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След един динамичен мандат местната власт отново е на дневен ред
публикувано на 02.04.15 в 13:35
Наводненията и изборите в община Сърница върнаха на дневен ред темата за
местното самоуправление. Актуалните общински проблематики коментира за
Радио България дългогодишният изпълнителен директор на Национално
сдружение на общините в Република България (НСОРБ) Гинка Чавдарова.
Миналата година от наводненията пострадаха над 140 общини.
Заговори се за „умно планиране”, за създаване на междуобщински
фонд. Докъде стигна реализацията на тези идеи?
Природата и в момента ни поднася предизвикателства, които явно
подценяваме. Преди години при най-масовите бедствия имахме пострадали
20-30 общини, но миналата и тази година бяха засегнати половината общини
в страната. Идеята на фонд „Общинска солидарност”, който създадохме към
сдружението, е на доброволен принцип общините ежегодно да внасят
определена вноска. При бедствие, до първите 8 часа ние сме длъжни да дадем
на разположение акумулираната сума, тъй като централизираните механизми
се наместват едва месец по-късно.
Кои са най-честите грешки при усвояване на европейските средства
през предишния програмен период?
Допуснахме много грешки. Хвърлихме се паралелно в подготовката на много
проекти, но подценихме въпроса за административния капацитет. Като
сдружение организирахме обучения и практики за служителите. Закупихме
софтуер за достъп до информация за европейските проекти, което ни
позволява и електронно да кандидатстваме и отчитаме изпълнението им. На
централно ниво сами си усложнихме системата на управление на европейските
фондове с неприложими бюрократични процедури, с непрекъснато сменящите
се правила. Надяваме се, че с новите законови промени те ще отпаднат.
Общата грижа на управляващите органи, местната власт и бенефициентите е
корупцията. Съвместно трябва да търсим тези антикорупционни действия,
които наистина да не позволят злоупотреби с европейските публични
средства, а да получим максимален полезен ефект за държавата ни.
Протести, служебни правителства, предсрочни избори… След толкова
интензивен мандат, готови ли са общините за местните избори на
есен?

Досега никога не сме имали толкова динамичен мандат, в който да се сменят
три парламента и пет правителства. При такава динамична среда и гражданска
чувствителност безспорно и ние изпитваме допълнително напрежение, за това
как ще се справим и доколко няма да бъде политизиран спорът. И вместо да
се говори за това, как да развием нашите градове и села, да се спори коя
партия е по-виновна за лошото положение досега. Тоест, погледът да не е към
миналото, а към бъдещето, но не на политическите партии, а на българските
градове и села. Имаме много селски общини и разчитаме, че те ще се развиват
успешно и няма да бъдат заличени от административната карта на страната.
Готови сме за местните избори, защото имаме яснота какво свършихме при
тези тежки условия и въпреки това постигнахме едни сравнително добри
резултати. Кметовете и общинските съвети набраха опит и самочувствие, и
това би трябвало да въздейства положително на новоизбраните, защото
сегашното ниво е доста високо, а да се връщаме назад няма логика.
Какви съвместни проекти осъществява сдружението с партньорските
организации на Балканите?
НСОРБ е един от инициаторите и учредителите на Мрежата на асоциациите на
местните власти от Югоизточна Европа (НАЛАС), а като една от по-опитните
структури, ние сме поели отговорност да бъдем лидер по най-сложната тема –
финансовата децентрализация. През май ще бъдем домакини на годишната
среща, в рамките на която ще се проведе балканска конференция за обмен на
добри практики при справяне с бедствията. Организираме обучения за
сдруженията в региона. Общините от Балканите са отворили широко врати за
пряк контакт между тях. Това е един комуникационен канал, по който протича
много полезна информация, без следи от национални спорове, свързани с
историята. Ние спорим кой по-добре обслужва своите граждани и този спор е
добър.
24 часа
Свлачище помита Ботев в Калофер
02.04.2015 09:26;
Свлачище може да затисне паметника на Ботев в родния му Калофер. Заради
дъждовете има опасност да се активизират тонове земна маса, алармира
кметът на града Румен Стоянов. Той е изпратил писмо до премиера Бойко
Борисов, в което настоява спешно да бъдат отпуснати 900 000 лева за
укрепителни действия на целия мемориален комплекс със скулптурата на
поета. Основен ремонт не му е правен повече от 30 г. Самият мемориал е
открит през 1984-а. В окаяно положение са стълбите към него. Повечето са
разместени, напукани и надигнати. Шахтите са запушени и водата влиза
между фугите. Има отлепени облицовъчни плочи, които създават риск от
нещастни случаи.

Дълбоки процепи са зейнали шадравана в подножието на обекта. Миналото
лято дете си заклещило крака и за малко не го счупило. Проблеми създава и
осветлението - заради изгнилите кабели лампите непрекъснато горят.
"Съгражданите на Ботев събират подписка до министър-председателя и
кабинета за спасяването на мемориала, който е една от емблемите на града.
Над 80 000 туристи годишно идват в Калофер, за да отдадат почит на
революционера", коментира Румен Стоянов. Той е запознал община Карлово с
тревожното състояние на комплекса.
"Преди месец комисия от наши специалисти и от Националния институт за
недвижимо културно наследство направиха обследване. Най-належащо е да
се възстанови подходът към паметника", заяви зам.-кметът на Карлово Антон
Минев. Очаква се докладът на експертите за свлачището над паметника.
Предварителните констатации са, че трябва да се направи дренажна система
за отвеждане на водите.
Труд
11 държави представят оферти на борсата "Културен туризъм" в
Търново
02.04.2015 06:41
Министерството на туризма за първи път ще участва в международното
изложение "Културен туризъм" във Велико Търново със свой щанд. Той ще
заема 40 кв. м площ и ще представи общини и туристически сдружения.
Общо 78 български и чуждестранни участници ще представят нови
туристически продукти, атракции и оферти по време на борсата, която се
провежда за 12-ти път в старата столица. Най-престижният форум в областта
на културния туризъм у нас ще бъде официално открит в четвъртък в
Изложбените зали "Рафаел Михайлов" и ще продължи до 4 април. Сред
изложителите са общини, туристически компании, културни институти,
посолства и организации от ЮАР, Хърватска, Индонезия, Виетнам, Индия,
Китай, Гърция, Русия, Румъния, Македония и България. 60 щанда ще бъдат
разположени на над 350 кв. м площ.
Международното изложение "Културен туризъм" се провежда по инициатива
на община Велико Търново, Общинска агенция по туризъм "Царевград
Търнов", Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация /БХРА/ и
Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти /АБТТА/, със
специалната подкрепа на Министерството на туризма.
Проблемите на представянето и интерпретирането на културно-историческото
наследство ще бъдат дискутирани в дните на форума.
"На 3 април ще се проведе годишната среща на кметовете на общини по
проблемите на туризма с участието на ресорния министър Николина
Ангелкова. Вечерта в читалище "Надежда" ще се състои церемонията по
връчването на наградите на изложението", обявиха организаторите.

