Новини за общините
04.06.2015г.
БТА
Община Кърджали получи висока оценка от НСОРБ за работата си по
европейски проекти
4 юни 2015 / 12:23
Висока оценка за работата си по европейски проекти и за активното си
участие в Годишната среща на местните власти в Югоизточна Европа в
Пловдив през май е получила община Кърджали от Националното сдружение
на общините. Признанието е изразено в писмо до кмета на общината инж.
Хасан Азис, съобщиха от общинската администрация. В него се посочва, че
изложбеният щанд на община Кърджали с атрактивната си подредба и
професионално представяне е допринесъл значително за постигане на
целите на "Борсата за общински проекти", част от програмата на Срещата.
Макетът на идейния проект на Парк "Арпезос - Север", чиято трета част ще
бъде открита идната събота, е бил един от най-посещаваните и атрактивни
експонати в рамките на цялото общинско изложение. От писмото става ясно
още, че българските участници в събитието са били впечатлени от успешно
реализираните от община Кърджали европейски проекти. Гостите от
страните-членки на Мрежата на асоциациите на местните власти в
Югоизточна Европа са откроили професионализма, експертизата и
компетентността на общинската администрация да разработва и изпълнява
проекти от подобен мащаб.
Mediapool.bg
Общински европроекти с достъп до 60 млн. лв. евтини кредити
13:16 | 04.06.2015
Нови 60 млн. лв. ще получат като нисколихвени заеми общините за
реализация на кандидатстващите за еврофинансиране техни проекти, след
като в четвъртък държавният Фонд ФЛАГ подписа с "Банка ДСК" и "СИБанк"
договори за получаване на револвиращи кредити от фонда съответно за 20
млн. лв. и 40 млн. лв.
Стартиращата лихва за целия период от три години, дължима на "СИБанк" е
1.44 на сто, а на ДСК – 2.25 на сто за четири години, обясниха
изпълнителният директор на Фонд ФЛАГ Надя Данкинова и представители на
ръководствата на банките след церемонията, на която присъства и
регионалният министър Лиляна Павлова.

Павлова информира, че от 2009 до 2015 г. почти един милиард лева са
предоставени от фонда за 824 общински проекта, финансирани от
еврофонодовете. С тези средства са подкрепени проекти на стойност близо 4
млрд. лева.
Над 60 на сто от проекти са по Оперативна програма "Регионално развитие".
За шест години няма просрочен заем и загубен лев, заяви изпълнителният
директор на "Фонд ФЛАГ".
Със сега осигурените средства, капиталът на фонда ще стане 320 млн. лева.
Това ще позволи на всички общини, които трябва да са приключили
проектите си до края на годината, да имат постоянно налични оборотни
суми, включително и да могат през следващата година тези от общините,
които няма да довършат проектите си, да финансират приключването им,
каза министър Павлова.
По думите й освен това фондът ще подкрепя и първите проекти от новия
програмен период. Министърът отбеляза, че занапред се обмисля
възможността фондът да стане дългосрочно кредитираща институция за
всички водни проекти, чиито бенефициенти ще са ВиК дружества.
Данкинова коментира пред журналисти, че ако тези дружества имат договор
за изпълнение на проект с управляващ орган - в случая с този на оперативна
програма "Околна среда", те биха били допустим бенефициент. Това обаче
означава да се помисли за нова методология, защото става дума търговски
дружества, а не общини, но това са неща, които могат да бъдат разработени,
допълни Данкинова.
Gradat.bg
Община Благоевград започна изграждането на две детски градини
от 04.06.2015
Кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов възложи стартирането
на строително – монтажни дейности по две детски градини в града.
С това ще бъде решен проблема на родителите в централна градска част и в
района на бившето Първо основно училище "Св. св. Кирил и Методий",
където ще бъде изградена нова детска градина.
Вече текат ремонтни дейности в Първо ОУ, като се очаква до два месеца
новата детска градина да бъде завършена. В двора на училището ще бъдат
изградени и две детски площадки.
Нова пристройка, по многобройни искания на родители от Благоевград, ще
бъде изградена до ЦДГ 1- "Ведрица".
Средствата за строителството на детските градини са част от общински
бюджет на община Благоевград 2015.
Gradat.bg

Проектът "Крайбрежна" за 6 млн. лв. ще се изпълнява съвместно с
Румъния
от 04.06.2015
Споразумение за сътрудничество по изготвянето, разписването и подаването
на съвместен проект по Програмата за трансгранично сътрудничество
подписаха днес Велико Търново и румънския град Александрия, информират
т Общината. Проектът "Изграждане на еко градските райони в Еврорегиона
Долен Дунав - модели за устойчиво градско развитие" е с прогнозна обща
стойност 6 милиона евро, разпределени по равно между двете страни. По
него се предвижда рехабилитация и укрепване на бреговата инфраструктура
по поречието на Янтра в градската част, изграждане на диги и колектор,
който да отвежда отпадъчните води от този район към пречиствателната
станция. Освен това са планирани зони за спорт, отдих и развлечения,
включително велоалея, а също инфраструктура, благоустрояване и
естетизиране на крайбрежната зона. Делегация от старата столица, водена
от кмета Даниел Панов посети днес Александрия, за да се срещне с
румънския екип, ангажиран в проекта. "Пред Велико Търново от години стои
въпроса с изграждането на крайречната зона и нейното приобщаване в
градската среда", каза при подписването кметът Даниел Панов. По думите му
до 11 септември българският и румънският екип ще са готови за подаване на
апликационната форма на проекта. В момента туризмът представлява 47
процента от индустрията във Велико Търново, обясни пред румънските медии
градоначалникът, който изрази увереност, че реализирането на начинанието
също ще има принос към развитието на туристическата индустрия в Старата
столица. "С този проект ще се намали и риска от наводнения в тези райони.
Ще бъде облагородена и урбанизираната част, ще бъде създадена
привлекателна среда", категоричен е Даниел Панов. С реализирането на
проекта ще се оптимизира и биологичното състояние на река Янтра, а всичко
това ще подобри условията за живот в Старата столица.
Gradat.bg
500 000 лв. се отпускат за изграждане на музей на розата в Казанлък
от 04.06.2015,
Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 500 000
лв. по бюджета на община Казанлък за 2015 г. за изграждане на музей на
розата. Общината и дарители също ще участват в изграждането на музея.
Неповторимото историческо наследство и историята на българската
маслодайна роза ще бъдат съхранени и представени пред аудиторията по
изключително модерен и съвременен начин. Музейната експозиция за
казанлъшката роза ще проследява над 300-годишната история на

