за хумор, със способността 
си разказвани вече истории да бъдат поднесени от друга гледна точка.
По-късно, в неформален разговор той подчерта, че един талантлив човек, за да стане добър актьор, 
първо трябва да се научи на дисциплина. И да има способността да направи разликата между „Това 
искам“ и „Това ми трябва“.

caralyze.bg - Близо 7 млрд. лв. ще се инвестират в пътната инфраструктура на
Северна България
Публикувана: 11:05 / 15.03.2019

Близо 7 млрд. лв. ще се инвестират в пътната инфраструктура на Северна България през 
следващите години. Това съобщи председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ Георги Терзийски на форума „Приоритетна свързаност на Северна България“ в 
Русе, организиран от кмета на Община Русе Пламен Стоилов, в координация с Института за пътна 
безопасност.
С цялостното доизграждане на автомагистрала „Хемус“, на проектите Русе - Велико Търново, Видин 
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- Ботевград, обходният път на Габрово и тунелът под Шипка ще имаме пътни комуникации, с които 
ще се ускори развитието на Северна България и ще се осигури бърза и безопасна пътна връзка 
между София, Варна, Русе и Видин, заяви председателят на УС на АПИ. Пред участниците във 
форума Терзийски подчерта, че се работи по подготовката и стартирането на строителството на 
134-километровия участък от Боаза до връзката с пътя Русе - Велико Търново, за които 
правителството в края на м. г. осигури 1,3 млрд. лв. Графикът, който сме разработили предвижда 
до края на април да стартира изграждането на още два участъка от общо 6, на които е разделено 
цялото трасе. Това са отсечките - от Боаза до пътен възел „Дерманци“ и от пътен възел „Каленик“ 
до връзката с път II-35 Плевен - Ловеч. Техническото проектиране на участъци 4, 5 и 6, които са 
между пътя Плевен - Ловеч и Русе - Велико Търново, ще бъде изпълнено през 2019 г., а 
изграждането им ще започне през 2020 г. Целта е строителството на АМ „Хемус“ в участъка от 
Боаза до пресичането с пътя Русе - Велико Търново да приключи до 2023 г. През есента, с близо 
половин година по-рано от предвиденото по договор, ще завърши изграждането на 10-
километровия участък от Ябланица до Боаза, съобщи още Терзийски.
Председателят на УС на АПИ съобщи, че плановете на агенцията са успоредно с АМ „Хемус“ да се 
изпълнява и най-важният проект за област Русе - автомагистралата „Русе – Велико Търново“. С 
изграждането й ще облекчим трафика от Дунав мост и ще повишим пътната безопасност, тъй като 
първокласният път Русе - Бяла е една от най-натоварените и опасни отсечки в България с висока 
концентрация на тежки пътни инциденти. След построяването на магистралата броят на пътните 
инциденти по направлението ще намалеят, тъй като движението ще бъде разделено в две отделни 
пътни платна, заяви Терзийски.
Председателят на УС на АПИ посочи, че проектът за магистралата „Русе - Велико Търново“, която 
ще бъде с дължина 133 км, все още е в плен на съдебните процедури. На 30 ноември м. г. ВАС 
отхвърли внесените жалби по решението за ОВОС, но на 30 януари постъпи касационна жалба, като в 
законоустановения срок АПИ депозира отговор пред 5-членния състав на ВАС. Очакваме решението 
на съда и в зависимост от решението имаме готовност тази година да стартираме търгове за 75 км 
от трасето на магистралата на индикативна стойност 670 млн. лв. без ДДС. Това са участъците Русе 
– Бяла и обходът на Бяла, съобщи Терзийски. Той заяви, че разработеният график предвижда, ако в 
следващите месеци стартират обществените поръчки за избор на изпълнители и няма обжалване на 
процедурите, които да блокират работата, в края на тази или началото на следващата година да има 
избрани изпълнители и реалното строителство на първите два участъка от Русе - Велико Търново 
да започне в края на 2020 г. или началото на 2021 г. Така първите 75 км от автомагистралата „Русе - 
Велико Търново“ ще са готови през 2023-2024 г., съобщи Терзийски.
Пред участниците във форума „Приоритетна свързаност на Северна България“ председателят на УС 
на АПИ представи и останалите приоритетни пътни проекти Видин - Ботевград, обходния път на 
Габрово и тунела под Шипка. Терзийски пожела на организаторите срещата да стане традиционна и 
през следващите години в Русе да се представя напредъкът при изпълнението не само на пътните 
проекти, но и привлечените нови инвестиции в региона.
*Източник: www.api.bg

insmarket.bg - Тол полицията провери 93 000 автомобила
Публикувана: 11:00 / 15.03.2019

Последна редакция: 15 март 2019, 09:02
Наложени са 2700 компенсаторни такси и са съставени 350 акта
Тол полицията е проверила до момента 93 000 автомобила, съобщи в Русе председателят на 
Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ Георги Терзийски, цитиран от в. Монитор. От започването 
на контролната дейност са наложени 2700 компенсаторни такси и са съставени 350 акта за 
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установяване на административно нарушение. Анализите сочат, че основно нарушителите са водачи 
на леки автомобили.
Терзийски коментира и изграждането на магистралата Русе – Велико Търново. Имало готовност с 
тръжните процедури за участъка от Русе до обхода на Бяла, но се изчаквало произнасянето на 
Върховния административен съд по внесена жалба. Общата дължина на тази отсечка е 75 
километра.
Терзийски посочи, че все още не е осигурено финансиране за ремонта на пътя Русе – Кубрат, но при 
ресурс този проект ще бъде осъществен. АПИ работи по предложението за кръгово кръстовище в 
участъка до магазин "Джъмбо" на изхода на Русе в посока Варна, където стават много катастрофи. 
До края на годината ще има готовност с процедурите по избор на изпълнител.
Георги Терзийски е в Русе, за да участва във форума "Приоритетна свързаност на Северна 
България". На срещата присъства и председателят на Държавната агенция "Безопасност на 
движението по пътищата" Малина Крумова. Тя коментира, че в рамките на два месеца от 
създаването на специализираното звено ще се направи системен анализ за всички "черни точки" на 
травматизъм по пътищата в страната.

grama.bg - Само 40,6 км остават за доизграждане от АМ„Струма“
Публикувана: 10:55 / 15.03.2019

Само 40,6 км остават за доизграждане от АМ„Струма“, като по 12,6 км от тях се извършват 
строително-монтажни работи. Това съобщи днес министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Петя Аврамова в Благоевград, където участва в дискусия на тема „Европа в 
нашия дом“. Тя подчерта, че 43 км от магистралата са на територията на област Благоевград, което 
я прави жизнено важна за икономическото развитие на региона и мобилността на населението. В 
момента се изгражда Лот 3.1. от Благоевград до Крупник, от който са изпълнени 48% от строително-
монтажните работи. На 11 февруари 2019 г. беше сключен договор от АПИ с консорциума АМ 
„Струма Тунел 2018“ за строителството на тунел „Железница“, който ще е с дължина около 2 км и ще 
е най-дългият, строен у нас досега. Паралелно с това има сключени договори за участъците преди и 
след тунела. Остава за строителство най-трудният и скъп участък от „Струма“ – през Кресненското 
дефиле, с индикативна стойност 875,3 млн. лв. без ДДС. Трасето е дълго близо 23,6 км и е 
разделено на два лота, за да може да се работи едновременно и проектът да завърши в срока на 
оперативната програма. Инвеститорският интерес към проекта е изключително голям. Въпреки 
трудния терен и сложните съоръжения, които ще се изграждат, за първата отсечка бяха получени и 
отворени 10 оферти, а за втората 12. В момента Агенция „Пътна инфраструктура“ оценява 
получените предложения. Министърът изрази надежда да няма обжалване на процедурата за избор 
на изпълнител, за да може строителството по него да стартира още през тази година. На 
територията на област Благоевград със средства от бюджета се реализират още няколко важни 
проекта. Това е основният ремонт на тунел „Кривия“ на път Е-79 София – Кулата, където ще бъде 
изградена нова отводнителна система, ще бъде поставена хидроизолация и нова светофарна 
уредба, както и енергоспестяващо осветление. Очаква се до края на април 2019 г. обектът да получи 
разрешение за строеж, след което ще започнат ремонтните дейности. На финал е и 
рехабилитацията на третокласния път Струмяни – Микрево – границата с Република Северна 
Македония, от който в ремонт са 22 км. През т. г. ще бъде положена хоризонтална маркировка и 
ограничителни системи по трасето. До 2020 г. ще бъде изградено и новото ГКПП „Клепало“. 
Подобряването на тази пътна връзка ще позволи да се стига от гр. Струмица в Македония до София 
през автомагистрала „Струма“ за час и половина. Инвестициите по ОПРР 2014-2020 са също важни 
за общините от областта. На територията на област Благоевград са сключени 44 договора на 
стойност 103,6 млн. лв. Те са за подобряване на образователната, здравната и социалната 
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инфраструктура, градската среда и транспорта. Благодарение на средствата от европейската 
солидарност се обновяват 21 училища и детски градини с над 9000 деца и ученици. Със средства от 
оперативната програма беше основно ремонтирана и сградата на Пожарната в областния център. 
Благоевград е една от областите, където собствениците бяха много активни и в резултат са 
сключени 189 договора за енергийно обновяване на жилищни сгради, 188 от тях са изпълнени, което 
поставя областта на второ място в страната. Министър Аврамова обърна внимание, че липсата на 
консолидация на всички общини на област Благоевград в единна ВиК асоциация лишава региона от 
достъп до европейско финансиране за водна инфраструктура. „Нуждите са огромни, но заради 
отказа на общини да се включат в асоциация ВиК операторът няма да може да бъде бенефициент 
по европейските фондове, за да се подменят водопроводи, да се изграждат канализация и 
пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води. Това затруднява общините да инвестират и в 
асфалтирането на улици и подобряването на обществените пространства“, посочи регионалният 
министър.

rousse.info - Форум „Приоритетна свързаност на Северна България“се състоя днес в
Русе
Публикувана: 10:50 / 15.03.2019

Днес, в зала „Европа“ се проведе форум „Приоритетна свързаност на Северна България“, 
организиран от Община Русе и Института за пътна безопасност. На събитието присъстваха кметът 
на Община Русе Пламен Стоилов, председателят на Държавна агенция „Безопасност на движението 
по пътищата“ г-жа Малина Крумова, председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ г-н Георги Терзийски, областният управител на Област Русе г-н Галин […] Полицаи 
от Първо РУ са установили група от трима младежи, нанесли побой на непълнолетен русенец. В 
Първо РУ е постъпил сигнал от жена, че на 8 март тази година около 17.00 часа в гр. Русе, на 
крайбрежна алея под хотел „Рига“, група от трима младежи, на видима възраст 16-18 години са 
нанесли побой на сина й на 16 години, под […] Ветовските полицаи са установили 20-годишен 
извършител, след сигнал за кражба на мобилен телефон в Глоджево. За престъплението е съобщено 
в полицията вчера, като апаратът е отнет от 12-годишно дете, което го оставило заедно с връхните 
си дрехи върху тревна площ на улицата. При проведените незабавни оперативно-издирвателни 
действия служителите на реда са заловили 20-годишен местен жител. По случая се води преписка 
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет разкри, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ една 
щатна бройка за длъжност „съдебен деловодител-класифицирана информация“ в Окръжна 
прокуратура – Русе. Щатната длъжност е разкритата, с оглед тенденцията за увеличаване на общия 
брой обработени документи, съдържащи класифицирана информация. Окръжна прокуратура – Русе 
е сред прокуратурите с най-голям брой обработени класифицирани и […] Учениците от община 
Ценово се представиха отлично на Националния конкурс за детска рисунка „Освобождението“. 
Проявата се провежда за 21-ви пореден път, а нейни организатори са Община Плевен и 
Регионалният военноисторически музей в града.  Според предварителния регламент рисунките 
трябваше да бъдат свързани със 141-та годишнина от Освобождението на България. „В конкурса 
участваха повечето от учениците от ОУ „Христо Ботев“ в Ценово. […] Дейността на Административен 
съд – Русе през отчетната 2018 г. бе подчинена на основните цели и задачи, поставени пред съда 
за: 1. Качествено, срочно и достъпно административно правораздаване; 2. Развитие и интегриране 
на кадровия потенциал; 3. Повишаване общественото доверие в Административен съд – Русе; 4. 
Материално-техническа осигуреност и развитие на информационните технологии на 
Административен съд – Русе. През изминалите години […] Странна е хиперактивността на Корнелия 
Нинова по Закона за вероизповеданията, защото ако депутатите ѝ бяха в зала, той нямаше да мине 
на първо четене. Това каза заместник-председателят на ВМРО и народен представител от коалиция 
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„Обединени патриоти“ в 19-и МИР – Русе Искрен Веселинов пред журналисти в Народното събрание, 
съобщават от агенция „Фокус“. Във връзка с твърденията на Корнелия Нинова за […] До 2023 г. се 
очаква да завърши изграждането на автомагистрала „Хемус“ от София до пресичането с пътя Русе 
– Велико Търново. Това съобщи председателят на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ Георги 
Терзийски при посещението си в Русе днес. Той участва във форумd „Приоритетна свързаност на 
Северна България“ в Русе. Председателят обърна внимание, че отсечката от п.в. „Боаза“ до Велико 
Търново, […] За дипломатите правилата за движение по пътищата в Русе не важат. Особено в 
центъра на града. Тодоровден ще бъде отбелязан на хиподрума в Русе на 16 март. Събитието се 
организира от Клуба по конен спорт „Истър“. В 11 часа започва празникът на открито, като са 
предвидени паркури, надскачане. За децата ще има и езда на пони.

news.ruse24.bg - Проверките за липса на винетка стават все по-сериозни: 2700 вече
си изпатиха
Публикувана: 10:50 / 15.03.2019

Общо 93 000 превозни средства са проверени досега у нас за електронни винетки, коментира в Русе 
председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" Георги Терзийски. Той 
заяви, че при проверките са наложени 2700 компенсаторни такси и 350 акта за установено 
административно нарушение. Според анализите нарушителите са основно шофьори на леки 
автомобили. Компенсаторните такси се плащат на място само с карта при спиране от патрул, след 
което шофьорите може да продължат. За леки автомобили таксите са 70 лева, 125 - за за ТИР-ове и 
175 за ТИР-ове над 12 тона. Магистралата Русе - Велико Търново е с одобрен ОВОС, като се очаква 
решение на петчленен състав на ВАС заради внесена жалба, добави Терзийски.  По план трасето ще 
се започне с участъка Русе-Бяла и с обхода на Бяла. Става дума за около 75 километра, пише  " ". По 
думите на председателя през лятото ще бъде завършен последният неремонтиран участък от 
главния път Русе - Бяла. Този път е с концентрация на произшествия. Той е много натоварен, а в 
същото време е двулентов. По него трябва да се внимава, заяви председателят на Държавна 
агенция "Безопасност на движението по пътищата" Малина Крумова. Държавната агенция 
"Безопасност на движението по пътищата" работи по изготвянето на системен анализ за всички 
"черни точки" на травматизъм по пътищата в страната, каза Крумова.

tvn.bg - Наливат близо 7 млрд. лв. в пътната инфраструктура на Северна България
Публикувана: 10:50 / 15.03.2019

