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НОВИНИ
"Камара на строителите"
alfarss.net - АПИ обяви обществена поръчка за поддържането на АМ „Струма“ от
София до тунел „Блатино“
Публикувана: 08:00 / 16.02.2022

АПИ обяви обществена поръчка за поддържането на АМ „Струма“ от София до тунел „Блатино“
Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира открита обществена поръчка за поддържането на 56 км
от автомагистрала „Струма“. Това е...

financebg.com - Как да се избере жилище
Публикувана: 07:05 / 16.02.2022

Покупката на жилище е важен момент в живота на всеки човек. И тук не става дума само за дом за
живеене, а и за инвестиционния имот, който се купува с намерение за печалба в бъдещ момент. Как
обаче се избира жилище при огромния избор – на зелено, на замазка или старо строителство?
Отговорът на въпроса не е труден, ако систематизирате желанията си и по този начин стесните
търсенето, информира се избере жилище, информира pariteni.bg. Цел на покупката Ако търсите
жилище с инвестиционна цел, покупката на имот на зелено ще ви донесе по-голяма доходност, но
след по-дълъг период от време. Ако купувате свой собствен дом, имот на зелено обикновено излиза
най-евтино, но пък за него трябва да имате „готови“ пари, за да платите първоначалните вноски.
Недостатъкът е, че трябва да се изчака най-често от 6 месеца до 2 години докато имотът влезе в
експлоатация. Качество на жилището iStock/Getty Images Ако държите да се нанесете в качествено
изпълнен имот, за вас са новопостроените жилища от реномирани строителни компании. При
огледите можете да се уверите с очите си за изпълнението на замазките, подовите настилки и
нивото на общите площи. Сградите с висок клас енергийна ефективност стават все по-атрактивни с
повишаващите се разходи за отопление. Като собственик на жилище в такава сграда ще можете да
се освободите от плащане на данък сгради за определен период от време, както и да получите
привилегии при финансиране на покупката. UniCredit Bulbank например предлагат специална
лихвена отстъпка за ипотечен кредит с цел закупуване на имот в енергийно ефективни сгради.
Местоположение и удобства в квартала Ако за вас най-важни са разположените наблизо училища,
болница, хранителни магазини и изобщо – добрата инфраструктура, е по-добре да се насочите към
закупуване на жилище старо строителство в утвърден квартал. Тяхното най-голямо предимство е
реалната квадратура, доброто разпределение на помещенията и, както вече споменахме,
инфраструктурата наоколо. Жилища в такива сгради се отдават и лесно под наем, тъй като
наемателите търсят максимално много удобства в жилището, което ще обитават. Начин на
финансиране iStock/Getty Images Ако не разполагате с достатъчно заделени средства, за да платите
пълния размер на жилището, най-вероятно ще ви е необходим ипотечен кредит от банка. Тя може
да отпусне по-висок процент финансиране в зависимост от типа строителство, местоположението
на сградата и др.
financebg.com
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„В момента ЗУТ е по-скоро пречка за развитието на инвестиционните инициативи, отколкото полза.
Ще кажа няколко проблема, които според мен би следвало да бъдат разрешени най-бързо", казва
Савин Ковачев, директор на Правна дирекция на КСБ, в свое интервю пред в. „Строител".
Първият е липсата на нормативна уредба, която да гарантира еднаквото прилагане на закона във
всички общини и области, както и от централните ведомства. Много често, когато един инвеститор
пожелае да работи в дадена община и да направи значим проект, той първо се информира как
прилагат ЗУТ в съответната община, защото погледът на общинската администрация може да се
различава от този на централната или от този на консултантите по съответния инвестиционен
проект. През изминалите 10-12 г. МРРБ в известна степен малко абдикира от идеята, че като
ведомство следва да подпомага перманентно и активно с методически указания прилагането на
ЗУТ. Все пак точно преди 1 г., в края на февруари 2021 г., беше процедирана промяна на закона,
предвиждаща създаването на постановление на Министерския съвет, което да урежда реда, по
който да се извършват всички административни услуги и да се провеждат всички процедури. То
трябваше да бъде продължено с приложение, което да визира как се извършва всяка една
административна услуга, що се отнася до примерни документи, формуляри, образци, тълкувания,
така че да могат местните власти, уповавайки се на постановлението, да прилагат по един и същи
начин ЗУТ.
Второ: Важно е да се въведат електронни варианти на издаване на разрешение за строеж, както и
електронното управление в услугите, които касаят Закона за устройство на територията. Искам да
напомня, че в България преди една година беше въведена промяна в ЗУТ, която задължава
министъра на регионалното развитие и благоустройството да създаде единен публичен регистър по
устройството на територията, включващ всички бази данни, свързани с инвестиционния процес.
Това не означава, че всички регистри, които съществуват в държавата, трябва да бъдат
интегрирани. Идеята е в сайта на МРРБ хората да могат да видят какви разрешения за строеж са
издадени във всяка една община, какви подробни устройствени планове действат на дадената
територия. Същото се отнася за разрешенията за преместваеми обекти на територията на общината
и заповедите за премахване на незаконно строителство.
Трето: Най-належащата промяна в закона е въпросът с инфраструктурата в големите градове
Всички знаем как беше направен един доста неудачен опит за подпомагане на общините. Той беше
в полза на местните власти, които нямат средства да извършват отчуждителни процедури на т.нар.
първа улична регулация и да придобият имотите, върху които после да построят улиците, а под тях
да мине и линейната инфраструктура на различните експлоатационни дружества. Поради тази
причина се забрани на хората да строят в тези квартали, в които не е приложена от общините
уличната регулация. Т.е. ние наказахме желаещите да строят заради бездействието на общините и
нежеланието или невъзможността на общинските съвети да предвидят достатъчно средства за
отчуждителни процедури. Това е тяхно задължение, тъй като парите идват от данъците на хората.
Имайки предвид точно това, Конституционният съд отмени двете забрани, които бяха в закона,
едната за строителството, другата за въвеждането в експлоатация на обекти, когато улиците не са
построени реално от общините. Но все пак въпросът с инфраструктурната бедност на общините
остана. В момента активно се мисли от хората, които действително желаят да бъдат реализирани
голям брой стопирани инвестиционни инициативи, как да бъде намерено едно бързо, безболезнено
обществено приемливо и справедливо законодателно решение на този казус.
Говори се за реанимиране на т.нар. улична тегоба. Това е нещо, което е съществувало в Царство
България през 1930-1940 г. Тогава всичко е било основано на едно просто разсъждение, че
благодарение на усилията на държавата или общината даденият имот се урегулира, можеш да
строиш върху бившата си нива и по този начин получаваш една допълнителна добавена стойност на
твоя имот.
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в. Марица , СТР. 8 - Министър дава рамо на Карлово за важни пътни ремонти
Публикувана: 00:38 / 16.02.2022

Проекти за важни пътни ремонти на територията на общината обсъди кметът на Карлово д-р Емил
Кабаиванов с вицепремиера и министър на регионалното развитие Гроздан Караджов. Това стана
по време на работна среща, която се състоя в понеделник в МРРБ, съобщиха от пресцентъра на
Община
Карлово. Първият въпрос бе за необходимостта от основен ремонт на републикански път 1-6
София-Бургас в частта от западния вход на Карлово до изхода за Бургас с обща дължина 3.2 км,
подчерта д-р Кабаиванов. Той припомни, че отсечката е ремонтирана от Общината още през 2007
година, а оттогава до момента Агенция „Пътна инфраструктура" не е извършвала рехабилитация на
натоварения участък. Обсъдено бе и състоянието на републикански път Ш-641 град Баня-село
Васил Левски, както и отсечката на входа на Индустриалната зона в Карлово, част от републикански
път П-64 Карлово-Пловдив.
Министърът на регионалното развитие и кметът на Карлово разискваха също възможностите за
приоритетно финансиране на един от най-натоварените общински пътища - Московец-БогданКаравелово-КлиментВойнягово до републикански път П-64. Кметът запозна вицепремиера с
техническите проекти, които Общината изготви за тези участъци.
Министър Гроздан Караджов изрази подкрепата си за намерението на ръководството на Карлово
да реконструира с бързи темпове общинската пътна мрежа и посочи възможността за финансиране
- от Фонда за регионално развитие, който МРРБ разработва в момента.
Д-р Кабаиванов запозна министър Караджов и с проектната готовност за смяна на
съществуващите и изграждане на нови ВиК мрежи в сътрудничество с „Водоснабдяване и
канализация"
ЕООД-Пловдив и МРРБ.
Кметът на Карлово благодари на министър Караджов за осигуреното финансиране за проектиране,
основен ремонт на пътното трасе и изграждане на снегозащитни съоръжения в прохода КърнареТроян, част от републикански път П-35. Всички дейности трябва да бъдат извършени през
настоящата и през 2023 година.
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в. 19 минути , СТР. 6,7 - Гл. архитект Здравков е виновен за бутнатата къщапаметник в сърцето на София, подписал е плана, по който е незаконно съборена
Публикувана: 00:37 / 16.02.2022

Прекрасната къща на ъгъла на ул. Велико Търново и Асен Златаров, която беше позорно и
незаконно срината преди дни е жертва на главния архитект на София и неговия Подробен
устройствен план за тази зона от 2018 г. Заповедта му е от 1 февруари 2018 г. 4 години по-късно
злодейството му вече е факт Не знаем дали от новия ПУП на Здравков от Червен бряг няма да си
отидат и други богатства на столичния град, който без друго изгуби много от архитектурните си
съкровища през последните 15 години.
Нелепите оправдания, че от 2018 г. гл. архитект не давал разрешение за плячкосване не минават.
Тъй като сам е подписал плана, който дава право това да бъде извършено и не е направил опит да
поправи грешката си като поиска да бъде възстановен статутът на безспорното архитектурно бижу
- поредното, което изгубихме заради Здравков от Червен бряг. Ако беше, 4 години все щяха да
стигнат при една и съща партия начело на България и на София.
Напомняме, че това е пореден такъв случай в квартала на най-богатите между ул.Шипка и ул.
Оборище, където вече плячкосаха прекрасни вековни къщи близки до старата власт крупни
бизнесмени от премиерския списък на 19-те. Търсете парите, както би посъветвал всеки, чел поне 1
кримка.
Чудесната работа на старата власт личи по цялостното „решаване" на казуса: Първо, главният
архитект Здравков е подписал плана и е издал заповедта. Второ, съвършено неоснователно
Министерството на културата, управлявано от ГЕРБ, е отнело статута на паметник на културата на
къщата и не си е направило труда да провери дали не може да го възстанови, след като попада в
новонаправен ПУП с цел да събори ценността. Трето, издадена е финална заповед за отстраняване
по чл. 197, който предвижда събаряне на рушащи се сгради, каквато въпросната НЕ Е. Четвърто,
зданието вече е прах.
Пето, всички ще видим кой печели от всичко това, защото ще се разбере кой ще строи и кой ще има
апартаменти в бъдещата 6-етажна мутренска кооперация.
Само напомняме думите на служебния министър на културата проф. Велислав Минеков, който
разказа как човек на този пост можел да стане милионер за седмица или най-много за месец при
всички олигархични молби за „уреждане" на подобни казуси с паметници на културата, които пречат
на строителния устрем на ощастливените касиери на старата власт.
Администрацията на район Оборище няма отношение към събарянето на сградата на бившето
хърватско посолство на ул. Велико Търново №32, под това решение не стои мой подпис. Това заяви
кметът на район Оборище Николай Александров по БНТ по повод избухването на скандала със
събарянето на къщата в елитния столичен квартал, който стигна до Столична община и дори до
Народното събрание. През уикенда депутатът от ГЕРБ Тома Биков обвини администрацията на
Оборище, че е виновна за бутането на къщата. Възможно обяснения за намесата на Биков е, че
кметът на района е представител на коалицията Демократична България, с която ГЕРБ са в
противоборство.
Районният кмет Александров поясни още, че двуетажната сграда, на чието място се предвижда да
се издигне шестетажна жилищна кооперация, не е паметник на културата и че не се изисква
разрешение от районната администрация дали тя да бъде премахната или да остане. От
обясненията на районната администрация става ясно още, че решението на мястото на къщата да
се издигне жилищна сграда е взето още през 2018 г. чрез утвърждаването на Подробен устройствен
план на зоната, подписан от главния архитект на София Здравко Здравков.
„Режимът за бутането на сградата е уведомителен. Подпис има единствено от инженер в
техническия отдел на района, който съгласува проектите за нейното премахване. Собственикът има
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право да се разпорежда с неговата си собственост, както намери за добре. Но той трябва да
уведоми общината, да представи проект как точно ще го направи, който да съгласува с нашата
районна администрация", каза още Александров. Той допълни, че собственикът на имота е внесъл
такъв проект в район Оборище, поради което тамошната администрация няма право да му забрани
да бутне сградата.
„В позицията сме да защитаваме обществения интерес, но има и частна собственост, която ние
трябва да уважаваме и да спазваме закона", обобщиАлександров.
Миналата седмица сградата на ул. Велико Търново №32 бе съборена.
След като стана ясно, че къщата ще бъде съборена, председателят на Столичния общински съвет
Георги Георгиев, който е представител на ГЕРБ, атакува кмета на Оборище. „Не приемам за честно
заради нечие бездействие и необясними действия, да изгубим още една знакова сграда в сърцето
на столицата. Главният архитект на София Здравко Здравков не е издавал разрешение за строеж
на нейно място и се питам на какво основание от района са позволили събарянето й", се казваше в
поста на Георгиев във Фейсбук.
От район Оборище обаче отговориха, че именно Здравко Здравков е виновен, че сградата е
предвидена за премахване.
„Представителите на ГЕРБ или са некомпетентни, или се опитват да освободят от отговорност
главния архитект, които е одобрил ПУП, съгласно който съществуващата сграда не се запазва, а на
нейно място се предвижда нова шестетажна жилищна сграда. При това положение проектите ПБЗ и
ПУСО нямаше как да не бъдат съгласувани от главния инженер на Оборище, защото отказът от
съгласуване би бил нарушение на закона.
Във връзка с казуса за ул. Велико Търново от район Оборище разясняват следното:
- Със Заповед № РА50104/01.02.2018 г., издадена от на Главния архитект на СО е одобрен ПУП ИПРЗ u РУП на нов УПИ VI237 - за ЖС u ПГ /ПИ с идентификатор no КККР 68134.407.237/, кв. 557,
зона Г-12, район „Оборище" СО, съгласно който сградата, находяща се на ул. „Велико Търново" № 32
не се запазва, а на нейно място е предвидена нова шестетажна жилищна сграда.
- Постъпилите жалби срещу Заповедта са изпратени до АССГ съгласно изискванията на ЗУТ. С
писмо от месец февруари 2021г. НАГ-СО уведомява районната администрация, че Заповед № РА50104/01.02.2018г. на Главния архитект на СО влиза в сила на 14.12.2020г. Приложени са Решение на
ВАС и АССГ.
- През м.март 2018г. е постъпило искане от инж. Винаров за деклариране на обект за недвижимо
културно наследство- сграда с адрес ул. „Велико Търново" № 32. Същото е препратено от районната
администрация до Кмета на Столична община и Директора на НИНКН по компетентност. За
последващи действия от страна на НИНКН и Министерството на културата по случая, районната
администрация не е уведомена до момента.
- На 09.12.2021г. е внесено уведомление по чл.197 от ЗУТ за премахване на сградата с приложени:
Съгласно разпоредбите на чл.197 от ЗУТ всеки собственик може да премахне свой законен имот
след като уведоми общинската /районната/ администрация и след одобряване на проекти по част
ПБЗ и ПУСО.
На 04.01.2022г. проектите по част ПБЗ и ПУСО са одобрени от Главния инженер на района, съгласно
дадените му правомощия от Кмета на Столична община.
На 08.02.2022г. премахването на сградата е започнало.
На 10.02.2022s. в район Оборище е постъпило писмо от Главния архитект на СО, с което ни препраща
писмо, издадено от Директора на НИНКН. От същото е видно, че предстои внасяне на предложение
от НИНКН до Министъра на културата, което ще бъде представено за разглеждане на
Специализиран експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности по чл.64, ал.2 от
ЗКН във връзка с искането за промяна на статута на сградата на ул. „Велико Търново" №32.
На 10.02.2021г. от служители на района е залепено указание за незабавно спиране на строителните
дейности до изясняване на случая. Изпратено е писмо до Кмета на СО, НАГ-СО, Министерството на
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културата и НИНКН с молба за методически указания.
От Столичната община отговориха пред Сега, че компетенциите по плана за разрушаване на
сградата са на районите администрации и само те могат, както и в случая са направили, да издадат
това разрешение. "Съгласно становище на Министерство на културата, изпратено в Столична
община през 2015 г., къщата на ул. „Велико Търново" №32 „не притежава статут на недвижима
култура ценност". С това становище министерството е съгласувало исканото от собственика на
имота изменение на подробния устройствен план. Изменението на плана, съгласувано от НИНКН и
от МК, е преминало през съдебен контрол и е влязло в сила. До момента за имота няма внесени
инвестиционни проекти и няма издавано разрешение за строеж от главния архитект на Столична
община. Направление „Архитектура и градоустройство" не е заверявало план за безопасност и
здраве за премахване на съществуващата сграда. Съгласно разпоредите на ЗУТ такива
правомощия имат главните инженери на райони, в случая, главният инженер на район Оборище. На 9
февруари 2022 г. в Столичната община беше получено писмо от арх. Петър Петров, директор на
НИНКН, с което уведомява, че НИНКН е в процедура по изготвяне на заключителна оценка за
къщата на ул. Велико Търново №32 по постъпило през 2018 г. заявление.
Във връзка с постъпилата информация главният архитект на Столичната община арх. Здравков е
разпоредил проверка на издадените от район Оборище документи във връзка с казуса", се казва в
становището на Столична община.

