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Детелина Николова е делегат на Общото събрание на НСОРБ
03.12.2014
Кметът на Добрич Детелина Николова ще вземе участие днес и утре в
Общото събрание и Годишната конференция на Националното сдружение на
общините.
Програмата на форумите включва първи срещи на новоизбраните
представители на централната власт с общинските ръководства и експерти,
систематизиране на приоритетите във взаимодействието и определяне на
първоетапните неотложни действия. Предвижда се, в рамките на събитието,
да бъдат подписани Споразумения за сътрудничество с Народното събрание
и Министерски съвет.
Очаква се в Общото събрание да вземат участие над 400 представители на
общините. Потвърждение за участие са заявили и президентът на Република
България Росен Плевнелиев, председателят на 43–то Народно събрание
Цецка
Цачева,
министри
от
правителството
и
ръководители
на
управляващите органи.
В рамките на събитието ще се проведат паралелни дискусионни форуми с
участието на министри от новия кабинет. Кметът на Добрич Детелина
Николова ще ръководи форум на тема „европейска визия за българските
градове“. Други теми, които ще бъдат обсъждани са свързани с перспективи
за развитие на селските райони, социалните дейности и услуги – с грижа за
хората, опазване на околната среда – обща грижа на общините и държавата
и градове на бъдещето: италиански и български опит за развитието на
общините.
Годишната конференция на Националното сдружение ще представи
приоритети на взаимодействието между централната и местна власт. В края
на форума ще бъдат връчени годишните награди на Националното
сдружение на общините за 2014 г.
Фокус
Детелина Николова: Лицето на държавата е местната власт
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София. Лицето на държавата е местната власт. Това каза Детелина
Николова,кмет на Община Добрич по време на дискусионния форум

„Европейска визия за българските градове” в рамките на Националната
годишна конференция на НСОРБ, предаде репортер на Агенция „Фокус” .
Николова благодари на присъстващите – Лиляна Павлова министър на
регионалното
развитие
и
благоустройството,
зам.-министъра
на
регионалното
развитие
и
благоустройството
Деница
Николова
и
председателят на парламентарната комисия по регионално развитие Найден
Зеленогорски за това, че вземат участие в годишната конференция на НОРБ
и ги поздрави за избора им на заеманите от тях постове. Детелина Николова
каза още, че НСОРБ ще поддържа постоянна връзка с парламентарната
комисия по регионално развитие за закондателни инициативи, с които да се
подобри работата на местната власт и допълни, че МРРБ закриля обединява
усилията на местната власт. Темите, които ще бъдат дискутирани в рамките
на този дискусионен панел са свързани с политиката на България за
намаляване на междурегионалните различия, промени в законовата и
подзаконовата нормативна уредба, политики за общинска пътна мрежа,
ангажименти на общините в политиките по саниране на многофамилни
жилищни сгради, ОП „Регионално развитие” 2007-2013 и фонд
„Солидарност”. По късно ще бъде обсъдена и ОП „ Региони в растеж” 2014 2020г. и програмите за трансгранично сътрудничество.
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Лиляна Павлова: Извън столицата всички региони са значително
изостанали спрямо европейското ниво
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София. Факт е, че не само Северозападна България, но ако видим
показателите ,извън столицата всички региони са значително изостанали
спрямо европейското ниво . Това каза министърът на регионалното развитие
и благоустройство Лиляна Павлова по време на дискусионния форум „
Европейска визия за българските градове” в рамките на Националната
годишна конференция на НСОРБ, предаде репортер на Агенция „Фокус” .
„Нашите усилия трябва да бъдат насочени и към Северозападния регион като
приоритет, но и към всички останали”, посочи Павлова. По думите ѝ, има
нужда от целенасочена политика, с която да активизира този процес. В
нашето коалиционно споразумение и проект на управленска програма има
заложен ключов приоритет – разработване на инвестиционна програма за
подпомагане на Севрозападна България, Родопите и Странджа, както и на
планинските региони, заяви министърът. Павлова заяви, че зам.-министърът
на регионалното развитие и благоустройство Иван Аспарухов ще бъде с
ресор провеждане на политика за подкрепа на слаборазвитите региони и
преодоляване на различията в регионите. „Иван Аспарухов ще ръководи
двата съвета, които се занимават с тези проблеми - Съвета по
децентрализация и Съвета по регионална политика”, посочи Павлова и
добави, че и Съветът по регионална политика ще бъде органът, в който на
ежемесечна основа ще се дебатират проблемите на регионите и ще се взимат

решения за отстраняването им. По думите ѝ, оттук-нататък предстои да се
работи по текущите проекти за социално икономическо развитие и културно
наследство. Павлова допълни, че чрез новата програма „Дунав” имаме
възможност да засилят всички дейности, които ще бъдат финансирани по нея
и потенциалът за придунавските региони е голям.
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Найден Зеленогорски: Надяваме се, че ще се рестартира процеса по
финансова децентрализация
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София. Надяваме се, че ще се рестартира процеса по финансова
децентрализация и ще се намери модел, по който да се реализира
финансовата независимост на общините. Това каза председателят на
парламентарната комисия по регионална политика Найден Зеленогорски по
време на дискусионния форум „ Европейска визия за българските градове” в
рамките на Националната годишна конференция на НСОРБ, предаде
репортер на Агенция „Фокус”. "Ще направим всичко възможно да има ясни
цели, детайлни дискусии, в които да намерим най-добрите решения за
хората и местните власти. С ясното съзнание сме, се че сме изправени пред
сериозни проблеми. Трябва да се направят значителни усилия за Северна
България", обясни той. По думите му през последните години 60% от
инвестициите са насочени в Южна и Югозападна България център София.
Зеленогорски каза още, че при усвояването на европейски средства
съотношението между Южна и Северна България е 3:1. „Нужна е концепция,
по която да се върви”, посочи той допълни, че не може да се очаква с
магическа пръчка за 2-3 години да се решат проблеми, натрупвани с
десетилетия. Според него се налагат промени в законодателството, защото
проблемите които възникват в практиката по прилагането на законите е
доказателство за това ,че са необходими нови такива. Планирането на
територията на ниво общи устройствени планове е важен процес, който се
нуждае от допълнително финансово подпомагане от държавата, каза още
Зеленогорски.

Фокус
Туристически паспорт на побратимените градове ще въведе Община
Казанлък от началото на новия туристически сезон
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Казанлък. Предимствата за жителите на община Казанлък от създаването
на Туристически паспорт на побратимените градове и подробности около

неговото изработване бяха обсъдени по време на заседание на
Консултативния съвет по туризъм, каза за Радио „ Фокус“ Сребра Касева,
началник отдел „ Култура и туризъм“. Включвайки Казанлък в този паспорт,
културно – историческите забележителности, хотелите, магазините за
продажба на сувенири, заведенията за хранене ще имат по-голяма
популярност в побратимените градове в рамките на този паспорт.
Притежателите му ще се ползват с известни преференции при посещенията
на културно-исторически и търговски обекти в побратимените на Казанлък
градове. Същото важи и за жителите на тези градове при визитата им в
Града на розите. Членовете на съвета одобриха проект за изработването му,
като следва процедура по самото изработване. „ По всяка вероятност
паспортът ще бъде готов до началото на новия туристически сезон в
Казанлък“, поясни Касева. Консултативният съвет по туризъм бе създаден на
17 ноември 2014г. със заповед на кмета на общината. Председател на съвета
е кметът Галина Стоянова. Целта Консултативния съвет по туризъм е да
предлага мнения и становища по въпроси , касаещи културната и политика и
тази в областта на туризма на община Казанлък. От учредяването му до сега
са проведени две заседания, поясни още Сребра Касева.
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Белоградчик. Взето е решение и е пусната заповед за обявяването на
бедствено положение в община Белоградчик. Това каза за Радио „Фокус” Видин Борис Николов, кмет на общината. „Бедственото положение е обявено
за територията на цялата община. Заповедта е до второ нареждане.
Положението ще остане такова, докато ЧЕЗ отстранят проблемите по
електропроводната мрежа. Също така е необходимо да се почисти
общината”, заяви Николов. По думите му, обледени дървета падат по
пътищата постоянно. Има няколко сформирани групи, които обикалят
общината и почистват. „Необходимо е да почистим пътищата и да ги
опесъчим, но най-важното е ЧЕЗ да отстранят проблемите и да пуснат тока”,
обясни Борис Николов.

Фокус
Премиерът Бойко Борисов: Ще се постараем максимално да помогнем
на всяка община
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София. Ще се постараем максимално да помогнем на всяка община, заяви
министър-председателят Бойко Борисов по време на Националната годишна
конференция на Националното сдружение на общините в Република
България, съобщиха от правителствената информационна служба. Премиерът
подчерта, че не дели общините на „наши” и „ваши“, нито хората на партиен
принцип. „Не сме го правили и няма да го правим“, категоричен беше
Борисов. По думите му, в изминалата година и половина се е видяло какво
не трябва да е отношението към кметовете. „Всички сте ни равни, както и
ние за вас“, добави министър-председателят. Той призова централната и
местната власт да работят в синхрон и с разбиране. „Избиран съм два пъти
за кмет и знам какво е хората да ти гласуват доверие“, отбеляза Борисов.
„Искам да Ви уверя, че местната власт стои зад Вас и зад правителството.
Подкрепяме Ви за това централната власт да бъде коректен и стратегически
партньор“, обърна се председателят на Управителния съвет на НСОРБ Тодор
Попов към министър-председателя. Попов пожела успех на кабинета и
подчерта, че е важно да се работи ефективно, така че усилията на
централната и на местната власт да отговорят на очакванията на хората.
В рамките на годишната конференция министър-председателят Бойко
Борисов и председателят на Сдружението Тодор Попов подписаха
Споразумение за сътрудничество между Министерския съвет и НСОРБ.