Близо 7 млрд. лв. ще се инвестират в пътната инфраструктура на Северна България през 
следващите години. Това съобщи председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ Георги Терзийски на форума „Приоритетна свързаност на Северна България“, 
който се провежда в Русе. Средствата са за довършване на автомагистрала „Хемус“, за 
строителство на магистралата Русе – Велико Търново, скоростния път Видин – Ботевград, 
обходният път на Габрово и тунелът под Шипка. С тяхното изграждане ще имаме пътни 
комуникации, с които ще се ускори развитието на Северна България и ще се осигури бърза и 
безопасна пътна връзка между София, Варна, Русе и Видин,  подчерта председателят на УС на АПИ. 
Пред участниците във форума Терзийски подчерта, че се работи по подготовката и стартирането на 
строителството на 134-километровия участък от Боаза до връзката с пътя Русе – Велико Търново, 
за които правителството в края на м. г. осигури 1,3 млрд. лв. Графикът, който сме разработили 
предвижда до края на април да стартира изграждането на още два участъка от общо 6, на които е 
разделено цялото трасе. Това са отсечките – от Боаза до пътен възел „Дерманци“  и от пътен възел 
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„Каленик“ до връзката с път II-35 Плевен – Ловеч. Техническото проектиране на участъци 4, 5 и 6, 
които са между пътя Плевен – Ловеч и Русе – Велико Търново, ще бъде изпълнено през 2019 г., а 
изграждането им ще започне през 2020 г. Целта е строителството на АМ „Хемус“ в участъка от 
Боаза до пресичането с пътя Русе – Велико Търново да приключи до 2023 г. През есента, с близо 
половин година по-рано от предвиденото по договор, ще завърши изграждането на 10-
километровия участък от Ябланица до Боаза, каза още Терзийски. Председателят на УС на АПИ 
допълни, че плановете на агенцията са успоредно с АМ „Хемус“ да се изпълнява и най-важният 
проект за област Русе – автомагистралата Русе – Велико Търново. С изграждането й ще облекчим 
трафика от Дунав мост и ще повишим пътната безопасност, тъй като първокласният път Русе – 
Бяла е една от най-натоварените и опасни отсечки в България с висока концентрация на тежки 
пътни инциденти. След построяването на магистралата броят на пътните инциденти по 
направлението ще намалеят, тъй като движението ще бъде разделено в две отделни пътни платна, 
заяви Терзийски. Пред участниците във форума „Приоритетна свързаност на Северна България“ 
председателят на УС на АПИ представи и останалите приоритетни пътни проекти  Видин – 
Ботевград, обходния път на Габрово и тунела под Шипка. Терзийски пожела на организаторите 
срещата да стане  традиционна и през следващите години в Русе да се представя напредъкът при 
изпълнението не само на пътните проекти, но и привлечените нови инвестиции в региона.

politikata.net - Грандиозна новина за 7 милиарда лева инвестиции в Северна
България!
Публикувана: 10:46 / 15.03.2019

Близо 7 млрд. лв. ще се инвестират в пътната инфраструктура на Северна България през 
следващите години. Това съобщи председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ Георги Терзийски на форума „Приоритетна свързаност на Северна България“ в 
Русе, организиран от кмета на Община Русе Пламен Стоилов, в координация с Института за пътна 
безопасност, съобщават от АПИ.
С цялостното доизграждане на автомагистрала „Хемус“, на проектите Русе – Велико Търново, Видин 
– Ботевград, обходният път на Габрово и тунелът под Шипка ще имаме пътни комуникации, с които 
ще се ускори развитието на Северна България ище се осигури бърза и безопасна пътна връзка 
между София, Варна, Русе и Видин, заяви председателят на УС на АПИ.
Пред участниците във форума Терзийски подчерта, че се работи по подготовката и стартирането на 
строителството на 134-километровия участък от Боаза до връзката с пътя Русе – Велико Търново, 
за които правителството в края на м. г. осигури 1,3 млрд. лв. Графикът, който сме разработили 
предвижда до края на април да стартира изграждането на още два участъка от общо 6, на които е 
разделено цялото трасе. Това са отсечките – от Боаза до пътен възел „Дерманци“ и от пътен възел 
„Каленик“ до връзката с път II-35 Плевен – Ловеч. Техническото проектиране на участъци 4, 5 и 6, 
които са между пътя Плевен – Ловеч и Русе – Велико Търново, ще бъде изпълнено през 2019 г., а 
изграждането им ще започне през 2020 г. Целта е строителството на АМ „Хемус“ в участъка от 
Боаза до пресичането с пътя Русе – Велико Търново да приключи до 2023 г. През есента, с близо 
половин година по-рано от предвиденото по договор, ще завърши изграждането на 10-
километровия участък от Ябланица до Боаза, съобщи още Терзийски.
Председателят на УС на АПИ съобщи, че плановете на агенцията са успоредно с АМ „Хемус“ да се 
изпълнява и найважният проект за област Русе – автомагистралата „Русе – Велико Търново“. С 
изграждането йще облекчим трафика от Дунав мост ище повишим пътната безопасност, тъй като 
първокласният път Русе – Бяла е една от най-натоварените и опасни отсечки в България с висока 
концентрация на тежки пътни инциденти. След построяването на магистралата броят на пътните 
инциденти по направлението ще намалеят, тъй като движението ще бъде разделено в две отделни 
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пътни платна, заяви Терзийски.
Председателят на УС на АПИ посочи, че проектът за магистралата „Русе – Велико Търново“, която 
ще бъде с дължина 133 км, все още е в плен на съдебните процедури. На 30 ноември м. г. ВАС 
отхвърли внесените жалби по решението за ОВОС, но на 30 януари постъпи касационна жалба, като в 
законоустановения срок АПИ депозира отговор пред 5- членния състав на ВАС. Очакваме 
решението на съда и в зависимост от решението имаме готовност тази година да стартираме 
търгове за 75 км от трасето на магистралата на индикативна стойност 670 млн. лв. без ДДС. Това са 
участъците Русе – Бяла и обходът на Бяла, съобщи Терзийски. Той заяви, че разработеният график 
предвижда, ако в следващите месеци стартират обществените поръчки за избор на изпълнители и 
няма обжалване на процедурите, които да блокират работата, в края на тази или началото на 
следващата година да има избрани изпълнители и реалното строителство на първите два участъка 
от Русе – Велико Търново да започне в края на 2020 г. или началото на 2021 г. Така първите 75 км от 
автомагистралата „Русе – Велико Търново“ ще са готови през 2023-2024 г., съобщи Терзийски.
Пред участниците във форума „Приоритетна свързаност на Северна България“ председателят на УС 
на АПИ представи и останалите приоритетни пътни проекти Видин – Ботевград, обходния път на 
Габрово и тунела под Шипка. Терзийски пожела на организаторите срещата да стане традиционна и 
през следващите години в Русе да се представя напредъкът при изпълнението не само на пътните 
проекти, но и привлечените нови инвестиции в региона.

perunik.com - Димитър Маринов получи различни размери български знамена
Публикувана: 10:46 / 15.03.2019

Димитър Маринов получи 4 различни по размер национални знамена, подарени му от 
първомайската фирма – производител.
Първият българин, участвал във филм с награда Оскар, гостува в Пловдив. Преди да влезе за 
презентицията и прожекцията на наградената лента „Зелената книга“, той даде вълнуваща 
пресконференция. Актьорът разказа, че житейският му път е свързан много повече с града под 
тепетата, а не с Русе, както често се споменава в биографичните материали за него. Осиновителите 
му са наследниците на популярната пловдивска фамилия Маринови – строители на железницата до 
Кричим и свързани с тютюнопроизводството, учителите му – проф. Азарян и Владимир Стоянов - 
също са пловдивчани.
Димитър Маринов пожела на всички присъстващи един ден да държат своя Оскар в ръцете си, пък 
бил той и за водопроводчик.
Жестът на актьора да развее българското знаме по време на церемонията по награждаването с 
Оскари, впечатли българите. След това той разказа, че е имал затруднение да намери трикольор и 
му се е наложило да му го заеме консула. Това стана повод Атанас Велчев да използва времето за 
въпроси и да поднесе знамената - подарък. „Да бием мексиканците“ - каза Димитър Маринов, с 
което разсмя публиката, която аплодира жеста и му пожела да развее знамената за Оскар на някоя 
от следващите му роли, на, което той отговори с „Дай Боже!“
След това разказа как се е почувствал когато се е качил на сцената и е видял три големи 
мексикански знамена. Тогава си е помислил, че България е 28 пъти по-стара от Мексико. Че 
родината му е държава, която не парадира, не вика, а се държи с достойнство и авторитет и е 
основана за българите, за разлика от Мексико. На тези, които са го обвинили в национализъм 
отговори, че са забравили красивата българска дума „родолюбие“.
Изключително интересен разказвач, Димитър Маринов, впечатли с вниманието си към всички, със 
скромността си, без излишно скромничене, с търпението си, с чувството за хумор, със способността 
си разказвани вече истории да бъдат поднесени от друга гледна точка.
По-късно, в неформален разговор той подчерта, че един талантлив човек, за да стане добър актьор, 
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първо трябва да се научи на дисциплина. И да има способността да направи разликата между „Това 
искам“ и „Това ми трябва“.

gradat.bg - 40,6 км от АМ „Струма“ остават за доизграждане
Публикувана: 10:45 / 15.03.2019

Само 40,6 км остават за доизграждане от АМ„Струма“, като по 12,6 км от тях се извършват 
строително-монтажни работи. Това съобщи министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Петя Аврамова в Благоевград, където участва в дискусия на тема „Европа в 
нашия дом“.  Тя подчерта, че 43 км от магистралата са на територията на област Благоевград, което 
я прави жизнено важна за икономическото развитие на региона и мобилността на населението. В 
момента се изгражда Лот 3.1. от Благоевград до Крупник, от който са изпълнени 48% от строително-
монтажните работи. На 11 февруари 2019 г. беше сключен договор от АПИ с консорциума АМ 
„Струма Тунел 2018“ за строителството на тунел „Железница“, който ще е с дължина около 2 км и ще 
е най-дългият, строен у нас досега. Паралелно с това има сключени договори за участъците преди и 
след тунела. Остава за строителство най-трудният и скъп участък от „Струма“ – през Кресненското 
дефиле, с индикативна стойност 875,3 млн. лв. без ДДС. Трасето е дълго близо 23,6 км и е 
разделено на два лота, за да може да се работи едновременно и проектът да завърши в срока на 
оперативната програма. Инвеститорският интерес към проекта е изключително голям. Въпреки 
трудния терен и сложните съоръжения, които ще се изграждат, за първата отсечка бяха получени и 
отворени 10 оферти, а за втората 12. В момента Агенция „Пътна инфраструктура“ оценява 
получените предложения. Министърът изрази надежда да няма обжалване на процедурата за избор 
на изпълнител, за да може строителството по него да стартира още през тази година. На 
територията на област Благоевград със средства от бюджета се реализират още няколко важни 
проекта. Това е основният ремонт на тунел „Кривия“ на път Е-79 София – Кулата, където ще бъде 
изградена нова отводнителна система, ще бъде поставена хидроизолация и нова светофарна 
уредба, както и енергоспестяващо осветление. Очаква се до края на април 2019 г. обектът да получи 
разрешение за строеж, след което ще започнат ремонтните дейности. На финал е и 
рехабилитацията на третокласния път Струмяни - Микрево - границата с Република Северна 
Македония, от който в ремонт са 22 км. През т. г. ще бъде положена хоризонтална маркировка и 
ограничителни системи по трасето. До 2020 г. ще бъде изградено и новото ГКПП „Клепало“. 
Подобряването на тази пътна връзка ще позволи да се стига от гр. Струмица в Македония до София 
през автомагистрала „Струма“ за час и половина.

bnr.bg - Шанс за Севера
Публикувана: 10:45 / 15.03.2019

„Приоритетна свързаност на Северна България“ бе тема на дискусията днес в Русе, организирана от  
общинската администрация и Института за пътна безопасност. Във форума участваха  
председателят на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“  Малина Крумова и 
председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“  Георги Терзийски. 
Дискусията откри кметът на община Русе Пламен Стоилов. "Трябваше много повече да се говори за 
тези проблеми през годините. Не биваше да се допуска това 30-годишно изоставане в развитието 
на транспортната инфраструктура на Севера. Община като Русе решава този въпрос, но за по-
малките общини проблемът е огромен. Затова с изграждането на тези нови инфраструктурни 
проекти ще дадем шанс за развитие на Северна България", посочи той.  Важен  фактор за 
транспортната свързаност на Северна България ще изиграе изграждането  на още един мост над 
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река Дунав край Русе. Трафикът към момента е на 1 минута в  двете посоки да минава по един тир 
или 5000 автомобила на денонощие.  Без  алтернатива за добрата транспортна свързаност на 
Северна България остава  довършването на магистрала „Хемус“ и изграждането на магистралата 
Русе – Велико  Търново.

zonaburgas.bg - Местната администрация съобщава:
Публикувана: 10:45 / 15.03.2019

С На
основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава – Със  Заповед №603/13.03.2019г.  на
заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, при
Община  Бургас:
На основание чл.134, ал.2, ал.6 от ЗУТ
заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, при
Община  Бургас разрешава да се изработи проект
за изменение на Подробен устройствен 
план – План за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ I-680 по плана на
в.з.„Минерални бани“, ПИ с идентификатор 07079.701.437 по КК на гр. Бургас, с
което да се промени отреждането на УПИ от „за балнео-санаториум“ в „за
обществено обслужване“ при запазване непроменени характера, начина на
застрояване и устройствените показатели – Височина, Плътност, Кинт и
Озеленяване. – Със  Заповед №604/13.03.2019г . на
заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, при
Община  Бургас:  На основание чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ
заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, при
Община  Бургас разрешава да се изработи проект
на Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за УПИ VII в кв.22 по
плана на ж.р. „Меден рудник“, зона Б, гр. Бургас,  ПИ с идентификатор  07079.653.574 по КК на 
гр.Бургас, с който да
се предвиди застрояване на обслужващи сгради, в границите на УПИ, ситуирано на
мин. 6.00м. от съществуващ в УПИ трафопост, при съобразяване с изградените
съоръжения в имота. – Със Заповед  №605/13.03.2019г . на
заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, при
Община  Бургас:  На основание чл.124а, ал.2 и чл.134, ал.2, ал.6 от
ЗУТ заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, при
Община  Бургас разрешава да се изработи
Подробен устройствен  план – План за
регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.3.2446 по КК на
гр. Бургас, в бивш масив 142, местност „Мадика“, землище Бургас, и изменение на
ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-52, кв.60, ПЗ „Север“, ПИ с идентификатор 07079.3.2056 по КК
на гр. Бургас, в бивш масив 142, местност „Мадика“, землище Бургас, с цел
разширение на урбанизираната територия във връзка с чл.67а, ал. 1 от ППЗОЗЗ, с
което да се променят границите на УПИ XVI-52 и в него да се включи и ПИ с
идентификатор 07079.3.2446 по КК на гр. Бургас, при съобразяване с ПУП-ПУР в
процедура, като регулационните граници на новия УПИ се проведат по имотните
граници на ПИ с идентификатор 07079.3.2446 по КК на гр. Бургас, запази се
отреждането на УПИ „за складова база за промишлени стоки“ и се предвиди в него
ново свободно застрояване, посочено с ограничителни линии на нормативни
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отстояния от регулационните граници и сгради в съседни УПИ, с показатели за
застрояване в съответствие с утвърдените с ОУП на гр. Бургас за устройствена
зона 8/Пп, както следва: Плътност до 80%, Кинт до 2,5, Озеленяване минимум 20%
и Височина до 10,00м. – Със Заповед  №608/13.03.2019г . на
заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, при
Община  Бургас:  На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ заместник-кмет
„Строителство, инвестиции и регионално развитие“, при Община  Бургас разрешава да се изработи 
Подробен
устройствен  план – План за регулация и
застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.12.803 по КК на гр.Бургас,
/бивш имот 024023, в бивша местност „До шосет“(„Шосе бою“), земище на
кв.Ветрен, гр.Бургас/, с цел урегулиране на имота, като регулационните граници
на УПИ се проведат по имотните граници на имота по кадастрална карта, при което
улично-регулационната граница на обслужваща улица с о.т.108 до о.т.107 да се
проведе по имотната граница, представляваща лице на УПИ за ПИ  с идентификатор 07079.12.803 
към улица
„Осъм“, с предвиждане в новообразувания УПИ на ново свободно застрояване на
нормативни отстояния от имотните граници към съседни имоти и на 3.00м. от
обслужваща улица, в условията на чл.31, ал.1 и ал.5 и чл.32 от ЗУТ, с
показатели за застрояване за устройствена зона 1/Жм, съгласно действащ ОУП на
гр.Бургас, както следва: Височина до 10м., Плътност до 30%, Кинт до 1.0,
Озеленяване минимум 60%. – Със Заповед  №609/13.03.2019г . на
заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, при
Община  Бургас:  На основание чл.134, ал.2, ал.6 от ЗУТ
заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, при
Община  Бургас разрешава да се изработи
проект за изменение на Подробен устройствен 
план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ XVI-762 в кв.44
по плана на ПЗ “Север“, ПИ с идентификатор 07079.605.401 по КК гр. Бургас, с
което се предвижда промяна на предназначението на УПИ XVI-726 от „за
производствено-складова база за промишлени стоки и услуги“ в „за
производствено-складова база за промишлени стоки и услуги и бензиностанция“ при
запазване на показателите за застрояване по действащ ПУП.

e-burgas.com - АМ „Тракия” е най-натоварената магистрала през 2018 г.
Публикувана: 10:45 / 15.03.2019

Участъкът на автомагистрала "Тракия" между София и Пловдив е най-натоварената отсечка от 
републиканската пътна мрежа през 2018 година. Това сочат данните от трафик камерите на  
Агенция  " Пътна инфраструктура " (АПИ) до края на ноември тази година, съобщават от 
пресцентъра на пътната агенция. 
  
