Новини за общините
04.10.2015г.
24 часа
Специалния приз "Мисия татко" за 2015 година получи кметът на
Търново Даниел Панов навръх рождения си ден
Отличието е присъдено от фондация "Искам бебе", в знак на
благодарност за неизменната подкрепа, оказвана на семейства с
репродуктивни проблеми в първия мандат на Даниел Панов.
Досегашният
градоначалник
получи
статуетка,
символ
на
Благовещението, придружена с поздравителен адрес от ръководството на
фондацията, с основател Радина Велчева.
"Бъдете здрав и нека сте благословен", се казва в писмото. В него се
изказват благодарности от името на всички търновски семейства, които
се борят за своя рожба и с подкрепата на кмета стават родители. В
писмото се изразява увереност, че това добро ще се твори и в бъдеще.
"Това е най-прекрасната инвестиция и сме благословени с кмет, който
наистина се грижи за бъдещето", категорични са Вероника Михайлова и
Светла Димитрова от регионалното представителство на фондацията.
24 часа
Варна сменя формулата за чистене на града
Премахване на графити, афиши и обяви, миене на мантинели и огради и
модерна техника са сред новите изисквания към сметопочистващите
фирми.
Над 1,6 млн. лева са глобите, наложени на сметопочистващите фирми
във Варна само за последните две години. Санкиите са за несвършена
работа: преливащи контейнери, непочистени терени около тях, пръснат
боклук след камионите и безброй други нарушения.
За сравнение - глобите за първите 8 години от изпълнението на
договорите им са близки до нула. При това не защото градът е бил почист. Само един факт: оказва се, че в цяла Варна има само 2 машини за
миене на улици, на преклонна възраст и със съмнителна ефективност.
Въпреки че градът е разделен на 5 района и всеки от тях е поверен на
отделна фирма за „Когато бях избран за кмет, заварих концесионните
договори със сметопочистващите фирми.
Една част от тях изтекоха в средата 2015 г., други са до началото на
2016 г. Вече има процедура за избор на нови изпълнители. В нея
категорично са заложени изисквания за нови автомобили от висок
евроклас, нови съдове, внедряване на подземни контейнери,
увеличаване на кратността на сметопчистването. Още от встъпването ми
в длъжност налагам сериозни санкции на фирмите, но резултатите не са
задоволителни”, каза по темата за боклука досегашният кмет Иван
Портних.

С нови условия и по-кратки срокове ще трябва да се съобразяват
фирмите, които участват в обществената поръчка за чистенето на Варна.
Ако досега задълженията им се свеждаха до извозване на боклука,
организиране на метачки по улиците и почистването на снега, то
в следващите 5 години те ще имат много повече задължения и по-строг
контрол.
Като за начало ще трябва да се задоволят с по -краткия срок на
договорите. Пет вместо 10 години. Това, според Иван Портних, ще
направи по-ефективни мерките за контрол и санкции за чистотата на
града.
Според изискванията, описани в новата обществена поръчка, фирмите
трябва да събират и извозват боклуците от контейнерите и кошчетата, да
събират тези, които са разпилени около тях, както и едрогабаритните
отпадъци. Залегнало е условие за събиране на биоотпадъците и
изхърлената растителност. Улиците, площадите, алеите, тротоарите,
пешеходните зони трябва да се метат механизирано, а спирките,
подходите към подлезите, паркингите, междублокови пространства - и
ръчно, като се почиства и избуялата трева. В местата за обществено
ползване трябва да се правят оборки.
За първи път в договорите, които почистващите фирми трябва да
подпишат, е предвидено миене с автоцистерни на улици, площади,
тротоари, спирки, паркинги, подлези, алеи. Досега тази дейност се
извършваше спорадично, беше забравена за няколко години и
отново въведена преди 2 въпреки старата и недостатъчна техника, с
която, оказа се, разполагатл В следващите пет години служителите,
отговарящи за чистотата на града, ще трябва ръчно да премахват от
улиците отпадъци като смеси за зимното обезопасяване, наноси, пясък,
пръст, треви. Фирмите ще имат допълнителни задължения, като например
да почистват пътните знаци и предпазните парапети и огради,
платформите за инвалиди и майки с детски колички. Освен това те
ще трябва да почистват и графити. Поставя се специално условие за
почистване на рекламни и агитационни материали.