Близо 13% ръст на туристите в старата столица през м.г. отчете кметът на
Велико Търново Даниел Панов. Той подчерта, че това се дължи на богатия
културен календар, който предлага градът. Тази година ще бъде наситена с
още повече събития, свързани с честването на 830-годишнина от въстанието
на болярите Асен и Петър и възстановяването на Втората българска държава,
подчерта кметът. Той съобщи, че проектът за реставрация на Трапезица,
внесен в Министерския съвет, ще бъдат реализирани през тази година, за да
може догодина крепостта да отвори врати за посетители.
В голямата зала на община Велико Търново, клуб "Мелон" и в залите на
изложението Международният филмов фестивал "На Източния бряг на Европа"
ще представи в безплатни прожекции филми и телевизионни рекламни
проекти за различни дестинации по света.
За втори път най-добрите туристически издания, сайтове, плакат и събитие ще
бъдат отличени с наградите на Националния конкурс "Чети и пътувай".
Студенти от цялата страна ще участват в онлайн конкурса за най-добра
разработка на туристическа тематика. По традиция наградите в конкурса са
предметни, но през тази година победителите ще получат възможност да
стажуват в държавни и общински институции, управляващи туристическите
дейности.
Клас по културен туризъм разкриват в най-старата гимназия на Велико
Търново. Кметът е категоричен, че с новата паралелка ще се опитат да спасят
местната Хуманитарна гимназия. "Специалността е съобразена с профила на
Велико Търново и е първата по рода си в сферата на средното образование.
Ще се изучават и традиционните търновски занаяти", разкри Даниел Панов.
Практиката си учениците ще карат в дюкяните на Самоводската чаршия.
Втората паралелка е "Спа, балнеотуризмът и рехабилитация", а третата е по
археология и библиотекознание. "Интересът е огромен. Това е сектор в
сферата на туризма, който не е достатъчно разработен и има нужда от кадри",
обясни Даниел Панов .
Председателят на БХРА Благой Рагин заяви, че се надява в бъдеще
туристическото изложение във Велико Търново да бъде обвързано с трудова
борса и да бъде отворена борса за цветя. "Дано се намерят 2-3 милиона лева
от Европа за тези инициативи", сподели Рагин.
БНР
Парите от фонд „Солидарност” не стигат за възстановяването на улици
в село Ивански
публикувано на 02.04.15 в 15:03
Около 290 000 лв. е ориентировъчна сума за възстановяването на 4 улици и
един мост в село Ивански, след наводненията от юни миналата година,
подадена до европейския фонд „Солидарност”. „На нас ни предоставиха 40
000 лв., които са крайно недостатъчни за ремонта на улиците, освен това

ремонтът на моста не е включен в самата схема”. Това заяви за радио Шумен
Дилян Узунски, главен експерт „Отбранително - мобилизационна подготовка”
в община Шумен. „Ние се постарахме да направим така, че поне да извършим
основно отводняване на тези улици“, каза още той.
„Предвидили сме по тези улици да се изградят три водостока, черни канавки,
а останалата част от сумата да използваме за изкърпване на улиците, а не за
цялостно преасфалтиране. Изискването на фонд „Солидарност“ е, ако сумата
не стига да бъде покрит изцяло проектът, то общината да покрие останалата
част от нужните средства. Към този момент общината не е в състояние да
покрие останалите 200 000 лв. Затова преминаваме към по-лекия вариант и с
отпуснатите 40 000 лв. ще бъде извършен частичен ремонт“, обясни Дилян
Узунски.
„При извършване на тези ремонтни дейности ще бъде решен проблемът по
отношение на отводняването на улиците“, категоричен беше Узунски. По
думите му, до 6 април общината трябва да изпрати до Министерството на
регионалното развитие и благоустройството пълния пакет документи за
сключване на договора с фонд „Солидарност” за изпълнение на проекта. След
подписване на договора, при одобрение от страна на фонда, ремонтните
трябва да бъдат финализирани в рамките на 16 месеца.
Standartnews.com
Ново кръстовище ще улеснява трафика в Стара Загора
13:57 ч./02.04.15
Ново кръгово кръстовище скоро ще улесни значително трафика на движение
на автомобили в един тежък участък сега - пресечката на централния бул. „Ц.
С. Велики" с ул. „Капитан Петко Войвода".
Новото пътно съоръжение ще бъде с площ близо 2 900 кв. м, с две ленти за
движение (2x5м), а от юг ще излиза извън границите на сега съществуващото
кръстовище. Централният остров в кръга ще има формата на елипса.
Изграждането на това сложно кръстовище предвижда изграждането на
канализация по ул. "Кап. Петко Войвода", издигането на висок насип - до 6м,
подпорни стени, корекция на съществуващото дере и удължаване на
съществуващия водосток.
В капиталовата програма на община за тази година са предвидени 1, 5 млн.
лв. за изграждането на модерното кръстовище, припомниха от общината. Тя
вече е обявила процедура на обществена поръчка за избор на изпълнител на
обекта.
Градът.бг
Заводът за битови отпадъци в Перник е готов на 94 %

от 02.04.2015
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева направи инспекция
на работните дейности по проект: "Изграждане на регионална система за
управление на отпадъци в регион Перник". Проектът се финансира по
Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." и е на стойност 20 млн. лв.
По време на инспекцията министър Василева посочи, че по ОП "Околна среда
2007-2013 г." е осигурено финансиране за 20 регионални системи за
управление на отпадъците, информират от министерството.
"Въпреки това към настоящия момент България продължава да бъде в риск от
наказателни процедури. Точно поради тази причина в момента се работи много
интензивно. Благодарение на тази интензивна работа обект "Регионално депо
за неопасни отпадъци" е завършен на 90%, а обект "Завод за сепариране и
компостиране на битови отпадъци – регион Перник" - 94%.", допълни
министърът.
Ивелина Василева посочи, че се полагат всички усилия за изграждането на
тези системи за управление на отпадъци и се докладва напредъка пред
Европейската комисия. Тя благодари на общините, че мобилизират усилията
си, за да приключат дейностите по проектите в рамките на годината.
"В новата оперативна програма сме договорили с Европейската комисия 560
млн. лв. за надграждане на системите - още повече възможности за
реализиране на пилотни проекти", обясни тя.
Проектът "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в
регион Перник" се изпълнява в партньорство с общините Брезник, Земен,
Трън, Ковачевци и Радомир. Той цели въвеждане на нови модели за
управление на битови и строителни отпадъци и такива от разрушаването на
сгради, което ще спомогне за намаляване на общото количество депонирани
отпадъци.
Проектът ще обслужва 133 530 жители през първата година от
експлоатацията. Ще бъдат създадени 37 нови работни места.
БНР
Как се справят с боклука в Белоградчик
публикувано на 02.04.15 в 15:08
Нова наредба за управление на отпадъците беше приета в община
Белоградчик на последното редовно заседание на Общинския съвет.
Документът има за цел да предотврати или намали вредното въздействие
върху човешкото здраве и околната среда. Наредбата регламентира
извършването на дейности по изхвърлянето, събирането, включително
разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и
обезвреждането на всички видове отпадъци на територията на община
Белоградчик.