През автомагистралата между двата най-големи български града средногодишният брой преминали 
моторни превозни средства на денонощие е 42 614 автомобила. Рекордът за най-много преминали 
автомобили за едно денонощие също "се държи" от магистрала "Тракия". На 20 юли през 
преброителния пункт на изхода на София са преминали 67 257 автомобила, от които 55 092 леки, 10 
544 товарни МПС и 475 автобуса, предава "Дарик". 
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Автомагистрала "Хемус", в участъка София - Ботевград, е вторият по натовареност пътен участък в 
страната. В него са отчетени да преминават 28 230 автомобили средногодишно на денонощие, като 
не е отчетен тежкотоварният трафик преминаващ по това направление, който е отбит поради 
ремонтните дейности по обходен маршрут. Най-натоварен е бил трафикът на 24 юли 2018 г. когато 
са отчетени 39 772 автомобила, от които 32 259 леки, 6 736 товарни и 430 автобуса. 
  
Третата по натовареност отсечка е път  София - Калотина , в участъка София - Божурище, с 32 877 
моторни превозни средства средногодишно. 
Останалите участъци от републиканската пътна мрежа, по които се наблюдава изключително 
интензивно движение през изминалата година, са път I-1 и I-6 в отсечката София - Горни Богоров - 
28 693 автомобила.; път I-6 Бургас - кв. Ветрен - 25 641 автомобила; магистрала "Хемус" в отсечката 
летище Варна - град Варна - 23 931 автомобила; път II-64 в отсечката Пловдив - магистрала 
"Тракия" - 23 285; път II-86 в отсечката Пловдив - Асеновград - 22 956; магистрала "Струма" в 
отсечката Перник - Долна Диканя - 22 029. Традиционно, републиканските пътища са най-
натоварени през летните месеци юли и август - от и за Черноморието. Най-слаб е трафикът през 
зимните месеци януари и февруари, когато метеорологичните условия не са благоприятни. В този 
период се наблюдава засилен трафик само от и за зимните курорти.

infomreja.bg - Над 100 млн. лв. са инвестирани в област Благоевград по ОП „Региони
в растеж“
Публикувана: 10:45 / 15.03.2019

Граждански диалог под мотото "Европа в нашия дом“ на тема регионално развитие се състоя в 
Благоевград при изключително голям интерес. В него взеха участие министърът на регионалното 
развитие и благоустройството Петя Аврамова, кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов, 
народният представител и областен координатор на ГЕРБ – Благоевград Даниела Савеклиева, 
евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков и областният управител Бисер Михайлов. Сред гостите 
на събитието бяха и депутатите от ГЕРБ Георги Динев, Стефан Апостолов, Александър Мацурев и д-
р Емил Тончев. „Област Благоевград се състои от 14 общини, всяка от които е с различен профил, но 
без инфраструктура няма инвестиции и не се прави бизнес“, каза днес по време на откриването на 
гражданския диалог Даниела Савеклиева „Хората искат магистрали, пътища, ВиК-мрежи и т.н., за да 
може да се случи всичко”, отбеляза тя. Даниела Савеклиева посочи, че целта на гражданския диалог 
„Европа в нашия дом” е да се чуе гласът и мнението на всички. Според нея трябва да си дадем 
сметка колко важно всъщност е членството ни в Европейският съюз и то в навечерието на 
европейските избори.  „Изключително ми е приятно да бъда домакин на поредната среща-
граждански диалог „Европа в нашия дом“, за да можем да дискутираме различните секторни 
политики. Всички политики са равни, но регионалната политика е една от най-важните на 
национално и местно ниво“. Това заяви домакинът на събитието д-р Атанас Камбитов. Той допълни, 
че важните теми за региона са няколко – АМ „Струма“, ОП „Региони в растеж“ и бъдещата 
кохезионна политика. 
„Държим да се финансира в базова инфраструктура. Нашите жители по този начин оценяват 
смисъла от членството на България в Европейския съюз. Нашият глас ще бъде чут, защото гласът на 
ЕП е до мен. Сигурен съм, че той ще защити нашите интереси“, каза в заключение Камбитов, 
визирайки евродепутата от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков. От своя страна членът на Европейския 
парламент Андрей Новаков каза, че за него това е поредният граждански диалог по темата за 
регионално развитие, но е първият в неговия град и затова събитието е по-специално за него. Той 
сподели още, че помни как е изглеждал Благоевград 2007 г., 2009 г., 2010 г. и как изглежда 
Благоевград сега. 
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„Зад всички оперативни програми, индикатори и приоритетни оси стоят хора. Целта на средствата е 
да направят живота на хората по-добър. Важно е да се отбележи, че средствата за България ще се 
увеличат.“, каза още Андрей Новаков. Той сподели, че средствата от европейските фондове няма да 
спрат след 2020 година. 
„Битува едно мнение, че има т. нар. нетни платци и нетни бенефициенти, но това не е вярно. От 
кохезионната политика печелят всички.“, каза още евродепутатът Андрей Новаков. „Европейската 
солидарност можем да видим навсякъде около нас благодарение на общинските администрации. 
Това е един мощен инструмент за регионално развитие и ние можем да реализираме нашите 
мащабни инфраструктурни проекти“, каза по време на срещата министърът на регионалното 
развитие и благоустройството Петя Аврамова. „Община Благоевград е отличник в реализирани 
инвестиции по Националната програма за енергийна ефективност. И тези инвестиции вече се 
усещат от гражданите чрез намалените сметки за отопление и променения облик на цели квартали“, 
каза още тя. 
Министър Аврамова допълни, че можем да видим европейската солидарност навсякъде около нас 
благодарение на кметовете и общинските администрации, които полагат огромни усилия и това 
води до подобряване на образователната и социалната инфраструктура, а също и градската среда. 
„Над 103 млн. лв. са инвестирани в област Благоевград и има 44 сключени договора по програма 
„Региони в растеж“, каза в заключение министър Аврамова.

infomreja.bg - 40,6 км от АМ „Струма“ остават за доизграждане
Публикувана: 10:45 / 15.03.2019

Само 40,6 км остават за доизграждане от АМ„Струма“, като по 12,6 км от тях се извършват 
строително-монтажни работи. Това съобщи днес министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Петя Аврамова в Благоевград, където участва в дискусия на тема „Европа в 
нашия дом“.  Тя подчерта, че 43 км от магистралата са на територията на област Благоевград, което 
я прави жизнено важна за икономическото развитие на региона и мобилността на населението. В 
момента се изгражда Лот 3.1. от Благоевград до Крупник, от който са изпълнени 48% от строително-
монтажните работи. На 11 февруари 2019 г. беше сключен договор от АПИ с консорциума АМ 
„Струма Тунел 2018“ за строителството на тунел „Железница“, който ще е с дължина около 2 км и ще 
е най-дългият, строен у нас досега. Паралелно с това има сключени договори за участъците преди и 
след тунела. Остава за строителство най-трудният и скъп участък от „Струма“ – през Кресненското 
дефиле, с индикативна стойност 875,3 млн. лв. без ДДС. Трасето е дълго близо 23,6 км и е 
разделено на два лота, за да може да се работи едновременно и проектът да завърши в срока на 
оперативната програма. Инвеститорският интерес към проекта е изключително голям. Въпреки 
трудния терен и сложните съоръжения, които ще се изграждат, за първата отсечка бяха получени и 
отворени 10 оферти, а за втората 12. В момента Агенция „Пътна инфраструктура“ оценява 
получените предложения. Министърът изрази надежда да няма обжалване на процедурата за избор 
на изпълнител, за да може строителството по него да стартира още през тази година. На 
територията на област Благоевград със средства от бюджета се реализират още няколко важни 
проекта. Това е основният ремонт на тунел „Кривия“ на път Е-79 София – Кулата, където ще бъде 
изградена нова отводнителна система, ще бъде поставена хидроизолация и нова светофарна 
уредба, както и енергоспестяващо осветление. Очаква се до края на април 2019 г. обектът да получи 
разрешение за строеж, след което ще започнат ремонтните дейности. На финал е и 
рехабилитацията на третокласния път Струмяни - Микрево - границата с Република Северна 
Македония, от който в ремонт са 22 км. През т. г. ще бъде положена хоризонтална маркировка и 
ограничителни системи по трасето. До 2020 г. ще бъде изградено и новото ГКПП „Клепало“. 
Подобряването на тази пътна връзка ще позволи да се стига от гр. Струмица в Македония до София 
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през автомагистрала „Струма“ за час и половина. Инвестициите по ОПРР 2014-2020 са също важни 
за общините от областта. На територията на област Благоевград са сключени 44 договора на 
стойност 103,6 млн. лв. Те са за подобряване на образователната, здравната и социалната 
инфраструктура, градската среда и транспорта. Благодарение на средствата от европейската 
солидарност се обновяват 21 училища и детски градини с над 9000 деца и ученици. Със средства от 
оперативната програма беше основно ремонтирана и сградата на Пожарната в областния център. 
Благоевград е една от областите, където собствениците бяха много активни и в резултат са 
сключени 189 договора за енергийно обновяване на жилищни сгради, 188 от тях са изпълнени, което 
поставя областта на второ място в страната. Министър Аврамова обърна внимание, че липсата на 
консолидация на всички общини на област Благоевград в единна ВиК асоциация лишава региона от 
достъп до европейско финансиране за водна инфраструктура. „Нуждите са огромни, но заради 
отказа на общини да се включат в асоциация ВиК операторът няма да може да бъде бенефициент 
по европейските фондове, за да се подменят водопроводи, да се изграждат канализация и 
пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води.  Това затруднява общините да инвестират и 
в асфалтирането на улици и подобряването на обществените пространства“, посочи регионалният 
министър.

haskovo.net - Димитър Маринов получи различни размери български знамена
Публикувана: 10:45 / 15.03.2019

Димитър Маринов получи 4 различни по размер национални знамена, подарени му от 
първомайската фирма – производител.
Първият българин, участвал във филм с награда Оскар, гостува в Пловдив. Преди да влезе за 
презентицията и прожекцията на наградената лента „Зелената книга“, той даде вълнуваща 
пресконференция. Актьорът разказа, че житейският му път е свързан много повече с града под 
тепетата, а не с Русе, както често се споменава в биографичните материали за него. Осиновителите 
му са наследниците на популярната пловдивска фамилия Маринови – строители на железницата до 
Кричим и свързани с тютюнопроизводството, учителите му – проф. Азарян и Владимир Стоянов - 
също са пловдивчани.
Димитър Маринов пожела на всички присъстващи един ден да държат своя Оскар в ръцете си, пък 
бил той и за водопроводчик.
Жестът на актьора да развее българското знаме по време на церемонията по награждаването с 
Оскари, впечатли българите. След това той разказа, че е имал затруднение да намери трикольор и 
му се е наложило да му го заеме консула. Това стана повод Атанас Велчев да използва времето за 
въпроси и да поднесе знамената - подарък. „Да бием мексиканците“ - каза Димитър Маринов, с 
което разсмя публиката, която аплодира жеста и му пожела да развее знамената за Оскар на някоя 
от следващите му роли, на, което той отговори с „Дай Боже!“
След това разказа как се е почувствал когато се е качил на сцената и е видял три големи 
мексикански знамена. Тогава си е помислил, че България е 28 пъти по-стара от Мексико. Че 
родината му е държава, която не парадира, не вика, а се държи с достойнство и авторитет и е 
основана за българите, за разлика от Мексико. На тези, които са го обвинили в национализъм 
отговори, че са забравили красивата българска дума „родолюбие“.
Изключително интересен разказвач, Димитър Маринов, впечатли с вниманието си към всички, със 
скромността си, без излишно скромничене, с търпението си, с чувството за хумор, със способността 
си разказвани вече истории да бъдат поднесени от друга гледна точка.
По-късно, в неформален разговор той подчерта, че един талантлив човек, за да стане добър актьор, 
първо трябва да се научи на дисциплина. И да има способността да направи разликата между „Това 
искам“ и „Това ми трябва“.
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gabrovonews.bg - Oбходът на Габрово и тунелът под Шипка ще ускорят развитието
на Северна България
Публикувана: 10:45 / 15.03.2019

С цялостното доизграждане на автомагистрала „Хемус“, на проектите Русе – Велико Търново, Видин 
– Ботевград, обходният път на Габрово и тунелът под Шипка ще имаме пътни комуникации, с които 
ще се ускори развитието на Северна България и ще се осигури бърза и безопасна пътна връзка 
между София, Варна, Русе и Видин. Това заяви председателят на Управителния съвет на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ Георги Терзийски на форума „Приоритетна свързаност на Северна 
България“ в Русе, организиран от кмета на Община Русе Пламен Стоилов, в координация с 
Института за пътна безопасност. Близо 7 млрд. лв. ще се инвестират в пътната инфраструктура на 
Северна България през следващите години. Пред участниците във форума Терзийски подчерта, че 
се работи по подготовката и стартирането на строителството на 134-километровия участък от 
Боаза до връзката с пътя Русе – Велико Търново, за които правителството в края на м. г. осигури 1,3 
млрд. лв. Графикът, който сме разработили предвижда до края на април да стартира изграждането 
на още два участъка от общо 6, на които е разделено цялото трасе. Това са отсечките – от Боаза до 
пътен възел „Дерманци“ и от пътен възел „Каленик“ до връзката с път II-35 Плевен – Ловеч. 
Техническото проектиране на участъци 4, 5 и 6, които са между пътя Плевен – Ловеч и Русе – Велико 
Търново, ще бъде изпълнено през 2019 г., а изграждането им ще започне през 2020 г. Целта е 
строителството на АМ „Хемус“ в участъка от Боаза до пресичането с пътя Русе – Велико Търново да 
приключи до 2023 г. През есента, с близо половин година по-рано от предвиденото по договор, ще 
завърши изграждането на 10-километровия участък от Ябланица до Боаза, съобщи още Терзийски. 
Председателят на УС на АПИ съобщи, че плановете на агенцията са успоредно с АМ „Хемус“ да се 
изпълнява и най-важният проект за област Русе – автомагистралата „Русе – Велико Търново“. С 
изграждането й ще облекчим трафика от Дунав мост и ще повишим пътната безопасност, тъй като 
първокласният път Русе – Бяла е една от най-натоварените и опасни отсечки в България с висока 
концентрация на тежки пътни инциденти. След построяването на магистралата броят на пътните 
инциденти по направлението ще намалеят, тъй като движението ще бъде разделено в две отделни 
пътни платна, заяви Терзийски. Председателят на УС на АПИ посочи, че проектът за магистралата 
„Русе – Велико Търново“, която ще бъде с дължина 133 км, все още е в плен на съдебните 
процедури. На 30 ноември м. г. ВАС отхвърли внесените жалби по решението за ОВОС, но на 30 
януари постъпи касационна жалба, като в законоустановения срок АПИ депозира отговор пред 5-
членния състав на ВАС. Очакваме решението на съда и в зависимост от решението имаме готовност 
тази година да стартираме търгове за 75 км от трасето на магистралата на индикативна стойност 
670 млн. лв. без ДДС. Това са участъците Русе – Бяла и обходът на Бяла, съобщи Терзийски. Той 
заяви, че разработеният график предвижда, ако в следващите месеци стартират обществените 
поръчки за избор на изпълнители и няма обжалване на процедурите, които да блокират работата, в 
края на тази или началото на следващата година да има избрани изпълнители и реалното 
строителство на първите два участъка от Русе – Велико Търново да започне в края на 2020 г. или 
началото на 2021 г. Така първите 75 км от автомагистралата „Русе – Велико Търново“ ще са готови 
през 2023-2024 г., съобщи Терзийски. Пред участниците във форума „Приоритетна свързаност на 
Северна България“ председателят на УС на АПИ представи и останалите приоритетни пътни проекти 
Видин – Ботевград, обходния път на Габрово и тунела под Шипка. Терзийски пожела на 
организаторите срещата да стане традиционна и през следващите години в Русе да се представя 
напредъкът при изпълнението не само на пътните проекти, но и привлечените нови инвестиции в 
региона.
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economic.bg - АПИ ще инвестира близо 7 млрд. лв. в пътища в Северна България
през следващите години
Публикувана: 10:45 / 15.03.2019