12

Преглед на медиите
16.2.2022 г. / Сряда

13

Преглед на медиите
16.2.2022 г. / Сряда

14

Преглед на медиите
16.2.2022 г. / Сряда

в. Телеграф , СТР. 14 - Строителното министерство с нов зам.-министър
Публикувана: 00:34 / 16.02.2022

Със заповед на министър-председателя Кирил Петков за заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството е назначен Стефан Аспарухов.
Той е доцент в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София. От 2009 г. до
настоящия момент работи като архитектпроектант и консултант в сферата на строителството. В
периода 2016 г. - февруари 2020 г. е главен архитект на община Елин Пелин.
Със заповед на премиера от длъжността заместник-председател на Държавната агенция по
метрологичен и технически надзор е освободена Даниела Миланова-Горчева.
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в. Галерия , СТР. 2,3 - ФАВОРИТ НА ГЕРБ ГРАБНА ДОГОВОР ЗА 650 000 ЛЕВА
Публикувана: 00:33 / 16.02.2022

Общинска фирма се уреди с апетитен терен за почистване без конкурс
Григор КОЛАРОВ
Без търг и конкурс Столична община даде нов договор на собствената си общинска фирма
„Софекострой", която до началото на м.г. се казваше „Чистота Искър". Срещу 540 000 лв. без ДДС,
648 000 с данъка, на дружеството е възложено да чисти сградите, вътрешните пътища и
пешеходните зони на общинския завод за обработка на боклука на София в село Яна.
„Софекострой" не е имал никаква конкуренция да получи поръчката става ясно от конкурсната
документация. Срокът на споразумението е 24 месеца до края на януари 2024 г. Схемата е като с
държавната .Автомагистрали" - използвана е т.нар. „инхаус" процедура за далаверата на Йорданка
фандъкова.
През зимата на 2021 г. управляващите в София коалициите ГЕРБ-СДС и ВМРО-„Атака",
преименуваха „Чистота Искър" на „Софекострой". По същото време те наложиха и приемането на 5годишен бизнес план за развитието на дружеството. Ключов момент в него бе трансформирането
на фирмата от почистваща в такава, която се занимава също и със „строителни и ремонтни
дейности, реконструкции и дейности по изграждане, ремонт, цялостна или частична реконструкция
и благоустройство на образователна или друг вид публична инфраструктура".
Промените на името и дейностите на фирмата бяха свързани с тенденция, която стана особено
видима през
2020 г. и 2021 г. - бившата „Чистота Искър" да получава без конкурси поръчки не само в областта на
почист ването, но и в много други сфери, включително в строителството. През 2021 г. от
„Московска" 33 й възложиха Поръчките за изграждането ita новите клетки за маймуните в
Зоопарка, ремонта на уличното осветление по ул. „Тодорини кукли" в район „Подуяне", ремонта на
градинки, алеи и т.н.
През 2020 г. „Чистота Искър" бе натоварена и със строително-монтажните работи на детска градина
във „Връбница". През октомври 2021 г. „Капитал" съобщи, че от средата на 2020 г. фирмата е
получила чрез т.нар. инхаус възлагане 15 общински договора на обща стойност 12.8 млн. лв.
В същото време обаче продължава да не е ясно дали
„Софекострой" извършва със собствен ресурс поръчките, които получава без никакво състезание,
или превъзлага дейностите на частни подизпълнители.
През 2019 г. се разбра, че предишната година „Чистота Искър" е пренасочила над 12 млн. лв. (около
97% от субсидията си, получена за почистването на районите „Красно село", „Красна поляна" и
„Люлин") за наем на техника от частната фирма „Грийн партнърс" АД. Като неин краен собственик
впоследствие бе огласен известният бизнесмен Румен Гайтански, наричан още Вълка. През зимата
на 2020 г. дружества на Гайтански официално получиха договори за чистотата в няколко района на
София.
След направените разкрития кметът Йорданка фандъкова съобщи, че заради скандалния и
непрозрачен начин, по който „Чистота Искър" е управлявана, предишният директор на фирмата
Юлиан Михайлов е сменен и че лично тя е сезирала прокуратурата за злоупотреби. И досега обаче
няма информация проверката да е довела до някакви резултати и последствия.
В същото време през януари м.г. изпълнителният директор на „Софекострой" Цветомир Жеков,
който е бивш кмет на район „Изгрев" от ГЕРБ, лаконично даде да се разбере, че
дружеството продължава да извършва дейност
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m.focus-news.net - Временно е ограничено движението в двете посоки по път I-1
София – Ботевград в района на яз. Бебреш поради аварирал товарен камион
Публикувана: 22:15 / 15.02.2022

София. Временно е ограничено движението в двете посоки по път I-1 София – Ботевград в района
на яз. Бебреш поради аварирал товарен камион, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".
Шофьорите изчакват на място, трафикът се регулира от "Пътна полиция".

m.focus-news.net - Временно движението при км 60 на АМ "Марица" в посока София
се осъществява в изпреварващата лента поради ПТП
Публикувана: 22:15 / 15.02.2022

София. Временно движението при км 60 на АМ "Марица" в посока София се осъществява в
изпреварващата лента поради ПТП. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна
инфраструктура".
Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

gradat.bg - Арх. Стефан Аспарухов е назначен за заместник-министър на
регионалното развитие и благоустройството
Публикувана: 21:40 / 15.02.2022

Със заповед на министър-председателя Кирил Петков за заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството е назначен Стефан Аспарухов. Арх. Стефан Аспарухов е доцент в
Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София. Сред неговите лекционни
дисциплини са "Аграрни сгради", "Промишлени сгради", "Енергоефективно поведение на сградите", с
научни интереси - архитектура на индустриални сгради, биорафинерии, индустриални зони,
високотехнологични паркове, устойчива архитектура, енергийна ефективност, урбанизъм,
управление на международни проекти. Автор и съавтор на редица проекти на сгради и на научни
разработки. От 2009 г. до настоящия момент работи като архитект-проектант и консултант в
сферата на строителството. В периода 2016 г. - февруари 2020 г. е главен архитект на Община Елин
Пелин. Висшето си образование получава в УАСГ, където през 2009 г. придобива магистърска степен
по архитектура. Притежава и магистърска степен по икономика от УНСС, придобивайки я като
първенец на випуска.

informo.bg - Назначиха Стефан Аспарухов за замeстник-министър в МРРБ
Публикувана: 21:00 / 15.02.2022

Със заповед на министър-председателя Кирил Петков за заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството е назначен Стефан Аспарухов.Това съобщиха от пресцентъра на
Министерския съвет.
Аспарухов е доцент в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София. От
2009 г. до настоящия момент работи като архитект-проектант и консултант в сферата на
строителството. В периода 2016 г. – февруари 2020 г. е главен архитект на Община Елин Пелин.
Висшето си образование получава в УАСГ, където през 2009 г. придобива магистърска степен по
архитектура. Притежава и магистърска степен по икономика от УНСС, придобивайки я като
първенец на випуска.
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Със заповед на премиера от длъжността заместник-председател на Държавната агенция по
метрологичен и технически надзор е освободена Даниела Миланова-Горчева.

bgonair.bg - АПИ стартира обществена поръчка за поддържането на участък от АМ
"Струма"
Публикувана: 20:25 / 15.02.2022

Агенция "Пътна инфраструктура" стартира открита обществена поръчка за поддържането на 56 км
от автомагистрала "Струма". Това е участъкът от км 0 - при връзката със Софийския околовръстен
път, до тунел "Блатино"/при км 56+170/, в област Кюстендил. Прогнозната стойност на поръчката е
41 018 177,50 лв. без ДДС, а срокът на договора ще е 3 години. Дейностите предмет на
обществената поръчка ще се финансират от държавния бюджет и в съответствие с разчетените в
бюджета на АПИ средства за всяка година.
Участъкът преминава през територията на областните пътни управления София, Перник и
Кюстендил. Изпълнителят ще осигурява дейностите по поддържането на магистралата – текущо,
зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации. В текущия ремонт е предвидено
отстраняване на отделни повреди по пътното платно, възстановяване на разрушени отводнителни
съоръжения, ремонт на пукнатини и неравности по пътното платно, запълване на фуги на пътни
съоръжения, укрепване на откоси, профилиране и оформяне на банкети, почистване на малки
свлачища, срутища и наноси, ежемесечно почистване на битови отпадъци в обхвата на
автомагистралния участък и др.
Заложените гаранционни срокове на изпълняваните работи са: за ръчно изкърпване на единични
дупки и деформации в настилката с плътна асфалтобетонова смес – шест месеца; за машинно
изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асфалтобетонова смес – две
години; за машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес – 3 три години.
В поръчката са заложени изисквания за осигуряване на качество на изпълнението и приемане на
извършената работа на база лабораторни измервания от сертифицирана лаборатория. Резултати от
измерванията бъдещият изпълнител на поръчката ще трябва да осигурява при изпълнението на
целия договор, за всеки един вид дейност, която подлежи на изпитване, съгласно нормативните
документи. Конкретни изисквания са посочени и при изпълнението на дейностите, свързани с
пасивната пътна безопасност, каквито са премахването на крайпътната растителност за по-добра
видимост на шофьорите и почистването на пътните принадлежности.
Срокът за подаване на оферти по откритата процедура е до 14 март включително. Обществената
поръчка се възлага въз основа на икономически най - изгодната оферта. Икономически най изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане "оптимално съотношение
качество/ цена".
Действащият в момента договор за поддържане на 56-километровия участък изтича на 28
февруари тази година. За да осигури поддържането на автомагистралата до избора на нов
изпълнител за следващите три години по обявената открита обществена поръчка , АПИ публикува
поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП - събиране на оферти с обява. Срокът за изпълнение на
поръчката по реда на тази разпоредба от ЗОП ще бъде пет месеца, а прогнозна стойност е 269 999
лв. без ДДС. Сумата е определена въз основа на ограничения обем от дейности, които ще се
възлагат до сключването на 3-годишния договор по обявената открита процедура. Офертите се
подават до 21 февруари включително.
Снимка: БГНЕС
Харесайте страницата ни във Facebook ТУК

21

Преглед на медиите
16.2.2022 г. / Сряда

vchas.net - Кирил Петков разпореди увoлнение и назначение в едно от
министерствата СНИМКА
Публикувана: 19:55 / 15.02.2022

до настоящия момент работи като архитект-проектант и консултант в сферата на строителството. В
периода 2016 г. – февруари 2020 г. е главен архитект на Община Елин Пелин.
Висшето си образование получава в УАСГ, където през 2009 г.
придобива магистърска степен по архитектура.
Притежава и магистърска степен по икономика от УНСС, придобивайки я като първенец на випуска.
Със заповед на премиера от длъжността заместник-председател на Държавната агенция по
метрологичен и технически надзор е освободена Даниела Миланова-Горчева.
Стефан Аспарухов:

4vlast-bg.com - АПИ обяви обществена поръчка за поддържането на АМ „Струма“ от
София до тунел „Блатино“, над 41 млн. без ДДС е прогнозната стойност
Публикувана: 19:50 / 15.02.2022

0 SHARES Share Tweet
Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира открита обществена поръчка за поддържането на 56 км
от автомагистрала „Струма“. Това е участъкът от км 0 – при връзката със Софийския околовръстен
път, до тунел „Блатино“ /при км 56+170/, в област Кюстендил. Прогнозната стойност на поръчката е
41 018 177,50 лв. без ДДС, а срокът на договора ще е 3 години. Дейностите предмет на
обществената поръчка ще се финансират от държавния бюджет и в съответствие с разчетените в
бюджета на АПИ средства за всяка година.
Участъкът преминава през територията на областните пътни управления София, Перник и
Кюстендил. Изпълнителят ще осигурява дейностите по поддържането на магистралата – текущо,
зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации. В текущия ремонт е предвидено
отстраняване на отделни повреди по пътното платно, възстановяване на разрушени отводнителни
съоръжения, ремонт на пукнатини и неравности по пътното платно, запълване на фуги на пътни
съоръжения, укрепване на откоси, профилиране и оформяне на банкети, почистване на малки
свлачища, срутища и наноси, ежемесечно почистване на битови отпадъци в обхвата на
автомагистралния участък и др.
Заложените гаранционни срокове на изпълняваните работи са: за ръчно изкърпване на единични
дупки и деформации в настилката с плътна асфалтобетонова смес – шест месеца; за машинно
изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асфалтобетонова смес – две
години; за машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес – 3 три години.
В поръчката са заложени изисквания за осигуряване на качество на изпълнението и приемане на
извършената работа на база лабораторни измервания от сертифицирана лаборатория. Резултати от
измерванията бъдещият изпълнител на поръчката ще трябва да осигурява при изпълнението на
целия договор, за всеки един вид дейност, която подлежи на изпитване, съгласно нормативните
документи. Конкретни изисквания са посочени и при изпълнението на дейностите, свързани с
пасивната пътна безопасност, каквито са премахването на крайпътната растителност за по-добра
видимост на шофьорите и почистването на пътните принадлежности.
Срокът за подаване на оферти по откритата процедура е до 14 март включително. Обществената
поръчка се възлага въз основа на икономически най – изгодната оферта. Икономически най –
изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение
качество/ цена“. Пълната документация по обществената поръчка можете да видите ТУК.
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Действащият в момента договор за поддържане на 56-километровия участък изтича на 28
февруари тази година. За да осигури поддържането на автомагистралата до избора на нов
изпълнител за следващите три години по обявената открита обществена поръчка , АПИ публикува
поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП – събиране на оферти с обява. Срокът за изпълнение на
поръчката по реда на тази разпоредба от ЗОП ще бъде пет месеца, а прогнозна стойност е 269 999
лв. без ДДС. Сумата е определена въз основа на ограничения обем от дейности, които ще се
възлагат до сключването на 3-годишния договор по обявената открита процедура. Офертите се
подават до 21 февруари включително. Документацията по тази поръчка е публикувана ТУК.

4vlast-bg.com - АПИ обяви обществена поръчка за поддържането на АМ „Струма“ от
София до тунел „Блатино“, над 41 млн. без ДДС е прогнозната стойност
Публикувана: 19:50 / 15.02.2022

0 SHARES Share Tweet
Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира открита обществена поръчка за поддържането на 56 км
от автомагистрала „Струма“. Това е участъкът от км 0 – при връзката със Софийския околовръстен
път, до тунел „Блатино“ /при км 56+170/, в област Кюстендил. Прогнозната стойност на поръчката е
41 018 177,50 лв. без ДДС, а срокът на договора ще е 3 години. Дейностите предмет на
обществената поръчка ще се финансират от държавния бюджет и в съответствие с разчетените в
бюджета на АПИ средства за всяка година.
Участъкът преминава през територията на областните пътни управления София, Перник и
Кюстендил. Изпълнителят ще осигурява дейностите по поддържането на магистралата – текущо,
зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации. В текущия ремонт е предвидено
отстраняване на отделни повреди по пътното платно, възстановяване на разрушени отводнителни
съоръжения, ремонт на пукнатини и неравности по пътното платно, запълване на фуги на пътни
съоръжения, укрепване на откоси, профилиране и оформяне на банкети, почистване на малки
свлачища, срутища и наноси, ежемесечно почистване на битови отпадъци в обхвата на
автомагистралния участък и др.
Заложените гаранционни срокове на изпълняваните работи са: за ръчно изкърпване на единични
дупки и деформации в настилката с плътна асфалтобетонова смес – шест месеца; за машинно
изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асфалтобетонова смес – две
години; за машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес – 3 три години.
В поръчката са заложени изисквания за осигуряване на качество на изпълнението и приемане на
извършената работа на база лабораторни измервания от сертифицирана лаборатория. Резултати от
измерванията бъдещият изпълнител на поръчката ще трябва да осигурява при изпълнението на
целия договор, за всеки един вид дейност, която подлежи на изпитване, съгласно нормативните
документи. Конкретни изисквания са посочени и при изпълнението на дейностите, свързани с
пасивната пътна безопасност, каквито са премахването на крайпътната растителност за по-добра
видимост на шофьорите и почистването на пътните принадлежности.
Срокът за подаване на оферти по откритата процедура е до 14 март включително. Обществената
поръчка се възлага въз основа на икономически най – изгодната оферта. Икономически най –
изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение
качество/ цена“. Пълната документация по обществената поръчка можете да видите ТУК.
Действащият в момента договор за поддържане на 56-километровия участък изтича на 28
февруари тази година. За да осигури поддържането на автомагистралата до избора на нов
изпълнител за следващите три години по обявената открита обществена поръчка , АПИ публикува
поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП – събиране на оферти с обява. Срокът за изпълнение на
поръчката по реда на тази разпоредба от ЗОП ще бъде пет месеца, а прогнозна стойност е 269 999
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лв. без ДДС. Сумата е определена въз основа на ограничения обем от дейности, които ще се
възлагат до сключването на 3-годишния договор по обявената открита процедура. Офертите се
подават до 21 февруари включително. Документацията по тази поръчка е публикувана ТУК.

economic.bg - АПИ обяви поръчка за поддръжка на 56 км от „Струма“
Публикувана: 19:50 / 15.02.2022

Агенция „Пътна инфраструктура“ пусна открита обществена поръчка за поддържане на 56 км от
автомагистрала „Струма". Това е участъкът от връзката със Софийския околовръстен път до тунел
„Блатино", в област Кюстендил. Прогнозната стойност на поръчката е малко над 41 млн. лв. без
ДДС, а срокът на договора ще е 3 години.
Финансирането е от държавния бюджет и в съответствие с разчетените в бюджета на АПИ средства
за всяка година.
Изпълнителят ще има ангажимент да изпълнява текуща, зимна и ремонтно-възстановителни работи
при аварийни ситуации. В текущия ремонт е предвидено отстраняване на отделни повреди по
пътното платно, възстановяване на разрушени отводнителни съоръжения, ремонт на пукнатини и
неравности по пътното платно, запълване на фуги на пътни съоръжения, укрепване на откоси,
профилиране и оформяне на банкети, почистване на малки свлачища, срутища и наноси,
ежемесечно почистване на битови отпадъци в обхвата на автомагистралния участък и др.
Заложените гаранционни срокове на изпълняваните работи са:
за ръчно изкърпване на единични дупки и деформации в настилката с плътна асфалтобетонова
смес – шест месеца;
за машинно изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асфалтобетонова
смес – две години;
за машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес – 3 години.
В поръчката са заложени изисквания за осигуряване на качество на изпълнението и приемане на
извършената работа на база лабораторни измервания от сертифицирана лаборатория. Резултати от
измерванията бъдещият изпълнител на поръчката ще трябва да осигурява при изпълнението на
целия договор, за всеки един вид дейност, която подлежи на изпитване, съгласно нормативните
документи. Конкретни изисквания са посочени и при изпълнението на дейностите, свързани с
пасивната пътна безопасност, каквито са премахването на крайпътната растителност за по-добра
видимост на шофьорите и почистването на пътните принадлежности.
Действащият в момента договор за поддържане на 56-километровия участък изтича на 28
февруари тази година. За да осигури поддържането на автомагистралата до избора на нов
изпълнител за следващите три години по обявената открита обществена поръчка, АПИ публикува
поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП - събиране на оферти с обява. Срокът за изпълнение на
поръчката по реда на тази разпоредба от ЗОП ще бъде пет месеца, а прогнозна стойност е 269 999
лв. без ДДС. Сумата е определена въз основа на ограничения обем от дейности, които ще се
възлагат до сключването на 3-годишния договор по обявената открита процедура. Офертите се
подават до 21 февруари включително.
Оферти по откритата процедура могат да се подават до 14 март включително.

dennews.bg - АПИ дава 50 млн лв. за поддържането на АМ „Струма" от София до
тунел „Блатино"
Публикувана: 19:30 / 15.02.2022

