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Построиха голям спортен комплекс  
в Павликени

Габрово пуска тръжни процедури в аванс
Общината ще реализира проекти за 25 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“

20 млн. лв. от новата ПРСР 
за противопожарни кули 

„HTI България” откри 
новата си складова база

До средата на 2016 г. отварят общинските мерки 
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Тръжни процедури в 
аванс за бъдещите проек-
ти на Габрово по новата 
Оперативна програма „Ре-
гиони в растеж“ подготвя 
общината. Тя ще разпола-
га с 25 млн. лв. финансов 
ресурс за подобряване на 
градската среда, образо-
вателната и социалната 
инфраструктура.

Вече е ясно кои са обек-
тите и за да не се бавят 
строителните дейности, 
ще се работи в аванс, каза 
кметът на Габрово Таня 

Христова. Става дума за 
реконструкция на кръго-
вото кръстовище на пло-
щад „Беларусия”, изграж-
дане наново на Шиваровия 
мост с прилежащите му 
пространства, а също 
така обновяване на парк 
„Баждар“, на т.нар. „Из-
точна улица” и ремонт на 
Трето и Осмо училище и 
Дома на културата.

„Всички посочени обек-
ти са важни и трябва да 
направим възможното да 
ги включим в ограничения 
финансов ресурс. Про-
цесът вече е започнал. 
Предстои да се събере 
работна група от раз-

лични организации, които 
представляват местната 
общност, и да се изготви 
списъкът на инвести-
ционните проекти. Кога-
то минат на обществено 
обсъждане и бъдат одо-
брени, общината веднага 
ще изготви проектните 
фишове и ще започне под-
готовка за поръчки. Така 
че съвсем реалистично е 
догодина строителният 
сезон да започне ударно 
с поне три от планира-
ните“, каза още Таня Хри-
стова.

В района на площад 
„Беларусия” се предвиж-
да и благоустрояване на 

парка и прилежащи квар-
тални пространства по 
друг проект от допълни-
телния списък с резервни 
обекти за финансиране в 

рамките на схема „Зелена 
и достъпна градска среда“ 
на ОП „Регионално разви-
тие“. Там са определени 
два подобекта. Първият 

е наречен „Квартал 91“ и 
предлага частична про-
мяна в организацията на 
местата за паркиране 
с цел освобождаване на 
територия за вътреш-
ноквартална зона за от-
дих и игри. Прогнозната 
стойност на строител-
но-монтажните работи е 
358 867 лв.

Другият подобект е 
„Квартал 92” и ул. „Г. Кир-
ков“. Ще бъдат извършени 
благоустройствени дей-
ности – настилки, озеле-
няване, градско и парково 
оборудване, осветление, 
напоителна система, 
спортна площадка.

Голям спортен ком-
плекс, включващ покрит 
плувен басейн, кортове и 
игрище, беше открит в 
Павликени. Лентата пре-
рязаха световният шам-
пион по водно спасяване 
Веселин Стефанов, кме-
тът на Павликени инж. 
Емануил Манолов и упра-
вителят на „Калистратов 
Груп“ ООД инж. Павел Ка-
листратов.

Това е най-мащабната 
спортна инфраструктура, 
изпълнявана с европейски 
средства в общината. Съ-
оръжението е изградено 

от „Калистратов – Инфра” 
ДЗЗД по проект „Спорт, 
пълноценен отдих и раз-
влечения на територията 
на община Павликени“, фи-
нансиран от Програмата 
за развитие на селските 
райони. Договорът за без-
възмездната финансова 
помощ е на стойност 
6 915 134 лв. и е от ноем-
ври 2012 г., но първата ко-
пка на обекта е направена 
на 2 октомври 2014 г.

По време на церемони-
ята кметът сърдечно бла-
годари на изпълнителите 
за добрата организация, 

качество и коректност. 
Първи в новия басейн 

е плувал Антъни Иванов 
– носител на два нацио-

нални рекорда по плуване 
и шести от Световното 
първенство в Сингапур, 
уточниха от общината.

Програмата за разви-
тие на селските райони 
2014 – 2020 г. („ПРСР 2014 
– 2020”) дава възможност 
на държавата да доизгра-
ди противопожарни кули в 
цялата страна. Това заяви 
министърът на земедели-
ето и храните Десислава 
Танева при откриването 
на готово вече съоръжение 
на територията на Дър-
жавното горско стопан-
ство „Елешница“, община 
Белица. 