българското производство на маслодайни рози. Ще могат да се видят и
оригинални казани за производство на розово масло и розоварни.
Средствата се предоставят по бюджета на община Казанлък за сметка на
преструктуриране на разходи по централния бюджет за 2015 година.
БНР
В община Стара Загора подготвят заповедите за събарянето на 60
незаконно построени ромски къщи
публикувано на 04.06.15 в 16:01
В община Стара Загора подготвят заповедите за събарянето на 60 незаконно
построени ромски къщи, които се намират на територията на парк „Борова
гора“, в квартал "Лозенец". Това съобщи за „Хоризонт“ кметът на общината
Живко Тодоров. Всички собственици на незаконните къщи обжалват
констативните протоколи, с които недвижимата им собственост е определена
за премахване, заяви Живко Тодоров. След като кметът подпише заповедите
за събаряне, те могат да бъдат обжалвани в съда.
Общо 300 са къщите извън закона в ромския квартал „Лозенец“ в Стара
Загора, изградени върху зелени територии, забранени за строителство. На
въпрос има ли общината точна статистика колко са незаконните къщи в
квартала, кметът отговори, че освен тези 300 има и други, които отговарят
на понятието за търпимост в ЗУТ и не стъпват върху подземни комуникации.
Според архитект Веселин Беров общината няма точна информация за броя
на незаконните постройки, защото такава статистика досега не е водена и
може да се окаже, че къщите с необходимата според закона документация от
11 проекта в ромския квартал са много малко.
През юли 2014 година в Стара Загора се проведе първата акция по
събарянето на 55 незаконни ромски къщи, а на тяхно място бяха засадени
дървета.
БНР
Започнаха ремонтите на улици в община Омуртаг
публикувано на 04.06.15 в 15:28
Започна частична рехабилитация на улици в Омуртаг и населените места от
общината, съобщиха от местната администрация. Предвидените за ремонт
през тази година улици са „Волга” и „Гавраил Кръстевич” в общинския
център, „Вихрен” и „Дунав” в село Презвитер Козма, „Лисец” в село Зелена
морава, и „Камчия”, „Демокрация” и „6-ти май” в село Могилец. На улица
„Александър Батенберг” в Омуртаг пък ще бъде укрепена подпорната стена,
тъй като при проливен дъжд тя може да бъде изцяло разрушена. Фирмата-

изпълнител на ремонтните работи е от Омуртаг. Участъците ще се
рехабилитират поетапно в продължение на четири месеца. В момента
строителите работят на ул. „Стара планина” в село Плъстина. Отпуснатите
средства за малко над 316 000 лева и са от общинския бюджет. През
миналия месец бяха възстановени алеите на Гробищния парк в Омуртаг,
както и участъци от улици в селата Змейно и Веселец.
БНР
В Разград ще предоставят целогодишно безплатен обяд на социално
слаби хора
публикувано на 04.06.15 в 15:26
Топъл обяд за социално слаби и бедни хора в община Разград вече ще се
предоставя целогодишно, обяви директорът на Домашния социален патронаж
Янка Георгиева. Това става възможно благодарение на финансирането от
Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се. Със средствата по
проекта от май до октомври 50 души от Лудогорието ще имат право на
безплатно хранене. В общината се работи по националната програма
„Обществена трапезария“, но там обяд се предлага само през зимните
месеци. Проектът по оперативната програма е насочен към хора от найрисковите групи. Списъците на възможните ползватели на услугата се
предоставят от Агенцията по заетостта, а окончателният подбор ще бъде
направен от общинска комисия.
БНР
Иван Йонков: Работата по водния цикъл в Шумен продължава до
края на август
публикувано на 04.06.15 в 15:16
"До края на август е удължен срокът за приключване на всички строителни
работи по втория етап от проекта за водния цикъл в Шумен." Това заяви
днес инж. Иван Йонков, заместник-кмет по строителство и екология на
Община Шумен. "Оптимисти сме за това, че като цяло проектът ще бъде
завършен. Целта ни в момента като възложител е до края на август да
завърши строителството и по трите лота, за да може от 1 септември до края
на октомври да се извършат всички разплащания. След 30 октомври
управляващият орган няма да разплаща извършени разходи", уточни Йонков.
Според строителния надзор, по Лот 1 - на строежа на Пречиствателната
станция за отпадни води, трябва да се работи с по-бързи темпове. По Лот 2,
който включва подмяна на водопроводната мрежа на Шумен, в момента се
работи на 15 площадки. Там, където вече са поставени тръбопроводите, ще

започне асфалтирането. Изпълнението на Лот 3 - за Канална помпена
станция в Дивдядово, върви нормално.
БНР
Специализирано звено ще се грижи
безопасност в Община Бургас

за сигурността и пътната

публикувано на 04.06.15 в 14:30
Ново специализирано общинско звено ще се грижи за сигурността и пътната
безопасност в Община Бургас. Предложението е на кмета Димитър Николов и
е внесено за разглеждане в Общински съвет. Новото звено ще направи пълен
анализ на съществуващата организация на движението. Пътните знаци,
маркировката,
пешеходните
пътеки,
светлинната
сигнализация
и
съоръженията за ограничаване на скоростта ще бъдат под наблюдението на
експертите. Звеното ще може да организира изработването на нов генерален
план за организацията на движението съвместно с неправителствени
организации. Всички сигнали на граждани по отношение на инфраструктура,
опасни участъци, неработещи светофари и цялостната организация на
движението ще бъдат разглеждани от специалистите в структурата.
Предвидено е в нея да работят 6 експерта. Повод за предложението на
бургаският кмет е все по-интензивното движение в Бургас и увеличаващите
се пътни инциденти.
БНР
Кметът Живко Тодоров връчи почетен плакет на Стара Загора на
актьора Васил Михайлов
публикувано на 04.06.15 в 12:14
Приключи третото издание на Международния кинофестивал „Златната
липа“, който се проведе в Стара Загора от 30 май до 3 юни. На официална
церемония, в залата на старозагорската опера, бяха връчени отличията на
заслужилите най-високите оценки на престижното жури, както и наградата
за цялостен принос към филмовото изкуство.
Любимецът на поколения българи - актьорът Васил Михайлов бе удостоен с
два приза – за цялостно кино творчество, връчен му от директора на
фестивала Магдалена Ралчева и почетния плакет на Община Стара Загора.
„За мен е изключителна чест да връча почетния знак на Стара Загора на
Васил Михайлов – актьор, старозагорец, велик българин! Едва ли някой има
съмнения, че това е един от най-големите артисти у нас! Стара Загора се
гордее с Васил Михайлов!“, с тези думи кметът на Общината Живко Тодоров