Николай Димитров - главен експерт "Регионално развитие, планиране и
устойчиво развитие" в община Белоградчик ни запозна с някои от основните
моменти в новата наредба.
"С наредбата са разписани основните задължения на кмета, на Общината и на
обикновените граждани. Задълженията на Общинския съвет са малка част от
общите задължения по новата наредба. Важен раздел от нея са наказателните
дейности към физическите лица, при съответни констатирани нарушения.
Разписани са и съответните наказания и глоби"- каза за Радио ВИДИН Николай
Димитров.
Пламен Петков е собственик на сервиз за гуми в града. Проверихме къде
изхвърля неизползваемите гуми в сервиза?
"За съжаление до този момент няма нищо регламентирано. Принудени сме да
събираме отпадъчните гуми и да ги транспортираме до Видин, където се
рециклират"- каза собственикът на сервиза.
В община Белоградчик имат вече и готов проект за нова претоварна станция
и регионалното депо.
"С една нова претоварна станция ще има известно оскъпяване на обработката
и транспортирането на отпадъците, но като цяло разходите ще са значително
по- малко. Това е трябвало да бъде направено досега. Нашите жители нямат
вина за това, че Общината и държавата не са го направили. Чакаме удобния
момент, за да подадем нашия проект и в крайна сметка той да бъде
реализиран"- каза за "Актуално" кметът на Белоградчик Борис Николов.
БНР
Община Добрич обяви за публично обсъждане
реконструкция на залите „Нели Божкова” и „Добрич”

проектите

за

публикувано на 02.04.15 в 14:59
Община Добрич обяви за публично обсъждане инвестиционни проекти за
реконструкция на концертните зали „Нели Божкова” и „Добрич”. Идеята за
обновяване на двете зали е част от проекта „Бъдеще за Добрич”, който ще се
реализира през новия програмен период, поясниха от местната управа. В
инвестиционното намерение за органовата зала „Добрич”, която разполага с
550 места, са предвидени мерки за енергийна ефективност. Дейностите за
обновяване на сградата обхващат покрива, гримьорните, спомагателните
помещения, зрителната зала и сцената. Предвижда се монтиране на нови
инсталации, изграждане на рампа за достъп на граждани с увреждания,
доставка на нови седалки, ремонт на акустични пана на сцената, както и
монтаж на звукоизолираща завеса. В рамките на проекта, за който ще се търси
финансиране от европейски фондове, са предвидени и дейности за
обновяване на фасадата и подмяна на старата дограма. Работният проект за
реконструкция на Огледална зала „Нели Божкова” обхваща зрителната зала,
гримьорните и помещенията, в които репетира Духовият оркестър на град

Добрич. Идеята е обновяването да се извърши при максимално съобразяване
със завареното архитектурно решение. Целта е да се запазят характерът и
технологията на интериора в залата, като се възстановят нарушените гипсови
пана по стените. В работния проект са предвидени мерки за подобряване на
пожарна безопасност, вентилация и електроакустика, подмяна на старата
подова настилка с нова, която ще е по досегашния модел. Стенописното пано
ще бъде почистено. Мнения и предложения по двата проекта ще се приемат
до 16 април.
БНР
Започна ремонтът на Юнашкия салон
публикувано на 02.04.15 в 13:25
Кметът на Варна Иван Портних и Мартин Заимов - изпълнителен директор на
фонда за градско развитие "Джесика", дадоха символичен старт на
обновяването на сградата на Юнашкия салон в морската столица. В него ще
има музей на спорта, зали за тренировки и място, където спортистите ще могат
да се срещат. Иван Портних посочи, че след дълга съдебна сага, домът на
спорта ще бъде възстановен:
Стойността на отпуснатите от "Джесика " средства са един милион евро,
очаква се до края на годината обновената сграда да бъде открита.
БНР
Гласуваха създаването на звено "Чистота" във Видин
публикувано на 02.04.15 в 12:58
Общинските съветници във Видин приеха на извънредно заседание днес,
предложението на временно изпълняващия длъжността кмет на общината,
Добромир Дилов, за създаване на общинско звено "Чистота" към Община
Видин. Местната управа прекрати договора си с фирмата по чистотата "Титан
АС" в града от 27 март т. г. Добромир Дилов аргументира решението си така:
"Фирма "Титан АС" последните години поддържаше едно задоволително ниво
на чистотата в нашия град и най-малко ми се искаше да прекратя договора.
Но с влизане в сила на Постановление на Министерски съвет ноември месец
2014 година при договори над 100 хиляди лева Общината първо пита НАП и
Митница дали имат задължения към държавата и тогава превежда сумите на
фирмите. При питането се наложи запор върху вземанията на фирма "Титан
АС" на стойност над 15 милиона лева и от ноември месец 2014 година Община
Видин превежда по сметки на Централно управление НАП сумите, които ги
дължи на фирма "Титан АС". На база на тези събития, лично моето мнение е
това, фирмата изпада в невъзможност да си изпълнява задълженията в

рамките на един месец три пъти преустановява напълно работа като по този
начин застрашава здравето на хората и опазването на околната среда и по
безспорен начин нарушава нормативните дадености на Община Видин."
105 души, със средна брутна работна заплата от 440 лева, ще работят в новото
звено към Община Видин, което ще отговаря за чистотата на територията й.
То ще се издържа с общински средства, заложени в приетия от Общинския
съвет бюджет, с наета техника и инвентар за сметосъбиране и сметоизвозване.
БНР
Община Враца грейва в синьо
публикувано на 02.04.15 в 10:00
Сградата на местната управа във Враца ще бъде осветена в синьо на 2 април
- Световния ден за информираност за аутизма. По този начин общината ще се
присъедини към световната кампания, обяви кметът Николай Иванов:
"За трета поредна година Община Враца ще се присъедини към глобалната
кампания "Освети в синьо", която се организира по повод Световния ден за
информираност за аутизма. На 2 април вечерта в синьо ще бъде осветена
сградата на Община Враца. В предишните две години други две емблематични
сгради за града бяха осветявани в синьо - Кулата на мешчиите и Читалище
"Развитие"."
Враца е един от десетките български градове, които се включват в кампанията
по отбелязване на Световния ден за повишаване информираността на
обществото по въпросите на аутизма. Това е заболяване, което най-общо
казано нарушава умението на човек да общува и да се разбира с другите, а
вследствие на това се затрудняват процесите на обучение и социализация.
Едно на всеки 150 деца по света се разболява от аутизъм. Общият брой на
хората от аутистичния спектър формира около 2% от населението на света. У
нас това са около 140 000 души.
БНР
200 хиляди лева за детски площадки в Стара Загора
публикувано на 02.04.15 в 09:38
Около 200 хиляди лева от бюджета на община Стара Загора за 2015 година
ще бъдат вложени в изграждането на детски площадки. Средствата ще стигнат
за поне пет - шест места за игра на децата. Последните години се работи
много в посока на обновяване и на стари детски площадки като тази в
Градската градина, каза за Радио Стара Загора кметът Живко Тодоров.
Основен проблем остават детските площадки в междублоковите пространства.