Агенция „Пътна инфраструктура" стартира открита обществена поръчка за поддържането на 56 км
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от автомагистрала „Струма". Това е участъкът от км 0 - при връзката със Софийския околовръстен
път, до тунел „Блатино" /при км 56+170/, в област Кюстендил. Прогнозната стойност на поръчката е
41 018 177,50 лв. без ДДС, а срокът на договора ще е 3 години. Дейностите предмет на
обществената поръчка ще се финансират от държавния бюджет и в съответствие с разчетените в
бюджета на АПИ средства за всяка година.
Участъкът преминава през територията на областните пътни управления София, Перник и
Кюстендил. Изпълнителят ще осигурява дейностите по поддържането на магистралата – текущо,
зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации. В текущия ремонт е предвидено
отстраняване на отделни повреди по пътното платно, възстановяване на разрушени отводнителни
съоръжения, ремонт на пукнатини и неравности по пътното платно, запълване на фуги на пътни
съоръжения, укрепване на откоси, профилиране и оформяне на банкети, почистване на малки
свлачища, срутища и наноси, ежемесечно почистване на битови отпадъци в обхвата на
автомагистралния участък и др.
Заложените гаранционни срокове на изпълняваните работи са: за ръчно изкърпване на единични
дупки и деформации в настилката с плътна асфалтобетонова смес – шест месеца; за машинно
изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асфалтобетонова смес – две
години; за машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес – 3 три години.
В поръчката са заложени изисквания за осигуряване на качество на изпълнението и приемане на
извършената работа на база лабораторни измервания от сертифицирана лаборатория. Резултати от
измерванията бъдещият изпълнител на поръчката ще трябва да осигурява при изпълнението на
целия договор, за всеки един вид дейност, която подлежи на изпитване, съгласно нормативните
документи. Конкретни изисквания са посочени и при изпълнението на дейностите, свързани с
пасивната пътна безопасност, каквито са премахването на крайпътната растителност за по-добра
видимост на шофьорите и почистването на пътните принадлежности.
Срокът за подаване на оферти по откритата процедура е до 14 март включително. Обществената
поръчка се възлага въз основа на икономически най - изгодната оферта. Икономически най изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение
качество/ цена". Пълната документация по обществената поръчка можете да видите ТУК.
Действащият в момента договор за поддържане на 56-километровия участък изтича на 28
февруари тази година. За да осигури поддържането на автомагистралата до избора на нов
изпълнител за следващите три години по обявената открита обществена поръчка , АПИ публикува
поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП - събиране на оферти с обява. Срокът за изпълнение на
поръчката по реда на тази разпоредба от ЗОП ще бъде пет месеца, а прогнозна стойност е 269 999
лв. без ДДС. Сумата е определена въз основа на ограничения обем от дейности, които ще се
възлагат до сключването на 3-годишния договор по обявената открита процедура. Офертите се
подават до 21 февруари включително. Документацията по тази поръчка е публикувана ТУК.

politikata.net - Кирил Петков разпореди увoлнение и назначение в едно от
министерствата СНИМКА
Публикувана: 19:20 / 15.02.2022

Кирил Петков разпореди увoлнение и назначение в едно от министерствата СНИМКА
Със заповед на министър-председателя Кирил Петков за заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството е назначен Стефан Аспарухов. Това съобщиха от пресцентъра на
Министерския съвет.
Аспарухов е доцент в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София.
От 2009 г.
до настоящия момент работи като архитект-проектант и консултант в сферата на строителството. В
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периода 2016 г. – февруари 2020 г. е главен архитект на Община Елин Пелин.
Висшето си образование получава в УАСГ, където през 2009 г. придобива магистърска степен по
архитектура.
Притежава и магистърска степен по икономика от УНСС, придобивайки я като първенец на випуска.
Със заповед на премиера от длъжността заместник-председател на Държавната агенция по
метрологичен и технически надзор е освободена Даниела Миланова-Горчева.
Стефан Аспарухов:

alfarss.net - Пътната агенция ще плати 41 млн. лева за поддръжка на 56 километра
от "Струма"
Публикувана: 18:40 / 15.02.2022

Агенция "Пътна инфраструктура" стартира открита обществена поръчка за поддържането на 56 км
от автомагистрала "Струма", от нейното начало при връзката със Софийския околовръстен път, до
тунел "Блатино" (при км 56+170) в област Кюстендил. Прогнозната...

pz-info.com - Тодор Попов: Центърът за работа с деца на улицата в кв. „Изток” ще
осигури това, от което всяко дете има нужда – да се почувства обгрижено и обичано
Публикувана: 18:40 / 15.02.2022

В Пазарджик днес официално беше открит Център за работа с деца на улицата, който е изпълнен по
проект „Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик “.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“, по Договор № BG16RFOP001-1.013-0007-C01 и е на
стойност 1 549 352.68 лв., от които 232 402.90 лв. са национално съфинансиране, а 1 316 949.78 лв.
е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие. че белег за цивилизованост на една
общност е това как се отнасяме към хората в нужда, които са по-различни и които имат нужда от
социален шанс”. С тези думи започна приветствието си кметът на Пазарджик Тодор Попов. Той
благодари на фирмата изпълнител за свършеното, на екипа от Общината и на специалистите, които
ще работят в Центъра и ще предоставят една важна социална услуга, от която, по думите на кмета,
има крайна необходимост. „Особено тук – в квартал „Изток“, децата, за съжаление, са поставени в
риск ежедневно и попадането им в Центъра ще води до ред важни и полезни за тях неща – това да
усетят грижа, внимание, обучение, да могат да учат език, да имат поведение, да се научат на
дисциплина и самодисциплина и, в крайна сметка, да получават любов и грижа, което е важно.
Защото едно дете има нужда основно от това – да усеща, че е обгрижено, обичано и по този начин
да започне да приема света около себе си. Затова съм горд, че ние в Пазарджик успяхме да се
справим и с това предизвикателство, защото всичко това е направено с европейски средства. А ние
сме една от общините в България, която изключително добре се възползва от възможностите на
програма „Региони в растеж” по стария планов период. Сега очакваме методологията по новия
период на „Кохезия” и се надявам да я имаме скоро, защото на практика вече сме в новия планов
период”, заяви Тодор Попов. Той сподели своето удовлетворение от поредната стъпка в това да
правим града все по-уреден и по-хубав. защото с всяка една стъпчица, с всяка една социална
услуга, с всяка една оправена лампа или ремонтирана улица или парк нашият град се превръща в
град, в който всички искаме да живеем – подреден, уреден, добре изглеждащ, даващ житейска
перспектива чрез възможностите, които дава за труд, отдих, спорт, социална реализация, така че аз
съм изключително удовлетворен, че всяка една малка стъпчица, която правим, ни превръща в това,
което искаме да бъдем като местна общност – успели, одухотворени от това, което правим и горди
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със себе си”, каза още кметът Тодор Попов. Откритият днес Център за работа с деца на улицата е с
капацитет 30 деца.

dnevnik.bg - Пътната агенция ще плати 41 млн. лева за поддръжка на 56 километра
от "Струма"
Публикувана: 18:20 / 15.02.2022

Stoyan Nenov, Reuters
Агенция "Пътна инфраструктура" стартира открита обществена поръчка за поддържането на 56 км
от автомагистрала "Струма", от нейното начало при връзката със Софийския околовръстен път, до
тунел "Блатино" (при км 56+170) в област Кюстендил. Прогнозната стойност на поръчката е малко
над 41 млн. лева без ДДС, а срокът на договора ще е 3 години.
В този участък попада и мястото на катастрофата (при км 31) на македонски автобус, при която на
23 ноември 2021 г. загинаха 45 души. По време на разследването няколко пъти от прокуратурата
отчетоха проблеми с пътната маркирова, но в крайна сметка като виновен за инцидента бе посочен
покойният шофьор. От АПИ пък на няколко пъти преправяха участъка, без да успеят да го приведат
в законовите изисквания.
Дейностите предмет на обществената поръчка ще се финансират от държавния бюджет. Участъкът
преминава през територията на областните пътни управления София, Перник и Кюстендил.
Изпълнителят ще осигурява дейностите по поддържането на магистралата - текущо, зимно и
ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации. В текущия ремонт е предвидено
отстраняване на отделни повреди по пътното платно, възстановяване на разрушени отводнителни
съоръжения, ремонт на пукнатини и неравности по пътното платно, запълване на фуги на пътни
съоръжения, укрепване на откоси, профилиране и оформяне на банкети, почистване на малки
свлачища, срутища и наноси, ежемесечно почистване на битови отпадъци в обхвата на
автомагистралния участък и др.
Заложените гаранционни срокове на извършената работа са: за ръчно изкърпване на единични
дупки и деформации в настилката с плътна асфалтобетонова смес - шест месеца; за машинно
изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асфалтобетонова смес - две
години; за машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес - 3 три години.
В поръчката са заложени изисквания за осигуряване на качество на изпълнението и приемане на
извършената работа на база лабораторни измервания от сертифицирана лаборатория. Резултати от
измерванията бъдещият изпълнител на поръчката ще трябва да осигурява при изпълнението на
целия договор, за всеки един вид дейност, която подлежи на изпитване, съгласно нормативните
документи. Конкретни изисквания са посочени и при изпълнението на дейностите, свързани с
пасивната пътна безопасност, каквито са премахването на крайпътната растителност за по-добра
видимост на шофьорите и почистването на пътните принадлежности.
Срокът за подаване на оферти по откритата процедура е до 14 март включително. Обществената
поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта.
Действащият в момента договор за поддържане на 56-километровия участък изтича на 28
февруари тази година. За да осигури поддържането на автомагистралата до избора на нов
изпълнител за следващите три години по обявената открита обществена поръчка, АПИ публикува
поръчка за събиране на оферти с обява. Срокът за изпълнение на поръчката по реда на тази
разпоредба от ЗОП ще бъде пет месеца, а прогнозна стойност е 269 999 лв. без ДДС.

m.focus-news.net - АПИ обяви обществена поръчка за поддържането на АМ
„Струма“ от София до тунел „Блатино“
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София. Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира открита обществена поръчка за поддържането
на 56 км от автомагистрала „Струма“. Това е участъкът от км 0 - при връзката със Софийския
околовръстен път, до тунел „Блатино“ /при км 56+170/, в област Кюстендил. Това съобщиха от АПИ .
Прогнозната стойност на поръчката е 41 018 177,50 лв. без ДДС, а срокът на договора ще е 3 години.
Дейностите предмет на обществената поръчка ще се финансират от държавния бюджет и в
съответствие с разчетените в бюджета на АПИ средства за всяка година.
Участъкът преминава през територията на областните пътни управления София, Перник и
Кюстендил. Изпълнителят ще осигурява дейностите по поддържането на магистралата – текущо,
зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации. В текущия ремонт е предвидено
отстраняване на отделни повреди по пътното платно, възстановяване на разрушени отводнителни
съоръжения, ремонт на пукнатини и неравности по пътното платно, запълване на фуги на пътни
съоръжения, укрепване на откоси, профилиране и оформяне на банкети, почистване на малки
свлачища, срутища и наноси, ежемесечно почистване на битови отпадъци в обхвата на
автомагистралния участък и др.
Заложените гаранционни срокове на изпълняваните работи са: за ръчно изкърпване на единични
дупки и деформации в настилката с плътна асфалтобетонова смес – шест месеца; за машинно
изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асфалтобетонова смес – две
години; за машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес – 3 три години.
В поръчката са заложени изисквания за осигуряване на качество на изпълнението и приемане на
извършената работа на база лабораторни измервания от сертифицирана лаборатория. Резултати от
измерванията бъдещият изпълнител на поръчката ще трябва да осигурява при изпълнението на
целия договор, за всеки един вид дейност, която подлежи на изпитване, съгласно нормативните
документи. Конкретни изисквания са посочени и при изпълнението на дейностите, свързани с
пасивната пътна безопасност, каквито са премахването на крайпътната растителност за по-добра
видимост на шофьорите и почистването на пътните принадлежности.
Срокът за подаване на оферти по откритата процедура е до 14 март включително. Обществената
поръчка се възлага въз основа на икономически най - изгодната оферта. Икономически най изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение
качество/ цена“. Пълната документация по обществената поръчка можете да видите ТУК.
Действащият в момента договор за поддържане на 56-километровия участък изтича на 28
февруари тази година. За да осигури поддържането на автомагистралата до избора на нов
изпълнител за следващите три години по обявената открита обществена поръчка , АПИ публикува
поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП - събиране на оферти с обява. Срокът за изпълнение на
поръчката по реда на тази разпоредба от ЗОП ще бъде пет месеца, а прогнозна стойност е 269 999
лв. без ДДС. Сумата е определена въз основа на ограничения обем от дейности, които ще се
възлагат до сключването на 3-годишния договор по обявената открита процедура. Офертите се
подават до 21 февруари включително. Документацията по тази поръчка е публикувана ТУК.

sbj-bg.eu - Собственикът на bTV и Telenor придобива RTL Хърватия
Публикувана: 18:00 / 15.02.2022

Съгласно сделката дъщерното дружество, което отговаря за медийния бизнес на PPF, CME Media
Enterprises, придобива 100% от бизнеса на RTL Group Central & Eastern Europe в Хърватия, като
запазва правото за дългосрочно ползване на търговската марка. Споразумението се оценява на 50
млн. евро. Сделката, която се очаква да бъде финализирана към средата на годината, първо трябва
да получи одобрение от хърватския орган за защита на конкуренцията и от агенцията за електронни
медии. RTL Group е мажоритарен акционер в RTL Croatia от създаването й през 2004 г., а от юли 2015
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г. е единствен собственик на медийната група. RTL Croatia се разраства от първия частен тв канал в
страната до развлекателна група с осем тв канала, цифрови услуги и собствен музикален лейбъл,
коментира Елмар Хегел, главен оперативен директор на RTL Group. Консултанти по сделката от
страна на RTL са JP Morgan и Wolf Theiss. Към момента RTL разпространява в Хърватия 3 безплатни
тв канала - RTL Television (на обща тематика), RTL 2 (с фокус класически филми, сериали и спорт) и
RTL Kockica (за деца), както и платените RTL Living, RTL Passion, RTL Crime, RTL Adria, и RTL Croatia
World. Компанията също така поддържа стрийминг услуга и музикален лейбъл в страната.
Завръщане на CME в Хърватия Купувачът PPF Group оперира в 25 държави в Европа, Северна
Америка и Азия, като инвестира в разнообразни сектори от финансови услуги, телекомуникации и
медии до биотехнологии, недвижими имоти и инженеринг. Групата притежава активи на стойност
40.3 млрд. евро и е работодател на 80 000 души в световен мащаб към средата на 2021 г. според
собствени данни. Нейното подразделение CME управлява телевизионни канали в Чехия, Румъния,
Словакия, Словения и България и е една от водещите медийни и развлекателни компании в
Централна и Източна Европа. CME излъчва 33 безплатни и платени тв канала и достига до общо 45
млн. зрители. Дружеството поддържа и видеострийминг платформата VOYO. Както и в другите
страни, в които оперира, CME в Хърватия чрез новата медиа в портфолиото си ще се фокусира
върху дигитализация и създаване на местно съдържание, като ще продължи да залага на
висококачествена журналистика, коментира в прессъобщение главният изпълнителен директор на
CME за Чехия, Румъния, Словакия и Словения Дидие Щосел. Споразумението бележи завръщане на
СМЕ на хърватския медиен пазар, след като през 2018 г. продаде тогавашните си активи в страната
на Slovenia Broadband, дъщерно дружество на United Group, основен конкурент на СМЕ в региона,
отбелязва Broadcast and TV News. Чешкият инвеститор е собственик на опериращия в България,
Унгария и Сърбия Telenor, както и на телекома O2 в Чехия и Словакия. Сделката за RTL Croatia е в
съответствие с дългосрочната стратегия на PPF за разрастване в Централна и Източна Европа
паралелно в бизнеса с медии и телеком оператори, което би позволило сътрудничество между
компаниите в двете сфери и предлагане на общи услуги, по информация на Капитал . Сделката е
част и от по-голям процес. През последните няколко години западноевропейските компании се
оттеглят от медийните пазари в Централна и Източна Европа. Първоначално това направиха
инвеститорите в печатни медии, а после започна отчетливо оттегляне и от телевизионния пазар.
Причина за това е трансформацията на медийните услуги. Навлизането на стрийминг платформите
промени сериозно бизнес модела на „старите" телевизионни компании, като им отне монопола
върху дистрибуцията на съдържание. Миграцията на рекламните бюджети към дуопола
Facebook/Google допълнително оказва натиск върху приходите и това прави бъдещето на големите
медийни компании неясно. м.л.

vestnikstroitel.bg - АПИ обяви обществена поръчка за поддържането на АМ „Струма“
от София до тунел „Блатино“ « Строител
Публикувана: 17:45 / 15.02.2022

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира открита обществена поръчка за поддържането на 56 км
от автомагистрала „Струма“. Това е участъкът от км 0 – при връзката със Софийския околовръстен
път, до тунел „Блатино“ /при км 56+170/, в област Кюстендил. Прогнозната стойност на поръчката е
41 018 177,50 лв. без ДДС, а срокът на договора ще е 3 години. Дейностите предмет на
обществената поръчка ще се финансират от държавния бюджет и в съответствие с разчетените в
бюджета на АПИ средства за всяка година.
Участъкът преминава през територията на областните пътни управления София, Перник и
Кюстендил. Изпълнителят ще осигурява дейностите по поддържането на магистралата – текущо,
зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации. В текущия ремонт е предвидено
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отстраняване на отделни повреди по пътното платно, възстановяване на разрушени отводнителни
съоръжения, ремонт на пукнатини и неравности по пътното платно, запълване на фуги на пътни
съоръжения, укрепване на откоси, профилиране и оформяне на банкети, почистване на малки
свлачища, срутища и наноси, ежемесечно почистване на битови отпадъци в обхвата на
автомагистралния участък и др.
Заложените гаранционни срокове на изпълняваните работи са: за ръчно изкърпване на единични
дупки и деформации в настилката с плътна асфалтобетонова смес – шест месеца; за машинно
изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асфалтобетонова смес – две
години; за машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес – 3 три години.
В поръчката са заложени изисквания за осигуряване на качество на изпълнението и приемане на
извършената работа на база лабораторни измервания от сертифицирана лаборатория. Резултати от
измерванията бъдещият изпълнител на поръчката ще трябва да осигурява при изпълнението на
целия договор, за всеки един вид дейност, която подлежи на изпитване, съгласно нормативните
документи. Конкретни изисквания са посочени и при изпълнението на дейностите, свързани с
пасивната пътна безопасност, каквито са премахването на крайпътната растителност за по-добра
видимост на шофьорите и почистването на пътните принадлежности.
Срокът за подаване на оферти по откритата процедура е до 14 март включително. Обществената
поръчка се възлага въз основа на икономически най – изгодната оферта. Икономически най –
изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение
качество/ цена“. Пълната документация по обществената поръчка можете да видите ТУК.
Действащият в момента договор за поддържане на 56-километровия участък изтича на 28
февруари тази година. За да осигури поддържането на автомагистралата до избора на нов
изпълнител за следващите три години по обявената открита обществена поръчка , АПИ публикува
поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП – събиране на оферти с обява. Срокът за изпълнение на
поръчката по реда на тази разпоредба от ЗОП ще бъде пет месеца, а прогнозна стойност е 269 999
лв. без ДДС. Сумата е определена въз основа на ограничения обем от дейности, които ще се
възлагат до сключването на 3-годишния договор по обявената открита процедура. Офертите се
подават до 21 февруари включително. Документацията по тази поръчка е публикувана ТУК.
0 0 vote Article Rating

vestnikstroitel.bg - АПИ обяви обществена поръчка за поддържането на АМ „Струма“
от София до тунел „Блатино“ « Строител
Публикувана: 17:45 / 15.02.2022