Фокус
Камелия Койчева, зам.-кмет на Добрич: Младежкият център в града
развива дейности на регионално, национално и международно ниво
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Добрич. Дейността на Младежкия център в Добрич и сега предполага
активност и събития, които са на регионално, национално и международно
ниво. Това заяви по време на пресконференцията за представяне на
действащия вече проект на Община град Добрич „Младежки център Добрич –
Вашето утре” зам.-кметът „Хуманитарни дейности” Камелия Койчева, предаде
кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Камелия Койчева е била дълги
години директор на Младежкия дом „Захари Стоянов” в Добрич, сега
Младежки общински център. По думите й, младите хора, които са част от
дейностите по новия проект, ще бъдат и част от услугата, която ще
предоставя бъдещия кампус към Младежкия център, разбира се при желание
на младежите. Младежкият център в досегашния си вид като място за
развиване на различни таланти – в сферата на музиката, танца, рисуването
и приложните изкуства и др., както и като място за фестивали, ще бъде
запазен, а чрез новия проект на общината дейностите му ще се обогатят и
разширят, като един от акцентите ще бъде привличане на деца и младежи от
рискови социални групи и ангажирането им в различни неформални форми
на занимания. Целта е Младежкият център да се утвърди като място за изяви
и общуване, за откриване и развиване на таланти, за изграждане на
устойчиви партньорства и прилагане на добри практики, за консултиране на

младите хора по различни въпроси от тяхното ежедневие, дори за
стимулиране на предприемачеството като възможност за изява при
младежите. Камелия Койчева посочи, че „Младежкия консултантски
информационен център от самото си създаване е част от дейностите на
Младежкия център, т.е. той не е бил като дейност само школи, клубове и
занимания по интереси, а е извършвал консултантска и информационна
дейност. Младежкият център беше част от Евродеска, както и от дейностите,
които са на европейско ниво, финансирани чрез Министерството на
младежта и спорта”. Зам.-кметът допълни, че няма да има ограничения за
достъп по отношение на дейности в Младежкия център, както и по
отношение на новата услуга – кампус, която ще бъде регламентирана от
Общински съвет, съобразно промяна в наредбите и структурата, която и сега
финансово обслужва Младежкия център. „Това, което можем да кажем е, че
целта е в Младежкия център да се случват повече инициативи, в които
младите хора сами като дейност участват в организацията им. Затова и
нашите младежки организатори сега имат големия шанс да достигнат до
повече млади хора и да възпитат у тях потребността от активност и от
самоорганизация, което не е никак лесно, а още по-хубавото е, че част от
дейностите са паралелни с временните програми „Младежка гаранция за
младежта” и „Заетост сред младите хора”, които са акцент в Европа”, посочи
Камелия Койчева.

Фокус
Кметът на Банско Георги Икономов увери в институционална и лична
подкрепа хората с увреждания
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Банско. Кметът
на
Община
Банско
Георги
Икономов
увери
в
институционална и лична подкрепа хората с увреждания. Това се посочва в
поздравителния адрес на Икономов по случай Международния ден на хората
с увреждания, съобщиха от пресцентъра на общината. „Поздравявам хората с
увреждания и ги уверявам в своята институционална и лична подкрепа.
Реализирането на политики за защита на тяхната личната индивидуалност,
достойнство и права, е важен елемент от общинската социална политика.
Грижата за хората в неравностойно положение е добър показател за зрялост
и отговорност. Използвам възможността да поздравя нашите приятели от
Спешъл олимпикс България, с които вече няколко години работим съвместно
по каузата за признаване и приемане на хората с интелектуални
затруднения чрез спорта”, казва още Георги Икономов в поздравителния си
адрес. По думите му, представители от Банско са участвахли и са взели
призови места на две издания на Олимпийските игри за хора с
интелектуални затруднения. Той използва възможността да поздрави и
Георги Софкин – председател на националната организация „Малки хора”,
който дълги години се бори за правата на хората с нисък ръст и успя да
постигне провеждането на Олимпиада в София през 2017 година.
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Кметът на община Царево Георги Лапчев: Очаква се река Велека да
прелее от коритото си
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Царево. Очаква се река Велека да прелее от коритото си. Това каза
за Радио „Фокус” – Бургас кметът на общината Георги Лапчев. Към
момента нивото на реката не е критично. „Зависи от това какъв ще бъде
оттокът на водите от всички дерета”, каза кметът. По думите му реката не се
е разляла и не е влязла в селата Кости и Бродилово. „Принципно има много
вода и когато придойде повече, тя влиза по улиците на селата почти всеки
път при обилен дъжд. Към настоящия момент няма такова нещо”, каза
Лапчев. Той допълни, че се следи нивото на реката. При възникнал проблем,
общината има готовност да реагира. Кметът добави, че дъждът не е бил
толкова интензивен в Царево и Ахтопол. Повече е валяло във вътрешността
на Странджа. Към момента продължава да вали слаб дъжд. Лапчев
припомни, че през последните два пъти, когато река Велека е преливала при
обилния дъжд през есента, е имало доста щети.

Фокус
Бургас отново е класиран сред първите
европейската награда „Достъпен град”

33

претенденти

за

3 Декември 2014 | 14:26

Бургас. Бургас отново е класиран сред първите 33 претенденти за
европейската награда „Достъпен град” (Access City Award 2014), съобщиха от
пресцентъра на общината. Това се случва за трети път през последните 5
години(след 2011 и 2013 г.) и е оценка за усилията на местната власт в тази
посока, които са постоянни, а не кампанийни. Ежегодната инициатива е
организирана от Европейската комисия. Присъждането на отличие за
достъпност има за цел да насочи вниманието към кандидатите, предприели
ефективни мерки за подобряване на достъпността във фундаментални
аспекти от градския живот. Журито търси най-добрите практики от
участващите в състезанието европейски градове с население над 50 000
жители, които планират и изпълняват дейности, улесняващи свободното
движение на възрастни и хора с увреждания. Политиките за подобряване на
достъпността са оценени за техния интегриран подход в четири ключови
области: изградена среда и обществени пространства; транспорт и
свързаната
с
него
инфраструктура;
информация
и
комуникации,
включително нови технологии (ИКТ); обществено достъпни съоръжения и
услуги. Тази година в първоначалната селекция участваха 62 града от 23

страни. Вече са излъчени 7 финалисти. Бургас не е сред тях, но конкурсът бе
добра възможност градът да обмени опит с европейските си събратя, да
сподели достиженията си при подобряване условията на достъп в градска
среда, новите услуги, обновения транспорт и свързаната инфраструктура.
„Още много работа ни чака, но догодина ще сме с една крачка по-близо до
първите в тази класация. Обучихме наши служители на жестомимичния език,
предстои изграждане на нови пешеходни надлези, велоалеи, продължаваме
да ремонтираме улици и тротоари, всичко ново, което строим, е с осигурен
достъп за трудноподвижни хора. Догодина сме и домакин на Балкански
параолимпийски шампионат за хора с увреждания”, каза кметът Димитър
Николов, който отправя искрени поздрави към всички бургазлии, които
отбелязват Международния ден на хората с увреждания.

Фокус
Зам.-кметът на Казанлък Петър Косев: Приоритет за Бюджет 2015 е
запазване нивото на данъците и таксите
3 Декември 2014 | 13:54

Казанлък. Приоритет за Бюджет 2015 за Община Казанлък е запазване
нивото на данъците и таксите. Това каза за Радио „ Фокус“ зам.-кметът по
Финанси и бюджет на община Казанлък Петър Косев. По думите му
проектобюджетът на община Казанлък за 2015 година по обясними причини
малко ще се забави във времето, защото все още не е приет Бюджетът на
Република България, а ние сме зависими фактически, съгласно разпоредбите
Закона за публичните финанси„Независимо от това ние вече имаме наш
проектобюджет, който обхваща повече елементи на приходите. Още от месец
февруари по Закона за публичните финанси ние започваме да се подготвяме
за проектобюджета за следващата година и към настоящия момент ние имаме
рамката на приходната част и част от рамката на разходната част. Направен
е анализ на финансовото състояние за 2013 и 2014г. към 31 октомври, за да
видим къде сме и какво трябва да направим”, коза Кьосев. По думите му
Община Казанлък е основен двигател на икономическия растеж в района.
„Казанлък вече е център на район Розова долина и това ни кара да мислим
по друг начин . Приоритетите ни за Бюджет 2015 година са за запазване
нивото на данъците и таксите. Нищо по отношение на данъци и такси няма
да вдигаме - такса „Битови отпадъци“ си остава същата, при данъците също
нямаме движение нагоре, няма да има и промяна в таксите за детските
заведения. Ще бъде увеличена обаче събираемостта за някои просрочени
задължения на някои клиенти на общината по повод ползването на
общински имоти и не само имоти. Ще привлечем и външни средства за
финансиране – от държавния Бюджет, от европейските фондове, Фонд ФЛАГ.
В края на годината приехме Наредба за насърчаване на инвестициите в
община Казанлък, която ни дава възможност да привлечем и частни