Още една новост в изискванията към фирмите е подробно описаната
техника, с която трябва да разполагат - всички машини трябва да
отговарят на минимален екологичен клас Евро -5. Тоест да са нови и
модерни, а не след тях да се точи миризлива следа от изпразнените
контейнери. Фиксирани са по-голям брой нови съдове за отпадъци, както
и по-гъст график за изпразването и миенето им.
Графикът, по който се изпразват контейнерите на всеки от адресите в
града, е достъпен он лайн. Така всеки варненец може да следи дали той
се спазва и да подава сигнал за несвършената работа. Контролът пък ще
бъде възложен на бъдещия общински инспекторат, който ще има всички
правомощия за налагане на санкции по всички закони и наредби,
осигуряващи ред в града.
"Надявам се пилотният проект, с който ще поставим 10 подземни
контейнера за боклук в центъра на града, да се окаже успешен и да
започнем поетапното му разширяване във всички райони", каза Иван
Портних. Той припомни, че прибирането на боклука под земята ще сложи
край на разпиляването му около казаните от вятъра, клошари и животни.
Контейнерите няма да пречат на движението, от тях няма да се но си
миризма, а и ще са много по-икономични, тъй като са 2 пъти по-големи от
сегашните и ще се изпразват по-рядко.

Половината от план-сметка „Чистота” – около 10 млн. лв., ежегодно
отиват за завода за отпадъци в Езерово. „Нужни са по-модерни
технологии – вече има такива, които намаляват крайния отпадък до 3-5
%. Всичко друго може да се преработва - на метан, ток, пелети. И вместо
да плащаме милиони, заводът може да въведе нови технологии и той да
плаща на общината за това, че ползва боклука, от който печели след
преработката му. Така ние ще имаме повече пари за поддържане на
чистотата в града”, заяви кметът.
Един от най-мащабните европроекти, по които работи в момента община
Варна,
е регионалната
система
за
управление
на
отпадъците, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“.
Общата стойност на проекта е малко над 34,4 млн. лв. Собственият
принос на общините Варна, Аксаково и Белослав възлиза на 7,4 млн. лв.,
но Варна поема близо 93% от разходите.
Първата клетка от регионалното депо ще е с площ от 52,715 декара и
капацитет за почти 402 хил. тона отпадъци. В завършения си вид
обектът ще включва инсталации за компостиране на „зелени“ и
строителни отпадъци, пречиствателна станция, контейнер за съхранение
на опасни отпадъци от домакинствата като луминисцентни лампи,
батерии, акумулатори и „Регионалното депо е трайно решение за
депонирането на отпадъците в областта“, коментира ефекта от проекта
Иван Портних. Той е категоричен, че този начин на преработка ще сведе
до минимум количеството на отпадъците, а така ще има предпоставки за
намаляване на такса "Смет" или пък за освобождаване на финансов
ресурс за почистване на градската среда.
БТА
Община Стара Загора предлага богата програма за празника на
града - 5 октомври
Концерти, спортни и културни събития, празнични веселия, "Бирфест" и
"Лунапарк" - за най-малките представя, програмата на Община Стара
Загора за честването на празника на града - 5 октомври. Това съобщиха
от общинския пресцентър.
Утре от 9.00 ч. в катедралния храм "Свети Димитър" ще се състои
тържествена Света литургия, а от 10.00 ч. на площада пред общината ще
започне военен ритуал за издигане на националното знаме. Химнът на
България за първи път ще бъде изпълнен акапелно от гост-солиста
Александър Крунев.
Зад пилоните на знамената ще застанат Петра Мечева - новият носител
на званието "Почетен гражданин на Стара Загора", и номинираните за
наградата - Снежина Дескова и Пенка Павлова.
На трибуната при гостите ще бъдат и делегации от побратимените
градове Крушевац, Самара и Новгород.
Празничното шествие с участието на представители на областната и на
общинската администрация, на Тракийския университет, културни
институти и учебни заведения в града ще тръгне по централния булевард
в 10.30 часа.

Час по-късно на площада пред общината ще започне концерт на
Фестивален военен оркестър - с представители на военните оркестри от
Велико Търново и Стара Загора.
Традиционната годишна изложба на старозагорските художници "Есенен
салон 2015" се открива от 18.00 ч. в изложбената зала "Байер".