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира открита обществена поръчка за поддържането на 56 км
от автомагистрала „Струма“. Това е участъкът от км 0 – при връзката със Софийския околовръстен
път, до тунел „Блатино“ /при км 56+170/, в област Кюстендил. Прогнозната стойност на поръчката е
41 018 177,50 лв. без ДДС, а срокът на договора ще е 3 години. Дейностите предмет на
обществената поръчка ще се финансират от държавния бюджет и в съответствие с разчетените в
бюджета на АПИ средства за всяка година.
Участъкът преминава през територията на областните пътни управления София, Перник и
Кюстендил. Изпълнителят ще осигурява дейностите по поддържането на магистралата – текущо,
зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации. В текущия ремонт е предвидено
отстраняване на отделни повреди по пътното платно, възстановяване на разрушени отводнителни
съоръжения, ремонт на пукнатини и неравности по пътното платно, запълване на фуги на пътни
съоръжения, укрепване на откоси, профилиране и оформяне на банкети, почистване на малки
свлачища, срутища и наноси, ежемесечно почистване на битови отпадъци в обхвата на
автомагистралния участък и др.
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Заложените гаранционни срокове на изпълняваните работи са: за ръчно изкърпване на единични
дупки и деформации в настилката с плътна асфалтобетонова смес – шест месеца; за машинно
изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асфалтобетонова смес – две
години; за машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес – 3 три години.
В поръчката са заложени изисквания за осигуряване на качество на изпълнението и приемане на
извършената работа на база лабораторни измервания от сертифицирана лаборатория. Резултати от
измерванията бъдещият изпълнител на поръчката ще трябва да осигурява при изпълнението на
целия договор, за всеки един вид дейност, която подлежи на изпитване, съгласно нормативните
документи. Конкретни изисквания са посочени и при изпълнението на дейностите, свързани с
пасивната пътна безопасност, каквито са премахването на крайпътната растителност за по-добра
видимост на шофьорите и почистването на пътните принадлежности.
Срокът за подаване на оферти по откритата процедура е до 14 март включително. Обществената
поръчка се възлага въз основа на икономически най – изгодната оферта. Икономически най –
изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение
качество/ цена“. Пълната документация по обществената поръчка можете да видите ТУК.
Действащият в момента договор за поддържане на 56-километровия участък изтича на 28
февруари тази година. За да осигури поддържането на автомагистралата до избора на нов
изпълнител за следващите три години по обявената открита обществена поръчка , АПИ публикува
поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП – събиране на оферти с обява. Срокът за изпълнение на
поръчката по реда на тази разпоредба от ЗОП ще бъде пет месеца, а прогнозна стойност е 269 999
лв. без ДДС. Сумата е определена въз основа на ограничения обем от дейности, които ще се
възлагат до сключването на 3-годишния договор по обявената открита процедура. Офертите се
подават до 21 февруари включително. Документацията по тази поръчка е публикувана ТУК.
0 0 vote Article Rating

lovechmedia.com - Стефан Аспарухов е назначен за заместник-министър на
регионалното развитие и благоустройството
Публикувана: 17:30 / 15.02.2022

Със заповед на министър-председателя Кирил Петков за заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството е назначен Стефан Аспарухов.
Аспарухов е доцент в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София. От
2009 г. до настоящия момент работи като архитект-проектант и консултант в сферата на
строителството. В периода 2016 г. – февруари 2020 г. е главен архитект на Община Елин Пелин.
Висшето си образование получава в УАСГ, където през 2009 г. придобива магистърска степен по
архитектура. Притежава и магистърска степен по икономика от УНСС, придобивайки я като
първенец на випуска.
Със заповед на премиера от длъжността заместник-председател на Държавната агенция по
метрологичен и технически надзор е освободена Даниела Миланова-Горчева.

pa-media.net - Тодор Попов: Центърът за работа с деца на улицата в кв. „Изток” ще
осигури това, от което всяко дете има нужда – да се почувства обгрижено и обичано
Публикувана: 17:30 / 15.02.2022

В Пазарджик днес официално беше открит Център за работа с деца на улицата, който е изпълнен по
проект „Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик “.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1
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„Устойчиво и интегрирано градско развитие“, по Договор № BG16RFOP001-1.013-0007-C01 и е на
стойност 1 549 352.68 лв., от които 232 402.90 лв. са национално съфинансиране, а 1 316 949.78 лв. е
финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.
„Винаги съм казвал и пак ще го повторя, че белег за цивилизованост на една общност е това как се
отнасяме към хората в нужда, които са по-различни и които имат нужда от социален шанс”. С тези
думи започна приветствието си кметът на Пазарджик Тодор Попов. Той благодари на фирмата
изпълнител за свършеното, на екипа от Общината и на специалистите, които ще работят в Центъра и
ще предоставят една важна социална услуга, от която, по думите на кмета, има крайна
необходимост. „Особено тук - в квартал „Изток“, децата, за съжаление, са поставени в риск
ежедневно и попадането им в Центъра ще води до ред важни и полезни за тях неща – това да
усетят грижа, внимание, обучение, да могат да учат език, да имат поведение, да се научат на
дисциплина и самодисциплина и, в крайна сметка, да получават любов и грижа, което е важно.
Защото едно дете има нужда основно от това – да усеща, че е обгрижено, обичано и по този начин
да започне да приема света около себе си. Затова съм горд, че ние в Пазарджик успяхме да се
справим и с това предизвикателство, защото всичко това е направено с европейски средства. А ние
сме една от общините в България, която изключително добре се възползва от възможностите на
програма „Региони в растеж” по стария планов период. Сега очакваме методологията по новия
период на „Кохезия” и се надявам да я имаме скоро, защото на практика вече сме в новия планов
период”, заяви Тодор Попов. Той сподели своето удовлетворение от поредната стъпка в това да
правим града все по-уреден и по-хубав.
„Нека да продължим да бъдем все така последователни в това, което надграждаме, защото с всяка
една стъпчица, с всяка една социална услуга, с всяка една оправена лампа или ремонтирана улица
или парк нашият град се превръща в град, в който всички искаме да живеем – подреден, уреден,
добре изглеждащ, даващ житейска перспектива чрез възможностите, които дава за труд, отдих,
спорт, социална реализация, така че аз съм изключително удовлетворен, че всяка една малка
стъпчица, която правим, ни превръща в това, което искаме да бъдем като местна общност – успели,
одухотворени от това, което правим и горди със себе си”, каза още кметът Тодор Попов.
Откритият днес Център за работа с деца на улицата е с капацитет 30 деца.

marica.bg - Тодор Попов: Центърът за работа с деца на улицата в кв. „Изток” ще
осигури това, от което всяко дете има нужда – да се почувства обгрижено и обичано
Публикувана: 17:20 / 15.02.2022

В Пазарджик днес официално беше открит Център за работа с деца на улицата, който е изпълнен по
проект „Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик “.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“, по Договор № BG16RFOP001-1.013-0007-C01 и е на
стойност 1 549 352.68 лв., от които 232 402.90 лв. са национално съфинансиране, а 1 316 949.78 лв.
е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие. „Винаги съм казвал и пак ще го
повторя, че белег за цивилизованост на една общност е това как се отнасяме към хората в нужда,
които са по-различни и които имат нужда от социален шанс”. С тези думи започна приветствието си
кметът на Пазарджик Тодор Попов. Той благодари на фирмата изпълнител за свършеното, на екипа
от Общината и на специалистите, които ще работят в Центъра и ще предоставят една важна
социална услуга, от която, по думите на кмета, има крайна необходимост. „Особено тук - в квартал
„Изток“, децата, за съжаление, са поставени в риск ежедневно и попадането им в Центъра ще води
до ред важни и полезни за тях неща – това да усетят грижа, внимание, обучение, да могат да учат
език, да имат поведение, да се научат на дисциплина и самодисциплина и, в крайна сметка, да
получават любов и грижа, което е важно. Защото едно дете има нужда основно от това – да усеща,
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че е обгрижено, обичано и по този начин да започне да приема света около себе си. Затова съм горд,
че ние в Пазарджик успяхме да се справим и с това предизвикателство, защото всичко това е
направено с европейски средства. А ние сме една от общините в България, която изключително
добре се възползва от възможностите на програма „Региони в растеж” по стария планов период.
Сега очакваме методологията по новия период на „Кохезия” и се надявам да я имаме скоро, защото
на практика вече сме в новия планов период”, заяви Тодор Попов. Той сподели своето
удовлетворение от поредната стъпка в това да правим града все по-уреден и по-хубав. „Нека да
продължим да бъдем все така последователни в това, което надграждаме, защото с всяка една
стъпчица, с всяка една социална услуга, с всяка една оправена лампа или ремонтирана улица или
парк нашият град се превръща в град, в който всички искаме да живеем – подреден, уреден, добре
изглеждащ, даващ житейска перспектива чрез възможностите, които дава за труд, отдих, спорт,
социална реализация, така че аз съм изключително удовлетворен, че всяка една малка стъпчица,
която правим, ни превръща в това, което искаме да бъдем като местна общност – успели,
одухотворени от това, което правим и горди със себе си”, каза още кметът Тодор Попов. Откритият
днес Център за работа с деца на улицата е с капацитет 30 деца.

nova.bg - Назначиха Стефан Аспарухов за зам.-министър в МРРБ
Публикувана: 17:05 / 15.02.2022

Със заповед на министър-председателя Кирил Петков за заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството е назначен Стефан Аспарухов.Това съобщиха от пресцентъра на
Министерския съвет. Аспарухов е доцент в Университета по архитектура, строителство и геодезия
(УАСГ) в София. От 2009 г. до настоящия момент работи като архитект-проектант и консултант в
сферата на строителството. В периода 2016 г. - февруари 2020 г. е главен архитект на Община Елин
Пелин. Висшето си образование получава в УАСГ, където през 2009 г. придобива магистърска степен
по архитектура. Притежава и магистърска степен по икономика от УНСС, придобивайки я като
първенец на випуска. Със заповед на премиера от длъжността заместник-председател на
Държавната агенция по метрологичен и технически надзор е освободена Даниела МилановаГорчева.

4vlast-bg.com - Общините Перник и Ковачевци учредиха Местна инициативна група
Публикувана: 16:55 / 15.02.2022

„Това е изключителна възможност за финансиране на проекти за селата и населените места в
Община Перник. “, каза зам.-кмета на Община Перник Стефан Кръстев, който бе избран и за
председател на МИГ-а
Днес бе учредена Местна инициативна група между Община Перник и Община Ковачевци. По този
начин населените места от двете общини ще могат да получат финансов ресурс от програмите
„Развитие на селските райони“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Развитие на човешките
ресурси“, „Околна среда“, „Наука и образование за интелигентен растеж“. Местните инициативни
групи /МИГ/ са сдружения с нестопанска цел с представители на неправителствения,
икономическия и публичен сектор. Всяка група прави стратегия, която отговаря на потенциала и
нуждите на съответния регион. Ако стратегията със съответните заложени мерки бъде одобрена от
държавата, МИГ-овете имат възможност да получат финансиране от Програмата за развитие на
селските райони, Европейски социален фонд, Европейски фонд за регионално развитие и
Европейски фонд за морско дело и рибарство.
„Това е изключителна възможност за финансиране на проекти за селата и населените места в
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Община Перник, тъй като в миналия програмен период, като община по приоритетна ос 1 „Устойчиво
и интегрирано градско развитие“ възможностите за финансиране на дейности в населените места
извън градската агломерация беше силно ограничена и се осъществяваше единствено от
общинския бюджет“, каза зам.-кмета на Община Перник Стефан Кръстев. Той коментира, че точно
поради тази причина дейностите на местната инициативна група ще са насочени главно към
населените места в Община Перник, а не към град Перник.
„С учредяването на тази местна инициативна група в партньорство с Община Ковачевци ще имаме
възможност както да насърчаваме стопанска инициатива в нашите населени места, така и да
реализираме публични политики и проекти“, сподели Стефан Кръстев, който бе избран и за
председател на МИГ-а.
В учредителното събрание участие взеха кметът на Община Ковачевци – Васил Станимиров,
кметове и кметски наместници от двете общини, представители на стопанския и нестопанския
сектор.

4vlast-bg.com - Общините Перник и Ковачевци учредиха Местна инициативна група
Публикувана: 16:55 / 15.02.2022

„Това е изключителна възможност за финансиране на проекти за селата и населените места в
Община Перник. “, каза зам.-кмета на Община Перник Стефан Кръстев, който бе избран и за
председател на МИГ-а
Днес бе учредена Местна инициативна група между Община Перник и Община Ковачевци. По този
начин населените места от двете общини ще могат да получат финансов ресурс от програмите
„Развитие на селските райони“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Развитие на човешките
ресурси“, „Околна среда“, „Наука и образование за интелигентен растеж“. Местните инициативни
групи /МИГ/ са сдружения с нестопанска цел с представители на неправителствения,
икономическия и публичен сектор. Всяка група прави стратегия, която отговаря на потенциала и
нуждите на съответния регион. Ако стратегията със съответните заложени мерки бъде одобрена от
държавата, МИГ-овете имат възможност да получат финансиране от Програмата за развитие на
селските райони, Европейски социален фонд, Европейски фонд за регионално развитие и
Европейски фонд за морско дело и рибарство.
„Това е изключителна възможност за финансиране на проекти за селата и населените места в
Община Перник, тъй като в миналия програмен период, като община по приоритетна ос 1 „Устойчиво
и интегрирано градско развитие“ възможностите за финансиране на дейности в населените места
извън градската агломерация беше силно ограничена и се осъществяваше единствено от
общинския бюджет“, каза зам.-кмета на Община Перник Стефан Кръстев. Той коментира, че точно
поради тази причина дейностите на местната инициативна група ще са насочени главно към
населените места в Община Перник, а не към град Перник.
„С учредяването на тази местна инициативна група в партньорство с Община Ковачевци ще имаме
възможност както да насърчаваме стопанска инициатива в нашите населени места, така и да
реализираме публични политики и проекти“, сподели Стефан Кръстев, който бе избран и за
председател на МИГ-а.
В учредителното събрание участие взеха кметът на Община Ковачевци – Васил Станимиров,
кметове и кметски наместници от двете общини, представители на стопанския и нестопанския
сектор.

bloombergtv.bg - Самюъл Грийн: Путин печели във вътрешнополитически план
Публикувана: 16:50 / 15.02.2022
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Путин има ли лостове, за да получи това, което иска? Каква според Вас е крайната му цел?
Не бих бил толкова сигурен, че той има крайна цел. До голяма степен ситуацията, в която се
намираме всъщност доста добре устройва Путин. Той печели във вътрешен план от усещането за
геополитическа заплаха и конфронтация със Запада. Това е много важно за начина, по който
легитимира себе си през последните седем или осем години и със сигурност подкрепя идеята, че ако
се замислите за политическа промяна в Русия, сега не е моментът за това.
Но в същото време не печели от действителен конфликт. Конфликтът в случай на война е
непредсказуем. Не е нещо, от което той и Русия ще спечелят. Това, към което той се стреми е това,
което имаме, а именно продължителен конфликт с отворен край.
Позиция на геополитическа конфронтация със Запада, която го държи в центъра на вниманието. Но
това не води непременно до някакво трайно решение, което продължава да му дава тази
способност да манипулира чрез страховете и тревогите на правителствата, независимо дали във
Вашингтон или в Киев.
Сам, нека погледнем това от другата страна на преговорите. Ако това е така и ако западните
лидери, западните стратези признават това, какъв е следващият им ход на шахматната дъска, за да
се опитат да променят това, да променят историята? Ако не искаме години на нестабилност, как
трябва да реагираме? Как трябва да реагира Киев? Малко по-рано чухме от Украйна да казва,
„продължаваме да смятаме, че трябва да имаме възможност да се присъединим към НАТО“. Ако
например, ако това бъде премахнато като искане, как ще промени играта?
Една от причините, поради които хората не искат да премахнат това искане е, че макар и да е
възможно да имаме голям стратегически разговор с отворен край за нова архитектура на
сигурността в Европа, която не трябва да изглежда по никакъв начин като сегашната архитектура на
сигурност, всъщност би могло в крайна сметка да донесе нещо, от което Путин или който и да е друг
руски лидер би бил по-доволен.
Реалността е, че никой не иска да направи на Путин такъв подарък, когато се чувстват така, сякаш
пистолет е опрян в глава им или в главата на Украйна.
Затова мисля, че има няколко неща. Едното е да бъдем открити. Има неща, за които можем да
говорим и трябва да се говори. И има неща, които биха могли да направят всички по-сигурни и да се
признае, че сегашната ситуация не устройва непременно Запада повече, отколкото устройва Русия.

webcafe.bg - Новият Samsung Galaxy S22 идва с примамлив бонус от А1
Публикувана: 16:50 / 15.02.2022

