Новини за общините
02.10.2015г.
24 часа

Възстановяват отнесени от потоп улици в Търновско с 1.4
милиона лв. от фонд"Солидарност"
Продължават дейностите по ликвидиране последиците върху обществената
инфраструктура от наводнението от 19-ти юни 2014 г., финансирани от
Европейски фонд "Солидарност", информират от общинската администрация
в Търново. В село Пчелище приключва ремонтът и асфалтирането на улици.
Положени са над 2 400 кв.м асфалтова настилка и е възстановена улица с
дължина 500 м. В ремонтите са инвестирани над 120 000 лв. Във финална
фаза е ремонтът на общински път между селата Нацовци и Големаните.
Преасфалтирани са над 4 700 кв.м пътна настилка, като стойността на
ремонтите е 189 000лв. В село Нацовци приключва ремонтът и
асфалтирането на улица с дължина над 300 м, в който са инвестирани 13
000лв. В град Килифарево се извършват възстановителни ремонти на
тротоарните настилки на улиците "Хаинбоаз" и "Крайбрежна" на обща
стойност 200 000 лв. В село Райковци продължава ремонтът на улици и
отводнителни канали.
Преобладаващата част от получените по договор, подписан в края на месец
юли 1 410 926 лв., са инвестирани, за да бъдaт peмoнтиpaни oбeкти в
гpaдoвeтe Дeбeлeц и Килифapeвo, както и в ceлaта Нaцoвци, Гoлeмaни,
Плaкoвo, Рaйкoвци, Пчeлищe и Миндя. В град Вeликo Tъpнoвo в рамките на
отпуснатите средства е реновирана yлицa "Гpигopий Цaмблaк", която
пострада сериозно от наводнението.
24 часа
Зимната столица на Балканите вече е летен фестивален град
Европейска и световна дестинация с ярка национална идентичност, където
се балансират историята, традициите и съвременността. Това е Банско зимната столица на Балканите, която за последните 4 г. вече се превърна в
летен фестивален град. Курортът, освен предпочитано място за зимни
спортове, силно стъпи на международната карта като атрактивно място за
летен и културно-исторически туризъм. Съчетанието на красива природа,
модерна хотелска база, уникална самобитна култура, фолклор, традиции и
възможности за отдих и развлечение привличат все повече наши и чужди
туристи не само през силния зимен сезон, но и през летните месеци. Това
става благодарение на пъстрата палитра от културни прояви, които запълват
календара през цялата година. Има изкуство за всекиго по нещо - джаз, рок
и поп, балканска музика, театър, опера, балет, изложби, кино, демонстрация
на занаяти, качествена литература.

Безспорно Джаз фестивалът е най-стилното лятно културно събитие в града,
превърнало се традиция и запазена марка на Банско. Всяка година през
август меломаните се събират под Пирин заради богата програма на
фестивала, предлагаща невероятно пъстра палитра от музикални жанрове и
феноменални световно известни музиканти и изпълнители, които могат да
бъдат чути и видяни единствено в Банско.
Фестивалът на балканската музика "Бохеми фест", чието първо издание бе
тази година, вече даде заявка да остане трайно в културния календар.
Уникален за пределите на България, с най-добрите изпълнители, той успя да
"разбърка" неповторимите колоритни ритми на балканската музика.
В отпускарските месеци общината осигури забавление и на любителите на
съвременната популярна музика. "Банско бийт 2015" събра на сцената
звездни изпълнители на поп, R&B, арт рок и етномузиката, с което за
пореден път доказа, че е летният фестивален град на България.
Като продължение на силния летен сезон в края му винаги идва ред и на
класическата музика. Традиционният фестивал "Банско опера фест" под
открито небе се затвърди като част от културната програма и вече има
своите верни последователи на балета, операта, а от тази година и на
операта.
Почитателите на Мелпомена пък вече си знаят и очакват всяка година
началото на юли. Летните театрални празници "На публиката - с любов"
събират в Банско най-добрите постановки на театрите в страната през
годината. Цяла плеяда от звездни артисти буквално се изсипва в града по
време на фестивала, а жителите и гостите имат единствената възможност
само за няколко дни да изгледат най-стойностните представления на едно
място.