Кулминацията на празничната програма е големият концерт на
"Комиците" под наслов "Аз обичам Стара Загора!", който ще започне в
18.30 часа. В него участват, Любо Нейков, Ненчо Илчев, Петьо Петков,
Влади Ампов-Графа, Михаела Филева, Вензи и Били Хлапето.
Празничният ден ще завърши с ефектни илюминации и фойерверки.
БТА
Крайбрежната алея в Балчик ще бъде обновена по проект с
румънската община Мангалия
Крайбрежната алея в Балчик ще бъде обновена по съвместен проект с
община Мангалия, за който се очаква подкрепа по програмата за
трансгранично сътрудничество "INTERREG V-A Румъния-България 20142020 г.", съобщиха от кметската управа. Проектът "Туризъм без граници
на Черно море" ще насърчи туристическата индустрия като приоритет в
Общинския план за развитие до 2020 година. Реконструираният участък
от 2220 метра ще свърже културни забележителности в крайморския град
- Голямата мелница и архитектурно-парковия комплекс "Двореца". Ще
бъде благоустроен и районът около 100-годишната мелница, някога сред
най-модерните индустриални обекти на Балканите, която сега разполага
с концертна зала, изложбени пространства и културно -информационен
център.
В рамките на проекта ще бъдат изградени велоалея, места за отдих на
новите буни - трета и четвърта, ще бъдат монтирани детски съоръжения.
Ще бъде подменена настилката, фонтан ще краси градския пейзаж. Ще
бъдат благоустроени и участъци, кръстовища и паркинги по улиците
"Приморска", "Черно море", площад "Морско око" и Рибарското селище.
Очаква се Балчик и Мангалия да усвоят 6 000 000 евро по съвместния
проект. Община Балчик вече депозира инвестиционното си намерение в
Регионалната инспекция по околната среда и водите. Тя разполага с
работен проект за реконструкцията на крайбрежната алея.
Агенция "Фокус"
Проведе се 32-ят Софийски маратон
Проведе се 32-ят Софийски маратон. В него се в включиха 400 участници
от цял свят и общо около 3 000 участници в най-масовата дисциплина от
3 км. Стартът на маратона даде кандидатът на София Йорданка
Фандъкова пред Националния стадион „Васил Левски”. Сред
официалните гости бяха Елен Герджиков, председател на инициативния
комитет за „София – европейска столица на спорта” и кандидат за
общински съветник от ГЕРБ, Красен Кралев, министър на младежта и
спорта, Стефка Костадинова и Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столична

община. Йорданка Фандъкова обясни, че за нея като кмет най-важен е
масовият спорт. По думите й участниците в маратона са много повече
отколкото участниците в предходните години. Тя изрази убеждението си,
че успехът ще е за всички, тъй като спортът е здраве. На мероприятието
Фандъкова обяви, че вече е получена добрата новина и София е
европейска столица на спорта. Тя благодари на всички, които са
подкрепили тази инициатива и изрази благодарност към Спортното
министерство в лицето на министър Красен Кралев, както и към Стефка
Костадинова, която определи като един от най-любимите си спортисти.
Заради маратона полицейското присъствие в района беше засилено.
Ограничено беше движението по: бул. „Христо и Евлоги Георгиеви”, част
от бул. „България”, бул. „Патриарх Евтимий”, бул. „Витоша” , бул. П. Ю.
Тодоров, бул. Петко Каравелов”, ул. „Проф. Фритьоф Нансен и ул. „Бяла
черква”.
Агенция "Фокус"
Столична община ще използва френски опит за възстановяването
на района около „Женския пазар” в центъра на София
Екип от български и френски архитекти и специалисти разработва план
за възстановяването на старите сгради, заключени в карето от
булевардите „Тодор Александров“, „Княгиня Мария Луиза“, „Хр. Ботев“ и
улица „Екзарх Йосиф“, известно като „Женския пазар”. Това обяви
кандидатът за кмет на София от ГЕРБ Йорданка Фандъкова по време
българо-френски форум, озаглавен „Мястото и предизвикателствата на
архитекта в съвременния свят“, провеждащ се в рамките на
Архитектурния фестивал „София 2015“ . През юни между Столичната
община, 3-ти район на Париж и Националната асоциация на френските
исторически градове е подписан меморандум за сътрудничество, чиято
цел е София да използва опита на Париж в опазването на културното
наследство и реставрацията на старите сгради в централната градска
част. В тази връзка е разработен пилотен проект за реконструкцията на
старите сгради в района на „Женския пазар” с цел превръщане на зоната
в туристическа дестинация и в едно по -добро място за живеене.