Немалко българи биха искали да са сред първите собственици на току-що обявените от Samsung
флагмани от емблематичната серия Galaxy S22.
Добрата новина за тях е, че само броени часове след глобалната премиера "Galaxy Unpacked",
стартираха и предварителните поръчки на А1.bg
Най-бързият печели
За Galaxy S22 Ultra кампанията по предварителни поръчки ще продължи до 24 февруари,
включително, а от следващия ден ще започнат доставките за най-нетърпеливите потребители,
поръчали от сайта на А1. Galaxy S22+ и S22 също ще могат да се поръчат предварително, но
официалният старт на доставките ще бъде потвърден допълнително от производителя.
За истинските фенове на марката от А1 са предвидили и специален подарък към предварителната
поръчка. Първите 500 потребители, подали своята заявка за нов смартфон от серията Galaxy S22
през A1.bg, ще получат допълнителен бонус - оригинални безжични слушалки Galaxy Buds Pro.
Снимка: А1
Какво да очакваме от новите Galaxy S22?
Известната серия S на корейския лидер е сред най-очакваните през 2022 година за почитателите на
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новите технологии. И трите модела са съвместими с 5G ULTRA мрежата на А1, в която скоростите
достигат над 1500 Mbps.
Samsung Galaxy S22 и Samsung Galaxy S22+ запазват миналогодишния стилен дизайн - тънък
алуминиев корпус със заоблени ъгли. За сметка на това външният вид на Samsung Galaxy S22 Ultra
тази година е изцяло преобразен - силуетът е вдъхновен от Note серията и се характеризира с поостри ъгли.
При Galaxy S22 Ultra е интегриран за първи път и отличаващия стилус - S Pen. И трите Galaxy S22
смартфона са съвместими с функциите на S Pen, притежават защита IP68 срещу прах и вода,
екраните са изработени от Gorilla Glass Victus+ за допълнителна сигурност, а Infinity-O Dynamic
AMOLED дисплеите се отличават с кристално качество, ярки и дълбоки цветове.
При изработката на Galaxy S22 и Galaxy S22+ моделите, от Samsung са се фокусирали върху
подобрение на тройните задни камери с 50MP + 10 MP+ 12MP обективи. Galaxy S22 Ultra пък се
отличава с четворна комбинация от 108MP + 10MP + 10MP + 12MP камери.
Новите флагмани предлагат на потребителите възможност за заснемане на кристално ясни
изображения, 8k видео, панорамни снимки и още много други фото функционалности, с които
любителите на смартфон фотографията могат лесно и бързо да запечатат красивите гледки и
важните моменти.
По традиция S серията на Samsung е перфектен избор както за развлечение, така и за работа, а
завидната производителност доказва това. Новите модели Galaxy S22 притежават процесори,
изградени по 4-нанометрова архитектура, с която обработването на данни става лесно и бързо.

alfarss.net - Назначиха Стефан Аспарухов за зам.-министър в МРРБ
Публикувана: 16:35 / 15.02.2022

Със заповед на министър-председателя Кирил Петков за заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството е назначен Стефан Аспарухов.Това съобщиха от пресцентъра на
Министерския съвет. Аспарухов е доцент в Университета по архитектура, строителство и геодезия
(УАСГ) в София. От 2009 г. до настоящия момент работи като архитект-проектант и консултант в
сферата на строителството. В периода 2016 г. - февруари 2020 г. е главен архитект на Община Елин
Пелин. Висшето си образование получава в УАСГ, където през 2009 г. придобива магистърска степен
по архитектура. Притежава и магистърска степен по икономика от УНСС, придобивайки я като
първенец на випуска. Със заповед на премиера от длъжността заместник-председател на
Държавната агенция по метрологичен и технически надзор е освободена Даниела МилановаГорчева.

mediapool.bg - Бившият главен архитект на Елин Пелин стана зам.-министър на
регионалното развитие
Публикувана: 16:25 / 15.02.2022

Бившият главен архитект на Елин Пелин - Стефан Аспарухов , е назначен за заместник-министър на
регионалното развитие и благоустройството със заповед на премиера Кирил Петков, съобщи
правителствената информационна служба.
Така екипът от трима заместници на вицепремиера и министър на регионалното развитие Гроздан
Караджов вече е запълнен.
Другите двама заместник-министри на регионалното развитие са Деляна Иванова , която отговаря
за еврофондовете, ВиК сектора и търговските дружества, и Явор Пенчев , под чийто контрол са
агенция "Пътна инфраструктура", ДНСК, АГКК, ГД "ГРАО".
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Стефан Аспарухов е единственият от тримата заместници, който има образование, свързано със
строителния процес. Той ще отговаря за устройственото планиране и промените, свързани със
Закона за устройство на територията.
Стефан Аспарухов е доцент и преподавател в Университета по архитектура, строителство и
геодезия (УАСГ) в София.
От 2009 г. до сега работи като архитект-проектант и консултант в сферата на строителството.
В периода 2016 г. - февруари 2020 г. е главен архитект на о бщина Елин Пелин.
Висшето си образование получава в УАСГ, където през 2009 г. придобива магистърска степен по
архитектура. Притежава и магистърска степен по икономика от Университета по национално и
световно стопанство, придобивайки я като първенец на випуска, е посочено в съобщението.
През 2020 г. арх. Аспарухов се включи в надпреварата за председател на Камарата на архитектите
в България , но не успя да спечели надпреварата. Тогава той декларира, че не е обвързан с
политически партии, формации и движения и няма амбиции за политическа кариера.
С друга премиерът Кирил Петков е освободил от длъжността заместник-председател на
Държавната агенция по метрологичен и технически надзор Даниела Миланова-Горчева.

novinata.bg - Учредиха Местна инициативна група между Община Перник и Община
Ковачевци
Публикувана: 16:25 / 15.02.2022

Днес бе учредена Местна инициативна група между Община Перник и Община Ковачевци. По този
начин населените места от двете общини ще могат да получат финансов ресурс от програмите
„Развитие на селските райони“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Развитие на човешките
ресурси“, „Околна среда“, „Наука и образование за интелигентен растеж“. Местните инициативни
групи /МИГ/ са сдружения с нестопанска цел с представители на неправителствения,
икономическия и публичен сектор. Всяка група прави стратегия, която отговаря на потенциала и
нуждите на съответния регион. Ако стратегията със съответните заложени мерки бъде одобрена от
държавата, МИГ-овете имат възможност да получат финансиране от Програмата за развитие на
селските райони, Европейски социален фонд, Европейски фонд за регионално развитие и
Европейски фонд за морско дело и рибарство. „Това е изключителна възможност за финансиране
на проекти за селата и населените места в Община Перник, тъй като в миналия програмен период,
като община по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ възможностите за
финансиране на дейности в населените места извън градската агломерация беше силно ограничена
и се осъществяваше единствено от общинския бюджет“, каза зам.-кмета на Община Перник Стефан
Кръстев. Той коментира, че точно поради тази причина дейностите на местната инициативна група
ще са насочени главно към населените места в Община Перник, а не към град Перник. „С
учредяването на тази местна инициативна група в партньорство с Община Ковачевци ще имаме
възможност както да насърчаваме стопанска инициатива в нашите населени места, така и да
реализираме публични политики и проекти“, сподели Стефан Кръстев, който бе избран и за
председател на МИГ-а. В учредителното събрание участие взеха кметът на Община Ковачевци –
Васил Станимиров, кметове и кметски наместници от двете общини, представители на стопанския и
нестопанския сектор.

cross.bg - Назначиха Стефан Аспарухов за зам.-министър в МРРБ
Публикувана: 16:20 / 15.02.2022

/КРОСС/ Със заповед на министър-председателя Кирил Петков за заместник-министър на
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регионалното развитие и благоустройството е назначен Стефан Аспарухов.Това съобщиха от
пресцентъра на Министерския съвет. Аспарухов е доцент в Университета по архитектура,
строителство и геодезия (УАСГ) в София. От 2009 г. до настоящия момент работи като архитектпроектант и консултант в сферата на строителството. В периода 2016 г. - февруари 2020 г. е главен
архитект на Община Елин Пелин. Висшето си образование получава в УАСГ, където през 2009 г.
придобива магистърска степен по архитектура. Притежава и магистърска степен по икономика от
УНСС, придобивайки я като първенец на випуска. Със заповед на премиера от длъжността
заместник-председател на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор е освободена
Даниела Миланова-Горчева.

blife.bg - От МАГАМА: Здрав скалп за здрава коса (снимки)
Публикувана: 16:20 / 15.02.2022

Дали сме ги видели на пост в социалните мрежи, списания или в реклама винаги будят у нас
възхищение и едно мъничко гласче ни нашепва “Искам и аз такава разкошна коса!”.
Като оставим на страна рекламите обръщате ли внимание на вашата коса, или ежедневното
измиване с шампоан смятате, че е напълно достатъчно?
Казано и доказано е, че ако имате здрав скалп косата ви ще израства здрава и красива!
Специалистите от салон Магама ще ви споделят няколко важни момента, за да имате здрав скалп и
винаги красива и изключително впечатляваща коса!
Грижа за скалпа
Когато имате балансирана и здрава кожа на главата, почти сигурно е, че и косата ви ще е
изключителна. Тук няма да говорим за специфични случаи, в които поради различни хормонални
дисбаланси има хора със здрав скалп и без никаква коса
Грижата за скалпа е от особено значение, защото всички космени фоликули на главата се
подхранват именно от доброто кръвообращение на скалпа. Комбинацията от подходящ продукт и
масаж е супер активатор и стимулатор за израстването на красива и здрава коса.
Себорея и мазен скалп
Най-често изявените проблеми със скалпа като мазен или себореен скалп или, появата на пърхот
дори и себореен дерматит предизвикват дискомфорт, сърбеж, зачервявания и при изключително
тежки случаи и рани на главата.
Подобен род проблеми се срещат все по-често при хора изложени на замърсявания в градска
среда. Себореята и нейните разновидности засягат все по-често по-млади хора както жени така и
мъже. Най-добре е да се доверите на вашия фризьор, който познава добре вашата коса или да
направите консултация с дерматолог или трихолог. Нашите клиенти в салона имат привилегията да
бъдат обгрижени с подходящите продукти за себорея и мазен скалп.
Къде е ключът за красива коса?
Използваме продукти, които имат успокояващо действие като Ice cool шампоан на Kadiffe! Съдържа
метов елемент, който леко охлажда скалпа и подобрява кръвообращението. Това стимулира
правилния растеж на косата. Шампоанът има високо pH 11,5, което позволява излющването на
излишните кожни образувания, премахва замърсяванията както от натрупани продукти така и от
замърсявания като смог и химикали. Това успокоява скалпа и подобрява неговия вид. Редовната
му употреба прави косата ви жизнена, здрава и с красив блясък. При наши клиенти след 3-4
измивания се забелязва осезаемо подобрение на себорея, както и регулиране на мазен скалп.
Масаж
Когато измивате косата си винаги правете лек масаж на скалпа. Това допълнително ще стимулира
кръвообращението и ще активира по-доброто усвояване на полезните съставки от измиващите и
подхранващи продукти. Правете зигзакообразни движения на главата за около 2-3 мин. Това освен,
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че ще подейства добре на здравето на вашата коса действа и отпускащо на цялото тяло като може
да облекчи главоболие или мигрена.
Допълнително подхранване
Финалният щрих е важен за разкошната коса. Обемна и с изключителен блясък ще бъде вашата коса
като нанесете няколко капки от безценните масла като Арган или Макадамия! Освен страхотен
аромат като на парфюм, косата ви ще бъде мека, гладка и с изключителен блясък.
Ние от салон Магама сме до вас във всяка стъпка в грижата за вашата великолепна коса!
Запишете си час на 0898777740 или 070090074
София, ул. Дамян Груев 46
magama.org
https://magama-shop.com/

trafficnews.bg - Стефан Аспарухов е новият заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството
Публикувана: 16:15 / 15.02.2022

Стефан Аспарухов е назначен за заместник-министър на регионалното развитие и
благоустройството със заповед на министър-председателя Кирил Петков. Аспарухов е доцент в
Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София. От 2009 г. до настоящия
момент работи като архитект-проектант и консултант в сферата на строителството. В периода 2016
г. - февруари 2020 г. е главен архитект на Община Елин Пелин. Висшето си образование получава в
УАСГ, където през 2009 г. придобива магистърска степен по архитектура. Притежава и магистърска
степен по икономика от УНСС, придобивайки я като първенец на випуска. Със заповед на премиера
от длъжността заместник-председател на Държавната агенция по метрологичен и технически
надзор е освободена Даниела Миланова-Горчева.

bnr.bg - Ремонтите на училището в гр. Рила продължават
Публикувана: 16:10 / 15.02.2022

Ремонтите по сградата на училището "Аверки Попстоянов" в гр. Рила продължават и през зимата,
казаха от Общината. Рехабилитациите, които стартираха лятото на миналата година, са за около 1
мил. лева. Учебният процес на близо 90 ученици не е спирал заради ремонтите. Приключило е
пълното реновиране на физкултурния салон за около 55 хил. лв., както и на столовата. Ремонтират
се класните стаи, като се вкарва ново оборудване - чинове, магнитни дъски и др. "Работата се
организира така, че да не пречи на учебния процес", каза зам.- кметът на Рила Лазар Чавков:
"Затворен е левия коридор, през врата отзад се изкарваха материали и излизаха работниците. Като
свършиха, се пренесоха децата, после от дясно и така. Там отзад тепърва се направиха тоалетни.
Нямаше вътрешни тоалетни, имаше само една единствена тоалетна, която се ползваше от всички
деца. Това отдавна искахме да го направим. Строителите вървят в график, добре работят".

vestnikstroitel.bg - Изграждането на ГКПП „Клепалото“ и директната подкрепа за
бизнеса са акцентите в бъдещата Програма за трансгратично сътрудничество
България-РСМ « Строител
Публикувана: 16:05 / 15.02.2022

На 15 февруари, в онлайн формат, се проведе общественото обсъждане на финалната версия на
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Програмата за трансгранично сътрудничество България -Северна Македония за периода 2021-2027
г. В събитието се включиха над 60 участника, представители на общински и областни
администрации, бизнес, НПО и др. Общественото обсъждане е задължителна част от процеса на
подготовка на Програмата преди официално й изпращане до Европейската комисия (ЕК). Усилията
и желанието на Управляващият й орган са насочени към възможно най-бързото финализиране на
документа, за да стане възможно в късната есен на тази година да бъдат отворени и първите
покани за набиране на проектни предложения. Два са акцентите в бъдещата Програма, която е с
бюджет от над 31 млн. евро- изграждането на нов ГКПП „Клепалото“ при Струмяни – Берово на
стойност над 10 млн. евро и директната подкрепа за бизнеса. Към микро, малките и средните
предприятия ще се насочат 20% от средствата по Приоритет 3 за подкрепа развитието на нови
продукти, повишаване на производствения капацитет, иновации и др. Общините от трансграничния
регион (Благоевград и Кюстендил) ще могат да реализират проекти по Приоритет 1 «По-зелен
граничен регион». Инвестициите по него са за изграждането на зелени площи (зелени балкони,
зелени стени, зелени покриви, атриуми, зелени настилки, зелени паркинги, зелени огради, шумови
прегради и др.). При реализацията на проектите ще следва да се съблюдават т.нар. задължителни
коридори за миграция на животинските видове. Бюджетът на приоритета е над 5 млн. евро. В
рамките на Приоритет 3 ще се реализира Интегрирана териториална стратегия, която цели
повишаване на конкурентоспособността на местната икономика, подобряване на бизнес средата и
разработване на атрактивен, целогодишен туристически продукт, чрез съвместни интелигентни
решения. Стратегията ще разполага с бюджет от 15.6 млн. евро. За разясняване реализирането й се
проведоха нарочни събития в края на миналата година и се набраха проектни идеи, като примерни
такива са публикувани на: http://www.ipa-cbc-007.eu/bg/integrated-territorial-stategy-news/nad-170organizacii-ot-bulgariya-i-republika-severna-makedoniya
Основен принцип на бъдещата работа по Програмата ще бъде задължителното партньорство, както
междудържавно, така и вътрешно. От Управляващият орган ще подпомогнат процеса на намиране
на партньори чрез регулярни срещи. Новата Програма няма да финансира отделни проекти за
инфраструктура и такива за меки мерки, а ще акцентира в създаването на партньорства между
организации, които съвместно да изпълняват инвестициите.
Резюме на Програмата, може да намерите на интернет-страницата на НСОРБ на
https://www.namrb.org/programa-za-transgranitchno-satrudnitchestvo-interreg-ipp-balgariia-severnamakedoniia
0 0 vote Article Rating

vestnikstroitel.bg - Изграждането на ГКПП „Клепалото“ и директната подкрепа за
бизнеса са акцентите в бъдещата Програма за трансгратично сътрудничество
България-РСМ « Строител
Публикувана: 16:05 / 15.02.2022

На 15 февруари, в онлайн формат, се проведе общественото обсъждане на финалната версия на
Програмата за трансгранично сътрудничество България -Северна Македония за периода 2021-2027
г. В събитието се включиха над 60 участника, представители на общински и областни
администрации, бизнес, НПО и др. Общественото обсъждане е задължителна част от процеса на
подготовка на Програмата преди официално й изпращане до Европейската комисия (ЕК). Усилията
и желанието на Управляващият й орган са насочени към възможно най-бързото финализиране на
документа, за да стане възможно в късната есен на тази година да бъдат отворени и първите
покани за набиране на проектни предложения. Два са акцентите в бъдещата Програма, която е с
бюджет от над 31 млн. евро- изграждането на нов ГКПП „Клепалото“ при Струмяни – Берово на
стойност над 10 млн. евро и директната подкрепа за бизнеса. Към микро, малките и средните
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предприятия ще се насочат 20% от средствата по Приоритет 3 за подкрепа развитието на нови
продукти, повишаване на производствения капацитет, иновации и др. Общините от трансграничния
регион (Благоевград и Кюстендил) ще могат да реализират проекти по Приоритет 1 «По-зелен
граничен регион». Инвестициите по него са за изграждането на зелени площи (зелени балкони,
зелени стени, зелени покриви, атриуми, зелени настилки, зелени паркинги, зелени огради, шумови
прегради и др.). При реализацията на проектите ще следва да се съблюдават т.нар. задължителни
коридори за миграция на животинските видове. Бюджетът на приоритета е над 5 млн. евро. В
рамките на Приоритет 3 ще се реализира Интегрирана териториална стратегия, която цели
повишаване на конкурентоспособността на местната икономика, подобряване на бизнес средата и
разработване на атрактивен, целогодишен туристически продукт, чрез съвместни интелигентни
решения. Стратегията ще разполага с бюджет от 15.6 млн. евро. За разясняване реализирането й се
проведоха нарочни събития в края на миналата година и се набраха проектни идеи, като примерни
такива са публикувани на: http://www.ipa-cbc-007.eu/bg/integrated-territorial-stategy-news/nad-170organizacii-ot-bulgariya-i-republika-severna-makedoniya
Основен принцип на бъдещата работа по Програмата ще бъде задължителното партньорство, както
междудържавно, така и вътрешно. От Управляващият орган ще подпомогнат процеса на намиране
на партньори чрез регулярни срещи. Новата Програма няма да финансира отделни проекти за
инфраструктура и такива за меки мерки, а ще акцентира в създаването на партньорства между
организации, които съвместно да изпълняват инвестициите.
Резюме на Програмата, може да намерите на интернет-страницата на НСОРБ на
https://www.namrb.org/programa-za-transgranitchno-satrudnitchestvo-interreg-ipp-balgariia-severnamakedoniia
0 0 vote Article Rating

manager.bg - Премиерът назначи още един зам.-министър на регионалното развитие
Публикувана: 16:00 / 15.02.2022