Лятната "Киномания под звездите" в края на юли показва документални
филми, селектирани измежду най-добрите продукции за екстремно кино в
света, част от програмата на провеждания през есента фестивал за
планинарско кино "Банскофилмфест".
И понеже всичко това се случва не къде да е, а в уникалния възрожденски
град, през целия летен сезон за първи път тази година започнаха културните
празници "Традиция и изкуство". Всеки уикенд, в продължение на повече от
два месеца, курортът се превръща в своеобразен форум на местните
традиции, обичаи и култура. В програмата има демонстрации на традиционни
занаяти дърворезба, предене, плетене на шушони, везане на гоблени,
бродиране на сувенирни топки, плетене на кука игла, пресукване на вълна,
изработка на сувенири, съпроводени с автентична фолклорна програма.
Местни художници и артисти показаха своите произведения на
обществеността и гостите на града.
Местната администрация няма да изневери на амбициите си за богата
програма и във връзка с предстоящия Ден на град Банско - 5 октомври.
Празниците започнаха още в четвъртък с тематичната изложба "Те ни
завещаха Свобода и вяра". В Дома на изкуствата са представени фотографии
от събития и личности, изиграли значима роля за развитието и
освобождението на Банско в периода до 1912 г. - участници в
революционните борби, както и просветни дейци. Представена бе и
стихосбирката на Константин Икономов - "Мурови стребла". Това са авторски
песни във фолклорен стил, написани на диалекта на Банско. Програмата
продължава със станалото вече традиционно състезание "Аз пиша грамотно",
в което ученици от общинските училища мерят своята грамотност по родния
език, а за победителите има и награди. Един от най-популярните мюзикъли в

българския театрален афиш - "Грозното пате" ще гостува на Банско тази
вечер. В главната роля е любимката на малки и големи Поли Генова, а неин
партньор е небезизвестният Ненчо Балабанов.
Първият почивен ден е предвиден за "Празник за нашите деца с Ники
Станоев". На стадион "Св. Петър" през целият ден на разположение на наймалките жители на Банско ще има пет батута, традиционни игри като
дърпане на въже и състезание с чували, модерни забавления като Angry
Birds на живо и много изненади. Децата ще имат възможност да поиграят
също на надуваеми човешки джаги, туистър на открито и скрабъл на трева.
Неделя е денят на отворените врати за обектите от Музеен комплекс-Банско.
В празничния ден на 5 октомври сутринта е тържествената литургия в
църквата "Св. Троица", след която е официалното издигане на националния
флаг в учебните заведения, полагане на венци и цветя пред паметници и
паметни плочи на героите.
Традиционно ще се проведе риболовният турнир "Детето риболовец без
дрога". На язовир "Белизмата" малките риболовци ще се състезават кой ще
хване най-много улов, като състезанието стимулира любовта към природата
и спорта на открито. Кулминацията в програмата е възпоменателно
тържество и заря пред паметника "Банско помни героите", а вечерта
бургаската изпълнителка и любимка на всички българи Тони Димитрова ще
донесе летния морски полъх на централния площад в курорта.
Дарик
Народно читалище „Никола Й.Вапцаров” откри новия творчески
сезон
По повод деня на музиката и поезията, който бе отбелязан на 1 октомври
Председателят на Народно читалище „Никола Й.Вапцаров - 1866” –
Благоевград събра творческия екип на читалището – художествени
ръководители и преподаватели в Детската музикална школа, за да открият
новия творчески сезон, информират от читалището.
На срещата Васил Новоселски очерта насоките на творческите задачи за
следващата година, когато читалището навършва 150 години от своето
основаване и всички по-големи събития ще минат под егидата на този
юбилей.
Кулминацията на честването се предвижда за ноември 2016 г., като
централните прояви ще бъдат Научна конференция на тема – „Ролята на
читалищата в културния живот на България” и тържествен концертспектакъл, с участието на всички състави от читалището и гост-изпълнители.