се обърна към актьора, изиграл незабравимата роля на Капитан Петко
Войвода.
Церемонията бе специална и за екипите, които участваха в конкурсната
програма със свои продукции. Без никаква изненада и с бурни аплодисменти
бе посрещнат на сцената старозагорецът и участник в наградената лента
Христофор Недков. Той прие от свое име и от името на колегите си отличието
за най-добър филм, което бе присъдено на българо-гръцкия „Урок“. Сюжетът
на филма разказва историята на учителката Надежда, принудила се да
прекрачи границите на собствените си принципи и морал. За изпълнението
на героинята бе наградена актрисата Маргита Гошева . Творбата на младите
автори Кристина Грозева и Петър Вълчанов е безспорният победител в
Третото издание на кинофестивала „Златната липа“, отбеляза председателят
на журито Станимир Трифонов.
Продукцията на Сърбия и Хърватия „Ничие дете“ също заслужи две отличия за най-добър режисьор за Вук Ршумович и най-добър актьор за Денис Мурич.
В официалната селекция място зае и турската лента „Сивас“, като филмът бе
отличен от Съюза на българските филмови дейци.
На стилната церемония присъстваха още зам.-кметът на Стара Загора Иванка
Сотирова, представители на местни и национални културни институции,
общински съветници, множество артисти, хора на изкуството и граждани.
След награждаването публика имаше възможността да гледа отново
наградения българо-гръцки филм „Урок“.
БНР
Оперативни групи започват проверки по курортите
публикувано на 04.06.15 в 11:15
Оперативни групи да извършват проверки по конкретни сигнали, свързани с
туристическата дейност, извършвана на територията на Община Варна – това
е една от задачите, приети на първото заседание на междуведомствена
комисия, назначена със заповед на кмета Иван Портних, по предложение на
обществения съвет по туризъм в общината. В нея влизат представители на
Комисията за защита на потребителите, Инспекцията по труда, Охранителна
полиция, РЗИ, Областна дирекция по безопасност на храните, НАП – Варна,
Областно пътно управление, Морска администрация, РИОСВ. Председател на
комисията е кметът, а секретар – директорът на дирекция „Туризъм“ в
Община Варна. Оперативните групи, в които има представители на всички
служби, ще започнат проверки през следващата седмица в курортите и
града.
БНР
7 деца са настанени в приемни семейства в Берковица

публикувано на 04.06.15 в 11:05
Вече четвърта година община Берковица е част от инициативата "И аз имам
семейство", която се опитва да стимулира нашите съграждани да станат
приемни родители. Програмата за пореден път бе удължена до края на месец
октомври, каза за Радио ВИДИН заместник-кметът Радослав Найденов:" Тази
програма е много важна и трябва да съществува докато приемната грижа
стане делегирана от държавата дейност. Това е най-добрият начин за
подкрепа на тези деца в среда, близка до семейната." Към момента на
територията на общината има седем деца, настанени в приемни семейства.
БНР
Кметът на Благоевград с решение за приема в детските градини
публикувано на 04.06.15 в 10:41
Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов възложи стартирането на
строително-монтажни дейности по две детски градини в града. С това ще
бъде решен проблема на родителите в Централна градска част и в района на
бившето Първо основно училище „Св. св. Кирил и Методий”, където ще бъде
изградена чисто нова детска градина. Вече текат ремонтни дейности в Първо
основно училище, като се очаква до два месеца новата детска градина да
бъде завършена. Нова пристройка, по многобройни искания на родители от
Благоевград, ще бъде изградена до ЦДГ 1- „Ведрица”. Средствата за
изграждането на детските градини са част от общински бюджет на община
Благоевград 2015.
БНР
Спешно отстраняват щети от наводненията в Мездра
публикувано на 04.06.15 в 09:57
По разпореждане на кмета на община Мездра Николинка Кътовска се вземат
спешни мерки за отстраняване на последствията от наводненията при
поройните дъждове в края на месец май със собствени сили и средства.
Дирекция "Бюро по труда" протегна ръка за помощ и отпусна 10 работни
места - основно за почистване на проблемните корита на реките Боденска и
Върбешка. Кътовска набеляза най-спешните за почистване места: "Едно от
критичните места, които трябва да оправим е Пречиствателната (станциябел. ред.), защото при следващ подобен дъжд, ще имам проблем сериозен.
Там трябва да изчистим пак канавките и да видим как можем да укрепим
брега откъм нея. "Вече стартираха дейности по почистването на

отводнителните канавки по пътя между селата Боденец и Върбешница. Ще се
обърне внимание и на водостоците и пречиствателната станция. За
останалите по- сериозни ремонти ще се очаква помощ от Комисията по
бедствия и аварии.
Burgasutre.bg
Супер транспорт: Чисто ново депо за чисто новите автобуси!
04 юни 2015, 13:32
Откриват Централната автобусна спирка до 20 юни, а до края на 2015
тръгва бързата автобусна линия
Ново депо, дизел и метан станция откри днес "Бургасбус". Лентата прерязаха
областният управител Вълчо Чолаков, зам.-кметът Красимир Стойчев и
управителят на общинския превозвач инж. Петко Драгнев. Обектът е по
проект „Интегриран градски транспорт на Бургас”.
В резултат на проекта са създадени модерни условия, отговарящи на
европейските стандарти за техника и безопасност, за ремонт и поддръжка на
автобусния парк. На официалната церемония беше представен първият
експонат за Музея на транспорта в Бургас – реновиран автобус Чавдар 11
М3, произведен през 1979 г. в Ботевград.
До края на годината се очаква да стартира и Бързата автобусна линия. В
края на този месец ще се състои официално откриване на Цантралната
автобусна спирка, като тя ще бъде пусната в експлоатация още в средата на
месеца. Обновява се светофарната система, като се въвежда т.нар. лунна
светлина. Някои от спирките ще бъдат закрити, ще има нови на възлови
места.
Ruseutre.bg
Кметът на Русе се срещна с посланика на Ирландия
04 юни 2015, 15:34
Препоръчват Русе на инвеститори в Дъблин
Кметът на Русе Пламен Стоилов се е срещнал днес с посланика на Ирландия
у нас Джон Бигър. Това съобщиха от местната управа в града. На срещата е
присъствал и Страхил Карапчански - заместник-кмет по европейско
развитие. Стоилов е запознал посланика с някои от големите
инфраструктурни проекти, които се осъществяват в Русе, както и с
възможностите на Индустриалния парк. Един от важните приоритети, върху
които кметът е акцентирал, е привличането на чуждестранни инвестиции.

Той е подчертал и ключовото местоположение на града, както и доброто
партньорство с представителите на бизнеса. "Русе е първата община със
собствено летище и затова ние търсим инвеститори, за да може да изградим
с общи усилия едно модерно и функционално летище", каза още Стоилов,
цитиран в прессъобщението. От своя страна Бигър е заявил, че ще
препоръча Русе на инвеститори в Дъблин.
БТА
Със спектакъл от музика и светлина на пеещи фонтани се открива
утре новият парк във Враца
4 юни 2015 / 15:51
Със спектакъл от музика и светлина на пеещи фонтани се открива утре
новият парк в най-големия квартал във Враца - "Дъбника", съобщиха от
общинския
пресцентър.
Паркът е изграден по проект "Враца - привлекателно място за живеене" с
обща стойност близо 6 милиона лева, който се изпълнява по оперативната
програма "Регионално развитие". Новата зона за отдих, спорт и обществени
събития на открито разполага с детски и спортни площадки, водни площи с
пеещи фонтани и амфитеатър. Церемонията по откриване на парка ще
започне в 20.00 часа, като в концерта по този повод ще участват трио
"Тенорите", дамски квартет "Интро" и дует "Червено и черно", както балет
"Вива" и Клуб по спортни танци "Харизма" към Младежкия дом във Враца, се
посочва в съобщението. По-рано през деня са предвидени от 17.30 часа
забавления в парка за децата с аниматори, а от 18.30 часа започва концерт
на Духовия оркестър към читалище "Развитие" и на танцовия състав "Радост"
към Центъра за работа с деца. Концертът ще се състои пред
пълномощничеството в квартал "Дъбника".
БТА
Община Созопол възстанови дюните на къмпинг "Златна рибка"
4 юни 2015 / 15:03
Община Созопол възстанови дюните на къмпинг "Златна рибка". Това
съобщиха от пресцентъра й. Общината получи предписание от Регионалната
инспекция по околна среда и води /РИОСВ/ в Бургас да възстанови
нарушения естетически вид на плажната ивица и дюните. Теренът бе
засегнат при прокарването на временен технологичен път, необходим за
реализацията на един от етапите на проект за дълбоководно заустване на
пречистени отпадъчни води. Комисия е направила проверка дали е
възстановена плажната ивица. Установено е, че временният път е премахнат.