Йорданка Фандъкова разказа, че при посещението й в Париж и срещата
й с кмета на френската столица Бертран Деланое е установила контакт с
кмета на район "Маре", който преди години е бил доста изоставен и в
много лошо състояние, но постепенно е придобил вида на интересна
историческа туристическа дестинация в един от най-посещаваните
градове в света. По думите на Фандъкова, в задачата да се използва
опита на парижкия район „Маре” за реконструкцията на сградите около
„Женския пазар” безценна помощ е оказал сенатор Ив Дож, който е
президент на Асоциацията за ценностите на френското културно
наследство и представител на Националната асоциация на френските
исторически градове. Кандидатът за столичен кмет от ГЕРБ коментира
още, че „Женският пазар” е районът, който има потенциал да покаже
красотата на старата София, защото там почти няма намеса в
запазването на старите сгради и е съхранен старият уют на града. Тя
обясни, че това е основна причина съвместният проект с Париж да
включва именно този район, който всички столичани познават добре, но

предпочитат да избягват, заради лошото състояние, в което се намира в
момента. Фандъкова заяви, че възстановяването на старите сгради на
София е изключително важен приоритет за нея, който може да бъде
изпълнен чрез всички усилия, които се полагат в тази насока и с
подкрепата на партньорите от Франция. Тя допълни, че опазването на
културно-историческото и архитектурното наследство на града е една от
най-важните, но и най-трудните задачи, тъй като София има много
богата история, а в същото време има и изключително сериозно
настояще, и много оптимистично бъдеще. Фандъкова отбеляза, че
съчетанието и балансът на тези три неща са трудни, а опазването на
културно-историческото наследство е основна задача на Столична
община, за чието изпълнение съществуват много трудности, но вече има
конкретни резултати.
Агенция "Фокус"
Тридесет и една плочи в Алеята на възраждането в Морската
градина на Варна ще бъдат сменени до средата на октомври,
заради амортизирани постаменти
Тридесет и една плочи в Алеята на възраждането в Морската градина на
Варна ще бъдат сменени до средата на октомври, заради амортизирани
постаменти, изтрити надписи, различни шрифтове и нелогична разлика в
големините на буквите, неточна композицията на текстовете, отчупените
ъгли, залепени с бял цимент. Това съобщиха от пресцентъра
наобщината. Инициативата е на дирекция „Култура и духовно развитие“
към Община Варна, с решение на Експертния съвет по естетизация на
градската среда. Новите паметни плочи ще бъдат от бял камък, с цел да
се постави по-жив акцент в среда на пръст, асфалт и зеленина. Те ще
бъдат с прецизна гравировка на текстовете, с позлатени букви,
поставени върху тъмносиви постаменти. Изписването им е дело на
Зоряна Стоянова, а проектирането на плочите – на дизайнера Димитър
Трайчев. Идеята за паметните плочи е реализирана в рамките на
образователна инициатива преди повече от петнадесет години.
Първоначално те са били оформени като бетонни кутии, с положени
торбички
с
пръст
от
исторически
за
България
места.
Ветроходци от СК "Черно море Бриз" водят класирането в 4 от 4-те класа
на регата "Компас", която се провежда във водите на Варненското
езеро.
Ветроходци от СК "Черно море Бриз" водят класирането в 4 от 4-те класа
на регата "Компас", която се провежда във водите на Варненското езеро
и част от първите младежки Черноморски игри, съобщиха организаторите
на състезанието. В клас "Оптимист" първа е Калина Маринова. На второ и
трето място са съотборничките и Илияна Андонова и Цветослав
Мавродиев. В клас "Лазер Радиал" първа е Мариела Николова от "Бриз"
пред Александър Славчев от Балчик и Стефан Иванов от "Черно море
Бриз". В клас "Фин" води Боян Костов от "Черно море Бриз" пред Добрин
Енчев от клуб "Вятър и вода" и Аксел Димитров от "Бриз". В клас "Кадет"
първи са Кристиян Страхилов/Марио Бойков от "Черно море Бриз". Втори
са Димитър Михайлов и Михаел Стоянов от Балчик. Трети засега вървят
Светлин Попов/Георги Иванов от "Бриз". Финалните гонки са в неделя.

Закриването и награждаването на медалистите е предвидено за 16.00
часа.