По повод деня на възрастните хора, който също бе отбелязан вчера, Васил
Новоселски лично посети Дом за стари хора „Св. Мина” в кв. Струмско и
Пенсионерски клуб в кв. „Еленово”. В събитието при пенсионерския клуб
участваха Читалищни състави, деца от детската градина в квартала и творци
– членове на клуба.
Дарик

Експозиция за Деня на Банско

Тъжествената програма по повод Деня на Банско - 5 октомври започна с
откриването на изложбата „Те ни завещаха свобода и вяра”.

В Дома на изкуствата бяха изложени фотографии от събития и личности,
повлияли на историята на града в периода преди Освобождението му през
1912 година.
Проследена е нишката на търговската дейност, която развиват банскалии и
размяната на стоки с големите европейски градове - Истанбул, Сяр, Беч,
Париж и други.
Замогването на част от тях, довело до културен подем и израстването на
ярки личности, дали много за развитието и просвещението на своя град.
Снимките акцентират на важни моменти от историята на Банско –
дарителството за изграждането на най-голямата църква „Св. Троица”,
построяването на Кулата, оборудването й с камбани, както и поставянето на
часовниковия механизъм – едно изключително модерно съоръжение за
времето си.
Изложбата продължава и през месец ноември. Входът е свободен.
В навечерието на празника бе представена книгата „Мурови стребла” на
Константин Икономов в Банско.
"Мурови стребла" е това, което човек донася от Пирина у дома си – да го
топли и да му ухае.
Авторските песни на Константин Икономов, събрани под заглавието „Мурови
стребла”, бяха представени в Банско. Стихосбирката е написана на типичния
бански говор.
С помощта на неговата звучност и характерност, Икономов пресъздава ярки
образи и силни емоции. Песнопойката е посветена на жената, на дома, на
любовта, на Банско. Стиховете в албума завръщат към родовите ценности и
изконните човешки емоции, навлизат дълбоко в народо -психологията и
докосват чувствителните струни във всяко сърце.
В представянето участваха Елена Калайджиева, Гълъбица Тодева и Иван
Цонев, под музикалния съпровод на Марин Бърдарев.
Празничната програма продължава с гостуването на мюзикъла „Грозното
пате” с участието на Поли Генова в главната роля, а в събота – децата на
Банско са поканени на детски празник на градския стадион.
Дарик
Възстановяват частично разрушената улица „Златьо Ошански“ в
Трявна
Днес изпълняващият длъжността кмет на Община Трявна Георги Пенчев
подписа договор за възстановяване на частично разрушена улица „Златьо
Ошански“. Фирмата, която ще извърши дейността е „Монолит –Т ООД – гр.
Трявна“.
Стойността на договора е 29 932,06 (двадесет и девет хиляди деветстотин
тридесет и два лева и шест стотинки) с включено ДДС.
С реализирането на договора ще се възстанови улицата в участък с дължина
212 метра, като се положи нова асфалтова настилка и се извърши
необходимото отводняване
Дарик
Нова яслена група бе открита в ОДЗ „Слънце”

Нова яслена група бе открита в ОДЗ „Слънце” в Кюстендил. Детското
заведение се намира в близост до болницата в града. На празникът
организиран по повод откриването на групата присъстваха директорът на
дирекция „Социални дейности и жилищна политика”, към община Кюстендил
Радостина Васева, както и родители. Децата от ОДЗ „Слънце” поздравиха
новите си другарчета от яслената група с песни, танци и приказки. 14 деца
ще посещават тази група, като за тях няма такса, според Наредбата на
община Кюстендил за родените след 2013 г. Подадени са и още 5 молби от
родители.
„Откриването на яслената група се наложи от искането на родителите да има
такава група. В този квартал нямаше яслена група и децата от 10 месеца до
3 години нямаше как да бъдат приети в това детско заведение. Разликата от
останалите групи е, че за децата от яслената група се грижат медицински
специалисти. Целта ни е децата да могат безболезнено да бъдат адаптирани
в детското заведение”, заяви директорът на ОДЗ „Слънце” Маргарита
Цекина. Тя обясни, че към детското заведение има голям интерес. В 5 - те
филиала се отглеждат и възпитават 300 деца.