инвестиции. На хората в неравностойно положение ще осигурим широка гама
от социални услуги . Община Казанлък ще бъде и център на европейската
култура и туризъм“, каза Петър Косев. За 2015 година са предвидени 13 827
615 лв. приходи от местни данъци и такси, като данъчните приходи имат
малко увеличение спрямо 2014 година и те са в размер на 3 765 500 лв.,
като има незначително увеличение на туристическия данък. „ През 2014
година има увеличение на хотелиерските места за туризъм. Така че ще
имаме възможност дори това, което сега сме предвидили като завишение в
следващата година да го изпълним и преизпълним дори. „, коментира Косев.
Неданъчните приходи за 2015 са в размер на 8 073 284 лв., като основните
източници на неданъчни приходи това са такса „ Битови отпадъци“ и
приходите от продажби.„Към настоящия момент ние имаме преизпълнение на
местните приходи. По данъци и такси, които събираме в община Казанлък
над 100 процента вече са изпълнени данък „ Недвижими имоти“, данък „
Превозни средства“ и Туристическият данък, а такса „ Битови отпадъци „ към
настоящия момент е изпълнена в размер на 99,5 процента. Общият ни
приход към настоящия момент от местни данъци и такси е вече в размер от
102,6 процента“, съобщи Петър Косев. Той поясни, че в следващия бюджетен
период през 2015 година Община Казанлък ще разчита и на трансфери от
държавния Бюджет. Общата изравнителна субсидия ще бъде в размер на 2
794 700 лв. Ще бъдат запазени и целевите субсидии за капиталови разходи,
като те ще бъдат в размер на 633 800 лв. „ През 2014 година Община
Казанлък подписа договор с Министерство на инвестиционното проектиране,
по повод изготвяне на Общия устройствен план, като оттам очакваме да
получим 142 650 лв., като вероятно Министерството на регионалното
развитие и благоустройството ще поеме този договор. Ежегодно подписваме
договор с Община Павел баня по повод депониране на битовите отпадъци на
тази община на нашето депо, откъдето очакваме приходи в размер на 90 330
лв.“, поясни още зам.-кметът Петър Косев. Той припомни, че Община
Казанлък ще разчита на средства от еврофондовете, средства по „ Красива
България“, затова и вече е планирано какво ще трябва да бъде разходвано
по повод осъществяването на проекти. През 2015 година Общината ще
участва в проекта „Разкриване на резидентен тип социални услуги в
Казанлък“ и „ Подкрепа за достоен живот“, като за първия проект са
предвидени 133 800 лв., а за втория – 13 481 лв. които ще бъдат от
собствени средства. Ще бъдат използвани и средства от Фонд ФЛАГ по повод
осъществяването на проекта „ Социални жилища в гр. Казанлък“, където е
предвидено от този фонд да бъдат използвани 946 572 лв., а за изграждане
на Регионалното депо от същия фонд ще бъдат изразходвани средства в
размер на 549 567 лв. През 2015 година ще приключи и проектът по
реконструкция на язовир Синята река, вторият по опасност в региона след
язовир Копринка, където ще бъдат вложени средства на Общината в размер
на 113 909 лв. Друг проект, който Община Казанлък ще съфинансира е „
Долината на розите и тракийските царе“, където са предвидени средства в
размер на 40 хиляди лв., както и участие в проекта „ Красива България“ за
ремонт на сградата на стадион „ Севтополис“. За този проект са предвидени
средства в размер на 146 860 лв. „Разходната част сме я предвидили
дотолкова, доколкото имаме виждане за разходваното през 2014 година.

Дано се запази и обемът на приходите, за да можем да ги използваме за
разходите , в размера , в който сме ги предвидили“, каза още Косев. За
пенсионерски клубове в общината за 2015 година са предвидени 34 890 лв. ,
по Културен календар 180 хиляди лв., за Младежки дейности – 30 хиляди
лв., Ученически и Спортен календар 63 400 лв., за спортните клубове 220
хиляди лв., туристически разходи 23 хиляди лв., разходи по кметства 270
хиляди лв., Социален календар 3 500 лв. и Общинска програма за закрила
на децата с изявени дарби – 30 хиляди лв. „ Имаме виждане и за
Инвестиционната програма. За 2015 година ние сме предвидили да бъдат
разходвани около 3 600 000 лв., като частта за асфалтиране на улиците е от
порядъка на 2 300 000 лв. Разпределението на улиците е почти в крайна
фаза и няма да бъде ощетен нито един район на територията на Казанлък,
като половината от предвидените средства са за града и половината за
населените места в общината. Смятам, че проектобюджета на община
Казанлък за 2015 година е балансиран, изпълним е и е съобразен с
приоритетите заложени в Програмата за управление и най-вече на
Стратегическия план за развитие на община Казанлък“, коментира в
заключение зам.-кметът на община Казанлък Петър Косев.

БТА
Назначен е нов директор на Областната дирекция "Земеделие" в
Силистра
3 декември 2014 / 16:33

Назначен е нов директор на Областната дирекция "Земеделие" в
Силистра,
съобщиха
от
Областната
администрация.
Назначеният
Георги
Иванов,
има
магистърска
степен
по
специалността "Растителна защита" и в предишен период е заемал
същата длъжност.

БТА
За култура в бюджета за 2015 г. на община Ловеч се предвиждат 104
хиляди лева
3 декември 2014 / 15:20

За култура в бюджета за 2015 г. на община Ловеч се предвиждат
104 хиляди лева. Средствата са одобрени от Общинския съвет на
последното му заседание, съобщават от там. В културния календар
са 42 събития, издаването на три алманаха и една рекламна
брошура
с
най-ярките
културни
събития
през
годината.
Календарът включва чествания на националните и официалните

празници на България, както и отбелязване на важни годишнини,
свързани с исторически събития и личности. Сред събитията са
"Люлякови музикални вечери - Ловеч 2015 г.", отбелязването на
100 години от Първата световна война, а за 28 юни е предвидено в
двора
на
бившата
казарма
да
бъде
показана
историческа
възстановка на мобилизационен лагер за прием и окомплектоване на
мобилизирани
войници
от
34-ти
пехотен
троянски
полк.
В
календара е още честване на 145 години от създаването на
ловешкото читалище "Наука-1870 г." и Регионалната библиотека
"Проф. Беню Цонев". Следващата година ще бъде връчена за първи
път новоучредената национална литературна награда за цялостно
творчество
"Проф.
Димитър
Димов".
Календарът се актуализира месечно и предвидените средства по
отделните събития може да се прехвърлят от едно към друго при
икономия или недостиг.

БТА
В Тервел ще влязат в експлоатация обекти, изграденис европейско
финансиране
3 декември 2014 / 14:21

В община Тервел през 2015 година ще продължи усвояването на
средства по европейски проекти, съобщи заместник-кметът Диана
Илиева.
Строителите
реконструират
градската
пречиствателна
станция за отпадъчни води, в която се инвестират над 5 097 000
лева
с подкрепата
на оперативната
програма
"Околна
среда".
Съоръжението,
чийто
капацитет
ще
нарасне
за
над
11
000
еквивалент-жители, трябва да бъде пуснато в действие до края на
следващото
лято.
Продължава и изграждането на претоварната станция за битови
отпадъци в Тервел с ресурс от около 2 200 000 лева също от
"Околна среда", допълниха от общината. В обекта, който е част от
новата регионална система за управление на отпадъците, ще се
пресоват
4521
тона
смет.
До
края
на
следващото
лято
трябва
да
бъде
въведен
в
експлоатация и пункт за събиране и замразяване на животински
отпадъци.
Инвестицията
в
хладилното
съоръжение,
което
ще
обслужва животновъдството в Тервел и съседни общини, достига
около 1 900 000 лева, осигурени по Програмата за развитие на
селските
райони.
През
следващата
година
ще
бъдат
довършени
центровете
за
социални услуги в селата Нова Камена и Поп Груево, ще бъдат
преасфалтирани общински пътища и обновени тротоари, ще бъдат
доставени съоръжения за игра на децата в Каблешково, Орляк и
Коларци.

БТА
Община Перник прекратява серия съдебни дела срещу ЧЕЗ
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Община Перник ще прекрати серията дела, които води срещу
ЧЕЗ,
съобщи
кметът
Иван
Иванов.
Голяма част от тях вече са загубени. През 2011 г. община
Перник заведе 310 дела срещу енергийната компания, претендирайки
за собствеността на трафопостовете на нейна територия и земята
под тях. Искането се базираше на решение на Общинския съвет от
2011 г. за продажба на 332 трафопоста на ЧЕЗ заедно с правото на
строеж
върху
застроената
площ.
Общинското
ръководство
очакваше постъпления 12 млн. лв. при евентуално спечелване на
съдебната битка. Засега обаче тя е в полза на ЧЕЗ и делата не
бива да продължават, защото товарим излишно общинския бюджет,
смята Иванов.