От общината поемат ангажимент да обновят и някои от тях през тази
година. Най-атрактивен е паркът, който се изгражда на мястото на бившите
Артилерийски казарми. Темповете на строителството са добри и до два месеца
паркът ще бъде подреден и отворен за игра на децата , каза още Живко
Тодоров.
БНР
Изграждат пункт за управление на животински отпадъци в Стралджа
публикувано на 02.04.15 в 09:59
В община Стралджа е в ход изграждането на пункт за управление на
животински отпадъци. Чрез нова технология за дълбоко замразяване ще бъдат
обслужвани потребители от цяла Югоизточна България. Обектът ще е
разположен на площ от 4,2 декара, а финансирането на стойност 900 000 лева
е по Програмата за развитие на селските райони. Пунктът в Стралджа трябва
да бъде готов до края на лятото, съобщи за Радио Стара Загора кметът на
общината Митко Андонов:
Plevenutre.bg
Ще строят 50-метров басейн с места за 400 души
02 април 2015, 14:49
150 000 лева за проектиране на съоръжението бяха отпуснати на
днешната общинска сесия
50-метровият басейн, който община Пловдив има намерение да строи, ще бъде
с места за около 400 души, за да позволява провеждане на състезания.
Съоръжението ще се строи до сега съществуващия басейн "Младост". Това
стана ясно на днешната общинска сесия, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
По думите на кмета Иван Тотев съоръжението ще бъде свързано с топла връзка
със спортния диспансер и басейн "Младост". Ще се използват абонатните
станции, двата басейна ще имат общ вход с общо фоайе, ще се правят нови
съблекални. Предвижда се поставянето на слънчеви колектори.
150 000 лева за проектиране на съоръжението бяха отпуснати на днешната
общинска сесия. Така тази година се планира проектирането на басейна, а
догодина пък се очаква да стратира строежът му, който ще струва около 3,5
милиона лева.
Plovdivutre.bg
Инспектираха строителството на детската градина в село Труд

02 април 2015, 13:09
Стойността на инвестицията е 1 076 400 лева с ДДС
Кметът на община "Марица" Димитър Иванов тази сутрин инспектира
изграждането на новото крило на детската градина в село Труд. Обектът се
реализира съгласно новоприетите в България европейски норми за
конструкциите "Еврокод".
Стойността на инвестицията е 1 076 400 лева с ДДС, а представител на
изпълнителя обеща, че ще спази договорения срок от 330 работни дни, като е
предвидено помещение за яслена група и през следващата учебна година и
най-малките ще могат да се смеят и играят в модерна и функционално
обзаведена сграда.
Димитър Иванов от своя страна изрази задоволството си, че ще успее да
реализира поредно дадено на жителите обещание и пожела на дюлгерите
добро време и здраве, за да е спорна работата им до последния ден.
Plevenutre.bg
И Община Червен бряг набира лични асистенти по проект
02 април 2015, 10:04
Крайният срок за приемане на заявленията е 9 април
Община Червен бряг, като партньор на Агенцията за социално подпомагане за
изпълнение на Проект „Нови възможности за грижа”, обявява, че подаването
на заявления от кандидат-потребителите и кандидатите за лични асистенти е
започнало от края на март.
Образците на заявления и информация за условията по проекта могат да бъдат
получени в Центъра за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ на Община
Червен бряг, съобщават от местното ръководство.
Заявленията от кандидат-потребителите и кандидатите за лични асистенти ще
се приемат в ЦУИГ на Община Червен бряг, ул. „Антим І” № 1 всеки работен
ден от 09:00 до 12:30 и от 13:00 до 17:30 часа. Крайният срок за приемане
на заявленията е 9 април 2015 г.
БТА
Консултативен съвет по етническите въпроси към кмета на общината
се състоя в Банско
2 април 2015 / 15:00

Консултативен съвет по етническите въпроси към кмета на общината се състоя
в Банско, съобщи пресцентърът на общината. По време на дискусията, водена
от заместник-кмета Александър Мацурев, са обсъдени въпроси, касаещи
малцинствените групи в Банско. От страна на администрацията е поет
ангажимент да съдейства за продължаване на обучението на деца и младежи
от ромската общност, незавършили своето основно образование. Ще бъдат
проведени разговори със средното общообразователно училище в Банско за
намирането на подходяща форма, за да се сформира клас, който да премине
необходимото обучение, информират от общината. Дискутиран е и въпросът
за затруднения достъп до здравеопазване на малцинствените групи поради
ниската степен на здравна осигуреност. Мацурев е информирал за
намеренията на администрацията да проведе разяснителна кампания за
повишаване на здравната култура сред ромските общности по отношение на
рисковете от заразяване с болести, предавани по кръвен и полов път. На
срещата е обсъдено също участието на децата в извънкласни форми на
обучение - народни танци, фолклорна музика, рисуване и други. Заместниккметът Александър Мацурев е обяснил на присъстващите, че дейностите,
които се провеждат в читалище "Никола Вапцаров", са безплатни и всички
желаещи могат да се включат. "Създадохме този съвет, за да можем да имаме
постоянен пряк диалог с хората от малцинствата, е коментирал след срещата
Александър Мацурев, цитиран в съобщението. Така разбираме за техните
проблеми от първа ръка и можем заедно да търсим решения. От друга страна,
по време на тези срещи ние се стараем да им предоставяме актуална и полезна
информация за провежданите социални политики, здравеопазването и
образованието. Това традиционно са въпроси, които са проблемни за ромските
общности. Голяма част от тях са социално слаби лица и е необходима
целенасочена политика за подобряване на образователното им ниво, за
здравната им култура и жизнения стандарт. На тези срещи планираме да
каним и представители на държавните институции, за да бъдем максимално
полезни", допълва заместник-кметът на общината.
БТА
Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания бе
открит в Берковица
2 април 2015 / 14:53
Център за настаняване от семеен тип бе открит с водосвет в Берковица в
присъствието на зам.-министъра на младежта и спорта Калин Каменов,
областния управител на Монтана Ивайло Петров и кмета на Берковица
Димитранка Каменова. Центърът представлява изцяло нова двуетажна сграда,
построена по проект на местната община, финансиран с 670 442 лева от
фондовете на ЕС. В сградата има отделни стаи за всеки от настанените, както
и дневна, кухня и трапезария. Оборудването и обзавеждането са нови. В

центъра са настанени 12 деца и младежи с умствени и физически увреждания,
които до скоро са пребивавали в Дом за деца и младежи с увреждания в
Берковица. В центъра условията за отглеждане на децата са много добри и са
близки до семейната среда. В новия център са разкрити 12 работни метра - за
социални работници, медици, логопеди, кинезитерапевти, трудови терапевти
и т.н. Управителят на Центъра Илияна Василева съобщи, че за месец след
настаняването им в новия център някои от младежите с увреждания вече
говорят и стъпват, а преди това изобщо не са можели да правят такива неща.
Кметът на Берковица Димитранка Каменова съобщи, че още година новият
център ще работи с финансиране от европейските фондове, а след това ще
продължи да предоставя социалната услуга на младежите под формата на
делегирана държавна дейност. Тя припомни, че за последните 7 години в
Берковица са изградени два центъра за настаняване от семеен тип, едно
защитено жилище и един център за обществена подкрепа. Много деца и
младежи без родители са изведени от детските домове и настанени в тези
центрове, обяви Каменова. Зам.-министър Калин Каменов пожела на
настанените в центъра да излизат навън, да общуват с другите хора и да си
намерят приятели. Той призова персонала на центъра да работи за приемането
на хората с умствени и физически увреждания от останалите в обществото.
Каменов прикани ръководството на центъра да кандидатства пред
Министерството на младежта и спорта с проекти за адаптивен спорт, които да
подобрят физическото състояние на настанените в него.
БТА
Проблемите на Добринище и Кремен обсъди кметът на община Банско
на изнесени приемни в двете селища
2 април 2015 / 14:13
Проблемите на гр. Добринище и село Кремен обсъди кметът на община Банско
Георги Икономов на изнесени приемни за населението от двете селища,
съобщи пресцентърът на общината. Срещите с местните жители са преминали
при голям интерес. В с. Кремен е била коментирана темата за намаления брой
на хората, наемани по националните програми за временна заетост.
Заинтересованите са получили уверението на кмета на общината, че ще бъдат
своевременно информирани и включени при започването на нови програми.
Местните хора са поставили и въпроса за нарасналия брой на бездомните
кучета. Във връзка с това Икономов е обявил, че в близките дни ще започне
кампания за тяхното кастриране. Акцията ще обхване всички села в общината.
На изнесения приемен ден в Добринище Георги Икономов се е срещнал и с
членовете на настоятелството на читалище "Димитър Благоев", с които са
обсъдени проблеми, свързани с поддръжката на материалната база и
финансирането на културните прояви в града. Кметът е обещал съдействие за
разрешаване на поставените въпроси. Той е съобщил също, че е в ход