Близо 7 млрд. лв. ще се инвестират в пътната инфраструктура на Северна България през 
следващите години. Това съобщи председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ (АПИ) Георги Терзийски на форума „Приоритетна свързаност на Северна 
България“ в Русе. В момента се работи по стартирането на строителството на 134-километровия 
участък от Боаза до връзката с пътя Русе–Велико Търново, за които правителството отпусна през 
декември 2018 г. 1.3 млрд. лв. „Графикът, който сме разработили предвижда до края на април да 
стартира изграждането на още два участъка от общо 6, на които е разделено цялото трасе. Това са 
отсечките - от Боаза до пътен възел „Дерманци“  и от пътен възел „Каленик“ до връзката с път II-35 
Плевен-Ловеч. Техническото проектиране на участъци 4, 5 и 6, които са между пътя Плевен-Ловеч и 
Русе-Велико Търново, ще бъде изпълнено през 2019 г., а изграждането им ще започне през 2020 г.“, 
уточни инж. Терзиев. По негови думи целта е строителството на 134-километровия участък да 
приключи до 2023 г.  Предвидено е през есента, с половин година по-рано от планираното, да 
завърши строителството на 10-километровия участък от Ябланица до Боаза. Председателят на УС 
на АПИ посочи, че проектът за магистралата „Русе-Велико Търново“, която ще бъде с дължина 133 
км, все още е в плен на съдебните процедури. На 30 ноември 2018 г. ВАС отхвърли внесените жалби 
по решението за ОВОС, но на 30 януари постъпи касационна жалба, като в законоустановения срок 
АПИ е депозирала отговор пред 5-членния състав на ВАС. „Очакваме решението на съда и в 
зависимост от него имаме готовност тази година да стартираме търгове за 75 км от трасето на 
магистралата на индикативна стойност 670 млн. лв. без ДДС. Това са участъците Русе–Бяла и 
обходът на Бяла“, съобщи Терзийски.         Ако сте харесали статията, можете да се абонирате за 
страниците ни във  Facebook  и  Twitter  или да използвате  нашия RSS фийд канал , за да не 
пропуснете нищо интересно от Economic.bg.       Етикети:     магистрала  |  инвестиции  |  АПИ  |  Георги 
Терзийски  |  Северна България  |  Русе - Велико Търново

news.blagoevgrad24.bg - Проверките за липса на винетка стават все по-сериозни,
2700 вече си изпатиха
Публикувана: 10:45 / 15.03.2019

Blagoevgrad24.bg Общо 93 000 превозни средства са проверени досега у нас за електронни винетки, 
коментира в Русе председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" Георги 
Терзийски. Той заяви, че при проверките са наложени 2700 компенсаторни такси и 350 акта за 
установено административно нарушение. Според анализите нарушителите са основно шофьори на 
леки автомобили. Компенсаторните такси се плащат на място само с карта при спиране от патрул, 
след което шофьорите може да продължат. За леки автомобили таксите са 70 лева, 125 - за за ТИР-
ове и 175 за ТИР-ове над 12 тона. Магистралата Русе - Велико Търново е с одобрен ОВОС, като се 
очаква решение на петчленен състав на ВАС заради внесена жалба, добави Терзийски.   По план 
трасето ще се започне с участъка Русе-Бяла и с обхода на Бяла. Става дума за около 75 километра, 
пише  " 24 часа ". По думите на председателя през лятото ще бъде завършен последният 
неремонтиран участък от главния път Русе - Бяла. Този път е с концентрация на произшествия. Той 
е много натоварен, а в същото време е двулентов. По него трябва да се внимава, 
заяви председателят на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" Малина 
Крумова. Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата" работи по изготвянето на 
системен анализ за всички "черни точки" на травматизъм по пътищата в страната, каза Крумова.
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monitor.bg - Томислав Дончев: Обществените поръчки стават електронни
Публикувана: 10:45 / 15.03.2019

До края на годината обществените поръчки ще станат изцяло електронни - от кандидатстването до 
отчитането, обеща вицепремиерът Томислав Дончев по време на конференция на строителния 
бранш в София.
"Ще се изсветли целият процес без възможност за заиграване, като оферираната цена ще се 
криптира в момента на подаване, отделно ще отпадне необходимостта от тонове хартия", обясни 
предимствата на дигитализацията на търговете. По думите на Дончев в бранша предстои ескалация 
на разходите за възнаграждения, затова е необходимо развитие на нови технологии и механизации. 
"Така ако в миналото 10 човека са работили, сега да се прави с 6 или 7 души", коментира 
вицепремиерът. Дончев смята, че парите по Кохезионната политика ще се запазят същите и през 
следващия програмен период. Със средствата ще бъдат изградени през следващите 10 години нови 
10-12 индустриални зони със съпътстващата инфраструктура.

burgas-podlupa.com - А в Бургас всичко е стабилно - ромите без вода от три месеца,
но си гласуват за ГЕРБ и Димитър Николов
Публикувана: 10:45 / 15.03.2019

Над хиляда роми от бургаският квартал “Победа” са без питейна вода от три месеца. Причината са 
неплатени сметки към ВиК-Бургас. Заради липсата на питейна вода ромите са подали жалба в 
Европейската комисия. Оттам веднага са изпратили писмо до Община Бургас, с което настояват 
администрацията да обясни, защо се е стигнало до тези крайни действия. И що така ?! При тези 
чудесни предизборни обещания и тази стабилност ?! Нека да анализираме нещата по-дълбоко във 
времето ... МАТ‘РЯЛЪТ И ГЕРБ Интересно ми е защо мат‘ряла на изборите от юли 2009 г. та чак до 
днес не се държеше точно както го описваше Бойко Борисов през февруари 2009 г. в Чикаго- „…1 
млн. цигани, 700-800 хиляди турци, 2.5 млн. пенсионери. Ей това е срещу ГЕРБ. Пенсионерите с 
цялата си глупост ги води носталгията. Обаче това си ги води и под строй отиват да гласуват за 
Станишев.“ Явно мат`рялът от „1 млн. цигани“, както ги изчисли Борисов ще гласува вероятно и този 
път на 26 март „ЗА“ ГЕРБ срещу екстри пари, почерпка, обещания, зависимости и европари за 
циганите... Така се правят честни избори в Герберландия и в "най-хубавият град" за цигания на 
кмета ДИМ. НИКОЛОВ ... Обещанията на ГЕРБ да е нещо различно на тези избори са само камуфлаж 
... Нима го нахраниха или му осигуриха евтин ток и ниски цени и много работни места управниците 
от ГЕРБ ?! Да, бе, да ... А може би са му обещали безплатна вода ?! През есента на 2011 г. под строй 
(като милиционери на парад и като роми на сватба) мат‘рялът отиде под натиск, „убеждение“ 
спрямо паричните знаци и работните места, да гласува отново за Борисов и местните му кадри като 
ДИМ. НИКОЛОВ ... снимка:plovdivmedia Оказва се, че не е изненада, че ромите гласуват за ГЕРБ, 
както не е изненада, че гласуват срещу кюфтета, кебапчета, пари и обещания за работа и то 
осигурени им от ГЕРБ … снимка:frognews Ако не вярвате, ще ви припомня едни данни от Бургас, 
където ромите в кв. „Победа“ (кварталът със спряна вода в десетина ромски къщи ) гласуваха за 
ГЕРБ на местни избори 2011 г.средно между 3-4 пъти в повече от гласовете на местните избори през 
2007 г. Дори имаме новина. В СИК 067 по списък имаше 361 гласоподаватели и бяха гласували 
всичките 361 гласоподаватели и най-много са гласовете за ГЕРБ?! Та за кого отидоха под строй да 
гласуват от онзи мат‘рял ? За Бойко и ГЕРБ и кметът Димтър Нколов през 2011 г. на местните и 
президентските избори ?! През 2011 г. на местните избори в т. нар. „ромски секции“ с номера № 060, 
061, 062, 063, 064,065, 066, 067, 119, 120 и т.н. избирателната активност бе от 32-47%, а дори имаше 
една със 100% избирателна активност, а там, където нямаше пари , кебапчета и обещания за работа 
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- на референдума от 2013 нещата бяха различни … снимка: vestnikataka На рефендума на 27 януари 
2013 г. мат’ряла от роми не излезе да гласува за Станишев и БСП, както би трябвало да се очаква, 
ако е платено … ГЕРБ пък сметнаха, че този път мача не е важен за тях и не развързаха кесията и 
ето какво се получи … Пюбов, ама платена ... Явно този път ромският мат‘рял не бе излязъл да 
гласува, защото 50 лева, кюфтетата, кебапчетата и бирата ги нямаше ... Циганите гласуващи 
предимно за ГЕРБ през 2011 г. този път доминиращо си останаха вкъщи и гласуваха средно с 9,15 
ПЪТИ ПО-СЛАБО ОТ СРЕДНАТА АКТИВНОСТ НА ИЗБОРИТЕ ПРЕЗ 2011 г. Ще ви запозная с 
резултатите от референдума в т.нар. „ромски“ СИК : избирателна активност 2011г.; избирателна 
активност 27.01.2013 г. ; разлика в пъти СИК 060- 44,42% 5,17% 8,59 пъти СИК 061- 44,29% 5,45% 8,12 
пъти СИК 062- 36,09% 3,53% 10,2 пъти СИК 063- 43,93% 8,05% 5,45 пъти СИК 064- 44,82% 2,74% 16,35 
пъти СИК 065- 47,63% 3,71% 12,83 пъти СИК 066- 46,63% 5,28% 8,83 пъти СИК 067 – 100% 12,67% 7,89 
пъти СИК 119- 44,19% 5,56% 7,94 пъти СИК 120- 44,77% 8,03% 5,57 пъти Средно 9,15 пъти е ПО-НИСКА 
ИЗБИРАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ ПРЕЗ 2013 г. В "РОМСКИТЕ" СЕКЦИИ В СРАВНЕНИЕ С МЕСТНИТЕ 
ИЗБОРИ 2011 г. ?!! От фактите е ясно, че може да се определи кога избирателната активност се 
повишава и с какви средства и от коя политическа формация … Изводите за парламентарните 
избори на 12 май 2013г. на база тези данни от 2011 г. в Бургас бяха ясни за тези които искат да 
ползват ромските гласове- повече кюфтета, кебапчета, бира, обещания за работа и да не забравяме 
главното правило : 50 лева на глас и оставаш на власт … Има обаче и още нещо ... След референдума 
явно ГЕРБ отчетоха нагласите на ромския мат`рял и разпределиха според публикация на сайта 
senzacia.net  30 млн. лева за цигански гласове в своите общини по две програми – едната по 
Оперативна програма „Човешки ресурси“, а другата -за социални жилища. Министърът на труда и 
социалната политика в края на януари т.г. Тотю Младенов раздаде щедро заплати и стипендии на 
роми в общини, показали завидни резултати на политическа активност в полза на ПП ГЕРБ при 
предишните избори. Трима от верните на ГЕРБ кметове получиха по разпределение от министър 
Младенов по 1,75 млн. лв. Това бяха градоначалникът на Бургас Димитър Николов, на Девня Атанас 
Кузев и на Дупница Методи Чимев. Избраниците на управляващата партия ГЕРБ трябваше да 
„стимулират“ местните роми през следващите две години. За да минат по-лесно парите, експертите 
на Младенов са позволили кметовете да кандидатстват заедно с ромски работодатели и местни 
неправителствени организации на циганите по определена програма. По нея се предвиждаше да се 
раздадат общо 15 млн. лв. Официално като цел на процедурата бе формулирано „повишаване 
качеството на живот и трайната интеграция на най-мартинализираните общности чрез прилагане на 
интегриран подход в съответните общини“. Определени са били четири направления на дейностите 
– достъп до заетост и до образование социално включване, мерки за трайна сегрегация. Това 
означава, че ще се раздават стипендии за обучение, заплати за субсидирани работни места, 
командировки и комплекти обучителни материали. Така безвъзмездната финансова подкрепа на 
Европейския социален фонд направо ще отиде за печелене на ромските гласове по време на 
предстоящите избори. Побългарена, тя означава и добре разработена корупционна схема, с която 
освен за ромски гласове герберските кметове ще печелят заедно с фирмите и неправителствените 
организации на „своите“, които са привлекли. колаж: "Под лупа" Рамо за герберските общини даде и 
министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова само няколко седмици 
преди правителството на Борисов да подаде оставка. По оперативната програма за регионално 
развитие се предвиждаше строителство, реновиране и оборудване на жилища за 
маргинализираните цигани. Тази програма също бе за 15 млн. лева. Схемата се нарича „Подкрепа за 
осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално 
слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение“. По нея с проекти можеха да 
кандидатстват пак община Бургас за 4,490 млн. лева, Девня за 1,626 млн. и Дупница за 4,909 млн. 
Кандидатът на ГЕРБ и настоящ кмет на Девня Атанас Кузев спечели последните местни избори, но 
имаше проблеми с малцинството. В местния парламент на Бургас благодарение на циганския вот 
влязоха цели десет общински съветници. В Дупница открай време решаващи са ромските гласове. 
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Затова само половин месец преди оставката герберите бяха решили да действат мащабно. Ето 
каква прелюбопитна информация изнесе преди време senzacia.net. Сега вече е ясно за кого ще 
гласуват ромите в Бургас, а и не само в Бургас ... Това са резултатите от парламентарни избори на 
12.05.2013 г. в една ромска СИК в кв. "Победа" в Бургас. Най-много гласове има ГЕРБ ... В коя партия 
са най-много милионите от държавната субсидия, кой остави да се вихри контрабандата и къде 
отидоха милиардите от нея, за кого отидоха онези 30 млн. лева от европарите отпуснати в края на 
януари 2013 г. Колко работни места отвориха разни „титани“в почистването и сметосъбирането в 
най-големите градове с герберски кметове? Ако си спомняте преди време зам.-кмета Стойчев се 
изтърва и призна, че там не се събират такса битови отпадъци за изрядните мургави избиратели на 
ГЕРБ ?!   По време на 43-то общинско заседание (мандат 2007-2011 ) на ОбС - Бургас стана ясно от 
изказване на зам.-кмета Красимир Стойчев, че община Бургас съвсем преднамерено не събира 
дължимата за всички бургаски граждани, собственици на недвижими имоти, такса-битови отпадъци 
или както вкратце я наричаме-такса-смет от циганите ... Не сме ли прекалено толерантни или 
глупави и слепи, за да го правим и да плащаме за техните къщи и палати, вдигнати кой знае законно 
или не в един чисто български квартал, постепенно станал ромски. Не разбираме ли факта, че точно 
герберските управници като Димитър Николов и свита очакват техните гласове на местните избори 
и това е всъщност цената на тяхното безхаберие, което точно ние, обикновените бургазлии, 
обикновените българи плащаме?! Лъсна на бял свят и една неприятна истина, че досега 
ръководството на община Бургас не е събирала почти нищо от ромите, живеещи на нейна 
територия?! Тези, които правят по признание на мениджъра на фирма „Титан“ най-много боклук, не 
плащат НИЩО?! В интервю за радио „Фокус“-Бургас  Борислав Ангелов, регионален мениджър на 
фирма „Титан“, която има договор за сметосъбиране и почистване с община Бургас, заяви, че 
ромските квартали в Бургас генерират най-много отпадъци. Той уточни, че сметосъбирането в тези 
райони е трудно и скъпо, но безплатно за ромите, които пък живеят там и работят точно в „Титан“... 
Интересно беше да разберем от устата на зам.-кмета Красимир Стойчев, че едно време, ако се било 
плащало по 100 лв. месечно на ромките с метлите, сега същите получавали по 800 лв. месечна 
заплата от „Титан“?!  Може би и заради това ГЕРБ разчита така много на ромските гласове в тяхна 
полза...   Ето го и отговорният служител в бизнеса с боклука, който следи ромските гласове на 
повечето избори и е фен на Бойко Борисов и "Титан" ... Това са данни от ромска секция в Бургас от 
парламентарни избори от 5 окт.  2014 г. които показват за кого гласуват бургаските цигани под 
топлите грижи на кмета Димитър Николов. Ето ги и резултатите от същата доминирана от живущите 
там цигани СИК от местни избори 25 окт. 2015 г. в Бургас гласували отново за Димитър Николов и 
ГЕРБ В началото на предизборната агитация ГЕРБ обещаваха в своята предизборна програма, че  на 
първо място се предвижда образование за всички, като за тази цел се затягат мерките срещу 
ромите, които не ходят на училище. Всички на училище, категорични са от ГЕРБ. Семействата, чиито 
деца не тръгнат на училище още от предучилищна, няма да вземат социални помощи. Бля -бля ... 
Кой ще гласува тогава за тях и бургаската им "икона" - кмета Димитър Николов топло грижещ се за 
гласовете на бургаските роми - той слънце и вода за тях ... Очаквайте повече от същото на 
предстоящите местни избори ...   "Под лупа"