Протокол от проверката ще бъде изпратен до РИОСВ, с който община
Созопол ще уведоми инспекцията, че е спазила предписанията.
БТА
Кметът на Златоград разпространи отворено писмо относно казуса с
незаконно строителство в с. Долен
4 юни 2015 / 13:35
В отворено писмо чрез медиите кметът на Златоград Мирослав Янчев
заявява, че търси варианти за преодоляване на възникналото социално
напрежение в с. Долен във връзка със заповедта за разрушаване като
незаконно строителство на жилищен етаж от къща. Кметът е отправил
предложение да се обмислят законодателни промени, които да дадат
възможност за получаване на траен статут на строежи, изградени в собствен
имот, незастрашаващи чужда собственост и отговарящи на строителните
норми. В с. Долен и днес продължават протестите на местни жители, които
не допускат да се премине към разрушаване на пристройка на сем.
Камберови, за която има заповед за премахване като незаконно
строителство. Пристройката представлява единствено жилище за две
семейства и нейното премахване създава масово социално напрежение сред
жителите на с. Долен, се посочва в писмото. Според кмета Мирослав Янчев
казусът с незаконната пристройка е допълнително утежнен от това, че
собствениците на имота не са се съобразили с поредицата предписания,
издадени от Общината. От момента на констатиране на незаконното
строителство в края на 2011 г., Общинската администрация непрекъснато е
изпращала писма за спиране на строежа до изясняване на обстоятелствата.
Създава се ситуация, която за сем. Камберови е несправедлива, но от
местната
власт
се
изисква
прилагане
на
разпоредбите
на
действащото законодателство, заявява кметът на Златоград. От Общината
припомнят, че процедурата по премахване на незаконното строителство в с.
Долен е в изключителната компетентност на ДНСК. Като представител на
местната власт, защитаващ интереса на местната общност, отправих
предложение за такива законодателни промени, които да обследват
възможността за получаване на траен статут на строежи, изградени в
собствен имот, незастрашаващи чужда собственост, отговарящи на
строителните норми, посочва Мирослав Янчев в писмото. Той допълва, че
строежът в Долен не е в противоречие с установените параметри на
застрояване, съгласно влязъл в сила ПУП и би било целесъобразно подобен
вид строежи да не бъдат определяне като незаконни, а да се третират като
строежи, за които може да се приложи режим на обследване, съгласно
разпоредбите на чл.224 от ЗУТ. Още повече, ако изграденият строеж не
застрашава обществения интерес и е подходящ по местонахождение, какъвто
е случаят в с. Долен, се посочва в писмото.

БТА
Проект "Розоберачи" събира млади хора от четирите държави
4 юни 2015 / 09:48
В периода от 1 до 9 юни в община Казанлък се осъществява младежкият
проект "Розоберачи", организиран от СНЦ "Зелена светлина в България",
като сътрудничество между Община Казанлък и Община Стееноккерцеел,
Белгия. Участниците са от Белгия, Италия, Хърватия и България. Това
съобщиха от общината. Проект ,,Розоберачи" има за цел да популяризира
Казанлък, да сплоти младите хора от четирите държави и да им разкрие
красотата на розата и ритуала розобер и розоварене. По време на проекта
младежите ще участват активно в розобера всеки ден от 4.30 ч., ще
посещават розоварни, ще изработват сувенири от рози и лавандула по стари
български традиции. Проект "Розоберачи" се осъществява с финансовата
подкрепа на Община Казанлък.
БТА
Община Казанлък сформира Общински координационен механизъм
по деинституционализация
4 юни 2015 / 09:27
Първото заседание на Общинския координационен механизъм по
деинституционализация се проведе вчера, съобщиха от пресцентъра на
община Казанлък. Присъства и заместник-областният управител на област
Стара Загора Мариана Кръстева. Работата на Общинския координационен
механизъм по деинституционализация е в рамките на проект "Областен
координационен механизъм - модел за ефективно сътрудничество и
взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински
структури", който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на
НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2009 - 2014". Срещата бе открита от Лилия Цонкова,
заместник-кмет на община Казанлък, която сподели, че включването на
община Казанлък като пилотна община в проекта е висока оценка за
работата, която е свършена през последните четири години по отношение
предоставянето на социални услуги за деца. Това е още една възможност да
се надгради постигнатото по отношение взаимодействието между всички
заинтересовани страни. На срещата Боряна Климентова, национален
координатор по проекта, представи ползите от работата на ОКМД, целите и
ефективността му. В рамките на следващите 5 месеца механизмът ще бъде
приложен, като гъвкавостта му ще даде по-големи възможности за
разрешаване проблемите на всеки представен пред комисията случай.

Агенция „Фокус“
Празникът на розата в Казанлък е под патронажа на ЮНЕСКО
4 Юни 2015 | 17:18
Казанлък. Под патронажа на генералния директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова
ще премине Фестивалът на розата – Казанлък 2015. Официалното начало е
на 5 юни. От 10.00 часа на пл. „Севтополис“ ще се проведе тържествено
честване на Деня на Казанлък, съобщиха от пресцентъра на общината.
Празникът започва с водосвет за благоденствието на жителите на града и
населените места и издигане на националното знаме. На тържественото
честване на Деня на Казанлък се очаква да присъстват министърът на
туризма на Р България Николина Ангелкова, заместинк-министърът на
образованието и науката проф. Костадин Костадинов, областният управител
Георги Ранов и други официални лица. След тържеството следва церемония
по откриването на статуята „Японката“, която е разположена на ул. „Искра“.
Автор на скулптурата е почетния гражданин на Казанлък Доко Доков, който
месец преди да напусне този свят завеща своята творба на казанлъчани като
символ на приятелството и добрите връзки на Казанлък с Япония.
Скулптурата е изработена и поставена със средства, набрани в специална
дарителска кампания, организирана от Община Казанлък. В продължение на
3 месеца авторски колектив в състав скулпторът Ваньо Колев, скулпторът
леяр Николай Фитков и консултантът по проекта проф. Величко Минеков
реализираха авторския проект на Доко Доков. На церемонията по откриване
на скулптурата ще присъства Негово превъзходителство г-н Такаши
Коидзуми, посланик на Япония в България. След тази церемония започва в
11.30 часа Тържествената сесия на Общински съвет – Казанлък. Двама са
почетните граждани на Казанлък – Николай Христов Ибушев и Цвятко
Христов Цветков. Николай Ибушев е удостоен за изключителен принос в
инвестирането и реализацията на инфраструктурни проекти от стратегическо
значение за община Казанлък. Цвятко Цветков се удостоява за изключителни
постижения в областта на изкуството и културата. Вписани в Почетната
книга на Казанлък са Рени Генчева Червенкова, Елена Виталиевна
Юлиянова, Стефка Петкова Денкова и Костадинка Пеева Димитрова – за
високи педагогически постижения, за дългогодишна обществено-полезна
дейности всеотдайна работа с децата. Тук ще бъде подписано и Меморандум
за сътрудничество между Община Казанлък и БАН, което ще даде
възможност с цел разриване на 16-ия за България самостоятелен Регионален
академичен център. Решението за подписването на меморандума бе взето на
заседание на ОбС-Казанлък на 26 май 2015 г. Меморандумът ще бъде
подписан от кмета на община Казанлък Галина Стоянова и председателят на
БАН акад. Стефан Воденичаров. Ще присъства и чл. кор. Димитър Димитров,
главен координатор на регионалните академични центрове към БАН. От