подготовката на проектна документация за включване на читалището по
програма за енергийна ефективност, финансирана с европейски средства през
новия програмен период. "За мен е важно да знам какви проблеми има
населението и да търсим начин за тяхното решаване", коментира след срещите
Икономов. Той е възложил да бъде изготвена прогнозна справка за средствата,
необходими за реализирането на общинска програма за временна заетост,
насочена към социалнослаби хора.
БТА
В община Сливен се приемат заявления за предоставяне на услугата
"Личен асистент"
2 април 2015 / 14:06
До 9 април в община Сливен ще се приемат заявления за предоставяне на
услугата "Личен асистент" по проект "Нови възможности за грижа", който се
реализира в града съвместно с Агенцията за социално подпомагане и
общинска администрация. Това съобщиха от пресцентъра на общината. За
потребители на социалната услуга могат да кандидатстват хора с увреждания,
хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване,
семейства на деца с увреждания, самотно живеещи тежко болни.
Необходимите документи са заявление за ползване на услугата, документи за
самоличност, експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК/, медицински протокол на
ЛКК, други медицински документи, като актуална епикриза и удостоверение
за настойничество/попечителство, За лични асистенти могат да кандидатстват
лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:
да са безработни, трудово заети лица, които могат да извършват допълнителен
почасов труд, неактивни лица/студенти или придобили право на
професионална пенсия за ранно пенсиониране в трудоспособна възраст, които
могат да извършват допълнителен почасов труд.
БТА
Община Димитровград осигурява финансова подкрепа на местни
творци
2 април 2015 / 13:39
Община Димитровград осигурява финансова подкрепа на десет местни творци
за издаването на техни книги, съобщават от общинската администрация.
Общата сума е четири хиляди лева, като четирима от авторите получават по
600 лева, а един - 400 лева. На останалите творци помощта е по 240 лева.
Освен това общината финансира с 1000 лева и издаването от Дружеството на
писателите "Пеньо Пенев" в града на алманах с творби на местни автори.

БТА
В Плевен започва изграждане на нов Център
рехабилитация и интеграция на деца с увреждания.

за

социална

2 април 2015 / 11:10
Община Плевен започва изграждане на нов Център за социална
рехабилитация и интеграция на деца с увреждания. За изпълнение на
социалната услуга ще бъдат разкрити 50 нови работни места, съобщи в
пресклуба на БТА кметът проф. Димитър Стойков. За реализиране на идеята
са осигурени над 122 000 лева по проект "Красива България". С тях ще бъде
преустроена изцяло сграда в центъра на Плевен с площ от 264 кв. м. Досега
този Център се е помещавал в неподходяща сграда от 54 кв. м., каза кметът.
Новата придобивка ще влезе в експлоатация след четири-пет месеца. Тя ще
разполага с 15 помещения, в които ще има зали за двигателна активност, за
групова работа, за игри, за различни видове подготовка на децата с
увреждания. За тях ще бъдат наети да се грижат социални работници,
психолог, педагози, логопеди и други специалисти. Старата сграда, която ще
се освободи след преместването на Центъра, ще бъде предоставена за друга
социална услуга. В нея ще бъдат настанявани жени и деца, претърпели
домашно насилие или пострадали при трафик на хора. Тя ще има капацитет
20 места. В изпълнение на Националната стратегия за извеждане на децата в
риск от социални домове, община Плевен изгради 6 центъра от семеен тип за
настаняване на 84 деца и младежи по програма "Регионално развитие". В
момента те имат свободен капацитет, каза проф. Стойков.
Агенция „Фокус“
Николай Иванов, кмет на Община Враца: Фестивалите, които се
организират в общината се радват на голям интерес от страна на
туристите
2 Април 2015 | 15:42
Велико Търново. Фестивалите, които се организират в община Враца се радват
на голям интерес. Те са основна част от културния календар и се посещават
ежегодно от хиляди туристи. Това каза пред Радио „Фокус” – Велико Търново
Николай Иванов, кмет на Враца. Той поясни, че общината е редовен участник
на туристическо изложение „Културен туризъм” и спазва тази традиция и през
тази година. Освен това добави, че основният акцент в тазгодишното
представяне са фестивалите. „Това са значими мероприятия за град Враца. Те
са много важна част от нашия културен календар и се радват на много гости”,
каза още кметът. той подчерта, че Общината работи, според възможностите
на бюджета, изцяло за развитието на културния туризъм в региона. „Ние

работим с всички възможности, които предоставя общинския бюджет и нашата
добра кооперация с останалите културни институции, но най-вече с активното
участие по европейски програми и проекти. Чрез тях може да се финансира
не само развитието на културната инфраструктура, на туристическия,
културно-историческия и като цяло на потенциала на Враца в областта на
туризма”, добави Николай Иванов. По думите му, през последните години,
чрез осъществяване на редица проекти общината се е превърнала във
водещата в областта на културата и развитието на туризма. „Ние смятаме, че
с тези успешни проекти, най-вече в областта на туризма, направихме така, че
Враца вече наистина да бъде място, което да има претенциите да бъде
туристическа дестинация, въпреки че все още ни предстои много работа”, каза
още градоначалникът.
Агенция „Фокус“
Община Ямбол получи право на строеж за обекти по проекта за
регионално депо
2 Април 2015 | 15:25
Ямбол. Правителството учреди в полза на община Ямбол безвъзмездно
безсрочно право на строеж върху имоти – частна държавна собственост,
намиращи се в землището на село Хаджидимитрово. Решението бе гласувано
на вчерашното заседание на Министерски съвет. Това съобщиха от
пресцентъра на Община Ямбол. Терените са необходими за изграждане на част
от инфраструктурата по проекта за регионално депо за неопасни отпадъци на
общините Ямбол, Нова Загора, „Тунджа”, Сливен и Стралджа. Той се
изпълнява с финансиране от Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013
г. и е включен в Националния план за управление на отпадъците.
Агенция „Фокус“
Община Ямбол е на трето място в страната по брой сключени договори
за саниране
2 Април 2015 | 15:22
Ямбол. Община Ямбол е на трето място в страната по брой на жилищните
блокове с осигурено финансиране за саниране. Общо 10 са сключените
договори с Българската банка за развитие по Националната програма за
саниране на жилищни блокове, съобщиха от пресцентъра на Община Ямбол.
Преди Ямбол са само Благоевград и Шумен. Сдруженията на собствениците,
които преминаха успешно процедурата по кандидатстване и ще ползват
безвъзмездно финансиране са: „Граф Игнатиев” 94, „Граф Игнатиев” 44,
„Хале” 2, „Хале” 5, „Граф Игнатиев – 64”, ж.к. „Диана, блок 20”, „Златен рог -