БТА
Детски център за подкрепа на деца, пострадали от насилие, бе открит в
столицата
Детски център за застъпничество и подкрепа "Зона закрила" за деца
пострадали от насилие бе открит днес в столицата на ул. "Екзарх Йосиф" 85.
Центърът е създаден в резултат на съвместните усилия на фондация
"Асоциация Анимус", "Уницеф" и Столичната община.
На откриването днес Йорданка Фандъкова, кмет на София и кандидат за нов
мандат подчерта, че всеки град в страната трябва да полага грижи за децата
в риск. Затова е и толкова голямо значението и необходимостта от
отварянето на още едно място, където нуждаещите се ще могат да потърсят
помощ, отбеляза Фандъкова.
Тя съобщи, че Столичната община е разкрила три центъра за подкрепа на
деца и семейства, два от които като държавна делегирана дейност се
управляват от "Асоциация Анимус". През 2014 г. в тези три центъра 74 деца
са потърсили помощ и закрила, а от началото на годината до края на
септември на 43 деца е оказана помощ от професионалисти. Фандъкова
благодари на "Уницеф" за финансирането на програмите за работа с деца и
гарантира, че Столичната община ще осигурява и занапред устойчивост на
добрите практики и услуги.
Зам.-кметът по култура Тодор Чобанов отбеляза, че целта на тези центрове е
фондация "Асоциация Анимус и Столичната община да оказват всякакъв вид
подкрепа на децата преживели насилие, за да могат по -лесно да преодолеят
последствията от травмата. В центровете работят опитни психолози,
социални работници, специалисти, подготвени да се справят с най-тежките
случаи, обясни Чобанов. Той посочи, че според статистиката 70 процента от
актовете на насилие над деца са причинени от членове на семейството.
Мария Конде, представител на "Уницеф" у нас отбеляза на откриването на
центъра, че физическото, емоционалното, сексуалното насилие, трафика на
деца и трудовата експлоатация са основните проблеми, които засягат децата
в България. Според Конде е много малък броят на случаите, в които децата

споделят, че са станали жертва на насилие, малко са разследваните случаи,
както и разкриваемостта на този вид престъпления.
БТА
Община Болярово ще осигури по шест кубични метра дърва за огрев на
всяко домакинство
До края на месеца община Болярово ще осигури по шест кубични метра
дърва за огрев на всяко домакинство. Твърдо гориво ще бъде доставено и за
отопление на обществените сгради, на учебните и на здравните заведения, и
на социалните домове. За това съобщиха от общинската администрация.
Дървата ще бъдат продавани на жителите на общината на преференциална
цена 26 лева за кубичен метър.
От началото на лятото в общинските горски масиви се извършва ежегодната
подборна сеч.
БТА
Пет общински паркинга за около 300 автомобила са изградени в Русе
за четири години
Пет общински паркинга с общ капацитет за около 300 автомобила са
изградени в Русе през последните четири години. Това съобщиха от местната
управа в града.
Най-новият изграден паркинг вече се използва, като облекчава
натовареността по улиците "Плиска" и "Доростол". Проектът, по който е
изграден, е на обща стойност 141 000 лева без ДДС. Паркингът разполага с
50 места.
БТА
В болницата в Балчик ще бъде изградено ново ортопедично
отделение
В многопрофилната болница за активно лечение в Балчик ще бъде изградено
ново ортопедично отделение според европейските стандарти, съобщиха от
кметската управа. Общината вече обяви публичен конкурс за отдаване под
наем на имот от 471 квадратни метра в лечебното заведение.
От кандидатите, които трябва да са регистрирани по Закона за юридическите
лица с нестопанска цел, се изисква да осигурят всички здравни услуги за
пациентите - в обслужването, операцията и постоперативния период.
Кметската управа настоява за гаранция, че в отделението ще се дава право
на лечение и предимство на пациенти от община Балчик. В ортопедията
всяка година трябва да се осигуряват безплатни услуги за поне трима
социалнослаби пациенти.
Мнозинството от участващите в обществената организация-кандидат трябва
да са ортопедични хирурзи от поне две различни страни-членки на
Европейския съюз, според условията на конкурса.