17.30 часа (до лапидариума на ИМ „Искра“) официално се открива Музей на
фотографията и визуалните изкуства и представяне на изложба от 13-ия
фотопленер „Долината на розите“.
Агенция „Фокус“
На 6 юни ще бъде направена първа копка на Националния център по
природо-математически науки в Казанлък
4 Юни 2015 | 17:24
Казанлък. На 6 юни от 12.00 часа ще бъде направена първа копка на
Националния център по природо-математически науки в Казанлък, съобщиха
от пресцентъра на община Казанлък. Първата копка ще бъде направена в
двора на ПМГ „Никола Обрешков“. С Писмо № 1002-1841 от 18 декември на
Министерството на образованието и науката бе направен целеви трансфер в
размер на 489 242 лева от бюджета на министерството към Община Казанлък
за изграждане на Национален център за природо-математически науки към
ПМГ „Никола Обрешков“. Това бе един от първите ангажименти на Бойко
Борисов за министър-председател на Република България в неговия втори
мандат, който той изпълни. Община Казанлък имаше готов инвестиционен
проект, а правителството осигури финансиране за неговата реализация. На
церемонията по първата копка се очаква да присъстват заместник министърпредседателят и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова,
заместник-министърът на образованието и науката проф. Костадин
Костадинов, областният управител на Стара Загора Георги Ранов и други.
Агенция „Фокус“
Кметът на Казанлък Галина Стоянова: Ние работим не за създаването
на казанлъшки музей, а на национален музей на розата
4 Юни 2015 | 16:40
Казанлък. До седмица след приключване на Празника на розата на 7 юни ще
започнат строителните дейности за изграждане на новия Музей на розата в
Казанлък и при добра организация той ще бъде готов за Празника на розата
през 2016 година. Това каза за Радио „Фокус” кметът на Казанлък Галина
Стоянова. Тя поясни, че са налице всички предпоставки, за да бъде сложено
началото на изграждането на музея, след като проектът получи финансиране
в размер на 500 хиляди лв., одобрени от Министерски съвет. Спазен е
Законът за обществените поръчки, има избран изпълнител, с който ще бъде
сключен договор и след една седмица се предвижда да започне
строителството. Според проекта, новият Музей на розата ще бъде
разположен в парк „Розариум” в Казанлък. Проектът е обсъждан

неколкократно с обществеността на Казанлък в продължение на година и
половина. В този период той е променян като идеи и концепции. Обсъждан е
и с кмета, архитекти и специалисти в побратимения на Казанлък френски
град Грас, където се намира Музеят на парфюмерията. Обсъждан е и със
специалисти от Министерство на културата. „Всички предложения са
съобразени и смятам, че в пълнота този проект ще изпълни всичките си
функции. Но основно за него е важно, че той ще бъде жив музей”, коментира
Галина Стоянова. В него освен, че ще бъде показана историята и ще
разказва за традициите в розопроизводството, всеки един посетител ще
може да се докосне до процеса на отглеждане и прибиране на розовия цвят,
и до производството на розова вода и розово масло. Освен това посетителите
ще имат възможност сами да произведат такива продукти и да ги отнесат
като спомен. „Това е нещо ново и различно като виждане за музей и
смятаме, че това ще бъде едно от големите предимства, с които Музеят на
розата ще бъде популяризиран. Не само Казанлък, България като държава,
това бяха думите на премиера по време на Министерски съвет, се открива от
другите държави по света по националния ни символ - розата. И естествено
като място, където съхранява националния символ, Казанлък е найтърсеното място от всички туристи и гости на България. Така че ние работим
не за създаването на казанлъшки музей, а на национален музей на розата”,
каза още Стоянова.
Агенция „Фокус“
Любомир Петков, кмет на община Ракитово: В
изпълнението на капиталовата програма на общината

срок

върви

4 Юни 2015 | 16:05
Пазарджик. Изпълнението на капиталовата програма на община Ракитово
върви в срок, каза за Радио „Фокус” – Пазарджик кметът на община Ракитово
Любомир Петков. Заложили сме 187 400 лева за ремонти на уличната мрежа
и четвъртокласните пътища в общината. Започваме ремонт на общински
пътища като вече сме обявили процедура за избор на изпълнител. За
придобиване на дълготрайни материални активи имаме заложени около 880
хиляди лева като до момента са изпълнени около 200 хиляди лева. Тук се
включва изграждането на водопроводи и топлопроводи, а също и закупуване
на пелетен котел. В извънбюджетните сметки и фондовете сме заложили 5,4
милиона лева. „Там са петте основни проекта, които изпълняваме”, каза
също Петков. Той уточни, че изпълнението на тези проекти също върви в
срок.
Агенция „Фокус“

Стара Загора е с шансове за домакинство на Европейско първенство
по ушу и през 2016 година
4 Юни 2015 | 16:00
Стара Загора. Стара Загора получава правото да бъде домакин на
Европейското първенство по ушу и през 2016 г. благодарение на отличното
си представяне на тазгодишното издание на шампионата, съобщиха от
пресцентъра на общината. Състезателите, треньорите и ВИП гостите, в
лицето на президента на ЕУФ - Реймънд Смит, вицепрезидента на ЕУФ - Глеб
Мозурков и др., останаха впечатлени от града, чувствайки се комфортно и
„като у дома си“, заяви днес по време на срещата си със зам. – кмета на
Стара Загора Иванка Сотирова председателят на Организационния комитет
на първенството и зам. областен управител Маноил Манев. Той бе придружен
от медалистите на старозагорския клуб по ушу и техния треньор Пламен
Момчилов. Манев допълни, че на официалната страница на Европейската
федерация по ушу е публикувано благодарствено писмо за гостоприемството
на старозагорци и предоставените добри условия за протичане на 7-дневния
спортен форум, който събра в града над 700 души от цял свят. „Освен всичко
имаме и заявка за Световно първенство за младежи или мъже по ушу през
2019 година, при условия, че може да осигурим по-голяма зала“, заяви още
Маноил Манев.
Агенция „Фокус“
Три от общините в област Кюстендил са поискали средства от
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане
4 Юни 2015 | 15:45
Кюстендил. Областната администрация е изпратила всички подадени
документи относно възникнали аварийни ситуации до Междуведомствената
комисия. Това каза пред Радио „Фокус” – Кюстендил областният управител
Виктор Янев. Общините Кюстендил, Бобов дол и Сапарева баня са
предоставили всички необходими документи. Около 100 хил. лева е исканата
сума за възстановяване и укрепване на нанесените щети. Чакат се документи
от община Невестино за две свлачища, възникнали в селата Друмухар и
Пелатиково. За тях трябва да се изготвят количествено-стойностни сметки,
които да се проверят от страна на областната управа, след което отново ще
се
кандидатства
за
отпускане
на
необходимите
средства
пред
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане.
Агенция „Фокус“