15”, бл. 42 на ул. „Граф Игнатиев”, ж.к. „Георги Бенковски” -19, ул. „Граф
Игнатиев” бл. 82. Сдружението на собствениците в бл. 80 на к-с „Граф
Игнатиев” вече има сключен договор с общината, предстои подписването на
договора с банката за целево финансиране.
За първите десет обекта вече има обявена процедура за обществена поръчка
за избор на изпълнители, които да извършат обследвания на сградите с цел
установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията на
ЗУТ, както и обследвания за енергийна ефективност и изготвяне на технически
паспорти на сградите. Условията на обществената поръчка са обявени на
сайта на община Ямбол, в раздел Профил на купувача.
Едва след приключване на обследването и изготвяне на доклади за
конструктивното и енергийно състояние на сградите, ще се пристъпи към
обявяване на обществени поръчки за избор на изпълнители за проектиране и
строителни дейности по одобрените обекти.
Към момента в Ямбол има общо 25 регистрирани Сдружения за кандидатстване
по програмата за безплатно саниране.
Агенция „Фокус“
Годишна среща на кметовете се проведе във Велико Търново
2 Април 2015 | 15:10
Велико Търново. Годишна среща на кметовете се проведе във Велико Търново,
предаде репортер на Радио „Фокус”- Велико Търново. Акцентът на
тазгодишното събиране бяха проблемите в туризма, както и стратегиите за
неговото бъдещо развитие. На събитието присъства министърът на туризма
Николина Ангелкова, кметът на Велико Търново Даниел Панов, както и
кметове и представители от различни общини от област Велико Търново.
Обсъдени бяха различните концепции за културен туризъм в района,
необходимостта от добър маркетинг и реклама, както и очакваните ползи от
районирането на туристическите обекти в страната. Фокус на събитието беше
необходимостта от добро местно управление, заедно с подкрепата на
централната власт, за правилното и бързо развиване на културния туризъм в
България.
Агенция „Фокус“
Подбор на персонал по проект „Разкриване на резидентен тип
социални услуги в гр. Казанлък“
2 Април 2015 | 15:09
Казанлък. Стартира конкурс за избор на социални терапевти-детегледачи в
социалните услуги, които се предоставят по проект „Разкриване на резидентен

тип социални услуги в гр. Казанлък“. Проектът на Община Казанлък е
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 20072013. Това съобщиха от пресцентъра на Община Казанлък. Изпълнението му
е част от прилагането на националната политика за извеждане на
децата/младежите, в това число такива с увреждания, настанени в
специализирани институции за деца и младежи. Услугите, които се разкриват
в рамките на проекта са нови и целят замяна на институционалната грижа с
такава близка до семейната среда в общността. До момента в гр. Казанлък са
разкрити два Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и едно Защитено
жилище. Предстои разкриването на още един Центъра за настаняване от
семеен тип. Настоящия конкурс ще протече на два етапа – подбор по
документи и събеседване.
Първият етап от подбора за Социални терапевти-детегледачи стартира на 2
април с подаване на документи за участие. Краен срок за подаване на
документи е 20.04.15 г. включително. Повече информация за длъжността и
документите за участие може да намерите на http://www.kazanlak.bg/ в
рубрика „Обяви и съобщения“.
Агенция „Фокус“
В бургаския квартал „Изгрев“ правят интерактивна площадка за деца
с увреждания
2 Април 2015 | 13:05
Бургас. В бургаския квартал „Изгрев“ правят интерактивна площадка за деца
с увреждания, съобщиха от пресцентърa на Община Бургас. Общината се
включи в Националната кампания за социална интеграция "Вярвам в теб!" на
"Сдружение Азбукари". Съвместното партньорство реализира проект площадка за игра и обучение, адаптирана за деца с увреждания. Детският кът
ще е разположен в бургаския комплекс "Изгрев", а децата ще играят на терен
от 500 кв. м. Община Бургас ще помогне с довеждащата инфраструктура, с
демонтажните работи и цялостното облагородяване на пространството.
Площадката ще бъде изцяло нова. Всички стари съоръжения ще бъдат
премахнати и на тяхно място ще бъдат поставени такива, които ще са
съобразени с потребностите на децата в неравностойно положение. Детският
кът ще бъде много цветно и различно място от всички останали площадки в
Бургас. Визията на бъдещия детски кът ще се реализира по еталона на
положителните европейски практики. Голяма част от съоръженията за игра и
забавления ще имат специфичен допълнителен образователен характер.
Площадката ще има обособен кът с уреди за обучение, които ще стимулират
процеса на придобиване на знание и ще развиват логическото мислене." Целта
на проекта е предоставяне на възможности за социализиране на децата с
увреждания. След столицата и старопрестолния град, ще създадем възможност
за игра на децата с увреждания и в Бургас. Затова и мотото ни е "Заедно можем

всичко", заяви председателят на "Сдружение Азбукари" - Цвета Кирилова. Тя
обясни мотивацията на екипа си да реализира идеята за детския кът с думите
- "Всеки един благороден жест, направен за конкретен човек или кауза,
даряват щастие." Целта на подобен род проекти е да съдействат за
изграждането и утвърждаването на нов тип култура, отношение и социална
компетентност на гражданското общество към проблемите на децата и изобщо
на хората със специфични нужди. Изграждането на детската площадка в
Бургас ще бъде съпроводено с допълнителни инициативи, които са част от
Националната кампания "Вярвам в теб".
Агенция „Фокус“
Д-р Тодор Чобанов откри четвърто издание на “Походът на книгите”
2 Април 2015 | 12:17
София. Зам.-кметът на Столична община Д-р Тодор Чобанов откри четвърто
издание на маратона по четене “Походът на книгите”, който се провежда в
Столичната библиотека, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Д-р Чобанов
прочете приказката „Принцесата и граховото зърно” на децата от 143 ОУ
„Георги Бенковски” и от 77 ОДЗ „Ханс Кристиан Андерсен”. На събитието
присъстваха директорът на столична библиотека Юлия Цинзова, Веселин
Тодоров, председател на Асоциацията „Българска книга” и други. Децата от
детска градина „Ханс Кристиян Андерсен” представиха оперетата „Новите
дрехи на краля”.
Агенция „Фокус“
Йорданка Фандъкова: Факт е, че където мине метрото, строителството
започва с бързи темпове, районът се променя, инвеститорите идват
2 Април 2015 | 12:04
София. Безспорно метрото е проектът, който променя качеството на живот на
най-много хора и променя и облика на цели квартали. Това каза пред
журналисти кметът на Столична община Йорданка Фандъкова след
официалната церемония по въвеждането в експлоатация на метрото до
Летище София, предаде репортер на Агенция "Фокус". "Разбира се, това става
постепенно. Някой, ако си мисли, че просто с магическа пръчка се променя
всичко и като се направи метрото няма да има поляни, това не е възможно.
Факт е, че където мине метрото, строителството започва с бързи темпове,
районът се променя, инвеститорите идват", заяви Фандъкова. По думите й,
това създава и възможности за работа.