novavarna.net - Три първи копки във Варна утре
Публикувана: 10:45 / 15.03.2019

Утре във връзка с изпълнение на проект „Естетизация и модернизация на градската среда във 
Варна“, Община Варна ще проведе три официални церемонии „Първа копка“, съобщиха от 
пресцентъра на общината. Церемониите ще се проведат както следва: 
Обект: „Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район „Одесос” 2, включващо 
естетизация и модернизация на ул. „Цар Симеон I”, включително велоалея и пространството 
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заключено между ул. „Козлодуй”, ул. „Цар Симеон I”, ул. „Цариброд” и ул. „Л. Заменхов”. 
Церемонията ще се проведе от 12.00 ч. на ул. „Цар Симеон I“ в близост до пешеходната зона. 
Обектът е част от проект „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна”, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, а така също и 
със собствено финансиране от Община Варна. 
Проектът включва благоустрояване, естетизация и модернизация на ул. „Цар Симеон I“, а така също 
и градинката пред Дом на науката и техниката – Варна. 
Проектът предвижда ремонт на ул. „Цар Симеон I“, като връзка между пешеходната зона и ЖП Гара 
– Варна. Ще се направи разширяване и облагородяване на пешеходната зона, ще бъде изградена 
велоалея, като трасето ще минава успоредно на пътното платно, по цялото протежение на улицата. 
Предвидена е пълна реконструкция на съществуващата градинка пред Дом на науката и техниката 
– Варна, която ще включва подмяна на парковата мебел – пейки, кошчета, предвиден е кът за 
отдих, с което ще се постигне един модерен и съвременен облик на занемарената територия. 
Ще бъдат подменени ВиК проводите по протежението на цялата улица, така също ще се извърши 
подмяна на осветителните тела, като ще бъдат монтирани енергоспестяващи и енергийно 
ефективни. 
Обект: Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район „Одесос” 2, включващо 
естетизация и модернизация на ул. „Михаил Колони”, включително велоалея и площад „Екзарх 
Йосиф” Церемонията ще се проведе от 13.00 ч. на ул. „Михаил Колони“ до входа на Морска градина. 
Обектът е част от проект „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна”, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, а така също и 
със собствено финансиране от Община Варна. 
Проектът включва благоустрояване, естетизация и модернизация на ул. „Михаил Колони“ и площад 
„Екзарх Йосиф“. Проектът предвижда преработка на ул. „Михаил Колони“, като връзка между 
пешеходната зона и Приморски парк. Ще се направи разширяване и облагородяване на 
пешеходната зона, ще бъде изградена велоалея, като трасето ще минава успоредно на пътното 
платно и по цялото протежение на ул. „Михаил Колони“. 
Участъкът от бул. „Княз Борис І” до пл. „Екзарх Йосиф” (пред училището) ще бъде обособен като 
пешеходна зона, което ще бъде естествено продължение на пешеходната зона от бул. „Княз Борис I“. 
На площад „Екзарх Йосиф” е проектирана пълна реконструкция на съществуващата градинка с 
подмяна на парковата мебел – пейки, кошчета, също така е предвиден и кът за отдих. Предвижда се 
нов и съвременен облик на съществуващата чешма. 
Ще бъдат подменени ВиК проводите по протежението на цялата улица, така също ще се извърши 
подмяна на осветителните тела, като ще бъдат монтирани енергоспестяващи и енергийно 
ефективни. 
Обект: „Морска градина – Рехабилитация на улична мрежа (включително алеи и площадки, 
осветление и елементи на уличната инфраструктура). Реконструкция и изграждане на на нови 
площадки за спорт и игра, кътове за отдих, паркова мебел и др. Реконструкция поливна система, 
растителност.” 
Церемонията ще се проведе от 14.00 ч. пред Розариума. 
Обектът е част от проект „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна”, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Зоните на интервенция в Морската градина са общо 8 на брой, а именно: 
Зона А – Алпинеум; 
Зона Б – Розариум; 
Зона В – Зелени площи, подпорна стена, алея от естествен камък, Изгледна площадка; 
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Зона Г – Зелени и цветни площи между зона В и Летен театър; 
Зона Д – Под дъгата – зона, източно от Зона В; 
Зона Е – Между Морско казино, Планетариум и Аквариум; 
Зона Ж – Велоалея, успоредна на бул. Княз Борис I, алейна мрежа и подпорни стени; 
Зона З – Други зелени площи. 
Проектът предвижда възстановяване на знаковите за градината места като Розариум и Алпинеум, 
пространството пред Аквариума – макета на „Черно море“, ще се възстанови подпорната стена под 
Морско казино, ще бъде изградена велоалея успоредна на бул. „Княз Борис I“, ще бъдат обновени 
зелени площи в обхвата на гореописаните зони. ******* 
Спонсор на наградата този месец: 
Стани част от новините с  NovaVarna.net ! Изпрати ни твоята новина и снимки по всяко време на 
info@novavarna.net или на  facebook.com/media.novavarna . 
Всеки месец най-четената публикация по читателски сигнал печели  НАГРАДА. 
Подкрепи благотворителна кауза 
За реклама:  https://novavarna.net/реклама 
Чети, споделяй и коментирай най-важното от Варна, България и света!

novavarna.net - 7 млрд. лв. налива държавата за пътища в Северна България
Публикувана: 10:45 / 15.03.2019

Близо 7 млрд. лв. ще се инвестират в пътната инфраструктура на Северна България през 
следващите години.  Това съобщи председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ Георги Терзийски на форума „Приоритетна свързаност на Северна България“ в 
Русе, организиран от кмета на Община Русе Пламен Стоилов, в координация с Института за пътна 
безопасност, съобщават от АПИ. С цялостното доизграждане на автомагистрала „Хемус“, на 
проектите Русе – Велико Търново, Видин – Ботевград, обходният път на Габрово и тунелът под 
Шипка ще имаме пътни комуникации, с които ще се ускори развитието на Северна България и ще се 
осигури бърза и безопасна пътна връзка между София, Варна, Русе и Видин, заяви председателят на 
УС на АПИ. Пред участниците във форума Терзийски подчерта, че се работи по подготовката и 
стартирането на строителството на 134-километровия участък от Боаза до връзката с пътя Русе – 
Велико Търново, за които правителството в края на м. г. осигури 1,3 млрд. лв. Графикът, който сме 
разработили предвижда до края на април да стартира изграждането на още два участъка от общо 6, 
на които е разделено цялото трасе. Това са отсечките – от Боаза до пътен възел „Дерманци“ и от 
пътен възел „Каленик“ до връзката с път II-35 Плевен – Ловеч. Техническото проектиране на 
участъци 4, 5 и 6, които са между пътя Плевен – Ловеч и Русе – Велико Търново, ще бъде изпълнено 
през 2019 г., а изграждането им ще започне през 2020 г. Целта е строителството на АМ „Хемус“ в 
участъка от Боаза до пресичането с пътя Русе – Велико Търново да приключи до 2023 г. През 
есента, с близо половин година по-рано от предвиденото по договор, ще завърши изграждането на 
10-километровия участък от Ябланица до Боаза, съобщи още Терзийски. Председателят на УС на 
АПИ съобщи, че плановете на агенцията са успоредно с АМ „Хемус“ да се изпълнява и най-важният 
проект за област Русе – автомагистралата „Русе – Велико Търново“. С изграждането й ще облекчим 
трафика от Дунав мост и ще повишим пътната безопасност, тъй като първокласният път Русе – 
Бяла е една от най-натоварените и опасни отсечки в България с висока концентрация на тежки 
пътни инциденти. След построяването на магистралата броят на пътните инциденти по 
направлението ще намалеят, тъй като движението ще бъде разделено в две отделни пътни платна, 
заяви Терзийски. Председателят на УС на АПИ посочи, че проектът за магистралата „Русе – Велико 
Търново“, която ще бъде с дължина 133 км, все още е в плен на съдебните процедури. На 30 ноември 
м. г. ВАС отхвърли внесените жалби по решението за ОВОС, но на 30 януари постъпи касационна 
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жалба, като в законоустановения срок АПИ депозира отговор пред 5-членния състав на ВАС. 
Очакваме решението на съда и в зависимост от решението имаме готовност тази година да 
стартираме търгове за 75 км от трасето на магистралата на индикативна стойност 670 млн. лв. без 
ДДС. Това са участъците Русе – Бяла и обходът на Бяла, съобщи Терзийски. Той заяви, че 
разработеният график предвижда, ако в следващите месеци стартират обществените поръчки за 
избор на изпълнители и няма обжалване на процедурите, които да блокират работата, в края на 
тази или началото на следващата година да има избрани изпълнители и реалното строителство на 
първите два участъка от Русе – Велико Търново да започне в края на 2020 г. или началото на 2021 г. 
Така първите 75 км от автомагистралата „Русе – Велико Търново“ ще са готови през 2023-2024 г., 
съобщи Терзийски. ******* 
Спонсор на наградата този месец: 
Стани част от новините с  NovaVarna.net ! Изпрати ни твоята новина и снимки по всяко време на 
info@novavarna.net или на  facebook.com/media.novavarna . 
Всеки месец най-четената публикация по читателски сигнал печели  НАГРАДА. 
Подкрепи благотворителна кауза 
За реклама:  https://novavarna.net/реклама 
Чети, споделяй и коментирай най-важното от Варна, България и света!

monitor.bg - АПИ: Петък е, внимавайте на пътя (ВСИЧКИ ОГРАНИЧЕНИЯ)
Публикувана: 10:45 / 15.03.2019

Агенция "Пътна инфраструктура" публикува всички ограничения на пътя за петъчния ден. Времето е 
хубаво, но все пак внимавайте, предупреждават експертите.
Вижте тук всички ограничения на пътя за днес, 15-ти март.
ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ:
Забранява се движението на моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари с 
техническа допустима максимална са над 12 тона, включително състав с ремаркета и 
полуремаркета, селскостопанска и земеделска техника, трактори и специализирана строителна 
техника, както следва:
Целогодишно за периода на официалните празници: последния работен ден преди празници – от 
16:00 часа до 20:00 часа и последния почивен /празничен/ ден – от 14:00 часа до 20:00 часа. 
Забраната се отнася за всички периоди, в които е определен повече от един празничен ден.
Ограниченията важат само за участъците от републиканската пътна мрежа, както следва:
• Всички автомагистрали;
• път I-1 с. Ребърково-Ботевград, като движението се пренасочва по път II-16 Ребърково-Своге-
София;
• път I-1 Благоевград-ГКПП „Кулата“;
• път I-4 п. в. „Коритна“-Велико Търново-Шумен;
• път I-5 Русе-Велико Търново;
• път I-8 ГКПП „Калотина“-София;
• път I-9 Варна-Бургас;
• път II-18 Околовръстен път София;
• път II-99 Бургас-Царево.
Забраната не важи за моторни превозни средства, които извършват превози на опасни товари 
(ADR), живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим.
ІІ. СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ:
АМ „Тракия“:
Област Бургас:
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Движението с повишено внимание от км 308+107 до км 359+475 в участъка Деветак - Ветрен поради 
извършване на ремонтни дейности и подмяна на ударени ОСП. Участъка е сигнализиран с пътни 
знаци. Срок до 20.03.2019 г.
Област София:
Движението от 45+900 до км 53+000 и в двете посоки се осъществява с повишено Внимание поради 
констатирани неравности по пътната настилка. Скоростта на движение се ограничава до 90 км/ч. 
Срок 31.05.2019 г.
Движението при Мухово от км 45+200 до км 46+266 в посока Бургас се осъществява с повишено 
внимание поради обезопасяване на пътния участък. Срок до 31.05.2019 г.
Движението от км 15+030 до км 18+330 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание 
поради довършителни работи по съоръжения /виадукти/ при км 17+440 и км 18+140. Скоростта на 
движение се ограничава до 90 км/ч. Срок до 31.03.2019 г.
Област Пазарджик:
Временно движението в участъка от километър 88+994 до километър 89+354 в района на пътен 
възел „Пазарджик“ се осъществява двупосочно в една лента в платното посока София, поради 
ремонтни дейности на платното посока Бургас. Ремонтните дейности включват смяна на греди, 
хидроизолация, полагане на нови асфалтови пластове и хоризонтална маркировка. Почасовите 
ограничения са следните:
• Предвидено е двупосочно преминаване, като се обособяват по една лента за движение в двете 
посоки от км 88+994 до км 89+354 за периода от 10:00 часа всеки понеделник до 13:00 часа всеки 
петък;
• Предвидено е двупосочно преминаване, като се обособяват две ленти за движение в посока Бургас 
и една лента за движение в посока София от км 88+994 до км 89+354 за периода от 13:00 часа всеки 
петък до 17:00 часа всяка събота;
• Предвидено е двупосочно преминаване,като се обособяват една лента за движение в посока 
Бургас и две ленти за движение в посока София от км 88+994 до км 89+354 за периода от 17:00 часа 
всяка събота до 10:00 часа всеки понеделник.
Часовият диапазон на реверсивното движение може да се променя при необходимост. Срок до 
31.05.2019 г.
Област Стара Загора:
Движението в участъка Чирпан – Стара Загора от км 168+000 до км 208+100 се извършва с 
максимална скорост до 90 км/ч и повишено внимание двупосочно с цел осигуряване безопасността 
на движението поради неравности на пътната настилка. Срок до 31.03.2019 г.
АМ „Хемус“:
Област София:
Движението от км 30+260 до км 35+450 /от п.в. „Витинска река“ до служебна пътна връзка/ е 
ограничено за МПС над 12 тона само в посока София поради ремонтно – възстановителни дейности 
по виадукт при км 33+600 и тунел „Витиня“. Движението се осъществява по обходен маршрут през 
път I-1 Ботевград – София. Срок 31.05.2019 г.;
Движението при Потоп от км 18+680 до км 19+600 в посока Варна се осъществява с повишено 
внимание поради ремонтни дейности в аварийната лента по виадукт при км 19+250. Скоростта на 
движение е ограничена до 70 км/ч. Срок до 31.05.2019 г.;
Движението от км 31+996 до км 33+780 в посока София е ограничено поради ремонтно-
възстановителни дейности на виaдукт при км 33+600 и тунел „Витиня“ /лява тръба/. Движението се 
осъществява двупосочно в дясното платно /посока Варна/ с една лента посока София и една лента 
посока Варна. Сигнализацията за организация на временно движение е от км 29+860 до км 36+150. 
Срок 31.03.2019 г.
Движението от км 48+800 до км 53+690 в посока Варна е ограничено поради ремонтни дейности по 
виадукт при км 51+360. Движението се осъществява двупосочно в платното посока София. Срок 
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31.03.2019 г.
АМ „Марица“: няма ограничения.
АМ „Черно море“:
Oбласт Варна:
Движението от км 0+000 до км 8+600 се осъществява двупосочно в едно платно посока Варна – 
Бургас поради ремонтни дейности. Движението се осъществява при пълно затваряне на платното 
посока Бургас – Варна и се пренасочва в платно посока Бургас. Срок до 31.03.2019 г.
АМ „Струма“:
ОПУ София:
Движението в тунел „Мало Бучино" посока София се осъществява в една лента поради ремонтни 
дейности по облицовъчните пана. Движението е ограничено в изпреварващата лента и се извършва 
в активната. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и скоростта на движение се ограничава до 50 
км/ч. Срок 21.04.2019 г.
ІІI. ВЪВЕДЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСНОВНИТЕ ПЪТНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
1. Проходи:
- „Върбишки“ - затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;
- „Златишки“ - затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;
- „Айтоски“ - отворен за всички МПС;
- „Котленски“ - отворен за всички МПС;
- „Обзорски“ - отворен за всички МПС;
- „Предел“ - отворен за всички МПС;
- „Републиката“ - отворен за всички МПС;
- „Ришки“ - отворен за всички МПС;
- „Рожен“ - отворен за всички МПС;
- „Печинско“ - отворен за всички МПС;
- „Превала“ – отворен за всички МПС;
- „Вратник“ - забранен за МПС над 10 т. Срок: целогодишно;
- „Дюлински“ - забранен за МПС над 3,5 т. Срок: целогодишно;
- „Пампорово“ - забранен за МПС над 3,5 т.
- „Петрохан“ - забранен за МПС над 12 т. както и тегленето на ремаркета и полуремаркета. Срок 
целогодишно;
- „Троянски“ – забранен за МПС над 12 т.
- „Твърдишки“ - забранен за МПС над 10 т. Срок: целогодишно;
- „Шипка“ - забранено е движението на МПС, предназначени за превоз на товари с технически 
допустима максимална маса над 12 т от категория N3, както и тегленето на ремаркета и 
полуремаркета с технически допустима максимална маса над 10 т от категория О4. Срок: 
целогодишно.