БТА
Младежкият дом в Добрич ще стане част от Европейската мрежа на
младежки центрове
3 декември 2014 / 13:13

Младежкият дом в Добрич ще стане част от Европейската мрежа
на младежки центрове след обновление на сградата с ресурс от
близо 2 483 000 лева по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо
пространство,
съобщи
заместник-кметът
Надежда
Петкова. В рамките на проекта ще бъде изграден кампус с 35
легла, включително и за хора с увреждания, зона за хранене,
складови помещения и други. В кампуса ще бъдат настанявани
младежи от европейската мрежа, както и участници във фестивали и
други национални и международни прояви за млади хора в Добрич.
В общинския младежки център, чиято разгърната площ достига
около 2300 квадратни метра, ще бъде изцяло обновена концертната
зала и ще бъде оборудвано звукозаписно студио. Предвижда се
сградата да бъде санирана и да бъде изградена рампа за хора с
увреждания.
По проекта, който цели да привлече в центъра повече младежи
в риск на възраст между 15-29 години, вече са назначени ромски
медиатори, психолози, младежки работници, каза Надежда Петкова.
Ще бъде открито Училище за родители, Академия "Млад лидер",
работилница "Големите учат малките" и други образователни и

културни инициативи. Младежка група ще проучи в Норвегия добри
практики
за
работа
с
деца
в
неравностойно
положение
и
реинтеграцията
им
в
общността.
С
разширяване
на
дейността
Младежкият център ще кандидатства за знак за качество от Съвета
на Европа, допълни заместник-кметът.

БНР
Кризисен щаб заседава във Видин
Спряха влакове заради поледиците
публикувано на 03.12.14 в 16:57

Областният управител на Видин Момчил Станков проведе среща с членове
на Областния кризисен щаб във връзка с усложнената зимна обстановка в
региона, причинена от ниските температури и образувалата се от падналия
дъжд поледица през последните три дни. В дискусията участваха Любомир
Низамов и Огнян Ценков, които от днес встъпиха в длъжност като заместник
областни
управители.
Директорът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на
населението" Станислав Генчев докладва, че към 12.00 ч. днес без ток е
цялата територия на община Грамада, част от гр. Кула и с. Бойница, селата
Новоселци, Синаговци и Бела Рада в община Видин, селата Вещица, Извоз и
Дъбравка в община Белоградчик, Раковица и Киреево в община Макреш, с.
Дреновец в община Ружинци и две къщи в с. Върбово, община Чупрене. Няма
проблеми с електрозахранването в общините Брегово, Димово и Ново село.
За отстраняването на повредите са мобилизирани аварийни екипи на ЧЕЗ,
ПБЗН и Областно пътно управление. Помощ им оказват специализирани
екипи и техника от Монтана, Лом, Мездра, Враца, Ловеч и София.
Възстановителните работи са затруднени, поради честите аварии по
електропроводи и пътища, причинени от обледяването на електрическите
съоръженията и падащите под тежестта на леда клони и дървета. Всички 7
електрически подстанции на Мрежови експлоатационен подрайон Видин
работят нормално. Отстраняват се повреди по два електропровода с високо
напрежение, захранващи с ток Белоградчик и Ружинци. Към момента всички
пътища са проходими. Екипи постоянно обхождат маршрутите и реагират
незабавно
в
критичните
участъци.
В община Ружинци все още не е обявено бедствено положение заради
авариите по електропреносната мрежа, но се очаква. Това обяви за Радио
ВИДИН кметът, Венцислав Ванков:
"В община Ружинци не сме обявявали бедствено положение, но ако
продължава така, гаранция, че ще обявим- някъде до 17-18 часа."
Ситуацията в района остава тревожна, заради дъжда и ниските температури:

"От нощес е тръгнало и цял ден няма ток. Децата от гимназията и детската
градина в Дреновец ги освободихме днес."
В съседната община- Димово, също се очаква да бъде въведено бедствено
положение. Засега се изчаква обявяването му, защото кметът е на заседание
на Сдружението на общините в България. За Радио ВИДИН той поясни, че
ако не бъде възстановено електроподаването в засегнатите села, утре ще
бъде обявено бедствено положение.
Заради честите аварии в електропреностната мрежа и липсата на отопление
днес в училището в село Чупрене нямаше занятия. Пътищата в общината са
проходими при зимни условия, заледени са, но са опесъчени. Единствено
пътят към Боровица, който минава през Търговище и Протопинци за Чупрене
е затворен, поради планов ремонт на моста, който ще продължи до към 15
декември. Продължават проблемите с електрозахранването, съобщи кметът
на общината Ваньо Костин.
Поради провиснала контактна мрежа вследствие на лоши метеорологични
условия е преустановено движението на влаковете в участъка между гарите
Видбол и Срацимир, съобщиха от Български държавни железници. За
пътниците от два бързи влака, които се движат между Видин и София, и от
един пътнически влак от Видин за Мездра, е осигурен превоз с автобуси в
участъка между гарите Видин и Брусарци. Аварийни екипи на Национална
компания Железопътна инфраструктура работят по възстановяване на
повредата в контактната мрежа.

БНР
Бюджетните организации ще получат блокираните си в КТБ средства
до 1-ви февруари
публикувано на 03.12.14 в 16:44

Министерският съвет публикува на сайта си решение по чл. 99 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2014 г. за възстановяване на
средства по сметки и депозити на бюджетни организации. С акта се
определят срокът и начинът за възстановяване на наличните към 30 ноември
2014 г. средства по сметки и депозити на бюджетните организации в
„Корпоративна търговска банка“ АД.
Възстановяването ще се извърши в срок до 1 февруари 2015 г. за сметка на
средствата от централния бюджет чрез бюджетите на съответните
първостепенни разпоредители с бюджет еднократно или на траншове – в
зависимост от необходимостта от осигуряване на тези средства за
извършване на плащания от съответните бюджетни организации.
Възстановяването ще се извърши в левове. За бюджетните организации,
които имат средства в чуждестранна валута, е предвидено да се приложи
обменният курс на Българската народна банка за съответната валута към 30
ноември 2014 г.

Средствата по сметки и депозити на бюджетни организации в „КТБ” АД ще се
трансформират в безсрочен безлихвен левов депозит на централния бюджет
с титуляр Министерството на финансите, при запазване на съответните
обезпечения по чл. 152 от Закона за публичните финанси, а сметките и
депозитите на бюджетните организации ще бъдат закрити. Решението
конкретизира и някои бюджетни, отчетни и други аспекти по отношение на
начина на възстановяване на средствата.
С днешното решение ще бъде възстановено финансирането на текущите
дейности и проекти на бюджетните организации и ще бъде защитен
публичният интерес без да се накърняват правата на останалите вложители
в банката.
След участието си в днешното общо събрание на Националното сдружение на
общините в България, кметът на община Сливен Кольо Милев съобщи за
Радио Стара Загора, че премиерът Бойко Борисов е уверил, че общините ще
получат средствата си, тъй като те са гарантирани с държавни ценни книжа.

БНР
Новите зам. - областни на Пловдив представиха приоритетите си
публикувано на 03.12.14 в 13:26 | обновено на 03.12.14 в 16:13

Областният управител на Пловдив Розалин Петков представи заместниците
си Георги Пилев от СДС и Христо Грудев от ГЕРБ, които встъпват в длъжност
от днес.
Репортаж на Веселина Пеева
Като носители на обновлението младите хора трябва все по-масово да
навлизат в политиката, защото имат какво да й дадат, подчерта 27годишният Пилев. Той поема обща администрация.
Като приоритет в работата си Пилев заяви, че ще бъде изцяло в подкрепа
на интересите на населението на областта, като ще помага на областния
управител да провежда политиката на държавата в региона. Той заяви, че
кандидатурата му е била издигната на Областен съвет на СДС от 11 общини
и е била единствената, подкрепена с пълно мнозинство. Пилев каза това
като аргумент на изразено недоволство от страна на реформаторите, че
кандидатурата му за вице не издигната от Общо събрание на блока. Пилев е
собственик на две фирми, управител на трета, които трябва да напусне в 8месечния срок от назначаването му за заместник-областен.
Вторият заместник д-р Христо Грудев от ГЕРБ ще отговаря за държавните
имоти и специализирана администрация. Д-р Грудев е бивш кмет на
Асеновград и бивш зам.-областен управител в първия кабинет на Бойко
Борисов. Той уточни, че сред приоритетните задачи в работата ме ще бъдат
изграждането на двойния път Пловдив-Асеновград след отчуждаване на

частните терени, както и прехвърлянето на Община Пловдив
имоти в квартал „Гладно поле”.

на военните

Христо Грудев изрази надежда, че до началото на февруари ще заработи
новото отделение за белодробни болестни в УМБАЛ „Свети Георги”.
Междувременно областният управител Розалин Петков подчерта, че е
склонен да предложи щатът на трети вицегубернатор да бъде закрит с
аргумент че новият екип ще се справи със задълженията си.

БНР
Коли, камиони и пешеходци вече преминават през моста в Първенец
публикувано на 03.12.14 в 11:51

Село Първенец вече се свързва от нов мост, по който преминават свободно
автомобили. До изграждането му се стигна, след като старото съоръжение
рухна при наводненията преди четири месеца.
Репортаж на Искра Койчева за новия мост в с. Първенец
Мостът над река Върлешница е завършен две седмици предсрочно. За
изграждането му Комисията по бедствия и аварии отпусна 329 хиляди лева
на община Родопи. Мостът отговаря на изискванията на КАТ като за
пешеходците са обособени два тротоара.
По план се движи и изграждането на подпорна стена в село Храбрино, която
беше съборена от 5-метрова вълна в началото на август. Там трябва да бъдат
набити 54 пилони 9 метра в скалата със специални машини.