"Самото метро също създава нови работни места. Около 160 са новите работни
места само на тази линия. Синдикатите бяха тук и им благодаря за
партньорството", каза още Йорданка Фандъкова.
Агенция „Фокус“
Община Банско ще съдейства на деца и младежи от ромската общност,
незавършили основното си образование
2 Април 2015 | 12:02
Банско. На Консултативен съвет по етническите въпроси, воден от заместниккмета Александър Мацурев, бяха обсъдени въпроси, касаещи малцинствените
групи в Банско. Това съобщиха от пресцентъра на общината. От страна на
общината беше поет ангажимент за съдействие по отношение на деца и
младежи от ромската общност, незавършили своето основно образование. Ще
бъдат проведени разговори със СОУ-то в града за намирането на подходяща
форма за сформиране на клас, който да премине необходимото обучение.
Дискутиран бе и въпросът за затруднения достъп до здравеопазване сред
малцинствените групи поради ниската степен на здравна осигуреност.
Мацурев сподели намеренията на администрацията да проведе разяснителна
кампания за повишаване на здравната култура сред ромските общности по
отношение на рисковете от заразяване с болести, предавани по кръвен и
полов път. В края на срещата бе обсъдено и участието на децата в извънкласни
форми на обучение – народни танци, фолклорна музика, рисуване и др.
Заместник-кметът обясни на присъстващите, че дейностите, които се
провеждат в читалище „Никола Вапцаров“ са безплатни и всички желаещи
могат да се включат. „Създадохме този съвет, за да можем да имаме постоянен
пряк диалог с хората от малцинствата. Така разбираме за техните проблеми
от първа ръка и можем заедно да търсим решения. От друга страна, по време
на тези срещи, ние се стараем да им предоставяме актуална и полезна
информация
във
връзка
с
провежданите
социални
политики,
здравеопазването и образованието. Това традиционно са въпроси, които са
проблемни за ромските общности. Голяма част от тях са социално-слаби лица
и е необходима целенасочена политика за подобряване на образователното
им ниво, за здравната им култура и жизнения стандарт. На тези срещи
планираме да каним и представители на държавните институции, за да бъдем
максимално полезни” коментира след срещата Александър Мацурев.
Агенция „Фокус“
Пламен Йончев, заместник-кмет на Асеновград: Около 2 млн. лева е
стойността на нанесените щети от активизирали се свлачища
2 Април 2015 | 11:46

София. Около 2 млн. лева е стойността на нанесените щети от активизирали
се свлачища в Асеновград. Това каза за Радио "Фокус" заместник-кметът на
Асеновград Пламен Йончев. Средствата са необходими за възстановяване на
инфраструктурата и изграждане на подпорни стени. „В община Асеновград
положението е доста тревожно. За 5 месеца са регистрирани 10 свличания на
земни маси“, заяви Пламен Йончев. "Свлачищата са нарушили както
общинската структура, така и участъци от републиканския път Асеновград –
Смолян. Почти всички щети вече са описани“, каза още Пламен Йончев. Той
допълни, че общината е разработила проекти за своя сметка.
Агенция „Фокус“
Строителството на Регионално депо за неопасни отпадъци в Сливен се
очаква да започне през април
2 Април 2015 | 11:18
Сливен. Строителството на Регионално депо за неопасни отпадъци в Сливен
се очаква да започне през април. То ще обслужва общините Сливен, Ямбол,
Нова Загора, Тунджа и Стралджа, предаде репортер на Радио „Фокус”-Сливен.
Стартът на строителните работи може би ще е към 20 април. Срокът за
изпълнение на обекта е 180 дни. Предвижда се и рекултивацията на депата,
които петте общини имат. Депото в Сливен ще бъде рекултивирано на два
етапа. В случай, че проектът за депото не бъде реализиран в срок, Община
Сливен ще трябва да плати 7 млн. лева.
Агенция „Фокус“
Герго Гергов, кмет на Киреево: Пътят „Връшка чука” – Киреево има
нужда от почистване на паднали клони, дървета и растителност
2 Април 2015 | 11:12
Видин. След снеговалежите и обледяването през зимата пътят ГКПП „Връшка
чука” – Киреево има нужда от почистване на паднали клони, дървета и
растителност. Това каза за Радио “Фокус”- Видин Герго Гергов, кмет на
населеното място. Той обясни, че към момента няма паднали клони по пътните
платна, но банкетите са пълни със счупени дървета и растителност, които
намаляват видимостта на водачите. “От Пътното окастриха на места, но това е
недостатъчно. Този материал, който е паднал създава проблем. С
напредването на пролетта и развитието на растителността това няма да може
да се почисти”, каза още Гергов. Според него, кметът на община Макреш е
водил разговори с представители на „Пътна инфраструктура”, но до конкретно
решение не се е стигнало. „По банкета има много храсти, които също създава

проблем. Не се постигна споразумение да се извърши почистване и това ще
доведе до сериозни проблеми през есента и следващата зима”, каза още
Гергов. Той допълни, че към момента по пътния участък водачите преминават
с повишено внимание.
Агенция „Фокус“
Николай Мелемов: Все още няма точна оценка на щетите, причинени
от свлачища в Смолянско, заради продължаващите укрепителни
дейности, но те ще надхвърлят милиони
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София. „Все още няма точна оценка на щетите, причинени от свлачища в
Смолянско, заради продължаващите укрепителни дейности, но щетите от
бедствието ще надхвърлят милиони“. Това каза в сутрешния блок „Добро утро,
България“ на Радио „Фокус“ кметът на Смолян Николай Мелемов.
„Обстановката вече е спокойна и няма затворени пътища“, допълни кметът. По
думите му по поречието на река Черна има паднала 100 метра подпорна стена
на основния обходен път и в момента работи само едно платно. „Очакваме
топене на снеговете във високите части на планината и има притеснения, тъй
като пътят може да пропадне изцяло в реката“, отбеляза кметът на Смолян. По
пътя за промишлената зона има още едно свлачище, което е отцепила една
част от платното, а няма друг алтернативен път. В града има много паднали
дървета, но работата по разчистването продължава, допълни Мелемов. Той
допълни, че има големи поражения върху електропреносната мрежа, но към
момента няма населени места без ток. Николай Мелемов добави, че общината
ще кандидатства с проекти пред комисията за бедствия и аварии, защото не
може да се справи с преодоляването на щетите сама. Той каза още, че са
поискани средства за почистване на речните корита, но за момента такива
допълнителни пари не са отпуснати. Почистването на речните корита трябва
да е постоянно, за да няма други бедствени ситуации, каза още Николай
Мелемов.
Дарик нюз
Аксаково с изцяло нова канализация
2 април 2015 15:50
Аксаково реши проблемите си с градската канализация за следващите поне 40
години. Строителните дейности по обект „Подобряване на градската
инфраструктура за питейни и отпадъчни води в град Аксаково” приключиха, а
след месец в общината ще бъдат готови и с окончателния отчет, съобщи на
пресконференция инж. Красимира Дянкова, ръководител на проекта.