Премиерът Кирил Петков назначи Стефан Аспарухов за заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството, съобщиха от правителствената пресслужба.
Аспарухов е доцент в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София. От
2009 г. до настоящия момент работи като архитект-проектант и консултант в сферата на
строителството. В периода 2016 г. - февруари 2020 г. е главен архитект на Община Елин Пелин.
Висшето си образование получава в УАСГ, където през 2009 г. придобива магистърска степен по
архитектура. Притежава и магистърска степен по икономика от УНСС, придобивайки я като
първенец на випуска.
С друга заповед Петков освободи от длъжност заместник-председател на Държавната агенция по
метрологичен и технически надзор е освободена Даниела Миланова-Горчева.

m.focus-news.net - Стефан Аспарухов е назначен за заместник-министър на
регионалното развитие и благоустройството
Публикувана: 15:55 / 15.02.2022

София. Със заповед на министър-председателя Кирил Петков за заместник-министър на
регионалното развитие и благоустройството е назначен Стефан Аспарухов, съобщиха от
правителствената информационна служба .
Аспарухов е доцент в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София. От
2009 г. до настоящия момент работи като архитект-проектант и консултант в сферата на
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строителството. В периода 2016 г. - февруари 2020 г. е главен архитект на Община Елин Пелин.
Висшето си образование получава в УАСГ, където през 2009 г. придобива магистърска степен по
архитектура. Притежава и магистърска степен по икономика от УНСС, придобивайки я като
първенец на випуска.
Със заповед на премиера от длъжността заместник-председател на Държавната агенция по
метрологичен и технически надзор е освободена Даниела Миланова-Горчева.

iskra.bg - Стефан Аспарухов е новият заместник-министър на МРРБ
Публикувана: 15:50 / 15.02.2022

Стефан Аспарухов е назначен за заместник-министър на регионалното развитие и
благоустройството /МРРБ/ със заповед на премиера Кирил Петков.
Той е доцент в Университета по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/ в София. От 2009 г. до
настоящия момент работи като архитект-проектант и консултант в сферата на строителството. В
периода от 2016-а година до февруари 2020-а е главен архитект на Община Елин Пелин.
Висшето си образование получава в УАСГ, където през 2009 г. придобива магистърска степен по
архитектура. Притежава и магистърска степен по икономика от УНСС, придобивайки я като
първенец на випуска.
Със заповед на министър-председателя от длъжността заместник-председател на Държавната
агенция по метрологичен и технически надзор е освободена Даниела Миланова-Горчева.

dnevnik.bg - Бивш главен архитект на Елин Пелин става зам.-министър на
регионалното развитие
Публикувана: 15:30 / 15.02.2022

Юлия Лазарова Стефан Аспарухов, назначен за зам.-министър на регионалното развитие. Снимката
е от 2019 г., когато е главен архитект на Елин Пелин
Премиерът назначи бившия главен архитект на община Елин Пелин Стефан Аспарухов за зам.министър на регионалното развитие, съобщава правителствената информационна служба. С това
министърът Гроздан Караджов (от квотата на "Има такъв народ") има трима заместници, като
другите двама са Деляна Иванова и Явор Пенчев.
В информацията до медиите се съобщава, че Аспарухов е доцент в Университета по архитектура,
строителство и геодезия (УАСГ), както и че от 2009 г. работи в сферата на строителствотоОт 2009 г.
Твърди се, че е завършил магистратура в Университета за национално и световно стопанство
(УНСС).
В съобщението правителството посочва още, че от поста зам.-председател на агенцията по
метрологичен и технически надзор е освободена Даниела Миланова-Горчева, като няма
информация за мотивите.

alfarss.net - Бившият главен архитект на Елин Пелин става зам-министър на
регионалното развитие
Публикувана: 15:20 / 15.02.2022

Бившият главен архитект на Елин Пелин - Стефан Аспарухов, е назначен за заместник-министър на
регионалното развитие и благоустройството със заповед на премиера Кирил Петков, съобщи
правителствената информационна служба. Така екипът от трима заместници на вицепремиера и
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министър на регионалното развитие Гроздан Караджов вече е запълнен. Другите двама заместникминистри на регионалното развитие са Деляна Иванова, която отговаря за еврофондовете, ВиК
сектора и търговските дружества, и Явор Пенчев, под чийто контрол са агенция "Пътна
инфраструктура", ДНСК, АГКК, ГД "ГРАО". Стефан Аспарухов и единственият от тримата заместници,
който има образование свързано със строителния процес. Той ще отговаря за устройственото
планиране и промените свързани със Закона за устройство на територията. Стефан Аспарухов е
доцент и преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София. От
2009 г. до сега работи като архитект-проектант и консултант в сферата на строителството. В
периода 2016 г. - февруари 2020 г. е главен архитект на община Елин Пелин. Висшето си
образование получава в УАСГ, където през 2009 г. придобива магистърска степен по архитектура.
Притежава и магистърска степен по икономика от Университета по национално и световно
стопанство, придобивайки я като първенец на випуска, е посочено в съобщението. През 2020 г. арх.
Аспарухов се включи в надпреварата за председател на Камарата на архитектите в България, но не
успя да спечели надпреварата. Тогава той декларира, че не е обвързан с политически партии,
формации и движения и нямам амбиции за политическа кариера. https://kab.bg/izbrano/sa/ С друга
премиерът Кирил Петков е освободил от длъжността заместник-председател на Държавната
агенция по метрологичен и технически надзор Даниела Миланова-Горчева.

actualno.com - Стефан Аспарухов е назначен за заместник-министър на
регионалното развитие и благоустройството
Публикувана: 15:20 / 15.02.2022

Със заповед на министър-председателя Кирил Петков за заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството е назначен Стефан Аспарухов.
Аспарухов е доцент в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София. От
2009 г. до настоящия момент работи като архитект-проектант и консултант в сферата на
строителството. В периода 2016 г. - февруари 2020 г. е главен архитект на Община Елин Пелин.
Висшето си образование получава в УАСГ, където през 2009 г. придобива магистърска степен по
архитектура. Притежава и магистърска степен по икономика от УНСС, придобивайки я като
първенец на випуска.
Със заповед на премиера от длъжността заместник-председател на Държавната агенция по
метрологичен и технически надзор е освободена Даниела Миланова-Горчева.

banker.bg - Назначиха Стефан Аспарухов за зам.-регионален министър
Публикувана: 15:20 / 15.02.2022

Банкеръ Daily
Със заповед на премиера Кирил Петков за заместник-министър на регионалното развитие и
благоустройството е назначен Стефан Аспарухов. Аспарухов е доцент в Университета по
архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София. От 2009 г. до настоящия момент работи като
архитект-проектант и консултант в сферата на строителството. В периода 2016 г. - февруари 2020 г.
е главен архитект на Община Елин Пелин. Висшето си образование получава в УАСГ, където през
2009 г. придобива магистърска степен по архитектура. Притежава и магистърска степен по
икономика от УНСС, придобивайки я като първенец на випуска.
Със заповед на премиера от длъжността заместник-председател на Държавната агенция по
метрологичен и технически надзор е освободена Даниела Миланова-Горчева.
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mediapool.bg - Бившият главен архитект на Елин Пелин става зам-министър на
регионалното развитие
Публикувана: 15:15 / 15.02.2022

Бившият главен архитект на Елин Пелин - Стефан Аспарухов , е назначен за заместник-министър на
регионалното развитие и благоустройството със заповед на премиера Кирил Петков, съобщи
правителствената информационна служба.
Така екипът от трима заместници на вицепремиера и министър на регионалното развитие Гроздан
Караджов вече е запълнен.
Другите двама заместник-министри на регионалното развитие са Деляна Иванова , която отговаря
за еврофондовете, ВиК сектора и търговските дружества, и Явор Пенчев , под чийто контрол са
агенция "Пътна инфраструктура", ДНСК, АГКК, ГД "ГРАО".
Стефан Аспарухов и единственият от тримата заместници, който има образование свързано със
строителния процес. Той ще отговаря за устройственото планиране и промените свързани със
Закона за устройство на територията.
Стефан Аспарухов е доцент и преподавател в Университета по архитектура, строителство и
геодезия (УАСГ) в София.
От 2009 г. до сега работи като архитект-проектант и консултант в сферата на строителството.
В периода 2016 г. - февруари 2020 г. е главен архитект на о бщина Елин Пелин.
Висшето си образование получава в УАСГ, където през 2009 г. придобива магистърска степен по
архитектура. Притежава и магистърска степен по икономика от Университета по национално и
световно стопанство, придобивайки я като първенец на випуска, е посочено в съобщението.
През 2020 г. арх. Аспарухов се включи в надпреварата за председател на Камарата на архитектите
в България , но не успя да спечели надпреварата. Тогава той декларира, че не е обвързан с
политически партии, формации и движения и нямам амбиции за политическа кариера.
С друга премиерът Кирил Петков е освободил от длъжността заместник-председател на
Държавната агенция по метрологичен и технически надзор Даниела Миланова-Горчева.

dnes.bg - Най-нетърпеливите почитатели на флагманите на Samsung вече могат да
ги поръчат на A1.bg
Публикувана: 15:15 / 15.02.2022

И трите модела от серията Galaxy S22 са съвместими с 5G ULTRA Малко след официалното събитие
по представянето на новите модели от серията Galaxy S22, А1 България даде старт на
предварителните поръчки на новите устройства. За Galaxy S22 Ultra кампанията по предварителни
поръчки ще продължи до 24 февруари, включително, а от следващия ден ще започнат доставките
за най-нетърпеливите потребители, поръчали от сайта на А1.
Galaxy S22+ и S22 също ще могат да се поръчат предварително, като официалният старт на
доставките ще бъде потвърден допълнително. Най-нетърпеливите любители на новите технологии,
които направят поръчка през A1.bg, ще получат бонус – оригинални безжични слушалки Galaxy Buds
Pro. За тази цел потребителите трябва да бъдат сред първите 500 човека, направили поръчка на
някои от новите модели от серията Galaxy S22 .
Какво отличава новите флагмани?
„S” сериите на Samsung винаги включват предложенията на бранда в най-високия клас. Новите
устройства представят най-съвременните технологии и впечатляват със софтуерни и хардуерни
подобрения спрямо предходните модели. Смартфоните предлагат отлична комбинация от
възможности както за потребители, които ще ги използват за развлечение, така и за тези, които ще
ги използват предимно за работа. И трите модела са съвместими с 5G ULTRA мрежата на А1, в
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която скоростите достигат до над 1500 Mbps.
Дизайнът при Galaxy 22 и Galaxy 22+ е сходен – заоблени ъгли, тънки корпуси, изградени от здрав
алуминий и стъкло. Моделите включват защита с Gorilla Glass Victus+, като и при трите модела е
включена защита IP68 срещу прах и вода.
Дизайнът при Galaxy S22 Ultra се отличава с по-правоъгълна, но елегантна форма. Това е част от
прехода, предприет от Samsung още при предишното поколение флагмани, да обедини най-добрите
характеристики на своите две премиум серии – “S” и „Note”. На практика Galaxy S22 Ultra е първият
смартфон от серията, който включва характерния за “Note” стилус - S Pen. И трите смартфона са
съвместими с функциите на S Pen, с който навигирането из менюто е изключително лесно.
Потребителите ще останат впечатлени и от визуализацията на картината на екраните на
смартфоните, която впечатлява с кристално качество, дълбоки цветове и отличен светлинен
баланс. Дисплеите са от типа Infinity-O, Dynamic AMOLED 2X, с честота на опресняване на картината
от 120Hz.
Новите модели от серията Galaxy S22 могат да се похвалят със завидни параметри за обработка на
данни. Те включват едни от първите процесори, изградени по 4-нанометрова архитектура. Тя
спомага за обработване на повече процеси едновременно и предоставя по-бърза скорост, което
води до повече ползи за потребителите в ежедневната употреба на устройствата.
Любителите на смартфон фотографията също ще останат доволни. Те ще открият тройни
комбинации от задни камери при Galaxy S22 и Galaxy S22+ (50MP + 10 MP+ 12MP обективи), както и
четворна комбинация камери при Galaxy S22 Ultra: 108MP (широкоъгълна) 10MP (перископна) +
10MP (телефото) + 12MP (ултраширокоъгълна). С множество функции като заснемане на 8K видео,
auto-HDR, панорама, и с възможност за заснемане на изображения с кристално качество, камерите
на новите флагмани от серията Galaxy S22 ще бъдат сред топ предложенията за тази година от
Samsung.
Освен страхотен хардуер, новите смартфони включват последната версия на операционната
система Android – 12, в комбинация с интуитивния интерфейс от Samsung – One UI 4.1, предлагащи
повече функции и удобства за потребителите.
Galaxy Buds Pro – перфектен аксесоар за повече музика и разговори
Като допълнителен комплимент първите 500 човека, които направят поръчка на някой от моделите
Galaxy S22, Galaxy S22+ или Galaxy S22 Ultra, ще получат с тях комплект слушалки Galaxy Buds Pro.
Безжичните слушалки дават повече свобода на потребителите, като им предлагат по-добро звуково
изолиране на фоновия шум, в съчетание с кристално ясен звук при разговори и отлични звукови
нюанси при слушане на музика. Активното шумопотискане (ANC) на Galaxy Buds Pro намалява
фоновия шум с до 99%, което в градска среда допринася за по-добър звук, независимо дали се
разхождаме из улиците, дали пътуваме или сме на шумно място. Трите вградени микрофона на
слушалките допринасят за провеждането на разговори с ясно изразени гласове, без фонов шум.
Слушалките имат двупосочни говорители със звук от AKG, които осигуряват по-добър звук при
високите тонове и по-дълбоки басове при ниските.

novinata.bg - Стефан Аспарухов е назначен за заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството
Публикувана: 15:15 / 15.02.2022

Със заповед на министър-председателя Кирил Петков за заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството е назначен Стефан Аспарухов. Аспарухов е доцент в Университета по
архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София. От 2009 г. до настоящия момент работи като
архитект-проектант и консултант в сферата на строителството. В периода 2016 г. – февруари 2020
г. е главен архитект на Община Елин Пелин. Висшето си образование получава в УАСГ, където през
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2009 г. придобива магистърска степен по архитектура. Притежава и магистърска степен по
икономика от УНСС, придобивайки я като първенец на випуска. Със заповед на премиера от
длъжността заместник-председател на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор
е освободена Даниела Миланова-Горчева.

dunavmost.com - Стефан Аспарухов е назначен за заместник-министър в МРРБ
Публикувана: 15:15 / 15.02.2022

Аспарухов е доцент в Университета по архитектура, строителство и геодезия
Аспарухов е доцент в Университета по архитектура, строителство и геодезия Снимка: МРРБ
Със заповед на министър-председателя Кирил Петков за заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството е назначен Стефан Аспарухов
Аспарухов е доцент в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София. От
2009 г. до настоящия момент работи като архитект-проектант и консултант в сферата на
строителството. В периода 2016 г. - февруари 2020 г. е главен архитект на Община Елин Пелин.
Висшето си образование получава в УАСГ, където през 2009 г. придобива магистърска степен по
архитектура. Притежава и магистърска степен по икономика от УНСС, придобивайки я като
първенец на випуска.

marica.bg - Назначиха Стефан Аспарухов за зам.-министър на регионалното
развитие
Публикувана: 15:15 / 15.02.2022

Със заповед на министър-председателя Кирил Петков за заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството е назначен Стефан Аспарухов. Аспарухов е доцент в Университета по
архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София. От 2009 г. до настоящия момент работи като
архитект-проектант и консултант в сферата на строителството. В периода 2016 г. - февруари 2020 г.
е главен архитект на Община Елин Пелин. Висшето си образование получава в УАСГ, където през
2009 г. придобива магистърска степен по архитектура. Притежава и магистърска степен по
икономика от УНСС, придобивайки я като първенец на випуска. Със заповед на премиера от
длъжността заместник-председател на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор
е освободена Даниела Миланова-Горчева.

frognews.bg - Назначиха зам.-министър на регионалното развитие и
благоустройството
Публикувана: 15:15 / 15.02.2022

Аспарухов е доцент в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София,
съобщиха от правителствената пресслужба.
От 2009 г. до настоящия момент работи като архитект-проектант и консултант в сферата на
строителството. В периода 2016 г. - февруари 2020 г. е главен архитект на Община Елин Пелин.
Висшето си образование получава в УАСГ, където през 2009 г. придобива магистърска степен по
архитектура. Притежава и магистърска степен по икономика от УНСС, придобивайки я като
първенец на випуска.
Със заповед на премиера от длъжността заместник-председател на Държавната агенция по
метрологичен и технически надзор е освободена Даниела Миланова-Горчева
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epicenter.bg - Стефан Аспарухов е назначен за заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството
Публикувана: 15:10 / 15.02.2022

Със заповед на министър-председателя Кирил Петков за заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството е назначен Стефан Аспарухов.
Аспарухов е доцент в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София. От
2009 г. до настоящия момент работи като архитект-проектант и консултант в сферата на
строителството. В периода 2016 г. - февруари 2020 г. е главен архитект на Община Елин Пелин.
Висшето си образование получава в УАСГ, където през 2009 г. придобива магистърска степен по
архитектура. Притежава и магистърска степен по икономика от УНСС, придобивайки я като
първенец на випуска.
Със заповед на премиера от длъжността заместник-председател на Държавната агенция по
метрологичен и технически надзор е освободена Даниела Миланова-Горчева.

politika.bg - Стефан Аспарухов стана зам.-министър на регионалното развитие
Публикувана: 15:10 / 15.02.2022

Със заповед на министър-председателя Кирил Петков за заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството е назначен Стефан Аспарухов.
Стефан Аспарухов е доцент в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в
София. От 2009 г. до настоящия момент работи като архитект-проектант и консултант в сферата на
строителството. В периода 2016 г. - февруари 2020 г. е главен архитект на община Елин Пелин.
Висшето си образование получава в УАСГ, където през 2009 г. придобива магистърска степен по
архитектура. Притежава и магистърска степен по икономика от УНСС, придобивайки я като
първенец на випуска.
Със заповед на премиера от длъжността зам.-председател на Държавната агенция по метрологичен
и технически надзор е освободена Даниела Миланова-Горчева.

plovdivnews.bg - Кирил Петков назначи нов зам.- министър
Публикувана: 15:00 / 15.02.2022

Със заповед на министър-председателя Кирил Петков за заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството е назначен Стефан Аспарухов. Това съобщиха от пресцентъра на
Министерския съвет.
Аспарухов е доцент в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София.
От 2009 г. до настоящия момент работи като архитект-проектант и консултант в сферата на
строителството. В периода 2016 г. - февруари 2020 г. е главен архитект на Община Елин Пелин.
Висшето си образование получава в УАСГ, където през 2009 г. придобива магистърска степен по
архитектура.
Притежава и магистърска степен по икономика от УНСС, придобивайки я като първенец на випуска.
Със заповед на премиера от длъжността заместник-председател на Държавната агенция по
метрологичен и технически надзор е освободена Даниела Миланова-Горчева.