Крайният срок за приемане на предложения е 12 октомври.
БТА

До месец ще завърши строителството на православния храм
"Успение на Пресвета Богородица" в Ямбол
До месец ще завърши строителството на първия православен храм "Успение
на Пресвета Богородица" в ямболския квартал "Аврен". Приключват
довършителните работи по сградата, както и озеленяването на църковния
двор. За това информираха от църковното настоятелство на храма.
Първата копка на строежа бе извършена преди пет години върху отстъпена
от Общинския съвет земя в най-големия квартал на града.
Храмът е построен с доброволните дарения от общината, бизнеса и
граждани. Дарение е и проектът, изготвен от екипа на архитект Любомир
Семерджиев.
Черквата е еднокорабна, на две нива, с камбанария и атриум в приземния
етаж. Вътрешното устройство и обзавеждането са съобразени с модерните
изисквания за многофункционалност, поясниха от настоятелството .
БТА
Асеновград отбеляза Международния ден на поезията и музиката
Асеновград отбеляза Международния ден на поезията и музиката 1октомври, с вечер на танца, поезията и песента "Под стария чинар" пред
историческия музей в града, съобщиха от пресцентъра на общината.
Вечерта бе организирана от народно читалище "Паисий Хилендарски-1997".
Поетични и музикални поздрави отправиха хор "Родопски звуци" и поетесите
Елена Славкова и Виктория Стефанова. Най-много аплодисменти за своето
изпълнение на "Хубава си, моя горо", събраха момичета от фолклорната
група "Детска песен-Надежда Хвойнева".
btvnovinite.bg
Кмет навъртя 39 години на поста
Делчо Митев управлява Брягово от 1976 г.
Възможно ли е да се пенсионираш и в трудовата ти книжка да има 39 години
стаж като кмет и нито един работен ден в друга сфера? Примерът е от
хасковското село Брягово, където кметът цял живот това е работил и вече е
задминал дори Тодор Живков по управленско дълголетие.
От близо 4 десетилетия кметският кабинет е работното място на Делчо
Митев. Първите избори печели през 1976 г. и от тогава все е кмет.
Не помни колко пъти е печелил избори и не шие нов костюм за всеки вот:
„Ако сега си купувах костюми за всеки избори трябваше да имам костюми,
които нямаше да мога да ги нося, да ги износя, казано откровено”.
Вече на 64, Делчо Митев спокойно може да се нарече строител на
съвременно Брягово: „Няма нещо, което да не ми е минало през ръцете, няма
нещо което да не знам. Как е взет и метър бордюр и метър плочки
базалтови”
И докато Митев управлява, децата стават родители, а младите остаряват.
Признава, че от кметуване на село не се забогатява, но въпреки това се
явява на избори и неизменно ги печели. Стажът на Тодор Живков е вече зад
гърба му, но рекордите на Елизабет II и кралица Виктория все още са далеч
- 63 години начело, макар и на Обединеното кралство.

Moreto.net
Стара Варна се възражда: Общината добави 150 сгради към
защитените паметници
До 1900-та година във Варна работят само чужди архитекти - австрийци,
италианци, швейцарци, чехи. В началото на 20-и век се появяват и първите
сгради на българските им последователи, които също не се посрамили.
Наред с ембламатичните фасади на Драматичния театър, жп гарата,
някогашните хотели "Лондон" и "Мусала" в града и до днес са запазени
стотици примери на изящната архитектура. Оцелели и до днес, но често
умиращи - с разпадаща се фасади, пропаднали покриви, а някои опасно
рущащи се.
Преди близо 20 години голяма част от тези сгради бяха поне външно
ремонтирани и дори грейнаха в ярки цветове. Днес, обаче, боите по проекта
"Красива България" отдавна отново са олющени, а, според собственици на
стари сгради, химическият им състав е бил неподходящ за древната зидария
и мазилката сериозно е увредила фасадите. След напъна за повсеместно
разкарасяване старите сгради бяха оставени на грижата на собствениците
им. По закон. Същият, който ги освобождава от данък именно с тази цел - да
ги ремонтират и да се грижат за тях като за недвижими паметници на
културата.