БНР
Дневният център за възрастни хора в Исперих ще е готов до средата
на 2015 г.
публикувано на 03.12.14 в 15:02

„До средата на следващата година ще бъде изграден Дневният център за
възрастни хора в Исперих“, съобщи днес Нихат Хабил, председател на
Общинската организация на Съюза на инвалидите. В сградата на Дневния
център ще бъде пребазирана кухнята на социалния патронаж, предвидени са
и помещения, в които пенсионерите и възрастните с увреждания да
провеждат занимания по интереси. Сали Назиф – ръководител на дирекция
„Хуманитарни дейности” в община Исперих, уточни, че вече функционира и
Центърът от семеен тип, в който са настанени първите деца с увреждания.
Хората със специфични потребности от общината отбелязаха Международния
ден на хората с увреждания.

Darik news
Намаляват такса смет за юридическите лица в Паничище
3 декември 2014 16:29

Община Сапарева баня обмисля намаляване на такса смет с 1 промил за
юридическите лица в курортно селище Паничище. Това е една от промените
в Наредбата за местните данъци и такси. В края на месеца всички промени
ще
бъдат
разгледани
и
гласувани
на
заседание
на
ОбС.
Досега имаше разделение, до 65 места с един четирикубиков контейнер, над
65 с два. Сега това, което се предлага от 45 до 90 места да бъде разположен
един
четирикубиков
контейнер
и
един
бобър.
Увеличение на данъците в община Сапарева баня няма да има, съобщи
кметът Сашо Иванов. Въпреки, че таксата, която община Сапарева баня
плаща заради липса на депо се очаква да бъде завишена. „Ще се постараем
да си съберем данъците, които не сме събрали и с тях да покрием основно
тази такса в РИОСВ", коментира Иванов. Около 70 000 лв. дължи общината
заради липсата на депо.

Darik news
Заседание на Надзорната комисия по водния проект ще се състои на
9 декември 2014 г.
3 декември 2014 14:30

Покана към обществеността по повод предстоящо заседание на Надзорната
комисия за наблюдение на изпълнението на Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Габрово
Заседание на Надзорната комисия за наблюдение на изпълнението на
Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово ще се състои на 9
декември 2014 г. (вторник), от 17.30 часа, в зала Възраждане, под
председателството на кмета на Община Габрово Таня Христова.
По време на заседанието ще бъде представен напредъкът по проекта, в
присъствието на представители на строителния надзор и фирмите
изпълнители на отделните договори.
Към края на тази година напредъкът на строителните дейности възлиза на
92%, като през 2014 г. приключи първият строителен договор за етап 1 от
ВиК мрежата. Изпълнени са общо 118 км нови проводи и сградни
отклонения. 93 улици в града са цялостно преасфалтирани.
В състава на комисията са включени представители на институции,
съгласувателни органи и експлоатационни дружества, медии, структури на

гражданското общество. Основните функции на комисията са свързани с
преглед на постигнатия напредък по проекта, отправяне на експертни
предложения и предоставяне на становища във връзка с оперативното
изпълнение и разискване на актуални въпроси.
Заседанията на Надзорната комисия са отворени за широката общественост.
Очакваме Ви!
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез
Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
“Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет
на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 2013”.

Darik news
Иван Портних: Половината от бюджета за социални дейности ще е за
хората с увреждания
3 декември 2014 13:13

Около половината от парите, заложени за социални дейности в
проектобюджета на община Варна за 2015 г., са предназначени за услуги за
хората с увреждания. Това съобщи кметът Иван Портних по повод
Международния ден на хората с увреждания. Портних присъства на
откриването на два от Центровете за настаняване от семеен тип за деца и
младежи с увреждания в кв. „Владислав Варненчик“.
„Политиката на общината в тази насока категорично ще продължи.
Увеличихме и средствата за подпомагане на хората с различни заболявания,
които са в социално затруднено положение. Огромно предизвикателство
пред нас е осигуряването на нормална и достъпна градска среда за хората с
увреждания. По наши данни около 2000 души във Варна се придвижват с
инвалидни колички. За съжаление в годините този проблем е бил във висока
степен неглижиран по една или друга причина. Ще насочим всички усилия за
осигуряване на по-достъпна градска среда за тези хора“, посочи кметът.
Той коментира, че след изграждането на високоскоростното трасе ще могат
пълноценно да се ползват и рампите за хора с увреждания в новите автобуси
и тролейбуси на „Градски транспорт“. Продължава работата и по
достъпността на обществените сгради.

„Неслучайно избрахме днешния ден за откриването на тези два центъра за
настаняване. Именно реализацията на подобни програми показва
ангажимента, който имаме към хората с увреждания. Тази програма е
насочена към младите хора с увреждания, но имаме уверението, че в
следващата година подобни програми ще можем да реализираме и за повъзрастните, които са в риск и в социално неблагоприятна положение. Има
много какво да се прави. Това е денят, в който всички можем да кажем, че
сме
длъжници
на
хората
с
увреждания“,
посочи
Портних.
Той използва случая да поздрави за републиканската титла спортистите от
баскетболния отбор на инвалидни колички - СКХУ „Варна“.
„За пет години тези хора успяха да сътворят чудо от нулата, да направят
отбор, който във времето успя да е най-добрият в страната. Те участват в
много международни прояви, организираха се две издания на Черноморска
лига във Варна, т.е. силата на духа и волята заслужава огромно уважение.
Поздравявам ги с този успех и им желая искрено да продължават все така
напред“, каза още кметът.

Darik news
Представят проекта за Бюджет`2015 на Димитровград
3 декември 2014 12:13

Публично обсъждане на проекта за бюджета на Община Димитровград за
2015 година организира от 17.30 ч. в зала „Гросето” кметът Иво Димов.
Поканата му е адресирана до „гражданите и юридическите лица, които имат
регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на
общината”.
На срещата с местната общност днес ще бъдат представени годишните цели,
приоритети и намерения и тяхното финансово отражение в бюджета, който
ще се реализира през 2015година, е записано още в текста й. Посочва се, че
администрацията очаква и предложения от гражданите. Ще представим и
програмата за капиталови разходи, която и за 2015 г. е доста амбициозна,
коментира кметът Иво Димов.

Darik news
Улов на жива риба с голи ръце за Никулден
3 декември 2014 12:08

Община Враца организира общоградски празници за Никулден. Освен
традиционните детски забавления, Общината предлага атракции и за
възрастни. В специалната покана за празника се казва:
„Скъпи врачани, Община Враца ви кани заедно да отбележим големия
християнски празник Никулден!
Татковци, за вас сме приготвили улов на жива риба с голи ръце! Шараните,
които уловите, може да занесете вкъщи! Басейнът с живата риба ще е
разположен пред сградата на Общината.
Мили деца, хайде заедно да рисуваме, да ви рисуваме, да се награждаваме и
забавляваме! Каним ви на четири места в града - на площад „Македония”,
пред кафене „Тракийска принцеса”, в градинката пред „Сувенирна палата” и
пред сградата на Общината.
Уважаеми врачани, на същите четири места в града ще бъдат изложени
кулинарни изкушения с риба и морски деликатеси, които може да опитате!
За доброто настроение на всички ще се погрижат младите творци от нашия
град!
Празникът започва в 11 ч. на 6 декември – Никулден!
Очакваме ви!“
Събитието се реализира по проекта „Промоционална кампания на продукти
от риболов и аквакултура на територията на община Враца", финансиран по
ОП „Рибарство”.

Darik news
Утре блокират пътя София - Бургас край Сопот
3 декември 2014 12:46 / обновена в 14:12
Утрешният предупредителен протест на пътя София – Бургас остава, заяви
за Дарик Манол Атанасов от инициативния комитет за спасяването на
Сопот. Ще блокираме в 11 часа пътя между Карлово и Сопот, до
бензиностанцията в източната част на града, за около час, уточни той.
Икономическият министър Божидар Лукарски при посещението си снощи във
ВМЗ обяви, че държавното дружество ще изплати около 300 000 лв от дълга
си към община Сопот. Това все пак е глътка въздух, но държавата бяга от
отговорност. За да се реши патовата ситуация, в която изпадна общината,
кабинетът трябва да преведе на Сопот поне 5 милиона лева от дължимите
около 6,7 млн. лв. Ако не го направи, ще предприемем ответни действия,
включително и ще дадем държавата под съд в Страсбург, заяви Атанасов.
(Чуйте думите му в прикачения файл)
Около 3,7 млн. лв са дълговете на ВМЗ към общината, а самата община
дължи около 3,5 млн. лв на фирмата изпълнител на пречиствателната
станция, съобщи вчера кметът на Сопот Веселин Личев.