provaton.bg - В община Долни чифлик ще се проведе заключителна
пресконференция по проект за създаване на дневен център за деца с увреждания
на 15 март
Публикувана: 10:45 / 15.03.2019

На 15 март в Долни чифлик ще се проведе заключителна пресконференция по проект за 
създаването на дневен център за деца с увреждания. Това съобщават от общината.
Събитието ще се проведе от 11.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация. Ще 
бъдат представени изпълнените дейности и постигнатите резултати по проект “Подкрепа за 
деинституционализация чрез създаване на Дневен център за деца с увреждания и техните 
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семейства в община Долни чифлик“. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 5: Регионална социална инфраструктура, 
процедура: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Фокус

provaton.bg - В община Долни чифлик ще се проведе заключителна
пресконференция по проект за създаване на дневен център за деца с увреждания
на 15 март
Публикувана: 10:45 / 15.03.2019

На 15 март в Долни чифлик ще се проведе заключителна пресконференция по проект за 
създаването на дневен център за деца с увреждания. Това съобщават от общината.
Събитието ще се проведе от 11.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация. Ще 
бъдат представени изпълнените дейности и постигнатите резултати по проект “Подкрепа за 
деинституционализация чрез създаване на Дневен център за деца с увреждания и техните 
семейства в община Долни чифлик“. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 5: Регионална социална инфраструктура, 
процедура: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Фокус

temida.tv - Магистрала Струма ще е готова с изграждането на още 40,6 км
Публикувана: 10:45 / 15.03.2019

Едва 40,6 км остават за доизграждане от АМ„Струма“, като по 12,6 км от тях се извършват 
строително-монтажни работи. Това съобщи министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Петя Аврамова в Благоевград, където участва в дискусия на тема „Европа в 
нашия дом“. Тя подчерта, че 43 км от магистралата са на територията на област Благоевград, което 
я прави жизнено важна за икономическото развитие на региона и мобилността на населението. В 
момента се изгражда Лот 3.1. от Благоевград до Крупник, от който са изпълнени 48% от строително-
монтажните работи. На 11 февруари 2019 г. беше сключен договор от АПИ с консорциума АМ 
„Струма Тунел 2018“ за строителството на тунел „Железница“, който ще е с дължина около 2 км и ще 
е най-дългият, строен у нас досега. Паралелно с това има сключени договори за участъците преди и 
след тунела. Остава за строителство най-трудният и скъп участък от „Струма“ – през Кресненското 
дефиле, с индикативна стойност 875,3 млн. лв. без ДДС. Трасето е дълго близо 23,6 км и е 
разделено на два лота, за да може да се работи едновременно и проектът да завърши в срока на 
оперативната програма. Инвеститорският интерес към проекта е изключително голям. Въпреки 
трудния терен и сложните съоръжения, които ще се изграждат, за първата отсечка бяха получени и 
отворени 10 оферти, а за втората 12. В момента Агенция „Пътна инфраструктура“ оценява 
получените предложения. Министърът изрази надежда да няма обжалване на процедурата за избор 
на изпълнител, за да може строителството по него да стартира още през тази година. На 
територията на област Благоевград със средства от бюджета се реализират още няколко важни 
проекта. Това е основният ремонт на тунел „Кривия“ на път Е-79 София – Кулата, където ще бъде 
изградена нова отводнителна система, ще бъде поставена хидроизолация и нова светофарна 
уредба, както и енергоспестяващо осветление. Очаква се до края на април 2019 г. обектът да получи 
разрешение за строеж, след което ще започнат ремонтните дейности. На финал е и 
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рехабилитацията на третокласния път Струмяни – Микрево – границата с Република Северна 
Македония, от който в ремонт са 22 км. През т. г. ще бъде положена хоризонтална маркировка и 
ограничителни системи по трасето. До 2020 г. ще бъде изградено и новото ГКПП „Клепало“. 
Подобряването на тази пътна връзка ще позволи да се стига от гр. Струмица в Македония до София 
през автомагистрала „Струма“ за час и половина. Инвестициите по ОПРР 2014-2020 са също важни 
за общините от областта. На територията на област Благоевград са сключени 44 договора на 
стойност 103,6 млн. лв. Те са за подобряване на образователната, здравната и социалната 
инфраструктура, градската среда и транспорта. Благодарение на средствата от европейската 
солидарност се обновяват 21 училища и детски градини с над 9000 деца и ученици. Със средства от 
оперативната програма беше основно ремонтирана и сградата на Пожарната в областния център. 
Благоевград е една от областите, където собствениците бяха много активни и в резултат са 
сключени 189 договора за енергийно обновяване на жилищни сгради, 188 от тях са изпълнени, което 
поставя областта на второ място в страната. Министър Аврамова обърна внимание, че липсата на 
консолидация на всички общини на област Благоевград в единна ВиК асоциация лишава региона от 
достъп до европейско финансиране за водна инфраструктура. „Нуждите са огромни, но заради 
отказа на общини да се включат в асоциация ВиК операторът няма да може да бъде бенефициент 
по европейските фондове, за да се подменят водопроводи, да се изграждат канализация и 
пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води.  Това затруднява общините да инвестират и 
в асфалтирането на улици и подобряването на обществените пространства“, посочи регионалният 
министър.

temida.tv - 7 млрд. лв. ще бъдат инвестирани в пътища в Северна България
Публикувана: 10:45 / 15.03.2019

Близо 7 млрд. лв. ще се инвестират в пътната инфраструктура на Северна България през 
следващите години. Това съобщи председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ Георги Терзийски на форума „Приоритетна свързаност на Северна България“ в 
Русе, организиран от кмета на Община Русе Пламен Стоилов, в координация с Института за пътна 
безопасност. С цялостното доизграждане на автомагистрала „Хемус“, на проектите Русе – Велико 
Търново, Видин – Ботевград, обходният път на Габрово и тунелът под Шипка ще имаме пътни 
комуникации, с които ще се ускори развитието на Северна България и ще се осигури бърза и 
безопасна пътна връзка между София, Варна, Русе и Видин,  заяви председателят на УС на АПИ. 
Пред участниците във форума Терзийски подчерта, че се работи по подготовката и стартирането на 
строителството на 134-километровия участък от Боаза до връзката с пътя Русе – Велико Търново, 
за които правителството в края на м. г. осигури 1,3 млрд. лв. Графикът, който сме разработили 
предвижда до края на април да стартира изграждането на още два участъка от общо 6, на които е 
разделено цялото трасе. Това са отсечките – от Боаза до пътен възел „Дерманци“  и от пътен възел 
„Каленик“ до връзката с път II-35 Плевен – Ловеч. Техническото проектиране на участъци 4, 5 и 6, 
които са между пътя Плевен – Ловеч и Русе – Велико Търново, ще бъде изпълнено през 2019 г., а 
изграждането им ще започне през 2020 г. Целта е строителството на АМ „Хемус“ в участъка от 
Боаза до пресичането с пътя Русе – Велико Търново да приключи до 2023 г. През есента, с близо 
половин година по-рано от предвиденото по договор, ще завърши изграждането на 10-
километровия участък от Ябланица до Боаза, съобщи още Терзийски. Председателят на УС на АПИ 
съобщи, че плановете на агенцията са успоредно с АМ „Хемус“ да се изпълнява и най-важният 
проект за област Русе – автомагистралата „Русе – Велико Търново“. С изграждането й ще облекчим 
трафика от Дунав мост и ще повишим пътната безопасност, тъй като първокласният път Русе – 
Бяла е една от най-натоварените и опасни отсечки в България с висока концентрация на тежки 
пътни инциденти. След построяването на магистралата броят на пътните инциденти по 
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направлението ще намалеят, тъй като движението ще бъде разделено в две отделни пътни платна, 
заяви Терзийски. Председателят на УС на АПИ посочи, че проектът за магистралата „Русе – Велико 
Търново“, която ще бъде с дължина 133 км, все още е в плен на съдебните процедури. На 30 ноември 
м. г. ВАС отхвърли внесените жалби по решението за ОВОС, но на 30 януари постъпи касационна 
жалба, като в законоустановения срок АПИ депозира отговор пред 5-членния състав на ВАС. 
Очакваме решението на съда и в зависимост от решението имаме готовност тази година да 
стартираме търгове за 75 км от трасето на магистралата на индикативна стойност 670 млн. лв. без 
ДДС. Това са участъците Русе – Бяла и обходът на Бяла, съобщи Терзийски. Той заяви, че 
разработеният график предвижда, ако в следващите месеци стартират обществените поръчки за 
избор на изпълнители и няма обжалване на процедурите, които да блокират работата, в края на 
тази или началото на следващата година да има избрани изпълнители и реалното строителство на 
първите два участъка от Русе – Велико Търново да започне в края на 2020 г. или началото на 2021 г. 
Така първите 75 км от автомагистралата „Русе – Велико Търново“ ще са готови през 2023-2024 г., 
съобщи Терзийски. Пред участниците във форума „Приоритетна свързаност на Северна България“ 
председателят на УС на АПИ представи и останалите приоритетни пътни проекти  Видин – 
Ботевград, обходния път на Габрово и тунела под Шипка. Терзийски пожела на организаторите 
срещата да стане  традиционна и през следващите години в Русе да се представя напредъкът при 
изпълнението не само на пътните проекти, но и привлечените нови инвестиции в региона.

novinata.bg - 40,6 км от АМ „Струма“ остават за доизграждане
Публикувана: 10:33 / 15.03.2019

Само 40,6 км остават за доизграждане от АМ„Струма“, като по 12,6 км от тях се извършват 
строително-монтажни работи. Това съобщи днес министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Петя Аврамова в Благоевград,  където участва в дискусия на тема „Европа в 
нашия дом“. Тя подчерта, че 43 км от магистралата са на територията на област Благоевград, което 
я прави жизнено важна за икономическото развитие на региона и мобилността на населението. В 
момента се изгражда Лот 3.1. от Благоевград до Крупник, от който са изпълнени 48% от строително-
монтажните работи. На 11 февруари 2019 г. беше сключен договор от АПИ с консорциума АМ 
„Струма Тунел 2018“ за строителството на тунел „Железница“, който   ще е с дължина около 2 км и 
ще е най-дългият, строен у нас досега. Паралелно с това има сключени договори за участъците 
преди и след тунела. Остава за строителство  най-трудният и скъп участък от „Струма“ – през 
Кресненското дефиле, с индикативна стойност  875,3 млн. лв. без ДДС.  Трасето е дълго близо 23,6 
км и е разделено на два лота, за да може да се работи едновременно и проектът да завърши в срока 
на оперативната програма. Инвеститорският интерес към проекта е изключително голям. Въпреки 
трудния терен и сложните съоръжения, които ще се изграждат, за първата отсечка бяха получени и 
отворени 10 оферти, а за втората 12.   В момента Агенция „Пътна инфраструктура“ оценява 
получените предложения. Министърът изрази надежда да няма обжалване на процедурата за избор 
на изпълнител, за да може строителството по него да стартира още през тази година. На 
територията на област Благоевград със средства от бюджета се реализират още няколко важни 
проекта. Това е основният ремонт на тунел „Кривия“ на път Е-79 София – Кулата, където ще бъде 
изградена нова отводнителна система, ще бъде поставена хидроизолация и нова светофарна 
уредба, както и енергоспестяващо осветление. Очаква се до края на април 2019 г. обектът да получи 
разрешение за строеж, след което ще започнат ремонтните дейности.  На финал е и 
рехабилитацията на третокласния път Струмяни – Микрево – границата с Република Северна 
Македония, от който в ремонт са 22 км. През т. г. ще бъде положена хоризонтална маркировка и 
ограничителни системи по трасето. До 2020 г. ще бъде изградено и новото ГКПП „Клепало“. 
Подобряването на тази пътна връзка ще позволи да се стига от гр. Струмица в Македония до София 
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през автомагистрала „Струма“ за час и половина.  Инвестициите по ОПРР 2014-2020 са също важни 
за общините от областта.   На територията на област Благоевград са сключени 44 договора  на 
стойност 103,6 млн. лв . Те са за подобряване на образователната, здравната и социалната 
инфраструктура, градската среда и транспорта. Благодарение на средствата от европейската 
солидарност се обновяват  21 училища и детски градини с над 9000 деца и ученици.   Със средства 
от оперативната програма беше основно ремонтирана и  сградата на Пожарната в областния 
център. Благоевград е една от областите, където собствениците бяха много активни и в резултат са 
сключени 189 договора за енергийно обновяване на жилищни сгради, 188 от тях са изпълнени, което 
поставя областта на второ място в страната. Министър Аврамова обърна внимание, че липсата на 
консолидация на всички общини на област Благоевград в единна ВиК асоциация лишава региона от 
достъп до европейско финансиране за водна инфраструктура. „Нуждите са огромни, но заради 
отказа на общини да се включат в асоциация ВиК операторът няма да може да бъде бенефициент 
по европейските фондове, за да се подменят водопроводи, да се изграждат канализация и 
пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води. Това затруднява общините да инвестират и в 
асфалтирането на улици и подобряването на обществените пространства“, посочи регионалният 
министър.

dobrudjabg.com - Пречиствателна станция-Врачанци на крачки от финала (ВИДЕО)
Публикувана: 10:33 / 15.03.2019