Механизъм, който на практика не действа. Най-вече поради липса на воля да
бъде прилаган. Така се стигна до абсурдната ситуация безценни сгради да се
рушат зад мърляви заграждения, защото са опасни. Някои нарочно о ставени
от собствениците им да паднат сами. Защото същите тези собственици
предпочитат да спечелят от многоетажно модерно недоразумение на
централно място, отколкото да се охарчат за скъпа реставрация на
архитектурното бижу. Времето си каза думата и някои от тези сгради
наистина започнаха да изчезват - премахнати като опасни или съборени след
като умело са били извадени от списъка с паметници на културата. Така се
случи с прословутата "Картофена къща" преди 7 години. Десетки други бяха
заплашени да последват съдбата й. До тази година, когато Община Варна
предприе безпрецедентния ход да добавя вместо да вади сгради-паметници
от забранителния списък.
Така нови 150 здания получиха статут на недвижими културни ценности на
Варна. Оказва се, че в стария списък, от далечната 1982 г., има много
фактически грешки. Изпуснати са цели периоди от историята на града.
Например къщите в стила на така наречения модерен сецесион досега не са
били защитени. И те като "връстниците" си в стил френски сецесион са
строени между 1925 и 1930 г., но са в по-тъмни цветове и без много
орнаменти, подобно на сградите в Северна Европа от този период. В тази
графа са сгради, проектирани от Стефан Венедикт Попов, Иван Франгя,
Дабко Дабков - в по-късния му период.
450 бяха обектите в стария списък. От него сега са отпаднали 30 - вече
несъществуващи сгради или такива без историческа стойност, които са били
съборени и изградени отново, но в нарушение с автентичния им вид.
Отпаднаха и осем обекта, записани като исторически паметници по
идеологически причини: партизански землянки, партизанско лобно място,
социалистически паметник, които вече няма да тежат на държавния бюджет.

Освен това информацията в новия списък ще бъде безплатна и публична за
всички. Досието на всеки от включените 570 обекта е в електронен вид и
след одобрение от Министерството на културата ще бъде качена на сайта на
общината. В него е включена информация за първия собственик на сградата,
дата на построяването й нейния проектант, както и съвременна снимка на
обекта. За 90% от сградите в списъка е издирена и оригиналната
документация по изграждането, която е сканирана и също ще бъда
предоставена за публично разглеждане. Освен това Варна ще е първата
община в България, която ще отрази в кадастъра всички паметници на
културата на територията си. Така всеки нов собственик заедно с данните от
кадастъра за имота, който купува, ще получава и подробно описание на
забранителния режим за него. За целта ще бъде изготвен и План за
управление и охрана на територията на архитектурния резерват, какъвто в
момента в България има само Старият Несебър. На базата на плана всеки от
паметниците в списъка ще получи собствено предписание за защита.
След изготвянето на новия списък общинската администрация започна нова
процедура, с която да принуди собствениците да ремонтират старите сгради.
Проблемът стана особено видим след реконструкцията на пешеходната зона
на града, когато над новите площади и алеи надвиснаха красивите, но
рущащи се фасади. Така се стигна до 150 нотариални покани, които Община
Варна е разпратила до собственици на къщи-паметници на културата с
указание да ремонтират или реставрират имотите си.
„Целта е центърът на града и крайморската зона до пристанището, която
вече е пешеходна, да придобият атрактивен облик“, обясни кметът Иван
Портних. За да реализира проекта, общината създаде спецотдел "Недвижимо
културно наследство". Служителите му вече са изготвили протоколи за
нужните ремонти на над 30 паметника и са започнали процедура по
издирването на собствениците на 45 други - също част от архитектурното
богатство на града.
В момента издадените протоколи се съгласуват с Националния институт за
недвижимо културно наследство и след това ще бъдат предоставени на
кмета, който в 14-дневен срок трябва да издаде заповед, задължаваща
собствениците за тяхна сметка да извършат в определен срок необходимите
укрепителни, консервационни, реставрационни и ремонтни дейности. Ако
собствениците не изпълнят заповедта в указания срок, общината ще направи
ремонта за своя сметка, като върху имота се вписва законна ипо тека в полза
на общината, за обезпечение на направените от тях разноски.