lupa.bg - Назначиха Стефан Аспарухов за зам.-министър в МРРБ
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Публикувана: 14:55 / 15.02.2022

Със заповед на министър-председателя Кирил Петков за заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството е назначен Стефан Аспарухов.Това съобщиха от пресцентъра на
Министерския съвет.
Аспарухов е доцент в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София. От
2009 г. до настоящия момент работи като архитект-проектант и консултант в сферата на
строителството. В периода 2016 г. - февруари 2020 г. е главен архитект на Община Елин Пелин.
Висшето си образование получава в УАСГ, където през 2009 г. придобива магистърска степен по
архитектура. Притежава и магистърска степен по икономика от УНСС, придобивайки я като
първенец на випуска.
Със заповед на премиера от длъжността заместник-председател на Държавната агенция по
метрологичен и технически надзор е освободена Даниела Миланова-Горчева.

insmarket.bg - Стефан Аспарухов е назначен за зам министър на регионалното
развитие
Публикувана: 14:55 / 15.02.2022

Последна редакция: 15 февруари 2022, 14:29
Той е доцент в УАСГ
Със заповед на министър-председателя Кирил Петков за заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството е назначен Стефан Аспарухов. Той е доцент в Университета по
архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София. От 2009 г. до настоящия момент работи като
архитект-проектант и консултант в сферата на строителството. В периода 2016 г. - февруари 2020 г.
е главен архитект на Община Елин Пелин.
Висшето си образование получава в УАСГ, където през 2009 г. придобива магистърска степен по
архитектура. Притежава и магистърска степен по икономика от УНСС, придобивайки я като
първенец на випуска.
Със заповед на премиера от длъжността заместник-председател на Държавната агенция по
метрологичен и технически надзор е освободена Даниела Миланова-Горчева.

alfarss.net - Стефан Аспарухов е назначен за зам.-министър на регионалното
развитие и благоустройството
Публикувана: 14:50 / 15.02.2022

Със заповед на министър-председателя Кирил Петков за заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството е назначен Стефан Аспарухов. Аспарухов е доцент в Университета
по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София. От 2009 г. до настоящия момент работи
като архитект-проектант и консултант в сферата на строителството. В периода 2016 г. - февруари
2020 г. е главен архитект на Община Елин Пелин. Висшето си образование получава в УАСГ, където
през 2009 г. придобива магистърска степен по архитектура. Притежава и...

dariknews.bg - Назначиха зам.-министър на регионалното развитие и
благоустройството
Публикувана: 14:40 / 15.02.2022

Със заповед на министър-председателя Кирил Петков за заместник-министър на регионалното
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развитие и благоустройството е назначен Стефан Аспарухов.
Аспарухов е доцент в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София,
съобщиха от правителствената пресслужба.
От 2009 г. до настоящия момент работи като архитект-проектант и консултант в сферата на
строителството. В периода 2016 г. - февруари 2020 г. е главен архитект на Община Елин Пелин.
Висшето си образование получава в УАСГ, където през 2009 г. придобива магистърска степен по
архитектура. Притежава и магистърска степен по икономика от УНСС, придобивайки я като
първенец на випуска.
Със заповед на премиера от длъжността заместник-председател на Държавната агенция по
метрологичен и технически надзор е освободена Даниела Миланова-Горчева.

kmeta.bg - Доцент бе назначен за зам.- министър на МРРБ, бил е гл. архитект на
община Елин Пелин – Kmeta.bg
Публикувана: 14:40 / 15.02.2022

Със заповед на министър-председателя Кирил Петков за заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството е назначен Стефан Аспарухов.
Аспарухов е доцент в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София. От
2009 г. до настоящия момент работи като архитект-проектант и консултант в сферата на
строителството. В периода 2016 г. – февруари 2020 г. е главен архитект на Община Елин Пелин.
Висшето си образование получава в УАСГ, където през 2009 г. придобива магистърска степен по
архитектура. Притежава и магистърска степен по икономика от УНСС, придобивайки я като
първенец на випуска.
Със заповед на премиера от длъжността заместник-председател на Държавната агенция по
метрологичен и технически надзор е освободена Даниела Миланова-Горчева.

kmeta.bg - Доцент бе назначен за зам.- министър на МРРБ, бил е гл. архитект на
община Елин Пелин – Kmeta.bg
Публикувана: 14:40 / 15.02.2022

Със заповед на министър-председателя Кирил Петков за заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството е назначен Стефан Аспарухов.
Аспарухов е доцент в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София. От
2009 г. до настоящия момент работи като архитект-проектант и консултант в сферата на
строителството. В периода 2016 г. – февруари 2020 г. е главен архитект на Община Елин Пелин.
Висшето си образование получава в УАСГ, където през 2009 г. придобива магистърска степен по
архитектура. Притежава и магистърска степен по икономика от УНСС, придобивайки я като
първенец на випуска.
Със заповед на премиера от длъжността заместник-председател на Държавната агенция по
метрологичен и технически надзор е освободена Даниела Миланова-Горчева.

faktor.bg - Стефан Аспарухов е назначен за зам.-министър на регионалното
развитие и благоустройството
Публикувана: 14:40 / 15.02.2022

Със заповед на министър-председателя Кирил Петков за заместник-министър на регионалното
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развитие и благоустройството е назначен Стефан Аспарухов. Аспарухов е доцент в Университета по
архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София, съобщиха от правителствената пресслужба.
От 2009 г. до настоящия момент работи като архитект-проектант и консултант в сферата на
строителството. В периода 2016 г. - февруари 2020 г. е главен архитект на Община Елин Пелин.
Висшето си образование получава в УАСГ, където през 2009 г. придобива магистърска степен по
архитектура. Притежава и магистърска степен по икономика от УНСС, придобивайки я като
първенец на випуска. Със заповед на премиера от длъжността заместник-председател на
Държавната агенция по метрологичен и технически надзор е освободена Даниела МилановаГорчева.
");
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zovnews.com - Стефан Аспарухов е назначен за зам.-министър на регионалното
развитие и благоустройството
Публикувана: 14:40 / 15.02.2022

Със заповед на министър-председателя Кирил Петков за заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството е назначен Стефан Аспарухов.
Аспарухов е доцент в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София. От
2009 г. до настоящия момент работи като архитект-проектант и консултант в сферата на
строителството. В периода 2016 г. – февруари 2020 г. е главен архитект на Община Елин Пелин.
Висшето си образование получава в УАСГ, където през 2009 г. придобива магистърска степен по
архитектура. Притежава и магистърска степен по икономика от УНСС, придобивайки я като
първенец на випуска.
Със заповед на премиера от длъжността заместник-председател на Държавната агенция по
метрологичен и технически надзор е освободена Даниела Миланова-Горчева.

btvnovinite.bg - Назначиха зам.-министър на регионалното развитие и
благоустройството
Публикувана: 14:35 / 15.02.2022

Стефан Аспарухов е назначен за заместник-министър на регионалното развитие и
благоустройството със заповед на премиера Кирил Петков, съобщиха от Министерския съвет.
Стефан Аспарухов е доцент в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в
София. От 2009 г. до настоящия момент работи като архитект-проектант и консултант в сферата на
строителството. В периода 2016 г. - февруари 2020 г. е главен архитект на община Елин Пелин.
Висшето си образование получава в УАСГ, където през 2009 г. придобива магистърска степен по
архитектура. Притежава и магистърска степен по икономика от УНСС, придобивайки я като
първенец на випуска.
Със заповед на премиера от длъжността зам.-председател на Държавната агенция по метрологичен
и технически надзор е освободена Даниела Миланова-Горчева.

24chasa.bg - Стефан Аспарухов е назначен за зам.-министър на МРРБ
Публикувана: 14:35 / 15.02.2022

Със заповед на министър-председателя Кирил Петков за заместник-министър на регионалното
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развитие и благоустройството е назначен Стефан Аспарухов, съобщиха от правителствената
пресслужба. Аспарухов е доцент в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София.
От 2009 г. до настоящия момент работи като архитект-проектант и консултант в сферата на
строителството. В периода 2016 г. - февруари 2020 г. е главен архитект на Община Елин Пелин.
Висшето си образование получава в УАСГ, където през 2009 г. придобива магистърска степен по
архитектура. Притежава и магистърска степен по икономика от УНСС, придобивайки я като
първенец на випуска. Със заповед на премиера от длъжността заместник-председател на
Държавната агенция по метрологичен и технически надзор е освободена Даниела МилановаГорчева.

bta.bg - Стефан Аспарухов е назначен за зам.-министър на регионалното развитие и
благоустройството
Публикувана: 14:35 / 15.02.2022

София, 15 февруари (Иван Лазаров, БТА) Със заповед на министър-председателя Кирил Петков за
заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството е назначен Стефан Аспарухов.
Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Стефан Аспарухов е доцент в
Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София. От 200...

blitz.bg - Кирил Петков разпореди увoлнение и назначение в едно от министерствата
СНИМКА
Публикувана: 14:30 / 15.02.2022

https://blitz.bg/politika/kiril-petkov-razporedi-uvolnenie-i-naznachenie-v-edno-ot-ministerstvatasnimka_news868569.html Blitz.bg
Аспарухов е доцент в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София.От
2009 г. до настоящия момент работи като архитект-проектант и консултант в сферата на
строителството. В периода 2016 г. - февруари 2020 г. е главен архитект на Община Елин
Пелин.Висшето си образование получава в УАСГ, където през 2009 г. придобива магистърска степен
по архитектура.Притежава и магистърска степен по икономика от УНСС, придобивайки я като
първенец на випуска.Със заповед на премиера от длъжността заместник-председател на
Държавната агенция по метрологичен и технически надзор е освободена Даниела МилановаГорчева.Стефан Аспарухов:

government.bg - Стефан Аспарухов е назначен за заместник-министър на
регионалното развитие и благоустройството
Публикувана: 14:30 / 15.02.2022

15.02.2022 Със заповед на министър-председателя Кирил Петков за заместник-министър на
регионалното развитие и благоустройството е назначен Стефан Аспарухов. Аспарухов е доцент в
Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София. От 2009 г. до настоящия
момент работи като архитект-проектант и консултант в сферата на строителството. В периода 2016
г. - февруари 2020 г. е главен архитект на Община Елин Пелин. Висшето си образование получава в
УАСГ, където през 2009 г. придобива магистърска степен по архитектура. Притежава и магистърска
степен по икономика от УНСС, придобивайки я като първенец на випуска. Със заповед на премиера
от длъжността заместник-председател на Държавната агенция по метрологичен и технически
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надзор е освободена Даниела Миланова-Горчева.

vestnikstroitel.bg - Стефан Аспарухов е назначен за заместник-министър на
регионалното развитие и благоустройството « Строител
Публикувана: 14:25 / 15.02.2022

Със заповед на министър-председателя Кирил Петков за заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството е назначен Стефан Аспарухов.
Аспарухов е доцент в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София. От
2009 г. до настоящия момент работи като архитект-проектант и консултант в сферата на
строителството. В периода 2016 г. – февруари 2020 г. е главен архитект на Община Елин Пелин.
Висшето си образование получава в УАСГ, където през 2009 г. придобива магистърска степен по
архитектура. Притежава и магистърска степен по икономика от УНСС, придобивайки я като
първенец на випуска.
Със заповед на премиера от длъжността заместник-председател на Държавната агенция по
метрологичен и технически надзор е освободена Даниела Миланова-Горчева.
0 0 vote Article Rating

vestnikstroitel.bg - Стефан Аспарухов е назначен за заместник-министър на
регионалното развитие и благоустройството « Строител
Публикувана: 14:25 / 15.02.2022

Със заповед на министър-председателя Кирил Петков за заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството е назначен Стефан Аспарухов.
Аспарухов е доцент в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София. От
2009 г. до настоящия момент работи като архитект-проектант и консултант в сферата на
строителството. В периода 2016 г. – февруари 2020 г. е главен архитект на Община Елин Пелин.
Висшето си образование получава в УАСГ, където през 2009 г. придобива магистърска степен по
архитектура. Притежава и магистърска степен по икономика от УНСС, придобивайки я като
първенец на випуска.
Със заповед на премиера от длъжността заместник-председател на Държавната агенция по
метрологичен и технически надзор е освободена Даниела Миланова-Горчева.
0 0 vote Article Rating

gov.bg - Стефан Аспарухов е назначен за заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството
Публикувана: 14:20 / 15.02.2022

Стефан Аспарухов е назначен за заместник-министър на регионалното развитие и
благоустройството
15.02.2022
Със заповед на министър-председателя Кирил Петков за заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството е назначен Стефан Аспарухов.
Аспарухов е доцент в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София. От
2009 г. до настоящия момент работи като архитект-проектант и консултант в сферата на
строителството. В периода 2016 г. - февруари 2020 г. е главен архитект на Община Елин Пелин.

52

Преглед на медиите
16.2.2022 г. / Сряда

Висшето си образование получава в УАСГ, където през 2009 г. придобива магистърска степен по
архитектура. Притежава и магистърска степен по икономика от УНСС, придобивайки я като
първенец на випуска.
Със заповед на премиера от длъжността заместник-председател на Държавната агенция по
метрологичен и технически надзор е освободена Даниела Миланова-Горчева.

trud.bg - Петков назначи Стефан Аспарухов за заместник-министър на регионалното
развитие
Публикувана: 14:20 / 15.02.2022

Със заповед на министър-председателя Кирил Петков за заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството е назначен Стефан Аспарухов, съобщиха от правителствената
информационна служба. Аспарухов е доцент в Университета по архитектура, строителство и
геодезия (УАСГ) в София. От 2009 г. до настоящия момент работи като архитект-проектант и
консултант в сферата на строителството. В периода 2016 г. - февруари 2020 г. е главен архитект на
Община Елин Пелин. Висшето си образование получава в УАСГ, където през 2009 г. придобива
магистърска степен по архитектура. Притежава и магистърска степен по икономика от УНСС,
придобивайки я като първенец на випуска. Със заповед на премиера от длъжността заместникпредседател на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор е освободена Даниела
Миланова-Горчева.

novini.vratsa.eu - Назначиха зам.-министър на регионалното развитие и
благоустройството
Публикувана: 14:20 / 15.02.2022

15 Февруари, 14:16 0
Със заповед на министър-председателя Кирил Петков за
заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството е назначен Стефан Аспарухов.
Аспарухов е доцент в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София,
съобщиха от правителствената пресслужба. От 2009 г. до настоящия момент работи като архитектпроектант и консултант в сферата на строителството. В периода 2016 г. - февруари 2020 г. е главен
архитект на Община Елин Пелин. Висшето си образование получава в УАСГ, където през 2009 г.
придобива магистърска степен по архитектура. Притежава и магистърска степен по икономика от
УНСС, придобивайки я като първенец на випуска. Със заповед на премиера от длъжността
заместник-председател на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор е освободена
Даниела Миланова-Горчева.

fakti.bg - Миро избяга от Галя
Публикувана: 14:20 / 15.02.2022

Изглежда Миро толкова много държи да не се доближава до своята бивша дуетна половинка Галя от
„Каризма”, че е готов да избяга от България, когато тя посещава родината.
Миналата седмица стана ясно, че певицата си е дошла у нас, след като изкара доста месеци в
Лондон, където е живее по принцип. Няколко дни по-късно Миро показа снимки от английската
столица, след като от доста време не беше стъпвал в нея, забеляза Хотарена.
Дали това разминаване е случайно, или не, не става ясно, но е факт, че двамата бивши колеги
отдавна не са се застоявали в едно и също помещение, а сега – явно и в една и съща държава.
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Самата Галя няма нищо против да се среща с бившия си сценичен партньор и дори отново да пее с
него, но той упорито избягва подобни срещи. Докато е в Лондон, Миро изкарва времето си в
разходки и разглеждане на красивата английска архитектура. Галя пък се среща със стари познати
и приятели в България, предава lupa.bg.

actualno.com - Поддръжката на АМ Струма за месец веднъж е 54 000 лв., друг път –
над 1,1 млн. лева
Публикувана: 14:15 / 15.02.2022

На 9-ти февруари е обявена процедура за дейности по поддържане (текущо, зимно и ремонтновъзстановителни работи при аварийни ситуации) на 56 км от АМ „Струма“ в територията на три
области – София, Перник и Кюстендил. Чрез събиране на оферти с обява се търси изпълнител на
заложените дейности в срок от пет месеца с прогнозна стойност 270 000 лева без ДДС. Излиза, че
предвидената за всеки от тези месеци сума е 54 000 лева. Офертите ще се отварят на 22-ри
февруари.
Днес, 15 февруари, АПИ пусна друга процедура за същия аутобан. Механизмът на възлагане е чрез
открита процедура. Срокът ѝ е три години, а прогнозната стойност - 41 018 177 лева без ДДС. Тази
сума, разделена на 36 (колкото са месеците в три години) прави 1 139 393 лева на месец. Офертите
ще се отварят на 15-ти март.
От описанията на дейностите – доста сходно между двете поръчки, не става ясно защо веднъж един
месец поддръжка ще струва 54 000, а друг път – над 1 100 000 лева. Важно е да се отбележи, че в
двете изрично е посочено зимно поддържане, аварийно-възстановителни работи за незабавно
възстановяване на минимално ниво на обслужване след възникване на аварийни ситуации
(свлачищни явления, срутвания, изравяния, разрушения на мостови съоръжения, лавини) и др.,
липсата на които в първата би било що-годе обяснение за фрапантната разлика в
остойностяването.
Същият участък от Струма е възложен в началото на март 2018 г. на така добре известната
държавна фирма "Автомагистрали" ЕАД. Договорът ѝ е на стойност 10 млн. лв. с продължителност
48 месеца и изтича в края на този месец.
Както става ясно обаче от подписано в началото на миналата година допълнително споразумение,
за дружеството е било одобрено допълнително задание на стойност 30,5 млн. лв. с ДДС за
укрепване и обезопасяване на скатове при км 31+690 до км 33+820 на АМ "Струма" – ляво платно,
чрез полагане на система за високо якостни мрежи, анкери и въжета. Впоследствие – май месец
2021-ва година, Сметната палата се произнесе, че въпросното укрепване и обезопасяване на
скатове не е включено в дейностите, които следва да се извършват при поддържането на
автомагистралата.
"Съгласно документацията за участие в обществената поръчка, към превантивното поддържане е
включена дейност по укрепване на откоси, но не са посочени дейности по укрепване на скатове", се
уточнява в доклада на Сметната палата.
Още: Месец след трагедията на "Струма": Хванат с тел знак и проблемна маркировка

alfarss.net - „Демократична България“ настоява за отстраняване на главния
архитект на София
Публикувана: 13:10 / 15.02.2022