Той се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния
бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г. ”.
Бенефициент по проекта е Община Аксаково, с асоцииран партньор
„Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД.
Общата стойност на проекта е 13 482 600,20 лева, от които безвъзмездната
помощ е 12 559 042,09 лева. Община Аксаково участва във финансирането
с 923 558,11 лева.
В резултат на реализирането на проекта изцяло е изградена канализационна
система, намален е броят на авариите и
загубите на вода във
водоснабдителната система, трайно е подобрено качеството на ВиК услугите,
отчете инж. Дякова. По думите й, най-голямото предизвикателство е било да
не бъде спиран градският транспорт по време на строителните работи.
В рамките на проекта е извършено следното:
Реконструирана е съществуващата канализация за битова вода – полагане на
нови тръби с по-голям диаметър - по улици „Г. Петлешев”, „Добруджа” ,
„Капитан Петко Войвода”.
Изградена е дъждовна канализация по ул. „Г. Петлешев”, ул. „Кап. Петко
Войвода”, ул. „Добруджа”.
Изградена е нова канализация за битова вода – по улиците, където няма
такава или не е функционираща - участъци в квартал „Самолета”, участъка
м/у ул. „Роза” и ул. „Марциана” на локална ул. „Г. Петлешев”, местност „Край
селото”, ул. „Боряна”, „Грозден”, „Тревен”, „Тракия”, участъци от ул.
„Странджа”, „Здравец”, „Извор”, „Панайот Хитов”, „Марциана”, „Побити
камъни”, „Велико Димитров”, „Ивайло”.
Цялостно е подменена водопроводната мрежа и съоръженията към нея по
улиците, където е изграждана или реконструирана канализацията.
Старият водопровод е изключен от работа, изградени са нови водопроводни и
канализационни отклонения за имотите, попадащи в обхвата на задачата.
Положени са нови тръби с обща дължина около 30 километра.
След приключване на строителните работи са възстановени изцяло
асфалтовите настилки по улиците, както и съществуващите тротоари.
Изградената дъждоприемна канализация е заустена повърхностно в
съществуващото дере.
След приключване на основните дейности по проекта, е възстановена
асфалтовата настилка по цялото трасе, под което е монтирана новата
водопроводна и канализационна инфраструктура.
В Аксаково се надяват новата дъждовна канализация да поема дори и найпроливните дъждове.
Дарик нюз
Общината с амбиция максимално бързо да облагороди Дупката
2 април 2015 12:02

Общината е инициирала реални стъпки за действия по облагородяване на
терена, известен като Дупката във Варна. Проведени са разговори с министъра
на културата Вежди Рашидов за бъдещето на това пространство в центъра,
съобщи кметът Иван Портних.
„Надявам се там да бъде намерен вариант, с помощта на който тази язва в
сърцето на града да бъде разчистена, защото там състоянието е отвратително“,
коментира той.
Обсъждат се различни начини за решаване на проблема. Поддържат се
контакти с министерствата на икономиката и на финансите, обясни кметът и
обеща по-конкретна информация да бъде изнесена в бъдеще.
„Това пространство трябва да се социализира в максимална степен. Въпрос на
проектиране е какво точно да се случи там, но най-вероятно ще бъде изграден
музей на открито със сцена за културни формати“, посочи Портних.
Дарик нюз
Общината става член на винените градове
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Община Пловдив може да кандидатства за членство в Европейската
асоциацията на винените градове (RECEVIN).
Предложението затова ще бъде гласувано на днешната сесия, по предложение
на кмета Иван Тотев и Съвета по туризъм. В асоциацията официално членуват
9 държави, сред които Франция, Италия, Германия и Португалия. Тя е
разработила и карта на винения туризъм, в която ще бъде включен и Пловдив,
ако бъде приет.
В мотивите за предложението се казва, че това членство би поставило акцент
върху развитието на Пловдив като основна дестинация за винен туризъм в
България.
Членския внос за членовете на асоциацията е 500 евро на година.
Дарик нюз
Общински фонд "Култура" ще финансира 25 проекта през първата си
сесия
2 април 2015 13:51
25 проекта ще финансира Общински фонд „Култура" през първата сесия за
тази година. Това съобщават от пресцентъра на местната администрация. От
постъпилите 42 проекта на обща стойност 112 035 лв. одобрени за
финансиране са 25 - на общата стойност от 32 854 лв.
Най-много средства ще получи музеят в Шумен за проекта „Платформа
„Добавена реалност в РИМ-Шумен" - 2 767 лв., а най-малката сума 180 лв. ще

бъде отпусната на читалището в село Вехтово за проекта „Магия наречена
плетиво".
Ето и пълен списък на одобрените проекти:
1. „Платформа „Добавена реалност в РИМ - Шумен" - РИМ - 2767 лв.
2. „50 години танц и искри в детските очи" - ОДК - 2400 лв.
3. „Моята Зелен@ библиотека" - РБ „Ст. Чилингиров" - 2370 лв.
4. „Сакрални пространства" - Красимир Арсов - 2158 лв.
5. „На извора хоро се вие" - НЧ „Асен Златаров-1872" - 2104 лв.
6. „Културен обмен „Сърцето на Европа" - ПМГ „Н. Попович" - 2040 лв.
7. „Вибрации на душата" - Румен Михайлов - 2000 лв.
8. „Забравени традиции - обредни трапези" - НЧ „Добри Люцканов-1912",
с. Васил Друмев - 1872 лв.
9. „Участие на ГДО „Михаил Биков" във Фестивала на духовите оркестри и
мажоретни състави „Ритъмът на морето-2015" - Поморие" - НЧ „Стилиян
Чилингиров-1963" - 1680 лв.
10. „Шумен - символ на първите" - НЧ „Боян Пенев-1949" - 1438 лв.
11. „Художника и неговия свят" - Дончо Иванов - 1359 лв.
12. „Панайот Волов - Духът на революцията" - НЧ „Добри Войников-1856" и
киноклуб „Мадарски конник" - 1332 лв.
13. „Сцена за млади" - Сдружение „Мисия Култура" - 1332 лв.
14. „Нови възможности" - ОШИ „Анастас Стоянов"- 1170 лв.
15. „Различният Шуменец" - Филипина Стаменкова - 1000 лв.
16. „Щрихи без край" - Светозар Чилингиров - 1000 лв.
17. „Междуучилищно състезание „Делата на шуменските родолюбци" –
НЧ „Пробуда-1958" - 960 лв.
18. „Шарена пътека" - ОДЗ „Щурче" - 792 лв.
19. „Фолклорна чудесия" - ЦДГ №23 "Буратино", кв. Макак - 720 лв.
20. „Криле за изкуство" - Калина Стефанова - 560 лв.
21. „Еко парад" - НЧ „Изгрев-1929", с. Ветрище - 468 лв.
22. „Светът е за мен, за теб, за всички" - ЦДГ „Снежанка", с. Илия Блъсков 446 лв.
23. „Невъзможно отлитане" - Мая Михайлова - 360 лв.
24. „Фолклорна жарава" - НЧ „Напредък-1920", с. Царев брод - 346 лв.
25. „Магия наречена Плетиво" - НЧ „Пробуда-27.XII.1927", с. Вехтово - 180
лв.
Всичко: 32 854 лв.
Дарик нюз
Във Видин започна асфалтирането на улици
2 април 2015 11:41
Четири дни след издадената от изпълняващия функциите кмет на Община
Видин инж. Добромир Дилов заповед, започна полагането на асфалтова

настилка на една от най-важните пътни артерии в града. Улица „Широка" е
сред 46-те, по които бяха извършени дейности, свързани с рехабилитация и
реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа в рамките на
проекта за Водния цикъл. След два дни кръстовището с ул. „Христо Ботев"
вече ще бъде отворено за движение.
Едновременно с това продължава подготовката за асфалтиране на бул.
„Панония" и редица други улици.
Припомняме, че със заповедта от 27 март се нарежда отново като приоритетни
да се считат дейностите за възстановяване на инфраструктурата, засегната от
строителните работи по Водния цикъл. Общината продължава да следи
стриктно за спазване на графика за асфалтирането на улици от фирматаизпълнител ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ПАНОНИЯ АКВА" и реагира своевременно на
всяко изоставане от него.