Заради дълга към консорциума частни съдебни изпълнители описаха част от
имуществото на общината, а утре е насрочен публичен търг за продажбата
на хлебозавода. На 18 декември е първата от 4-те дати за проданта и на 18те общински жилища, в които са настанени социално слаби семейства.
Неточна е информацията, че хората ще излязат на улицата на Рождество,
заяви за Дарик частният съдебен изпълнител Мариана Обретенова. Тя
обясни, че на 18 декември ще се отварят пликовете с офертите. Ако има
избран купувач, той ще има 7 дни да внесе сумите, което в случая е 25
декември - Коледа. Това може да стане в първия работен ден след
празниците, т.е. най-рано на 29 декември. Едва тогава ще бъде издадено
постановление, което чисто процесуално може да се проточи половин
година, обясни частният съдебен изпълнител.

Darik news
В Русе се проведе кръгла маса на тема „Словото на любовта срещу
езика на омразата“
3 декември 2014 09:45

Кръгла маса на тема „Словото на любовта срещу езика на омразата“ се
проведе в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе. Инициативата
се реализира по проекта на сдружение „Артцентрик“ „Творчеството на
Никола Чиприянов като част от културното наследство на Русе“, финансиран
от Община Русе чрез програмата за финансиране на проекти в областта на
изкуството и културата.

Модератори на събитието бяха Мая Ангелова, преподавател във ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий“, и Мира Душкова, преподавател в РУ „Ангел Кънчев“.
За отправна точка в дискусията организаторите бяха избрали думите на
поета Пламен Дойнов, който казва, че въпреки привидната си
нематериалност, думите могат да правят неща и – веднъж излети от езика на
омразата – очертават контурите на своите бъдещи мишени.
Ученици и преподаватели от няколко русенски гимназии, които участваха в
кръглата маса, споделиха своите наблюдения върху езиковите формули, с
които общуваме в ежедневието.
Специален гост на събитието беше Цонка Букурова, организатор на първия
екологичен граждански протест в Русе през 1987 г.
Участниците обсъдиха въпроси, свързани с това как общуването става част
от арсенала на враждебното говорене и писане. Враждебната реч, която
вилнее около нас, в медиите и в множество интернет форуми срещу личности

и групи от хора, които са от различна раса или националност, изповядват
религия, която не се разпознава като „наша“, превръща българския език в
неговите официални и неофициални прояви в език на омразата. Специално
внимание по време на дискусията беше отделено на т. нар. хейтърски език.

Стандарт
САЩ инвестира 700 хил. долара за църква в Несебър

Брюксел. Посолството на САЩ има удоволствието да обяви, че като част от
Посланическия фонд за опазване на културното наследство (ПФОКН),
Държавният департамент на САЩ предоставя 700 000 долара за
консервацията и реставрацията на средновековната църква от 14-ти век „Св.
Йоан Алитургетос" в старинния град Несебър. Като част от списъка от обекти
със световно културно и природно наследство на UNESCO Несебър e
изключителен пример и доказателство за многопластовото културноисторическо наследство на България.
С тези думи посланик Марси Б. Рийс оповести субсидията на Посланическия
фонд за опазване на културното наследство на 2 декември, 2014 г.
Съвместно с нашите партньори - българския национален комитет на
Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места
(ICOMOS) и Община Несебър, конструкцията на църквата ще бъде
стабилизирана, за да се предотврати по-нататъшното й разрушаване,
уникалните средновековни пластични декорации и архитектурни елементи
ще бъдат консервирани и ще бъде осигурен по-лесен и безопасен достъп до
паметника.

Това е поредният проект, който Посолството на САЩ спонсорира от 2002
година насам. Други подобни проекти са: консервацията на 2 християнски
гробници от края на 4-ти век, преместени от централната част на София в
Националния исторически музей; консервацията на тракийската гробница от
4-ти век пр.н.е. в могилата Крън II в Долината на тракийските царе;
реставрацията на Куршум джамия от 17-ти век в Силистра; консервацията на
антични подови мозайки от древната провинциална столица Филипополис от
3-ти век (днешен Пловдив) ; консервацията на църквата „Св. Тодор" от 11-ти
век в Бобошево; и консервацията на библиотеката и джамията на Осман
Пазвантоглу
от
началото
на
19-ти
век
във
Видин.
Общият размер на субсидиите по тези проекти, отпуснати от Посланическия
фонд за опазване на културното наследство на България, е повече от 900
000 долара.
Българският национален комитет на Международния съвет за паметниците на
културата и забележителните места (ICOMOS) - България е създаден като
неправителствена професионална организация през 1964 година. Сред

нейните членове са специалисти с дългогодишен опит в консервацията и
реставрацията на паметници на културата. Организацията има над 20
приложени проекти в тази сфера, подкрепени от международно известни
институции като The World Monument Fund, UNЕSCO/JAPAN Trust Fund, A.G.
Leventis Foundation и други.
Посланическият фонд за опазване на културното наследство, създаден от
американското правителство през 2000 г., раздава субсидии за опазването
на недвижимото културно наследство, културни обекти и колекции, както и
на форми на традиционна култура – музика, танц, езици – в над 130 страни
по целия свят. Фондът е администриран от Центъра за културно наследство в
Бюрото по образователни и културни въпроси към Държавния департамент
на САЩ и е финансиран от средствата на Дипломатическите и Консулски
Програми. ПФОКН предоставя на САЩ възможността да покаже значимото си
уважение към културното наследство на другите страни.

Стандарт
Петричко сдружение стопира строежа на депо край Благоевград

Благоевград. Жалба, депозирана във Върховен административен съд,
стопира дейностите по избор на изпълнител за изграждане на депото за
битови отпадъци край благоевградското село Бучино. Съдебната процедура
срещу извършената преди месеци Оценка за въздействието върху околната
среда, е предприета от екологичното сдружение "Еко Струма 2000" – Петрич.
Община Благоевград очаква решението на ВАС.
„Мина делото, дали сме всички документи, които са изискани от МОСВ, като
пояснявам, че МОСВ и общината са с единна позиция. Сега чакаме
решението и се надявам да бъде в полза на общината, защото това, което се
случва в момента с община Благоевград и с проекта за депото, е една,
направо ще го кажа - чисто рекетьорска история. В момента никому
неизвестна неправителствена организация в Петрич обжалва решението за
одобрение на ОВОС", твърди кметът Атанас Камбитов. Забавянето на депото
води до допълнителни финансови санкции от ЕС. От следващата година
таксата за депониране ще бъде между 40-50 лева за тон боклук. Сега тя е 22
лева.
Преди жалбата в съда общината имаше готовност за избор на изпълнител,
след като в началото на годината МОСВ даде зелена светлина за изграждане
на регионална система за управление на отпадъците. Тогава официално бе
посочено, че оценката на доклада за въздействие върху околната среда е
положителна.
Очаква се жалбата да бъде отхвърлена от магистратите, но забавянето с 5-6
месеца е факт. Експерти от община Благоевград уверяват, че най-добрите
налични техники, които отговарят на най-строгите екологични норми, са
заложени в изграждането на обекта.

Проектантите са заложили в модерното съоръжение да има клетка за
депониране на опасни отпадъци, сепарираща инсталация, площадка за
компостиране на опасни отпадъци, пречиствателна станция за отпадни води,
площадка за биоразградима смет, както и съвременна инсталация за
предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата. Според
специалистите изграждането на обекта няма да окаже негативно въздействие
върху околната среда, като са предвидени всички мерки за опазване на
почвите и подпочвените води. Съоръжението ще се ползва от 5 общини –
Благоевград, Симитли, Кочериново, Бобошево и Рила.
Сдружение „Еко Струма 2000" е част от Коалиция за устойчиво развитие. То
реагирало срещу решението за одобрение на ОВОС, тъй като на висшия
експертен екологичен съвет в МОСВ представители Коалиция за устойчиво
развитие са изказали съображения за слабости и пропуски в доклада по
ОВОС. Те смятат, че има проблеми с отстоянията от населените места,
старото депо не е рекултивирано, липсва граждански контрол по проекта.
Затова внесли жалба във ВАС през април
News.Plovdiv24.bg
Общински служители преминаха обучение по европейски проект
16:17 / 03.12.2014

Кметът на район "Централен"Георги Титюков днес откри заключителната
пресконференция за отчитане на резултатите на проекта "Общинската
районна администрация - достъпна, прозрачна и компетентна" по Договор за
безвъзмездна финансова помощ №13-22-103/10.01.2014 г. на Община
Пловдив, Приоритетна ос ІІ "Управление на човешките ресурси",
Подприоритет 2.2. "Компетентна и ефективна държавна администрация",
Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, осъществяван с финансовата
подкрепа
на
Оперативна
програма
"Административен
капацитет",
съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския социален фонд.
Проектът се реализира в рамките на 11 месеца и е на обща стойност 75 567
лв. По основните дейности за периода се обучиха 85 служители,
разпределени в пет модула. Всички получиха сертификат за преминато
успешно
обучение.
Постигнати бяха и основните цели за подобряване на професионалната
компетентност на служителите за по-ефективно и ефикасно изпълнение на
задълженията, за по-добро и качествено обслужване на гражданите.
Създадени бяха добри практики за изграждане на основни знания и умения в
съответствие с европейската и национална политика за подобряване на
институционалния
и
административния
капацитет.
Целта е чрез устойчиво развитие на публичния имидж да се подобри,
положителна
нагласа
и
отношение
на
гражданите,
ползващи

административните

услуги

на

район

"Централен".
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"Домашният социален патронаж" в помощ на хората с увреждания
15:07 / 03.12.2014