Предстои нова проверка на Направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община.
Това става ясно от отговор на вицепремиера и министър на регионалното развитие и
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благоустройството Гроздан Караджов на въпрос на депутата Ивайло Мирчев от „Демократична
България“

actualno.com - Кметът на район "Оборище": ГЕРБ първи са разрешили събарянето на
бившето хърватско посолство
Публикувана: 12:40 / 15.02.2022

Администрацията на район „Оборище“ няма отношение към събарянето на сградата на бившето
хърватско посолство на ул. „Велико Търново“ №32, под това решение не стои мой подпис.
Това заяви кметът на район „Оборище“ Николай Александров по БНТ по повод избухването на
скандала със събарянето на къщата в елитния столичен квартал, който стигна до Столична община
и дори до Народното събрание. През уикенда депутатът от ГЕРБ Тома Биков обвини
администрацията на „Оборище“, че е виновна за бутането на къщата. Възможно обяснения за
намесата на Биков е, че кметът на района е представител на коалицията „Демократична България“,
с която ГЕРБ са в противоборство.
Районният кмет Александров поясни още, че двуетажната сграда, на чието място се предвижда да
се издигне шестетажна жилищна кооперация, не е паметник на културата и че не се изисква
разрешение от районната администрация дали тя да бъде премахната или да остане. От
обясненията на районната администрация става ясно още, че решението на мястото на къщата да
се издигне жилищна сграда е взето още през 2018 г. чрез утвърждаването на Подробен устройствен
план на зоната, подписан от главния архитект на София Здравко Здравков.
„Режимът за бутането на сградата е уведомителен. Подпис има единствено от инженер в
техническия отдел на района, който съгласува проектите за нейното премахване. Собственикът има
право да се разпорежда с неговата си собственост, както намери за добре. Но той трябва да
уведоми общината, да представи проект как точно ще го направи, който да съгласува с нашата
районна администрация“, каза още Александров, пише в. "Сега".
Той допълни, че собственикът на имота е внесъл такъв проект в район „Оборище“, поради което
тамошната администрация няма право да му забрани да бутне сградата. „В позицията сме да
защитаваме обществения интерес, но има и частна собственост, която ние трябва да уважаваме и
да спазваме закона“, обобщи Александров.
В края на миналата седмица сградата на ул. „Велико Търново“ №32 бе съборена. Къщата е бивш
паметник на културата, но защитеният статут й е отнет през 1993 г.
След като стана ясно, че къщата ще бъде съборена, председателят на Столичния общински съвет
Георги Георгиев, който е представител на ГЕРБ, атакува кмета на „Оборище“. „Не приемам за честно
заради нечие бездействие и необясними действия, да изгубим още една знакова сграда в сърцето
на столицата. Главният архитект на София Здравко Здравков не е издавал разрешение за строеж
на нейно място и се питам на какво основание от района са позволили събарянето й“, се казваше в
поста на Георгиев във „Фейсбук“.
От район „Оборище“ обаче отговориха, че именно Здравко Здравков е виновен затова, че сградата е
предвидена за премахване. „Представителите на ГЕРБ или са некомпетентни, или се опитват да
освободят от отговорност главния архитект, които е одобрил ПУП, съгласно който съществуващата
сграда не се запазва, а на нейно място се предвижда нова шестетажна жилищна сграда. При това
положение проектите ПБЗ и ПУСО нямаше как да не бъдат съгласувани от главния инженер на
„Оборище“, защото отказът от съгласуване би бил нарушение на закона", обясняват още от
районната админисътрация.
От Столична община отговориха, че компетенциите по плана за разрушаване на сградата са на
районите администрации и само те могат, както и в случая са направили, да издадат това
разрешение. "Съгласно становище на Министерство на културата, изпратено в Столична община
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през 2015 г., къщата на ул. „Велико Търново“ №32 „не притежава статут на недвижима култура
ценност“. С това становище министерството е съгласувало исканото от собственика на имота
изменение на подробния устройствен план. Изменението на плана, съгласувано от НИНКН и от МК, е
преминало през съдебен контрол и е влязло в сила. До момента за имота няма внесени
инвестиционни проекти и няма издавано разрешение за строеж от главния архитект на Столична
община. Направление „Архитектура и градоустройство“ не е заверявало план за безопасност и
здраве за премахване на съществуващата сграда. Съгласно разпоредите на ЗУТ такива
правомощия имат главните инженери на райони, в случая, главният инженер на район „Оборище“. На
9 февруари 2022 г. в Столична община беше получено писмо от арх. Петър Петров, директор на
НИНКН, с което уведомява, че НИНКН е в процедура по изготвяне на заключителна оценка за
къщата на ул. „Велико Търново“ №32 по постъпило през 2018 г. заявление. Във връзка с
постъпилата информация главният архитект на Столична община арх. Здравков е разпоредил
проверка на издадените от район „Оборище“ документи във връзка с казуса", се казва в
становището на Столична община.

bgpost.bg - ВРЕМЕННИ ПРЕКЪСВАНИЯ ПРИ ПРОДАЖБИ НА ВИНЕТКИ И МАРШРУТНИ
КАРТИ
Публикувана: 12:25 / 15.02.2022

Български пощи уведомява своите клиенти, че са установени прекъсвания в процеса на продажба на
винетки и маршрутни карти в централната система на Агенция „Пътна инфраструктура“. Работи се
по отстраняването на техническите причини. Клиентите ще бъдат информирани при
възстановяване на нормалната работа.

svejo.net - Преустройството на къща и нейната нова "модерна" визия
Публикувана: 12:05 / 15.02.2022

Home » Блог » Преустройство на малка „стара” къща Преустройство на малка „стара” къща
Много често имаме къща, която вече е на много години, времето е оставило своя отпечатък от
различните поколения и е време да влезе във форма като направим цялостно преустройство, което
да я превърне в един модерен и удобен дом.
При започване на подобно преустройства е важно
да се знае, че е възможно да се увеличи площта ако това е необходимо в зависимост от нуждите на
нейните собственици и техните интереси и начин на живот. За тази цел се започва първо с
проектирането на тези площи за разширяване и получаване на повече удобства при тези повечето
„едноетажни къщи”. Не трябва все пак да се забравя, че те трябва да съответства на местната
архитектура и среда. Ако има промени за разширяване се изчислява къде най-безпроблемно може
да бъде добавено в зависимост и от терена, както и спазването на съответните отстояния от
съседните парцели. Ако къщата има таван, който е...

btvnovinite.bg - Руският посланик в ЕС: Няма да нахлуем в Украйна, освен ако не ни
провокират
Публикувана: 11:35 / 15.02.2022

Няма да нахлуем в Украйна, освен ако не ни провокират да го направим. Това заяви руският
посланик в ЕС Владимир Чижов в интервю за британския вестник "Гардиън".
"Ако украинците предприемат атака срещу Русия, не бива да се изненадвате, ако контраатакуваме
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или ако те започнат да убиват по един възмутителен начин руски граждани независимо къде, в
Донбас или на друго място", добави Чижов, който представлява Русия в Брюксел от 2005 г.
Чижов предупреди, че украинска провокация би могла да подтикне Кремъл да действа.
Дипломатът определи твърденията, че руски войски вече са в региона на Донбас, като "лъжа", но
предупреди, че внезапна ескалация на конфликта там или украинска "провокация" може да ускори
действията на Кремъл.
"Онова, което искам да кажа, като говоря за провокация, е, че те могат да организират инцидент
срещу самопровъзгласилите се републики в Донбас, да ги провокират, после да ги ударят с всички
сили, предизвиквайки по този начин реакция от Русия с цел да се избегне хуманитарна катастрофа
на нейните граници", заяви още той.
Посланикът на Русия в ЕС заяви, че Москва е в правото си да предприеме "контраатака", ако сметне,
че трябва да защити руските граждани, живеещи в Източна Украйна.
Правителството на САЩ твърди, че разполага с доказателства, че Москва планира точно такава
провокация, каквато според Чижов може да предприеме Киев. Миналия месец американски
служители оповестиха твърдения, че разполагат с доказателства за план за изготвяне на "много
графичен" фалшив видеозапис на украинска атака, пише още „Гардиън“.
Чижов отхвърли опасенията на Запада за предстоящ конфликт, като заяви, че броят на руските
войски по границата с Украйна е равен на този по време на мащабното военно учение "Запад 21",
проведено през септември миналата година.
"Никой не каза нито дума тогава", заяви руският посланик.
На този фон военните анализатори определят мащаба и състава на струпването като
безпрецедентни.
Чижов заяви още, че вярва, че „дипломатическия блиц“ от последните седмици все още може да
завърши с решение, което да е изгодно за всички страни. Кремъл се стреми да блокира бъдещото
членство на Украйна в НАТО - искане, отхвърлено от Запада, както и да започне обсъждане на нова
архитектура за сигурност в Европа.

burgas-podlupa.com - Фирма фаворит на ГЕРБ получи нов договор без конкурс в
София
Публикувана: 10:35 / 15.02.2022

Срещу 540 000 лв. "Софекострой" ще чисти външните зони на завода за боклука в с. Яна Без търг и
конкурс Столична община даде нов договор на собствената си общинска фирма "Софекострой",
която до началото на м.г. се казваше "Чистота Искър". Срещу 540 000 лв. без ДДС на дружеството е
възложено да чисти сградите, вътрешните пътища и пешеходните зони на общинския завод за
обработка на боклука на София в село Яна. „Софекострой“ не е имал никаква конкуренция да получи
поръчката, става ясно от конкурсната документация. Срокът на споразумението е 24 месеца до
края на януари 2024 г. Схемата е като с държавната "Автомагистрали" - използвана е т.нар.
"инхаус" процедура. Както "Сега" писа, през зимата на 2021 г. управляващите в София – коалициите
ГЕРБ-СДС и ВМРО-„Атака“, преименуваха "Чистота Искър" на "Софекострой". По същото време те
наложиха и приемането на 5-годишен бизнес план за развитието на дружеството. Ключов момент в
него бе трансформирането на фирмата от почистваща в такава, която се занимава също и
със "строителни и ремонтни дейност, реконструкции и дейности по изграждане, ремонт, цялостна
или частична реконструкция и благоустройство на образователна или друг вид публична
инфраструктура". Промените на името и дейностите на фирмата бяха свързани с тенденция, която
стана особено видима през 2020 г. и 2021 г. – бившата "Чистота Искър" да получава без конкурси
поръчки не само в областта на почистването, но и в много други сфери, включително в
строителството. През 2021 г. от "Московска" 33 й възложиха поръчките за изграждането на новите
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клетки за маймуните в Зоопарка, ремонта на уличното осветление по ул. "Тодорини кукли" в район
"Подуяне", ремонта на градинки, алеи и т.н. През 2020 г. "Чистота Искър" бе натоварена и със
строително-монтажните работи на детска градина във "Връбница". През октомври 2021
г. "Капитал" съобщи, че от средата на 2020 г. фирмата е получила чрез т.нар. инхаус възлагане 15
общински договори на стойност за общо 12.8 млн. лв. В същото време обаче продължава да не е
ясно дали "Софекострой" извършва със собствен ресурс поръчките , които получава без никакво
състезание, или превъзлага дейностите на частни подизпълнители. През 2019 г. се разбра, че
предишната година "Чистота Искър" е пренасочила над 12 млн. лв. (около 97% от субсидията си,
получена за почистването на районите "Красно село", "Красна поляна" и "Люлин"), за наем на техника
от частната фирма "Грийн партнърс" АД. Като неин краен собственик впоследствие бе огласен
известният бизнесмен Румен Гайтански, наричан още Вълка. През зимата на 2020 г. дружества на
Гайтански официално получиха договори за чистотата в няколко района на София. След
направените разкрития кметът Йорданка Фандъкова съобщи, че заради скандалния и непрозрачен
начин, по който "Чистота Искър" е управлявана, предишният директор на фирмата Юлиан Михайлов
е сменен и че лично тя е сезирала прокуратурата за злоупотреби. И досега обаче няма информация
проверката да е довела до някакви резултати и последствия. В същото време през
януари м.г. изпълнителният директор на "Софекострой" Цветомир Жеков, който е бивш кмет на
район "Изгрев" от ГЕРБ, лаконично даде да се разбере, че дружеството продължава да извършва
дейност не само със собствен ресурс. Това се случвало поради липсата на достатъчно техника и
механизация. По тази причина Жеков поиска, а управляващите в София му гласуваха "Софекострой"
да похарчи около 3,3 млн. лв. без ДДС за закупуването на нови машини . Въпреки че фирменият
бизнес план бе в обем от около 50 стр., от него така и не ставаше ясно в коя съществуваща или
бъдеща дейност ще бъдат използвани новите машини.

24chasa.bg - Пловдивчанин осъди АПИ да му върне парите за повторно платена
винетка
Публикувана: 09:50 / 15.02.2022

Агенция „Пътна инфраструктура“ ще трябва да върне парите на пловдивчанин, платил винетка за
колата си два пъти. Това следва от решение на Пловдивския районен съд, към който човекът се
обърнал, след като от АПИ отказали да му възстановят сумата доброволно. Той си купил годишна
винетка на 13 април м. г., но при въвеждането на данните в системата пропуснал една цифра от
номера на автомобила. След това платил таксата втори път, изписал коректно номера и се снабдил
с електронна винетка. По-късно изпратил на АПИ мейл, в който описал случилото се, и поискал да си
получи обратно парите от първата такса. От пътната агенция отказали с мотива, че срещу всяко
едно от плащанията е била издадена отделна електронна винетка , а и в закона не е предвидена
възможност за възстановяване на такси по погрешно декларирани данни. Състав на Пловдивския
районен съд обаче намира, че в случая няма две винетки за една и съща кола, защото първия път
номерът на автомобила не е бил въведен точно и валиден документ не би могъл да бъде издаден.
Така искът на шофьора е уважен с решение, което подлежи на обжалване пред Окръжния съд в
Пловдив.

manager.bg - Архитектът днес има много повече отговорности за средата, която
създава
Публикувана: 08:30 / 15.02.2022

Арх. Цветан Петров е управител на "Иво Петров - Архитекти". За последните 15 години той успява да
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превърне архитектурното студио в успешен модел за български архитектурен екип на световно
ниво. Снимка: Личен архив
Не създаваме проекти, които не харесваме. За нас всеки един проект е наша мечта със свой чар и
своя характерна особеност за средата, в която е, казва арх. Цветан Петров, управител на
архитектурно студио "Иво Петров-Архитекти"
- За какво мечтаехте, когато поехте управлението на „Иво Петров-Архитекти“?
- Да има българска компания, която да предоставя пълен спектър от услуги така, както към онзи
момент вече бе практика в развитите страни. Мечтаех за компания, която да може да поема
мащабни проекти в България, да си партнира с чуждестранни инвеститори и с международни
архитектурни и инженерни екипи. Това бе двигателят на прогреса ни през годините.
- Кой беше моментът, в който разбрахте, че сте успели?
- Успехът дойде стратегически с постоянството и няколко основни стъпки. На първо място е
големият екип, на който заложихме – хора, развити в различни области и чрез които разчитаме на
вътрешни ресурси при развитието на проектите. Другият ни успех дойде от това, че последвахме
международния тренд – проектирането да бъде BIM, не просто чрез създаване на обемни,
триизмерни проекти, а такива, които да съдържат в себе си много повече. Вярвам, че ни предстои
още развитие в тази посока, защото именно тук е мястото на Blockchain технологиите в
архитектурния бизнес.
Какво отличава „Иво Петров-Архитекти“ от другите архитектурни студия в България?
- Ние сме мултидисциплинарна компания, която за разлика от другите на пазара предлага всички
типове услуги, свързани с инвестиционните проекти: индустриални, жилищни, публични или
градоустройствени. Постоянният ни стремеж да предоставяме услуги с все по-високо качество
продължава да ни движи напред и да отличава името ни на пазара.
- Кое е най-голямо постижение за ИПА?
- Най-голямото постижение на компанията е екипът, с който работим. Това са най-добрите
специалисти в сферата в България, които непрестанно имат интерес да се развиват професионално.
Хора, поставили професията, качеството на проектите си и доброто обслужване на първо място. Ние
нямаме нищо друго освен качествени хора.
- С какво не можете да се справите все още?
- Липсата на достатъчно нови хора, с които да отговорим на нарастващия интерес към компанията.
Планираме все повече активности като собствена академия за развитие на таланти, стажове, с
които да изграждаме кадри и да помагаме на младите колеги в екипа да се развиват.
- Какво се промени в проектите за последните години?
- Станаха много по-ясни, защото проблемите, от които страда нашата компания – липсата на
достатъчно специалисти, са и проблемите, от които страда браншът като цяло. Все повече ни се
налага да работим с по-млади и неопитни колеги на всички нива, което ни кара да проектираме побавно, но с повече яснота и изчерпателност.
Самият бизнес също се трансформира, строителните компании се ориентират към повече
прозрачност и отвореност към клиентите си. Всички тези фактори чертаят миграцията, посоката на
бъдещето – по-ясни и пълни проекти, съдържащи все повече информация в себе си.
- Каква е ролята на архитекта за създаването на по-добра среда на живот?
- Архитектът като медиатор – това е новата и важна роля, която той има в инвестиционния процес и
средата, към която трябва да се адаптираме. Ако доскоро основната ни задача бе контактът с
клиенти и администрация, то днес очакванията са да осъществим диалог между инвеститорите,
общината и обществото, което става все по-активно и изискващо. Именно тук е нашето място – да
сбъднем това общуване с гражданското общество, тъй като то е неизчерпаем извор на свежи и
приложими идеи, с които да покрием дефицитите на средата. То проявява нетърпимост към това да
ходи по кални улици, да няма къде да запише детето си на градина, да няма подходящи места за
семейни разходки или приятно прекарано свободно време. Това вече са случилите се неща, в които
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всички – отговорният бизнес, архитекти и гражданско общество, трябва да се включим и заедно да
променим.
- Какво мечтаете да проектирате?
- Това, което мечтаем, това правим. Ние не създаваме проекти, които не харесваме. За нас всеки
един проект е наша мечта със свой чар и своя характерна особеност за средата, в която е.
Постигаме я с креативни решения и с внимание към детайла, стремим се всеки проект да отговаря
на специфичните нужди на инвеститора и да помага на хората да живеят и да се чувстват по-добре.
„Иво Петров – Архитекти“ е утвърдена архитектурна компания, предоставяща комплексни услуги в
инвестиционното проектиране на жилищни, индустриални и обществени сгради, интериорен дизайн,
развитие на градска среда, моделиране и създаване на дигитални двойници на съществуващи
архитектурни обекти. Основана през 1990 г. с амбицията да създава архитектура, която подобрява
средата, днес компанията непрестанно се стреми към световните стандарти, внедрява нови
технологии и услуги и развива екипа си, печелейки доверието на едни от най-големите български и
международни инвеститори на пазара.
Текстът е публикуван в специалното издание на Мениджър "Първите в бизнеса 2021"
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