Много добра събираемост на местни данъци и такси отчитат в община
Пещера
4 Юни 2015 | 15:24
Пазарджик. Събираемостта на местните данъци и такси в община Пещера е
много добра, каза за Радио „Фокус” – Пазарджик кметът на община Пещера
Георги Козарев. За 2014 година тя е 105,2%, Това е над 100%, тъй като
имаме стари вземания и съдия-изпълнител е завел дела. Така са
възстановени неплатени данъци от минали години и от местни данъци сме
преизпълнили събираемостта. "През тази година вървим добре със
събирането на задълженията. Отново ползваме услугите на съдияизпълнител за неизплатени суми, които са дължими на общината", каза също
Козарев. Той допълни, че жителите на община Пещера плащат навреме и в
срок местните данъци и такси, за да си спестят начисляваните лихви върху
тях при забавяне.
Агенция „Фокус“
Община Велико Търново организира Мобилен събирателен пункт за
безплатно приемане на опасни отпадъци от домакинствата
4 Юни 2015 | 14:22
Велико Търново. Община Велико Търново организира Мобилен събирателен
пункт за безплатно приемане на опасни отпадъци от домакинствата,
съобщиха от пресцентъра на общината. Живачни термометри и ампули,
живак Лакове и бояджийски материали Домакински препарати и химикали
Мастила и замърсени опаковки Негодни препарати за растителна защита
Лекарства с изтекъл срок на годност. Символи, които определят отпадъка
като опасен Пунктът ще бъде разположен: 08 юни от 10.00 до 16.00 часа на
Паркинг до микро пазар в кв. „Бузлуджа”, на 09 юни от 10:00 до 16:00 часа
на паркинг на ул. „Симеон Велики”, срещу МОЛ - Велико Търново. За
информация:
062/619 502;
www.veliko-tarnovo.bg

062/619 503 - Отдел „Околна среда” и на

Агенция „Фокус“
Кметът на Велико Търново Даниел Панов получи уверение от зам.министъра на отбраната Десислава Йосифова, че ще бъде извършен
ремонта на Военен клуб
4 Юни 2015 | 14:05

Велико Търново. Кметът на Велико Търново Даниел Панов получи уверение
от зам.-министъра на отбраната Десислава Йосифова, че ще бъде извършен
ремонта на Военен клуб, съобщиха от пресцентъра на община Велико
Търново. По време на работната среща на Кмета на Община Велико Търново
Даниел Панов с Заместник министъра на отбраната участва Началникът на
национален военен университет „Васил Левски“ Бригаден генерал Тодор
Дочев. Той отбеляза много доброто и успешно партньорство между общината
и Национален военен университет „Васил Левски“, припомни ежегодното
връчване на Общинска академична награда „3 март“, подкрепата за
Международният фестивал на военните оркестри, както и изключително
успешната и ефективна работа на двете институции при справяне с
бедствия, аварии и кризисни ситуации. Кметът Даниел Панов отново постави
въпроса за необходимостта от ремонт на Военен клуб и получи уверение от
Заместник министър Йосифова, че предстои провеждането на процедура по
обществена поръчка за определяне изпълнител на необходимите ремонтновъзстановителни дейности във Военен клуб. Ремонта ще бъде извършен на
два етапа, като по време на първият етап ще бъде възстановена залата, на
втори етап ще се търси възможност за ремонт на сцената. Кмета на Община
Велико Търново получи уверение, че в Министерство на отбраната се работи
и по другият поставен от него въпрос - относно необходимостта от решаване
на казуса с ресторант „Българско войнство“. Работи се по уточняване на
процедурите, по които е възможно извършването на необходимите ремонтни
дейности за да започне сградата да функционира и да дава възможност на
запасното офицерство и войнство да провежда своите сбирки и да
организира и провежда събитията си.
Агенция „Фокус“
Николай Мелемов: За провеждането на Роженския
осигурени медицинско обслужване и подкрепа

събор

са

4 Юни 2015 | 13:50
София. На Роженския събор ще има медицинско обслужване, ред и
организация. Това каза Николай Мелемов, кмет на община Смолян, на
пресконференция по повод на възстановяването на Роженския събор след 9годишно прекъсване, предаде репортер на Агенция „Фокус”. „Ние
подходихме много отговорно към събитието и не случайно чак сега го
правим, защото сме наясно, че това мероприятие е много мащабно и трябва
да бъде организирано по европейски”, заяви той. По думите на Мелемов, ще
има медицинско обслужване, ще има ред и организация. „Това ни е
основната задача. Още в самото начало си поставихме условие да има ред,
тъй като ще присъстват много голям брой хора”, обясни кметът на Смолян и
добави, че вече е помислено по тези въпроси. „Надявам се, че всичко ще
бъде добре организирано, за да го има пак този събор”, посочи той. Николай

Мелемов каза също така, че Сдружение „Рожен – Наследство в бъдещето”
имат опита и знаят как да подредят нещата. „Имаме добро сътрудничество с
полиция, пожарна и всички институции”, допълни още той.
Агенция „Фокус“
Кметът на Асеновград д-р Емил Караиванов получи плакет от Боби
Михайлов
4 Юни 2015 | 13:21
Асеновград. Кметът на община Асеновград д-р Емил Караиванов получи
специален плакет от Борислав Михайлов „С благодарност за приноса към
развитието на българския футбол”, съобщиха от пресцентъра на общината.
Представител на Българския футболен съюз лично връчи плакета на кмета
навръх Празника на Асеновград, минути преди да започне приятелския мач
между ветераните на ФК „Левски” - София и ФК „Асеновец”. Футболната
среща бе организирана по инициатива на д-р Емил Караиванов в памет на
асеновградчанина Борис Трендафилов-международен съдия на УЕФА. Мачът
предизвика огромен интерес, а резултатът от 2:2 доказа, че и двата отбора
все още са добри.
Агенция „Фокус“
Община Благоевград и Обединен детски комплекс организират
юбилеен концерт по повод 50-годишнината на Детско-юношески
фолклорен ансамбъл „Пиринска китка”
4 Юни 2015 | 11:53
Благоевград. Община Благоевград и Обединен детски комплекс организират
юбилеен концерт по повод 50-годишнината на Детско-юношески фолклорен
ансамбъл „Пиринска китка”. Грандиозният концерт ще се проведе на 5-ти
юни /петък/, от 19.00 часа, в зала „Яворов”. Това съобщиха от пресцентъра
на общината .
През 1965 г. с решение на Окръжния пионерски дом - Благоевград и под
ръководството на хореографа Братой Братоев е създаден първият Детскоюношески танцов състав „Пиринска китка”. Само за няколко години той се
разраства и укрепва в техническо и художествено отношение. Започва да
развива активна концертна дейност приемайки името „Пиринска китка” като
символ на богатия, многообразен и пъстър пирински фолклор.
През всичките 50 години „Пиринска китка” успешно приобщава децата към
българския фолклор и неговото съхранение и разпространение у нас и в
чужбина. В периода от създаването си до сега над 5000 хиляди деца (от 6 до
18 години) са обучавани в школите на ДЮФА и са поставени 127 народни,