Трети декември е обявен от ООН за Международен ден на хората с
увреждания през 1992г. Неговата цел е постоянно да мотивира политиците и
институциите да предприемат по-ефективни действия, с които да се
гарантират по-добро качество на живот на лицата с увреждания.
Този ден като потребители на Звеното"Помощ в дома"към "Домашен
социален патронаж" - община Пловдив посрещат 79 възрастни лица с
увреждания, самотни с невъзможност да се грижат за себе си и 5 деца в
неравностойно
положение
от
6-те
пловдивски
района.
В ежедневието си те получават почасови социални услуги в домашна среда
като помощ за лична хигиена, за почистване на дома, пране, готвене, за
покупки, плащане на сметки, заверки на рецепти и закупуване на лекарства,
придружаване до лекар, посредничество пред институциите за социални
помощи
и
за
други
документи
и
услуги.
Част от потребителите са придружавани до рехабилитационни центрове, на
разходка или на среща с приятели. Насърчават се да водят активен социален
живот. Топла храна от патронажа получават 11 потребители на Звеното, за
други 13 са подадени документи и им се носи храна от диетични столове и
безплатни
общински
трапезарии.
Със съдействието на "Домашния социален патронаж", дирекция "Социално
подпомагане" и Съюза на слепите бе извършен неотложен ремонт в
жилището на незряща самотна жена, ползваща услугите на Звеното "Помощ
в
дома".
Само преди месец бе отпразнуван юбилей на най-възрастната потребителка
на
звеното
стогодишната
Цола
Казашка.
Благодарствените писма от потребители на Звеното "Помощ в дома" към
Община Пловдив и към Ст.Смиленова - управител на "Домашен социален
патронаж" вече са 12 само за петте месеца от старта на поредната социална
услуга на община Пловдив. С тях благодарят за професионализма и
човещината, с които 16-те сътрудници в социални услуги ги подкрепят в
ежедневието
им.
Потребителите споделят, че се надяват предоставянето на почасовите

социални услуги да продължи и след 30 юни 2015 година, когато приключва
едногодишната програма на община Пловдив за устойчивост на проекта
"Помощ в дома" по Оперативна програма за развитие на човешките ресурси.
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Общината си иска за стопанисване къща "Ламартин" в Стария град
13:58 / 03.12.2014

Областна управа подновява исканията на община Пловдив да получи за
стопанисване от държавата различни имоти в града. Това заяви
губернаторът Розалин Петков, предаде репортер наPlovdiv24.bg.
Сред тези имоти са 10 дка в квартал "Остромила", както и терен в квартал
"Гладно поле".
Междувременно вече окончателно държавата е прехвърлила собствеността
на "Данчовата"къщаи накъща"Бирдас" в Стария град на община Пловдив.
"От общината ще поискат и собствеността върху къща "Ламартин", коментира
Петков и допълни, че френското посолство е изразило намерение да помогне
за ремонта на къщата.

News.Plovdiv24.bg
Община Пловдив ще съди "Консорциум паркинги и гаражи"
07:00 / 03.12.2014
Договорът с паяците, който община Пловдив имаше с ДЗЗД "Консорциум
паркинги и гаражи" Пловдив изтече в края на ноември. С изтичането му
останаха неуредени сметки между фирмата и общината, заради което
общината ще заведе съдебен иск, научи Plovdiv24.bg.
"Не стигнахме до решение как община Пловдив ще си получи парите, които
фирмата й дължи по договор", потвърди и кметът Иван Тотев.
Към момента юристите на общината подготвят документите, за да заведат
съдебен иск за получаване на неизплатените суми по договора с ДЗЗД
"Консорциум паркинги и гаражи - Пловдив". Най-вероятно ще се иска запор
на сметките им, тъй като дължат на общината около 100 хил. лв.
Припомняме, че според този договор, общината е трябвало да получава 30%
от прихода от репатриране. Консорциумът обаче е внасял частично сумите
към общината, заради което се е натрупал дълг.

Varna24.bg
Доброволци демонстрират умения по спасяване на 5 декември
16:58 / 03.12.2014

Доброволци от формированията на община Варна съвместно с служители на
РД ПБЗН - Варна ще проведат демонстративни дейности по оказване на
помощ и спасяване на пострадали хора при инциденти. Демонстрацията ще
се проведе пред сградата на общината на 5 декември - Международен ден на
доброволеца, в 11.00 ч.

Varna24.bg
Вход свободен в Аквариума във Варна
16:58 / 03.12.2014

Със съдействието на варненските народни представители от ПП ГЕРБ входът
за Аквариума в морската столица ще бъде безплатен на Никулден - 6
декември. Депутатите Пламен Манушев, д-р Красимир Петров, Красимира
Анастасова, Павел Христов, д-р Руслан Тошев и Нели Петрова ще подарят на
варненци възможността да разгледат впечатляващата колекция от
сладководни и морски обитатели и забележителните експонати от флората и
фауната на Черно море. Инициативата по повод празника на рибарите и
моряците съвпада и с Деня на дарителите в България. Жестът на народните
представители от ПП ГЕРБ същевременно е начин да се популяризира
дейността и научното богатство на Института по рибни ресурси в морския
град.
Навръх Никулден Аквариумът във Варна ще посреща своите посетители без
входна такса през целия ден в рамките на работното време, което през
зимния сезон е от 9:00 до 15:00 ч.

Varna24.bg
Военноморският музей представя най-новите си постъпления
17:00 / 03.12.2014

В навечерието на Никулден - 5 декември 2014 г., в зала "Морски сговор" на

Военноморския музей от 12.00 часа ще бъде открита традиционната вече
изложба с новите постъпления в музея. Ще бъдат представени останки от
кораби от периода на Първата и Втората световна война, извадени от р. Дунав
и от Черно море, както и винтът на първата българска подводница. Част от
изложбата са лични вещи на български моряци от военния и търговския флот отличията и униформа на контраадмирал Иван Фиданчев, вещи на Антон
Прудкин, служебното досие на българския ветроходец Капитан Георги Георгиев,
документи и снимки, които илюстрират различни събития и процеси,
навигационно и хидрографско оборудване и художествени произведения.
Идеята, която следва изложбата, е разкриване на разнообразието от пътища и
източници, създаващи общата картина на българската морска история.
Дарителите са близки и родственици на морските дейци, както и институции и
учреждения като Сдружение "Национален морски музей" и Параходство БМФ
АД. Ценни предмети за фонда на музея предоставиха и Военноморските сили
чрез Хидрографската служба на флота, Пункт за базиране Варна и
Леководолазната школа.

Plevenzapleven
Военно формирование 22160 – Плевен отбеляза своя празник
03.12.2014 в 16:23

Днес военно формирование 22160 – Плевен отбеляза тържествено своя
празник. Празничният ден започна със строяване на ритуалния плац на военно
формирование 22160, където бяха произнесени слова на заместник-началника
на щаба на Сухопътните войски полковник Гошо Мерджанов и командира на
формированието полковник Николай Бешев.
Бяха прочетени заповеди за награждаване на военнослужещи и цивилни
служители по случай празника от името на министъра на отбраната, началника
на отбраната, командира на Сухопътните войски и командира на военно
формирование 22160 – Плевен.
Програмата продължи с поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча на
Пета механизирана бригада. Гости на тържеството бяха заместник-началникът
на щаба на Сухопътните войски полковник Гошо Мерджанов, о.р. бригаден
генерал Венцислав Младенов - бивш командир на Пета механизирана бригада,
о.р. бригаден генерал Валентин Буров - бивш командир на Пета механизирана
бригада и представители на военно-патриотични и обществени организации.

Plevenzapleven
Кметовете от червенобрежко се срещнаха с директора на ОД на МВР –

Плевен
03.12.2014 в 16:06

На 1 декември в Община Червен бряг директорът на Областна дирекция на
МВР – Плевен и началникът на Районно управление „Полиция” Червен бряг
проведоха работна среща с кметовете от червенобрежко. Тя се организира по
инициатива на новия областен директор на полицията, Венцислав Катинов и
бе продиктувана от социалната необходимост за ограничаването на
криминалните престъпления и осигуряване на добър обществен ред в
региона.
Венцислав Катинов посочи предприетите от ръководството на Областната
дирекция мерки
за
осигуряване
на
добър
обществен
ред и
противодействие на престъпността, опазването на живота, здравето и
имуществото на хората. Създадена е организация на работа в екипи от
служители на криминална, охранителна и пътна полиция с цел синхрон на
действията, обмен на информация, оптимално изпълнение на полицейската
дейност
и ефективно
противодействие
на
престъпленията против
собствеността. В изпълнение на основните приоритети, по населени места се
изграждат
постоянни
екипи,
включващи служители
от
различните
направления. Катинов посочи, че неоценим помощник в решаването на
проблемите са Местните комисии за обществен ред и сигурност.
На периодичните им заседания се обсъждат съществуващи проблеми на
сигурността, включително и мнения на граждани и материали от средствата за
масово осведомяване. Той наблегна на факта, че е създадена гъвкава
организация на работа за гарантиране на оптимално полицейско присъствие
в отдалечените малки населени места. Променят се разстановките на силите и
полицейските екипи се пренасочват в районите с повишена концентрация
на престъпни посегателства. Осигурено е оптимално полицейско присъствие,
приоритетно в обществените места и рисковите зони - учебните заведения,
местата
за
отдих,
питейните
заведения,
квартали
и
селища
на
маргинализираните общности сред етническите малцинства. Актуализирани
са разстановките на патрулите, ангажирани с контрола на пътното
движение.
Той подчерта още, че периодично се планират специализирани полицейски
операции и съвместни проверки с държавни органи по спазване на
разпоредбите на Закона за гражданската регистрация, наредбите на общините
и нормативните актове, касаещи извършване на търговска, финансова и други
дейности. Директорът на ОДМВР – Плевен отбеляза, че е подобрена
координацията и взаимодействието с частни охранителни фирми, изготвят
се ежедневни анализи на средата за сигурност по отношение на битовата
престъпност. По негово предложение служителите по сигурността, назначени
в 12 от червенобрежките селища, ще опишат всички необитаеми къщи към
момента във съответното населено място и превантивно ще ги посещават с
оглед недопускане или своевременно разкриване на взломни кражби.
Срещата продължи с анализ на криминогенната обстановка в община