Коментирайте
Преди година, на първа пролет - 21 март със символична първа копка зам.министърът на Околната 
среда и водите Красимир Живков и кметът на Добрич Йордан Йорданов откриха строителната 
площадка по реконструкция и разширение на Пречиствателна станция за отпадъчни води като част 
от Интегрирания проект за подобряване на водния сектор на град Добрич. По проект за 
реконструкцията и разширението на станцията бяха заложени 31 913 683 лева. Парите се усвояват 
поетапно като управляващият орган следи стриктно за спазването на плановете. Проектът 
предвижда да се подобри пречистването на отпадните води, които да бъдат третирани с азот и 
фосфор, а от там и опазване на околната среда, тъй като тези води се вливат в река Добричка. 
Предвидена е модернизация на водната линия и на линията за третиране . Изпълнител на проекта е 
Обединение ГИС- АКВА БГ.Обектът, който се намира на територията на община Добричка до село 
Врачанци след близо 12 месеца е на около 70% изпълнение на СМР от набелязаното като програма. 
Новото и старото все още се препокриват и постепенно се изключват. Пречиствателната станция 
във Врачанци е построена през 1986 г. и от тогава не е била реконструирана. Проектът трябва да 
бъде завършен през август 2019 г.Кметът на Добрич Йордан Йорданов нарече този проект 
„изстрадан за Добрич. Проект чиято готовност датира от преди 10 години.Тогава през март 2018 
година кметът се обърна към строителите, за да им заяви, че много ще държи на качеството и ще 
контролира зорко процесът на реконструкция и разширяване. Обърна се към журналистите: 
„Снимайте сега, за да можем през август 2019 г. да направим съпоставка“.По малко от пет месеца 
преди пусковия срок камерата на МГ“Добруджа“ може да ви покаже как старите постройки се 
подменят с нови, как някои от съоръженията се подменят с чисто ново европейско оборудване. На 
територията на „Моят град“ стъпваме заедно с инж.Николай Читърлиев, експерт пречистване към 
звеното за управление на проекта и ръководителят на проект Пречиствателна станция Йордан 
Колев от ГИС- АКВА БГ.Тръгваме от новото механично стъпало, новата входна шахта и новата 
сграда решетки и зад нея виждаме нов маслен задържател. На това място се отстраняват 
механичните частици донесени от отпадните води, обяснява Йордан Колев. Съоръженията са 
завършени като конструкция и са започнати монтажни работи на оборудването.Когато се монтира 
изцяло водата ще влиза по нов канал. Все още работи старата част на пречиствателната станция, 
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като се осигурява непрекъсваемост на процеса. Много малка част от старите съоръжения ще 
останат в крайна сметка, допълва инж.Читърлиев. Оборудването ще е изцяло ново , а от старите ще 
се запази компресорната, помпената станция за активна утайка и административната сграда. Те ще 
бъдат санирани и условията за работа в тях ще се подобрят. В тях ще има демонтаж на стара и 
монтиране на нова техника. Реконструкцията става на всички стъпала. Механично и биологично 
стъпало, механично пречистване и допълнително биологично утаяване. След тези стъпала, водата 
от заустване отива в приемника. Там има и утайково стопанство, където се обработват водите. В 
сграда-решетки има разпределителна шахта , там се отстраняват механичните частици от водата. 
След решетките те отиват в пясъко-задържател и така пречистването продължава. Новото в 
биологичното прочистване на водата е отстраняването на азота и фосфора, посочва инж. 
Чатърлиев. Допълнително има автоматизация, много електроника за проследяване на 
технологичния процес. Станцията и сега е с достатъчен капаците за рамките на Добрич. Старият е 
120 000 еквивалент/жители, а новият 112 000, което е напълно достатъчно. През месец август около 
големият басейн, който е съвсем нов с площ от 2400 кв.м и капацитет на всяка клетка по 7 хиляди 
кубика вода, най-вероятно ще се пререже лентата на стратегически важният обект Пречиствателна 
станция –Врачанци.Репортаж на Севдалина Сарандева и Стефан Калев

standartnews.com - 40,6 км от магистрала Струма остават за изграждане
Публикувана: 10:33 / 15.03.2019

Едва 40,6 км остават за доизграждане от АМ„Струма“, като по 12,6 км от тях се извършват 
строително-монтажни работи. Това съобщи министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Петя Аврамова в Благоевград, където участва в дискусия на тема „Европа в 
нашия дом“. Тя подчерта, че 43 км от магистралата са на територията на област Благоевград, което 
я прави жизнено важна за икономическото развитие на региона и мобилността на населението. В 
момента се изгражда Лот 3.1. от Благоевград до Крупник, от който са изпълнени 48% от строително-
монтажните работи. На 11 февруари 2019 г. беше сключен договор от АПИ с консорциума АМ 
„Струма Тунел 2018“ за строителството на тунел „Железница“, който ще е с дължина около 2 км и ще 
е най-дългият, строен у нас досега. Паралелно с това има сключени договори за участъците преди и 
след тунела. Остава за строителство най-трудният и скъп участък от „Струма“ – през Кресненското 
дефиле, с индикативна стойност 875,3 млн. лв. без ДДС. Трасето е дълго близо 23,6 км и е 
разделено на два лота, за да може да се работи едновременно и проектът да завърши в срока на 
оперативната програма. Инвеститорският интерес към проекта е изключително голям. Въпреки 
трудния терен и сложните съоръжения, които ще се изграждат, за първата отсечка бяха получени и 
отворени 10 оферти, а за втората 12. В момента Агенция „Пътна инфраструктура“ оценява 
получените предложения. Министърът изрази надежда да няма обжалване на процедурата за избор 
на изпълнител, за да може строителството по него да стартира още през тази година. На 
територията на област Благоевград със средства от бюджета се реализират още няколко важни 
проекта. Това е основният ремонт на тунел „Кривия“ на път Е-79 София – Кулата, където ще бъде 
изградена нова отводнителна система, ще бъде поставена хидроизолация и нова светофарна 
уредба, както и енергоспестяващо осветление. Очаква се до края на април 2019 г. обектът да получи 
разрешение за строеж, след което ще започнат ремонтните дейности. На финал е и 
рехабилитацията на третокласния път Струмяни - Микрево - границата с Република Северна 
Македония, от който в ремонт са 22 км. През т. г. ще бъде положена хоризонтална маркировка и 
ограничителни системи по трасето. До 2020 г. ще бъде изградено и новото ГКПП „Клепало“. 
Подобряването на тази пътна връзка ще позволи да се стига от гр. Струмица в Македония до София 
през автомагистрала „Струма“ за час и половина. Инвестициите по ОПРР 2014-2020 са също важни 
за общините от областта. На територията на област Благоевград са сключени 44 договора на 
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стойност 103,6 млн. лв. Те са за подобряване на образователната, здравната и социалната 
инфраструктура, градската среда и транспорта. Благодарение на средствата от европейската 
солидарност се обновяват 21 училища и детски градини с над 9000 деца и ученици. Със средства от 
оперативната програма беше основно ремонтирана и сградата на Пожарната в областния център. 
Благоевград е една от областите, където собствениците бяха много активни и в резултат са 
сключени 189 договора за енергийно обновяване на жилищни сгради, 188 от тях са изпълнени, което 
поставя областта на второ място в страната. Министър Аврамова обърна внимание, че липсата на 
консолидация на всички общини на област Благоевград в единна ВиК асоциация лишава региона от 
достъп до европейско финансиране за водна инфраструктура. „Нуждите са огромни, но заради 
отказа на общини да се включат в асоциация ВиК операторът няма да може да бъде бенефициент 
по европейските фондове, за да се подменят водопроводи, да се изграждат канализация и 
пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води.  Това затруднява общините да инвестират и 
в асфалтирането на улици и подобряването на обществените пространства“, посочи регионалният 
министър.

profit.bg - 40.6 км от магистрала Струма остават за доизграждане
Публикувана: 10:33 / 15.03.2019

Само 40.6 км остават за доизграждане от АМ „Струма“, като по 12.6 км от тях се извършват 
строително-монтажни работи. Това съобщи вчера министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Петя Аврамова в Благоевград, където участва в дискусия на тема „Европа в 
нашия дом“.  
Тя подчерта, че 43 км от магистралата са на територията на област Благоевград, което я прави 
жизнено важна за икономическото развитие на региона и мобилността на населението. В момента 
се изгражда Лот 3.1. от Благоевград до Крупник, от който са изпълнени 48% от строително-
монтажните работи. 
На 11 февруари 2019 г. беше сключен договор от АПИ с консорциума АМ „Струма Тунел 2018“ за 
строителството на тунел „Железница“, който ще е с дължина около 2 км и ще е най-дългият, строен у 
нас досега. Паралелно с това има сключени договори за участъците преди и след тунела. 
Остава за строителство най-трудният и скъп участък от „Струма“ – през Кресненското дефиле, с 
индикативна стойност 875.3 млн. лв. без ДДС. Трасето е дълго близо 23.6 км и е разделено на два 
лота, за да може да се работи едновременно и проектът да завърши в срока на оперативната 
програма. 
Инвеститорският интерес към проекта е изключително голям. Въпреки трудния терен и сложните 
съоръжения, които ще се изграждат, за първата отсечка бяха получени и отворени 10 оферти, а за 
втората 12. 
В момента Агенция „Пътна инфраструктура“ оценява получените предложения. Министърът изрази 
надежда да няма обжалване на процедурата за избор на изпълнител, за да може строителството по 
него да стартира още през тази година. 
На територията на област Благоевград със средства от бюджета се реализират още няколко важни 
проекта. Това е основният ремонт на тунел „Кривия“ на път Е-79 София – Кулата, където ще бъде 
изградена нова отводнителна система, ще бъде поставена хидроизолация и нова светофарна 
уредба, както и енергоспестяващо осветление. Очаква се до края на април 2019 г. обектът да получи 
разрешение за строеж, след което ще започнат ремонтните дейности. 
На финал е и рехабилитацията на третокласния път Струмяни - Микрево - границата с Република 
Северна Македония, от който в ремонт са 22 км. През т. г. ще бъде положена хоризонтална 
маркировка и ограничителни системи по трасето. До 2020 г. ще бъде изградено и новото ГКПП 
„Клепало“. Подобряването на тази пътна връзка ще позволи да се стига от гр. Струмица в 
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Македония до София през автомагистрала „Струма“ за час и половина. 
Инвестициите по ОПРР 2014-2020 са също важни за общините от областта. На територията на 
област Благоевград са сключени 44 договора на стойност 103.6 млн. лв. 
Те са за подобряване на образователната, здравната и социалната инфраструктура, градската 
среда и транспорта. Благодарение на средствата от европейската солидарност се обновяват 21 
училища и детски градини с над 9000 деца и ученици. Със средства от оперативната програма беше 
основно ремонтирана и сградата на Пожарната в областния център. 
Благоевград е една от областите, където собствениците бяха много активни и в резултат са 
сключени 189 договора за енергийно обновяване на жилищни сгради, 188 от тях са изпълнени, което 
поставя областта на второ място в страната. 
Министър Аврамова обърна внимание, че липсата на консолидация на всички общини на област 
Благоевград в единна ВиК асоциация лишава региона от достъп до европейско финансиране за 
водна инфраструктура. 
„Нуждите са огромни, но заради отказа на общини да се включат в асоциация ВиК операторът няма 
да може да бъде бенефициент по европейските фондове, за да се подменят водопроводи, да се 
изграждат канализация и пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води.  Това затруднява 
общините да инвестират и в асфалтирането на улици и подобряването на обществените 
пространства“, посочи регионалният министър.

plovdiv-online.com - Среща с писателя и художника Харалампи Г. Орошаков
Публикувана: 10:33 / 15.03.2019

Среща с писателя и художника Харалампи Г. Орошаков Община Пловдив, Регионален исторически 
музей (РИМ) и издателство „Летера” организират среща с твореца Харалампи Г. Орошаков. Връх в 
творчеството си австрийският художник, писател и публицист, роден в София,  отбелязва с романа 
„Аферата ?Батенберг?”.   На 19.03.2019 г. (вторник) от 18.00 ч. зала „Съединение” ще бъде домакин 
на събитието „Портрет на художника и писателя Харалампи Г. Орошаков ”. Участие ще вземе доц. д-
р Владимир Янев. Изкуствоведът проф. Чавдар Попов ще представи мултимедийна презентация. 
Златко Павлов ще прочете откъс от нов автобиографичен роман на Орошаков, който е озаглавен 
„Усмивката на емигранта”. Органистът Петър Стойков ще изпълни Прелюдия в ми-бемол мажор 
BWV-552 от Й.С.Бах.   На 20.03.2019 г. (сряда) 18.00 ч. в зала „Съединение ” ще се проведе дискусия 
на тема „На границата на историята и литературата”. Ще се обсъжда историята на България в 
литературен контекст по романа „Аферата ?Батенберг?”. Модератор на събитието е Георги Ангелов 
– преводач и журналист. Участие ще вземат Стефан Шивачев – доктор по история и директор на 
РИМ – Пловдив, Мариана Чолакова – доктор по философия и почетен консул на ФРГ в Пловдив, 
доц. д-р Владимир Янев – хоноруван преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски”, Йордан Велчев – 
писател, поет, автор на исторически книги. ОФИЦИАЛНАТА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ с участието на 
Харалампи Г.Орошаков и организаторите на събитието е на 19.03.2019 г. в 11 ч. в  Дом на културата 
„Борис Христов“. Очакваме ви! За автора: Във връзка с Пловдив – европейска столица на културата 
2019 г. издателство „Летера“ подготвя проект на тема „Кръст/о/Път“//„KreuzWeg“// „CrossRoad“, 
който е фокусиран върху ярката личност на твореца Харалампи Г. Орошаков в европейското 
духовно пространство. Х. Орошаков има български корени и книгата му „Аферата Батенберг“ е 
написана по архивите на прадядо му Гаврил Орошаков, който е играл значителна роля в българската 
история след Освобождението като прокурор във Върховния касационен съд и министър на 
правосъдието през 1886 г. Специалистите, между които Стефан Шивачев и доц. Владимир Янев, 
считат, че това е един от най-добрите романи за историята на България след знаковата книга на 
„Строители на съвременна България“ от Симеон Радев. Харалампи Г. Орошаков , роден на 23-и май 
1953 г. в София, е австрийски художник, писател и публицист. Смята се за предходник на диалога 
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между Изтока и Запада в изкуството и за обновител на възприятието на иконите в западната 
живопис. Орошаков произхожда от изпратеното в заточение благородническо семейство 
Хараламов-Орешак. През 1960 г. семейството бяга от София през Белград във Виена, където през 
1961 г. Орошаков получава австрийско гражданство. Баща му, Георгий Х. Орошаков, е собственик на 
австрийските индустриални предприятия за стоманодобив „Орошаков“. След многобройни смени на 
училища и дипломирането си Харалампи Г. Орошаков посещава три месеца лекциите на Рудолф 
Хаузнер във Виенската Академия по изобразителни изкуства, след което се самообразова. Живее и 
твори в Кан, Ню Йорк, Женева и Кьолн. През 1981 г. заминава за Патмос и Атон. В същата година 
получава Награда за проект, връчвана от градската управа във Виена и Почетната награда за 
изобразително изкуство на Долна Австрия. През 1983 г. се мести в Мюнхен. „Исках да сграбча 
Мюнхен за гушата в смъртна хватка. Градът, който е застинал в самодоволната си красота и се е 
главозамаял в нарцисизма си, където в началото на ХХ век Василий Кандински, Алексей фон 
Явленский и далматският грък и самообявил се за италианец Джорджо де Кирико започват първите 
битки за модерното разбиране на ценностите и света – и в края на един век, в който всички бяхме 
превърнати в емигранти и побутвани насам-натам като мебели в изоставени помещения.“ През 
1987 г. получава Стипендия за изобразителни изкуства в Мюнхен, а през 1991 г. му е присъдена 
Наградата за изкуство на Швабия. След края на Студената война, около 1990 г., следват покани и 
пътувания в Сърбия, България, Русия и Казахстан – страните, от които са родом предците на 
Орошаков. От 1998 г. живее и работи в Берлин, Кан и Виена. За   проекта: Проектът „Кръст/о/Път“ 
обединява реалността и символиката, Кръста и Пътя, на изстрадалите духовни търсения и открития, 
като се акцентува на историческата и съвременната кръстопътност на европейския ни град. Това 
проличава в картините на Орошаков на тема „Двойният кръст“, в неговите литературни творби, в 
отвореността на автора към публични интелектуални контакти и дискусии. Разностранни са 
творческите проявления на Харалампи Г. Орошаков като художник и писател. Повод за същинското 
му завръщане в България е мемоарно-историческата му книга „Аферата Батенберг“, публикувана от 
издателство „Летера“. Идеята на проекта е творецът да бъде представен комплексно – като 
художник, писател, интелектуалец, с модерни концепции за духовните взаимоотношения между 
Европа и България.

offnews.bg - Асфалтови пари в България: Как една неудобна проверка бе
обезвредена
Публикувана: 10:33 / 15.03.2019