Средствата са по мяр-
ка 8 „Инвестиции в разви-
тието на горските площи 
и подобряване жизнеспо-
собността на горите“ от 
ПРСР и са напълно доста-
тъчни за допълване на на-
ционалната противопожар-
на система. „Амбицията на 
Министерството на земе-
делието и храните е да 
покрие 100% от горските 
територии. В момента се 
работи по проектирането 
и доизграждането на на-
ционалната единна инфор-
мационна система за пре-
венция срещу пожарите“, 
каза още министър Танева.

Другата посока, в коя-
то действа министер-
ството, е строителство-
то на нови горски пътища 
и рехабилитация на вече 

уточни, че само за тази 
година на територията 
на страната са планирани 
да се изградят 535 км гор-
ски пътища и да се реха-
билитират стари такива. 
„Югозападното държавно 
предприятие ще приключи 
тази година с 50 км нови 
пътища, 15 км които ще 
продължат да се строят, 
и 100 км рехабилитирана 
горска инфраструктура. 
Това е посоката за про-
фесионално управление 
на горските територии“, 
категорична бе министър 
Танева. 

Откритата противо-
пожарна кула е една от 
общо 9-те, изградени по 
напълно приключил вече 
проект по „ПРСР 2007 – 
2013“, като общата стой-
ност на инвестицията 
по него е близо 4 млн. лв. 
и 100% от средствата са 
предоставени по програ-
мата.

съществуващи такива. 
„Горската реформа, коя-
то проведе първото пра-
вителство на премиера 
Борисов, доведе до въз-
можността след 90-те 
години да се изграждат 

нови горски пътища, кои-
то да служат за превенция 
на пожарите и най-вече за 
професионално, съгласно 
науката, ползване на гор-
ските територии“, обясни 
още Десислава Танева. Тя 

До средата на 2016 г. ще бъдат от-
ворени общинските мерки по Програ-
мата за развитие на селските райони 
2014 – 2020 г. Това каза министърът 
на земеделието и храните Десислава 
Танева при откриването на реновира-
ния парк в Добринище. Министърът 
допълни, че всички усилия на админи-
страцията на МЗХ и на Държавен фонд 
„Земеделие“ са насочени към успешното 
приключване на програмата, а то за-
виси изключително от изпълнението 

на договорите с общините в селските 
райони. Близо 5 млн. лв. са изплатените 
субсидии по договори по „ПРСР 2007 – 
2013“ на община Банско.

Проектът „Благоустрояване и реха-
билитация на общински имоти на тери-
торията на населените места Добри-
нище, Места и Филипово” е реализиран 
по мярка 322 „Обновяване и развитие 
на населените места“ от „ПРСР 2007 
– 2013“ и е на обща стойност над 1,2 
млн. лв.

Мартин Славчев

На 17 септември в Деня 
на София „HTI България” ЕООД 
официално откри новата си 
складова база в Казичене. Сред 
гостите бяха председателят 
на Българската асоциация по 
водите (БАВ) инж. Иван Ива-
нов, генералният директор на 
„Райкомерс конструкшън” АД и 
член на Управителния съвет на 
Камарата на строителите в България инж. Благой Ко-
зарев, изпълнителният директор на компанията Иван 
Моллов и др.  

„Благодаря на всички партньори, които уважиха на-
шето събитие. Бих искал да ви поздравя с добре дошли в 
новооткритата база на „HTI България”, заяви управите-
лят на компанията инж. Красимир Стоянов. „Аз и моите 
колеги сме доволни, че виждаме толкова хора от цялата 
страна. За всички нас този ден е много специален – 
не само защото съвпада с празника на столицата, а 
и защото правим важна първа крачка към изграждане 
на складова и транспортна мрежа на територията на 
страната. По този начин ние ще бъдем способни в крат-
ки срокове да доставяме материали до всяка точка на 
България за важни проекти като ВиК, пречиствателни 
станции, депа, пътна и железопътна инфраструктура. 
Но за да можем да посрещнем тези предизвикателства, 
не са достатъчни само складове, транспортни сред-
ства и стоки. В основата на всичко, което сме постиг-
нали до момента, и това, което сме запланували  в бъ-
деще, са хората, работещи в нашата компания”, каза 
още инж. Стоянов.  

Празничното събитие продължи с наливна немска 
бира и барбекю. За доброто настроение на гостите се 
погрижиха баварски духов оркестър и родната рок група 

Б.Т.Р. Също така 
беше проведена 
и  демонстра-
ция, в която на-
глед се видя, че 
тръбите, пред-
лагани от „HTI 
Българи я ” ,  не 
могат да бъдат 
счупени дори от 
колесен багер на 
JCB. 

Управителят на „HTI 
България” инж. Красимир 
Стоянов

Колесният багер на JCB застана на задни 
гуми, но не успя да счупи тръбата