Червен бряг за периода 1 януари – 28 ноември, представен от Лидия Петкова,
началник на РУП Червен бряг. Освен подробна статистика за престъпленията
във всяко от населените места, участниците в срещата обсъдиха причините и
предпоставките,
обуславящи повтарящи
се
правонарушения и
съществуващите рискове за най-застрашените социални групи от местното
население – възрастни самотни хора, лица с увреждания и тежко болни,
безработни. Сред изказванията на кметовете на населени места се очертаха
като неотложни въпроси за решаване проблемите за незаконната сеч на
горите от горския фонд в общината, поддържане в изправност всички
монтирани камери за видеонаблюдение, липса на пътни полицаи в селата за
справяне с нарушителите на пътя. Те благодариха на органите на реда за
професионалната и ефективна подкрепа при решаването на различни
проблеми, свързани с безопасността на хората и тяхната сигурност.

24rodopi.com
Тон е равен на 500 лева надежда! Кърджалийци събраха 57 кг. капачки,
за да помогнат на сираци
сряда, декември 3

Детски и младежки парламент към ОДК-Кърджали е партньор на фондация
„Идея в действие" за националната благотворителна инициативата "Капачки в
действие" за събиране на пластмасови капачки.
За всеки един събран тон, предаден за рециклиране, фондацията получава 500
лева. С тези пари се закупуват електрически уреди, които се даряват на домове
за деца в страната. До сега в цялата страна са събрани 5 тона капачки.
Като партньор на тази национална инициатива младежите от Детски и младежки
парламент популяризираха тази идея в Кърджали и от лятната ваканция до сега
събираха пластмасови капачки. В много заведенията младежите поставиха
съдове за събирането им. В кампанията се включиха активно всички деца,
посещаващи ОДК, още много техни връстници, както и фирми от Кърджали. До
този момент с общи усилия се събраха 57 кг. капачки. На 3 декември
младежите изпратиха събраното в София до фондация „Идея в действие".
Инициативата ще продължи и през 2015 г.
Учениците от Детски и младежки парламент благодарят на всички
кърджалийци, които се включиха в тази благотворителна инициатива и
пожелават на всички весели коледни и новогодишни празници.

24rodopi.com

Илия Илиев обеща подкрепа на хората с увреждания
сряда, декември 30 коментара

Областният управител Илия Илиев и заместникът му Фейзи Бекир бяха гости на
тържеството в Клуба на инвалида, с което бе отбелязан Международния ден на
хората с увреждания – 3 декември. Илиев поздрави членовете и ръководството
на Клуба с пожелание за здраве, достоен живот и висок дух за преодоляване на
множеството видими и невидими препятствия, които хората с увреждания
срещат ежедневно. „Вашият стоицизъм е пример за подражание, който
задължава нас, физически здравите, и ни изпълва с гордост, че ви познаваме и
можем да се поучим от вашето мъжество, несломим дух и жажда за живот",
заяви областният управител. Илиев подчерта, че в негово лице хората с
увреждания могат да разчитат на подкрепа за задоволяване на най-наболелите
им битови потребности. Първият жест в тази посока ще бъде финансова помощ
за подмяна на климатика в Клуба на инвалида
Topnovini.bg
27 банкови клона изплащат влоговете на КТБ в Русе
03.12.2014 | 17:13

Общо 27 банкови клона на 9 банки в Русе ще започнат изплащането на
гарантираните влогове в КТБ, става ясно от справка на сайта на Фонда за
гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ). Официално изплащането на
влоговете ще започне на 4 декември, четвъртък.
На сайта на ФГВБ могат да бъдат открити формуляри на всички документи,
необходими на вложителите в КТБ за да могат да се разпореждат със своите
вложения. Физическите и юридическите лица трябва да представят попълнена
декларация, а пълномощници, които ще представляват вложители, трябва да
представят пълномощно и 2 броя нотариално заверена декларация.
За да получи плащане, вложителят следва да отиде на място в определената му
обслужваща банка, където представя документ за самоличност – лична карта за
физическо лице, и се разпорежда със средствата си. Ако желае, той може да
изтегли парите си, да нареди прехвърляне на сумата в друга, посочена от него
банка, или да я остави на влог в обслужващата банка.
Няма законово изискване и не е необходимо вложителят да прави заявление до
ФГВБ или до обслужващата банка, за да получи изплащане на подлежащата му
на гаранция сума.
Пълният списък на банките и банковите клонове, които ще приемат вложители
на КТБ от 4 декември, са както следва:
Алианц банк:



- ул. "Александровска" № 33



- ул. "Борисова" № 54



- ж.к. "Възраждане" ул. Студентска № 7

Банка ДСК:


- ул. "Александровска" № 4



- пл. "Свобода" № 5



- ул. "Доростол" № 36



- ул. "Добри Немиров" № 7

Обединена Българска банка:
- ул."Ат.Буров" № 5
- ул."Александровска" №11
- ул."Плиска" №19
- ул."Борисова" №120
- ул."Фердинанд" №1
Първа инвестиционна банка:
- ул. "Райко Даскалов" 11
- ул. "Александровска" 10
- бул. "Тутракан" 100
- бул. "Цар Освободител" 1
Райфайзен банк:


- ул. Славянска 22

Сибанк:


- ул."Хан Аспарух" № 1



- ул. "Борисова" № 65

Уникредит Булбанк:


- пл.”Света Тройца” № 5



- пл."Свобода", 'ул. "Кирил Старцев" 1

Централна кооперативна банка:


- пл. Хан Кубрат № 1

Юробанк България (Пощенска банка):



- ул. Александровска №1-3



- ул. Николаевска №52



- ул. Борисова №27



- ул. Александровска №97



- ул. Плиска 94

Вложителите могат да се разпореждат с гарантираните си суми в срок до 5
години, считано от 4 декември тази година, поради което специалисти съветват
да не се избързва с това решение и да се избегнат струпвания пред банковите
клонове.

Topnovini.bg
Кръгла маса по проблемите на възрастните хора се състоя в Две могили
03.12.2014 | 17:07

Голям интерес предизвика днес 3 декември кръглата маса по проблемите на
възрастните хора , която се състоя в клуба на пенсионера в гр. Две могили. На
нея бяха презентирани дейностите по проект „Повишаване информираността
на обществото по проблемите на възрастните хора и лобиране на техните
права” с подкрепата на Швейцарския червен кръст и партньорството на БЧК Русе, РУ „Ангел Кънчев”, MБАЛ „Медика”, НПО, читалища, училища и местни
власти.
Пенсионерски клуб „Мъдрост” - Две могили с председател Мария Станева е част
от минипроекта на БЧК-Русе, насочен към темата „Да остаряваш с достойнство възможност да си полезен на останалите”.Гости на кръглата маса бяха
проф.Тодорка Стефанова-председател на обл.съвет на БЧК - Русе, Багряна
Илиева - доктор на социално-педагогическите науки, секретаря на община Две
могили - Мариета Петрова, координатора по проекта - Величка Цонева,
представители на МБАЛ „Медика”.
”В България възрастта е зависимост-по-малко средства, по-малко приятели, а
възрастните са ценен ресурс за обществото и източник на знания и умения” изтъкна г-жа Цонева. „Затова и ние сме нарекли този проект-проект на
надеждата”. Доказал в годините своята устойчивост, проектът цели да се
преодолее социалното изключване на възрастните хора чрез насърчаване на
тяхното участие в общността и включването им в граждански инициативи на
местно, национално и европейско ниво.
Клубът в Две могили се включва на по-късен етап и работи по направление

здравословен начин на живот и активно дълголетие. Огромен интерес
предизвика анализа на обобщените от Багряна Илиева от РУ резултати от
проведената в клуба в Две могили анкета, насочена към здравословното
състояние на 50 членове на клуба. Благодарение на партньорството с
болничното заведение специалисти от клиниката редовно изнасят беседи на
здравна
тематика,
част
от
членовете
са
ползвали
услугите
на
рехабилитационния център, други пък са се възползвали от профилактичните
прегледи за социално-значими заболявания.В заключение председателя на
клуба Мария Станева изтъкна ползата от съвместната работа и заяви желание и
готовност и занапред двемогилските пенсионери активно да участват в
дейностите по проекта.