Ново журналистическо разследване, проведено от Валия Ахчиева, хвърля светлина върху област, 
широко възприемана като център на масови злоупотреби и корупция: пътното строителство.  
Разследване беше публикувано отново в брюкселския сайт euelectionsbulgaria.com. Всеки, осмелил 
се да повдигне въпроса за качеството на строителството на магистрали и пътища в България, се 
изправя всеки път пред с непреодолимо препятствие. Въпросите не намират отговор, въпреки че в 
асфалта са потънали толкова много европейски пари. И въпреки обстоятелството, че тези пътища 
са причина за толкова много жертви. Ала след поредната трагедия на пътя прокурор съумя да 
възложи на отговорната държавна институция провеждането на експертиза. Прокурорът получил 
доклада от изпитванията на пътната настилка. Според лабораторията проблем нямало. С 
уговорката, че изпитванията на пробите не съответствали на заданието. Заданието на 
лабораторията било подменено. В резултат на това докладът не разкрива истината за качеството 
на пътната настилка. Само 5 дни след автобусната катастрофа край Своге, в която живота си 
загубиха 20 души, Върховната административна прокуратура нареди на министъра на регионалното 
развитие и благоустройството да се извърши проверка на качеството на наскоро ремонтирани и 
нови пътни участъци в цялата страна, които, според данните на МВР, са с най-голяма концентрация 
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на пътно-транспортни произшествия. Версиите за причините за катастрофата край Своге са три: 
грешка на водача, техническа неизправност на автобуса и проблем на пътната настилка. 
Прокурорът е включил в преписката и медийни публикации , според които асфалтът на конкретния 
пътен участък не отговаря на съответните стандарти, което излага на опасност живота и здравето 
на хората в случай на пътно-транспортни произшествия. Проверката е възложена на Агенция 
"Пътна инфраструктура”. Тя от своя страна възлага провеждането на лабораторните изпитвания на 
Института по пътища и мостове. Месец по-късно министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Петя Аврамова изпраща доклада на Института по пътища и мостове с 
резултатите от лабораторните изпитвания на прокуратурата. Пробите са изрязани от износващ 
асфалтов пласт от 21 участъка от републиканската пътна мрежа, в които има висока концентрация 
на ПТП. Те включват участъци от Автомагистрала „Тракия” край Стара Загора и край Пазарджик, 
Автомагистрала „Хемус” в района на село Яна, автомагистрала „Струма” в участъка между Дупница 
и Благоевград и други. Установени са отклонения във физико-механичните показатели и 
зърнометричния състав на минералната част на асфалтовата смес. Заключението на доклада на 
Института по пътища и мостове е, че „това може да се дължи на факта, че износващите пластове на 
пътните участъци, от които са взети пробите, са били подложени на метеорологично въздействие за 
продължителен период от време.” Министър Аврамова информира прокурора, че „изводът от 
направената проверка е, че няма категорични данни, че катастрофата се дължи на влошени 
характеристики на пътната настилка”. Това е крайният резултат на проверката на качеството на 
износващия пласт на асфалта – установени били известни несъществени отклонения, които не биха 
могли да предизвикат пътни инциденти. Дали това е така? След като докладът на Института по 
пътища и мостове НЕ СЪОТВЕТСТВА НА ЗАДАНИЕТО, ВЪЗЛОЖЕНО от Върховната административна 
прокуратура, то резултатите от проверката СА ИЗОПАЧЕНИ. Вместо да се фокусират върху главния 
проблем - качеството на вложените материали, те се занимават с показатели, които не са от 
значение в случая! По този начин предметът на проверка е подменен. Както и резултатът от нея. 
Какво се очаквало от Института по пътища и мостове, за да се извърши проверка на качеството на 
горния износващ пласт на асфалта в тези 21 участъка от републиканската пътна мрежа? Преди 
всичко, да се измери дебелината на този износващ пласт. Съгласно изискванията, този пласт 
трябва да е с дебелина точно 4 см. Никой обаче не си е направил труда да измери износващия пласт 
в тези 21 проби, за да се установи дали той някъде не е например 3 см или 3,5 см. Всеки милиметър 
от износващия горен асфалтов пласт под 4 см би спестил много пари на строителната компания. 
Естествено, за сметка на качеството на пътя. Резултатите от вертикалното измерване на 
дебелината на износващия пласт и на пласта под него („биндер” ) не могат да бъдат открити в 
таблиците с лабораторните изпитвания. Това измерване е пряко свързано с качеството на 
настилката в пътните участъци. Вместо това, в лабораторията са констатирали незначителни 
минимални отклонения във физико-механичните показатели. Таблиците съдържат резултатите от 
анализа на зърнометричния състав на всяка взета проба. Зърнометричният анализ има за цел да 
установи съотношението на отделните фракции в 1 тон асфалт в износващ пласт с дебелина 4 см. 
Тези фракции са базалт, габро, пясък и варовик. В рамките на лабораторното изпитване е 
извършена екстракция на асфалтовите ядки. В това изследване съответните фракции се разделят, 
за да се установи дали изискванията към съдържанието на сместа, предварително одобрени от 
АПИ, са спазени при всеки един проект. След това е извършено сравнение на резултатите. 
Установени са минимални отклонения, които наистина не могат да са причината за пътно-
транспортни произшествия. Заданието на прокуратурата обаче е било да се извърши ПРОВЕРКА НА 
КАЧЕСТВОТО. Таблиците, включени в доклада, НЕ ДАВАТ ОТГОВОР на този въпрос. За да се 
извърши проверка на качеството, Агенция „Пътна инфраструктура” е трябвало да възложи на 
Института по пътища и мостове да извърши проверка на вложения материал и на кариерите, от 
които е добит. Въпросът, който трябва да получи отговор, е: Съответства ли качеството на 
отделните фракции на техническите спецификации? С други думи: дали кариерата, от която са 
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получени материалите, изпълнява на изискванията на техническата спецификация? Одобрена ли е 
тази кариера от АПИ за доставка на материали за износващ пласт асфалт? В този доклад ДУМАТА 
"КАРИЕРИ" ЛИПСВА. Проверен е единствено зърнометричният състав - единствено фракцията на 
камъчетата и тяхното съотношение. А е трябвало да проверят качеството на камъчетата. От коя 
кариера ги е получил строителят по проекта? При представянето на проекта в АПИ изпълнителят 
посочва асфалтовата база и кариерата, от които ще се доставят материалите. Всяка кариера 
притежава сертификат за качество. По този начин се установява дали материалите от кариерата 
отговарят на техническата спецификация. Ако в пътното строителство се използва материал с по-
ниско качество, това би увеличило печалбата на изпълнителя. Както и риска от ПТП.  И ако според 
своя сертификат една кариера не разполага с материали, които отговарят на изискванията за 
износващ пласт от 4 см, то тогава е забранено от такава кариера да се взимат материали за горния 
асфалтов пласт.  Това би трябвало да е установил Институтът по пътища и мостове: ОТ КОЯ 
КАРИЕРА са получени пробите, получени от 21 участъка в България? След трагедията край Своге, в 
която загинаха 20 души, и след признанието на тогава действащия министър на регионалното 
развитие и благоустройство Николай Нанков, че в асфалтовото покритие в износващия се пласт е 
вложен варовик, АПИ трябваше да реагира в качеството на действащ надзорен орган. КАКТО И ДА 
ИЗВЪРШИ ПРОВЕРКА: От кои кариери строителната компания е закупила фракциите за износващия 
се пласт в този участък от пътя край Своге? Фигурират ли са тези кариери в документацията по 
проекта? Притежават ли разрешение за доставка на материали за износващ пласт асфалт? В 
България има няколко кариери, от които камъкът е подходящ за износващ асфалтов пласт: 
“Студена”, “Карнобат”, "Бургас”, “Гарваново”, “Джебел” край Ямбол, Стара Загора и други. Така 
например, кариерата “Балша” не може да се използва за доставка на материал за износващ пласт 
асфалт. Камъните от Балша могат да се използват за долните пластове при строителство на 
пътища, но не и за износващия пласт. И затова цената им е на половина в сравнение с фракциите за 
горния пласт. Очевидно е, че ако в износващия пласт се вложат материали за долен пласт от пътя, 
печалбата ще е огромна. И тук е ролята на строителния надзор и АПИ. Да се осъществява контрол 
върху пътното строителство. Безопасни ли са пътищата? Защото истината е заровена под камъните 
от кариерите. А лабораторните изпитвания не споменават и дума за това. Докато АПИ не даде 
отговор на въпроса от коя кариера е получен материалът за износващия пласт на тези 21 проби от 
пътищата с най-висока концентрация на ПТП, все едно не са извършили проверката на качеството, 
разпоредена от Върховната административна прокуратура. А истината ще си остане скрита.

e-razgrad.bg - И детска ясла „Слънчево детство“ ще бъде ремонтирана от Община
Разград
Публикувана: 10:33 / 15.03.2019

Кметът на Община Разград д-р Валентин Василев и заместниците му Галина Георгиева и Ердинч 
Хасанов откриха днес  официална церемония „Първа копка“, с която бе даден стартът на 
изпълнението  на строителните дейности на обект Детска ясла„Слънчево детство“.  Това е пореден, 
седми обект на образователната инфраструктура в град Разград, чийто ремонт се финансира по 
проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в 
образователните институции на територията на гр. Разград“, който се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и който се изпълнява от Община 
Разград в периода м. септември 2017 г. – м. март 2020 г. „Вярвам, че строителите ще се справят 
бързо и лесно с работата си и през есента ще прережем лентата на вече готов обект“, каза на 
откриването д-р Василев. Той допълни, че изпълнението на ремонта ще реализира икономии на 
енергопотребление в сградата. По проекта ще се благоустроява двора на яслата, ще се създава 
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достъпна архитектурна среда, ще се подобряват условията на труд и работа, ще става по-
привлекателно място. Фирма „САВ-Разград“ ООД, от днес, в рамките на период от 180 дни ще 
изпълни предписаните в енергийното обследване и заложени в инвестиционните проекти 
строителни дейности: изграждане на инсталация за топла вода и монтиране на слънчеви колектори, 
подмяна на съществуваща отоплителна инсталация, подмяна на осветителни тела с 
енергоспестяващи, довършителни обработки по подове, стени и тавани чрез боядисване с латекс и 
поставяне на хетерогенни PVC настилки, подмяна на настилки в дворното пространство, монтаж на 
нови детски съоръжения. Еднолично дружество с ограничена отговорност „СС – КОНСУЛТ“, гр. 
Варна е юридическото лице, което ще упражнява, по смисъла на Закона за устройство на 
територията, строителния надзор на обекта. То ще следи за законосъобразния старт и изпълнение 
на строежа, за качеството на строителния процес и спазването на графика на изпълнение на 
строителните дейности. На събитието присъстваха още заместник областният управител Евгени 
Драганов, началникът на РУО Ангел Петков, ръководителят на проекта Недим Тахиров-директор 
Дирекция“Програми и околна среда“, главният архитект Илин Солаков, директорът на Дирекция 
„Хуманитарни дейности“ Елка Драмалиева, представители на строителя и надзорната фирма, 
директорът на Детската ясла Юлия Иванова, персоналът на детското заведение. е – Razgrad.bg

segabg.com - Пътищата в Северна България ще глътнат още 7 млрд. лв.
Публикувана: 10:33 / 15.03.2019

Близо 7 млрд. лв. ще се инвестират в пътната инфраструктура на Северна България през 
следващите години, съобщи председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна 
инфраструктура" (АПИ) Георги Терзийски на форум в Русе, цитиран от БГНЕС. 
Плановете на АПИ са успоредно с "Хемус" да се изпълнява и автомагистралата между Русе и Велико 
Търново. По проекта обаче все още текат съдебни процедури, каза Георги Терзийски. Той подчерта, 
че имат готовност тази година да стартират търгове за 75 километра от трасето на магистралата на 
индикативна стойност 670 млн. лв. без ДДС. 
Очаква се до края на годинато да има готов проект и да са приключили процедурите за избор на 
изпълнител на реконструкцията на кръстовището по пътя Русе – Разград на разклона за Кубрат. Ще 
има основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе. 
Според председателя на новата държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" 
Малина Крумова  лошият път не води непременно до произшествия. В момента 
се извършвал системен анализ на най-опасните участъци по републиканската пътна мрежа.

burgas24.bg - Проверките за липса на винетка стават все по-сериозни: 2700 вече си
изпатиха
Публикувана: 10:33 / 15.03.2019

Общо 93 000 превозни средства са проверени досега у нас за електронни винетки, коментира в Русе 
председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" Георги Терзийски. Той 
заяви, че при проверките са наложени 2700 компенсаторни такси и 350 акта за установено 
административно нарушение. Според анализите нарушителите са основно шофьори на леки 
автомобили. Компенсаторните такси се плащат на място само с карта при спиране от патрул, след 
което шофьорите може да продължат. За леки автомобили таксите са 70 лева, 125 - за за ТИР-ове и 
175 за ТИР-ове над 12 тона. Магистралата Русе - Велико Търново е с одобрен ОВОС, като се очаква 
решение на петчленен състав на ВАС заради внесена жалба, добави Терзийски.   По план трасето ще 
се започне с участъка Русе-Бяла и с обхода на Бяла. Става дума за около 75 километра, пише  " ". По 
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думите на председателя през лятото ще бъде завършен последният неремонтиран участък от 
главния път Русе - Бяла. Този път е с концентрация на произшествия. Той е много натоварен, а в 
същото време е двулентов. По него трябва да се внимава, заяви председателят на Държавна 
агенция "Безопасност на движението по пътищата" Малина Крумова. Държавната агенция 
"Безопасност на движението по пътищата" работи по изготвянето на системен анализ за всички 
"черни точки" на травматизъм по пътищата в страната, каза Крумова.

blagoevgrad.eu - 40,6 км от автомагистрала „Струма“ остават за доизграждане
Публикувана: 10:32 / 15.03.2019

Само 40,6 км остават за доизграждане от АМ„Струма“, като по 12,6 км от тях се извършват 
строително-монтажни работи. Това съобщи днес министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Петя Аврамова в Благоевград, където участва в дискусия на тема „Европа в 
нашия дом“. 
Тя подчерта, че 43 км от магистралата са на територията на област Благоевград, което я прави 
жизнено важна за икономическото развитие на региона и мобилността на населението. В момента 
се изгражда Лот 3.1. от Благоевград до Крупник, от който са изпълнени 48% от строително-
монтажните работи. На 11 февруари 2019 г. беше сключен договор от АПИ с консорциума АМ 
„Струма Тунел 2018“ за строителството на тунел „Железница“, който ще е с дължина около 2 км и ще 
е най-дългият, строен у нас досега. Паралелно с това има сключени договори за участъците преди и 
след тунела. Остава за строителство най-трудният и скъп участък от „Струма“ – през Кресненското 
дефиле, с индикативна стойност 875,3 млн. лв. без ДДС. Трасето е дълго близо 23,6 км и е 
разделено на два лота, за да може да се работи едновременно и проектът да завърши в срока на 
оперативната програма. Инвеститорският интерес към проекта е изключително голям. Въпреки 
трудния терен и сложните съоръжения, които ще се изграждат, за първата отсечка бяха получени и 
отворени 10 оферти, а за втората 12. В момента Агенция „Пътна инфраструктура“ оценява 
получените предложения. Министърът изрази надежда да няма обжалване на процедурата за избор 
на изпълнител, за да може строителството по него да стартира още през тази година. На 
територията на област Благоевград със средства от бюджета се реализират още няколко важни 
проекта. Това е основният ремонт на тунел „Кривия“ на път Е-79 София – Кулата, където ще бъде 
изградена нова отводнителна система, ще бъде поставена хидроизолация и нова светофарна 
уредба, както и енергоспестяващо осветление. Очаква се до края на април 2019 г. обектът да получи 
разрешение за строеж, след което ще започнат ремонтните дейности. 
На финал е и рехабилитацията на третокласния път Струмяни – Микрево – границата с Република 
Северна Македония, от който в ремонт са 22 км. През т. г. ще бъде положена хоризонтална 
маркировка и ограничителни системи по трасето. До 2020 г. ще бъде изградено и новото ГКПП 
„Клепало“. Подобряването на тази пътна връзка ще позволи да се стига от гр. Струмица в 
Македония до София през автомагистрала „Струма“ за час и половина.  Инвестициите по ОПРР 
2014-2020 са също важни за общините от областта. На територията на област Благоевград са 
сключени 44 договора на стойност 103,6 млн. лв. Те са за подобряване на образователната, 
здравната и социалната инфраструктура, градската среда и транспорта. Благодарение на 
средствата от европейската солидарност се обновяват 21 училища и детски градини с над 9000 
деца и ученици. Със средства от оперативната програма беше основно ремонтирана и сградата на 
Пожарната в областния център. Благоевград е една от областите, където собствениците бяха много 
активни и в резултат са сключени 189 договора за енергийно обновяване на жилищни сгради, 188 от 
тях са изпълнени, което поставя областта на второ място в страната. 
Министър Аврамова обърна внимание, че липсата на консолидация на всички общини на област 
Благоевград в единна ВиК асоциация лишава региона от достъп до европейско финансиране за 
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водна инфраструктура. „Нуждите са огромни, но заради отказа на общини да се включат в 
асоциация ВиК операторът няма да може да бъде бенефициент по европейските фондове, за да се 
подменят водопроводи, да се изграждат канализация и пречиствателни станции за питейни и 
отпадъчни води.  Това затруднява общините да инвестират и в асфалтирането на улици и 
подобряването на обществените пространства“, посочи регионалният министър.
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