"Издирваме собствениците, за да ги приканим да се погрижат за имотите си.
Те са освободени от данък сгради. Повечето отдават приземните части под
наем - на заведения и магазини. С приходите за 3 месеца могат да лъснат
фасадите. Процесът е труден, но не търпи отлагане, защото не бива обликът
на града да се загрозява от тънещи в разруха ценни здания", твърди кметът.
Той е категоричен, че, ако стопаните не изпълнят предписанията, общината
ще се възползва от правото си по закон да направи ремонтите срещу
ипотека. "Надявам се да не се стига до тази крайна мярка, но при нужда
няма да се колебаем да я приложим", заяви Портних.
Междувременно Община Варна започна процедура по паспортизация на
всички 570 сгради, които са паметници на културата във Варна. Така ще
стане възможно да се използват евросредства за поддръжката им. “Готов е
актуализираният списък с паметници на културата в града. Те спокойно вече
могат да бъдат ремонтирани и санирани с пари от следващия програмен

период. За тях ще може да се кандидатства от 15 септември и от началото на
следващата година да започне възстановяването на сградите в централната
част. Вече са проведени разговори с министерството на културата, надявам
се да има резултати, защото отношението към културно -историческото
наследство е знак за развитието на дадено общество”, коментира кметът на
Варна, Иван Портних. Той допълни, че подобна паспортизация не е правена
никога в морския град.
Стари сгради – недвижими паметници на културата ще могат да бъдат
реставрирани с пари по Оперативната програма "Региони в растеж", обясни и
министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
Новото в програмата е, че за европари могат да кандидатстват както сгради
общинска и държавна собственост, така и частни.
Налице са и първите резултати от активните действия на общината за
спасяване на старите сгради. Собствениците на три от тях по бул. "Княз
Борис I" вече започнаха доброволно да ги реставрират, а единият от
ремонтите дори приключи. Сериозен напредък има и в преговорите със
стопаните на едно от най-емблематичните здания в града - бившата
Софийска банка на ул.”Преслав” 24 (до Областна администрация), която от
години е необитаема, преминаването покрай нея - опасно и забранено, а
сред скулптурните фигури по фасадата й растат трева и храсти.
Агенция "Фокус"
Дончо Барбалов, СО: Планираното ниво на дълга на общината към
края на 2015 г. е 618 млн. лв., то ще бъде по-ниско, защото се
увеличава процентът на европейско финансиране по някои проекти
Планираното ниво на дълга на общината към края на 2015 г. е 618 млн. лв.,
то ще бъде по-ниско, защото се увеличава процентът на европейско
финансиране по някои проекти. Това каза зам.-кметът на Столична община
Дончо Барбалов по време на представяне на изпълнението на приходната
част на бюджета на СО, предаде репортер на Агенция "Фокус". " Този
умножител - срещу един лев да получаваме повече от два, все повече се
променя в наша полза. Дали ще стигне 3 лв. срещу 1 наш не знам, но се
надявам да стигнем два и половина през следващите години", обясни
Барбалов.
"На практика дъговата експозиция на общината към края на годината ще е
под 600 млн. лв. Годишните разходи по обслужване на дълга са под 7% от
собствените приходи при законов лимит от 15 %. Нямаме издадени общински
гаранции, ресурсът на общината е абсолютно свободен", посочи още той.
"Хубаво е да се има предвид, че като цяло дали има висока или ниска
задлъжнялост трябва да се гледат някои неща - законовите изисквания,
споменах при 15 % размер на годишните плащания спрямо приходите ние
сме на 7%; за какво се използват средствата, които се взимат на заем всички средства, които СО е взела назаем се използват за капиталови
инвестиции като метрото; какви са условията по заемите, които се сключват
- всички заеми на СО са дългосрочни, над 20 год., с изключително изгодни
лихвени проценти; какви са годишните плащания - нашите са далече под
законовия минимум", заяви Дончо Барбалов.