тематични, сюжетни, камерни и други български танци, които обхващат
фолклорното многообразие на цяла България.
В момента настоящи ръководители на ДЮФА „Пиринска китка“ са: Лилян
Данчев – хореограф и главен художествен ръководител; Георги Чопов –
хореограф; Анка Цокова – пом. ръководител; Георги Беловски –
корепетитор.
Детско-юношески фолклорен ансамбъл „Пиринска китка” е изнесъл стотици
концерти у нас и в чужбина (Чехия, Словакия, Унгария, Аджария, Корея,
Италия, Испания, Гран Канария и Тенерифе), и многократно в Турция,
Гърция, Югославия, Македония и др.). „Пиринска китка” е първа школа по
танцово изкуство на известни и утвърдили се вече хореографи и на много
професионални изпълнители в нашите най-добри ансамбли за народни песни
и танци.
Дарик нюз
Започна ремонт на възловия булевард във Велинград
4 юни 2015 16:43
Възловият булевард на Велинград ще бъде ремонтиран и обновен до края на
септември, съобщи за Дарик кметът на курортния град Иван Лебанов.
Изпълнението на проекта стартира днес с първата копка на обекта. Трасето
е с дължина над 5 километра. Започва от езерото „Клептуза“, обхваща
продължението на централния булевард „Съединение“ и стига до крайния
квартал „Каменица“.
По думите на Лебанов това е знаков проект за Велинград, който ще даде нов
облик на централната част и целия град. Той уточни, че освен полагането на
нова асфалтова настилка са предвидени и дейности по озеленяване и
осветление. Ще има и нова велоалея.
Предстои и смяна на водопроводи, а това удължава срокът за приключване
на планираните дейности. Финансирането е от Европейския фонд за
регионално развитие и от държавния бюджет, като е обща стойност от близо
4 милиона лева.
До 10 юли се забранява спирането и паркирането на автомобили при
кръстовищата на бул. „Съединение“ с улиците „Св. Св. Кирил и Методий“ и
„Никола Ихтимански“. Градоначалникът очаква гражданите и гостите на
Велинград да проявят търпение и толерантност по време на ремонта.
Дарик нюз
Общината строи ново депо в Шишманци за 13 млн.
4 юни 2015 15:28

Община Пловдив ще строи втора клетка за депониране на отпадъци в
екозавода в Шишманци. Това решиха на днешната си сесия общинските
съветници на града. Според местната администрация капацитетът на
сегашната клетка е на изчерпване.
Цената на новото съоръжение е 13 млн. лева, като държавата вече е
отпуснала 4 млн., а други 3 ще бъдат добавени от отчисленията, които
община Пловдив прави към РИОСВ.
Според договора за строеж на Екозавода, подписан по времето на кмета
Иван Чомаков, община Пловдив трябва да построи общо 6 клетки за
депониране на отпадъци.
Дарик нюз
Икономов: Работим Банско да е петзвездна лятна дестинация
4 юни 2015 16:19
Кметът на Банско Георги Икономов се срещна с представители на 11 страни,
дошли в града за Втория конгрес на Асоциацията на спортните журналисти
от Източна Европа. Сред тях бе и президентът на Eвропейската асоциация на
спортните журналисти (AIPS Europe) и вицепрезидент на международната
(AIPS) Янис Дарас.
„Вероятно познавате Банско като един от най-известните ски курорти на
Балканите и в Източна Европа, но нашата цел е да го превърнем и в
петзвезден летен курорт”, обяви плановете си Икономов пред журналистите
от Босна и Херцеговина, България, Гърция, Македония, Молдова, Румъния,
Сърбия, Турция, Унгария, Хърватия и Черна Гора.
„Банско е малък град, но е един от най-известните зимни курорти в региона.
Разви се сериозно в последните 10-12 години. Преди това беше малко
градче, но се превърна в европейски ски център. Отчитаме страхотен
туристически бум, но на фона му инфраструктурата ни малко поизостана. И
сега работим много в тази посока.
Полагаме усилия да превърнем Банско и в желана лятна дестинация,
залагайки на възможностите за летен туризъм, фестивали, концерти и други
културни прояви”, допълни Георги Икономов.
Вторият конгрес на Асоциацията на спортните журналисти от Източна Европа
се провежда в Банско от 1 до 5 юни. Основната дискусионна тема е
„Участието на медиите в превенцията срещу допингирането на млади
спортисти до 18 години и санкциите за родителите им, техните треньори и
спортни ръководители”.
Успоредно се провежда и четвъртият международен турнир по минифутбол
за журналисти за купата „Николай Колев-Мичмана”.
„Пожелавам успех на вашия важен форум, който е съчетан със спортна
проява. Надявам се да останете с прекрасни впечатления от нашия град и да
се превърнете в посланици на Банско”, каза още кметът Георги Икономов.

Дарик нюз
Русе с четири нови площадки за фитнес на открито
4 юни 2015 14:41
До края на текущата година в Русе ще бъдат изградени четири нови
площадки за фитнес на открито и три игрища, които ще бъдат разположени в
различни жилищни квартали.
За последните 4 години са обновени близо 100 съществуващи детски
площадки и са изградени три нови в квартали, където няма достатъчно места
за игра. Само през тази година предстои да се обновят още 20 детски
площадки в целия град. По този повод кметът заяви, че осъзнава
необходимостта всички квартали да разполагат с подходящи условия, където
децата да играят свободно, без да изключваме крайните квартали. Затова
през тази година е планирано да бъдат обновени две площадки в
централната градска част, три площадки в кв. „Възраждане“, две в кв.
„Здравец“, три в кв. „Здравец-изток“ и една в кв. „Здравец-север“. В кв.
„Дружба“ ще се обновят общо пет площадки, в „Чародейка“ – три и в кв.
„Родина“ – една площадка.
В „Средна кула“ също ще се модернизира една съществуваща площадка, а
нова ще бъде изградена на ул. „Мальовица“в квартал „Чародейка“. Девет от
площадките, които ще се подновят ще са за най-малките деца – до 3 год., а
останалите ще са за деца от 3 до 12 г.
За подрастващите, които имат желание да спортуват през изминалата
година бяха направени две нови спортни игрища в кварталите „Здравецсевер“ и „Чародейка“, а до края на есента ще бъдат изградени нови три,
които ще бъдат разположени в различни русенски квартали. До няколко
месеца трябва да са готови и новите площадки за фитнес на открито и стрийт
фитнес. Двете фитнес площадки ще са снабдени с различни уреди за
тренировка на открито. Те ще са разположени пред бл. „Ген. Иван Винаров“
в кв. „Мидия – Енос“ и на ул. „Тодор Икономов“ в кв. „Чародейка“. Стрийт
фитнес площадките, които ще бъдат оборудвани с успоредки и лостове, ще
бъдат разположени пред бл. „Съединение“ и до бл. 305 в кв. „Чародейка“.
Разположението им е съобразено с постъпилите в Общината предложения и
искания на граждани, а при проектирането им са включени представители на
младежките.
Макар и с предприемането на действие за създаване или облагородяване на
спортни, фитнес и детски площадки проблемът с вандализма и
невъзможността на Община Русе да съхрани новооткритите терени е на
дневен ред. По този повод кметът Пламен Стоилов заяви, че е изключително
загрижен за често срещаните прояви на вандализъм в града. Той каза, че е
почти невъзможно е да се контролират тези процеси, затова разчита и вярва
на подобряването на самосъзнанието на русенци, които да успеят да

съхранят и запазят родния си град чист и подреден. Кметът допълни, че дори
и с поставяне на видеонаблюдение, не може да се обхванат абсолютно
всички съоръжения, затова призова русенци да бъдат истински европейци.
Стоилов заяви още, че подкрепя гражданските инициативи за изграждане на
повече спортни и фитнес площадки на открито. Той каза, че като гражданин
се е подписал в подписката за нови стрийт фитнес площадки в Русе, а като
кмет гарантира за това, още следващите месеци да има видими резултати,
които да отговарят на очакванията на нашите съграждани.
Дарик нюз
Министър Кралев и Цонко Цонев
съоръжения в "Бялата Лагуна"
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4 юни 2015 16:41
Министърът на физическото възпитание и спорта Красен Кралев и кметът на
община Каварна Цонко Цонев дадоха старта на изграждането на три тенис
корта и футболно игрище във ваканционно селище „Бялата Лагуна“ и
откриха новоизградения фитнес в същия комплекс.
Туристическата част на комплекса ще бъде открита официално на 11 юни от
кмета на Каварна Цонко Цонев, изпълнителния директор на Албена АД
Красимир Станев, представители на Министерство на туризма и Областните
управители на Добрич и Варна.
Мащабният проект възлиза на над 40 млн. лв. Ваканционното селище
„Бялата лагуна” ще приема само скандинавски туристи за следващите 14
години. Оочаква се за сезон 2015 г. в комплекса да пристигнат около 10 000
гости от Норвегия, Швеция, Дания и Финландия. През този сезон са открити
120 нови работни места.
Комплексът е 4-звезден с леглова база от 700 места. През следващата
година тя ще нарасне до 1200 легла, а през 2016 се очаква леглата да се
увеличат до 1800.
Дарик нюз
В Ген. Тошево стартират семейни услуги по проект "С грижа за
нашите деца"
4 юни 2015 09:46
Стартираха първите семейни услуги по проект „С грижа за нашите деца” –
социално включване на деца до 7 години в община Генерал Тошево”,
информираха от добруджанската община. Дейностите по него са
финансирани по Проекта за социално включване, със споразумение,

подписано между Министерството на труда и социалната политика и община
Генерал Тошево.
В консултативния център в ОДЗ „Пролет” се проведе среща със специалисти
по услугите „Формиране на родителски умения” и „Семейно консултиране и
подкрепа”. Родители на деца до 7 години се срещнаха и разговаряха с
педиатър и гинеколог.
Представяне на услугата предстои днес и утре в ЦДГ “Първи юни” и детското
заведение в с. Василево.
Дарик нюз
Методи Чимев на визита на Европейската комисия в Брюксел
4 юни 2015 08:00
Кметът на Община Дупница инж. Методи Чимев замина за Брюксел на среща
с Европейската комисия. На нея ще бъде промотирана програмата „Урбакт 3",
по която допустим бенефициент е Община Дупница. Основната тема, която
ще бъде разисквана е градското развитие и финансирането по тях. Участие в
срещата ще вземат представители на 38 града, които са определени за найбързо и успешно развиващите се градове - според йерархичната класация на
всички общини в България.
Чимев ще проведе срещи и с евродепутати, с които ще бъдат обсъдени
възможности за осигуряване на допълнителни проекти за реализиране на
територията на община Дупница.
Дарик нюз
Кметът на Казанлък с награда от сдружение "Бъдеще за децата"
4 юни 2015 11:53
Кметът на община Казанлък Галина Стоянова получи годишната награда
„Бъдеще за децата", учредена от едноименното сдружение, в категорията
„Обществена личност с цялостен принос за децата на Казанлък".
На церемония, състояла се в ИМ „ Искра", сдружение „Бъдеще за децата"
раздаде първите си годишни награди в категориите „Обществена личност с
цялостен принос за децата на Казанлък", „Бизнес с кауза" и „Приятел на
детето".
"За да си приятел на детето и да правиш нещо за нашите деца, не е нужно
да имаш друго, освен сърце. Поклон пред всички вас, които присъствате на
тази церемония и правите бъдещето на децата в Казанлък значимо", заяви
Галина Стоянова, получавайки приза за обществена личност. Наградата бе
връчена от Георги Богданов, председател на „Национална мрежа за децата"
в България.

В останалите категории приза получиха фирма „Ветроком", Младежки
общински съвет-Казанлък и Снежина Мончорова, които подкрепят различни
социални каузи, свързани с деца.
В трите категории на годишната награда в Сдружението са получени 21
номинации и три допълнителни предложения за кампании, реализирани в
подкрепа на децата в Казанлък. Право на номинация са имали всички
организации, работещи с деца - училища и детски градини, клубове,
читалища, детски центрове и други.
"Номинирани за наградата са хора, които системно помагат и даряват в
подкрепа на децата, защото вярват, че специално внимание към децата
трябва да има във всяка една сфера на живота и по всяко време", каза
председателят на Сдружението „Бъдеще за децата" Мария Гинева.
Дарик нюз
Стара Загора ще харчи по-малко за улично осветление
4 юни 2015 08:12
До няколко месеца Стара Загора ще харчи двойно по-малко средства за
улично осветление. Това обяви в студиото на Дарик кметът Живко Тодоров.
„Вече има развитие по въпроса с енергоефективното осветление. В момента
се подменят крушките на уличните лампи с енергоспестяващи и до няколко
месеца Стара Загора ще харчи почти двойно по-малко за осветление", заяви
кметът
Предвидено е в райони където уличните лампи не достигат, да се поставят
допълнителни такива. „Там където не е достатъчно ще поставим нови лампи.
В момента това се случва около Математическата гимназия и по улица
Августа Траяна", уточни Тодоров.
В момента за улично осветление община Стара Загора харчи около 1 милион
лева годишно.