Агенция "Фокус"
Над 100 хиляди души са посетили Фестивала на пясъчните фигури
в Бургас
Над 100 хиляди души са посетили Фестивала на пясъчните фигури в
Бургас. Това информира за Радио „Фокус” – Бургас Димитър
Маджаров, директор на ОП "Летен театър, фестивали и концерти" в
община Бургас. „Тези които са с платен вход, са 72 500, приблизително.
А 33 000 са децата с безплатен вход, под 7 години. Това е нашата
аудитория и съм много щастлив, че толкова малчугани са минали през
фестивала. Тази година направихме представянето на скулптурите малко
по-интересно. Там е една джунгла, направили сме едно приятно
озвучаване, за да може хората да се потопят в едно истинско сафари, със
звуците, които издават самите животни”, допълва Маджаров. Той
припомни, и за лятното училище, което дава възможност на малчуганите
да направят свои собствени скулптури. „Това е едно пясъчно изкуство,
което дава различна емоция на гостите и гражданите на град Бургас.
Много съм щастлив, че именно Бургас е един от малкото, с такава
международна история. От тук са минали страшно много скулптури,
които
работят,
именно
в
пясъчните
фестивали.
тази година с 5 000 т. пясък, мога да кажа, че минаваме един от
големите
фестивали
в
Европа”,
смята
Маджаров.
Той издава, че заради хубавото време фестивалът ще бъде отворен до 15
октомври. Така че всеки, който не е успял през летиня сезон ще може да
го направи и сега. Директорът на ОП "Летен театър, фестивали и
концерти" в община Бургас информира, че фигурите са в страхотно
състояние. Една от причините фигурите да се запазят непокътнати е
хубавото време. „Ако е дъждовно и има силен вятър, това се отразява. Но
така или иначе начинът на изработка е такъв, че да се задържат във
времето. В пясъка има процент глина. Преди да дойдат самите скулптури
и когато се правят кофражните куфари, те се обработват достатъчно
добре. Всичко зависи от самата обработка и влажността, за да може като
подсъхне да даде възможност да се отнема хем лесно, хем да не се рони.
След като приключат майсторите работата си, те се запечатват със смес,
в която има и малко лепило, за да издържат на метеорологичните
условия”, издава процесът на работата Маджаров. Всеки, който още не
ги е посетил, или иска да ги види за последно, може да го направи до
средата на месеца, всеки ден от 9,30 часа до 17,30 часа.
Агенция "Фокус"
Младежи от 4 държави танцуваха „Заедно под дъгата“ в IX-тия
международен танцов фестивал в Благоевград
Младежи от България, Гърция, Сърбия, Македония танцуваха на една
сцена в IX Международен танцов фестивал „Заедно под дъгата“ в
Благоевград, съобщиха от пресцентъра на Община Благоевград.

Над 500 участника в 28 състава показаха стил, класа и цвят в зала
„Яворов“. Първи, танцовото предизвикателство, откриха мажоретен
състав „Бижу“ при НЧ „Никола Вапцаров-1866“- Благоевград.
Възпитаниците на Даниела Маникатова показаха отлични съчетания и
заслужиха бурни аплодисменти. В превърналия се в традиция фестивал,
освен представители на танцовите формации в Благоевград, се включиха
мажоретни състави, брейк групи и балети от Дупница, Перник, Симитли,
село Долно Осеново,село Мрамор, Разлог, Крупник, Якоруда, Белица,
Добринище, Сандански, Гоце Делчев. „Заедно под дъгата“ премина в три
части. Втората бе отредена за гостите от Серес, Гърция, Делчево,
Македония и Културен център Власотинци-Сърбия. Домакините от
Общински младежки дом- Благоевград поставиха финалния щрих в
програмата. Танцова формация „Астра“, ТК „Карат“, „ТФ „Силвана Денс“,
КСТ „Благоевград“, танцово студио „Дежа Вю“, хип хоп формацията „Екс
крю“ и ТФ „Божана“ показаха модерни танци на фона на световни
хитове. Изненадата в IX Международен танцов фестивал „Заедно под
дъгата“ бе общото изпълнение на формация „Крейзи“- Благоевград и
„Мерили“- Разлог.
Ръководителите на съставите бяха удостоени със статуетки за участие,
които са реверанс към усилията им да обединят децата и да им покажат
красотата на танца.
Именно обединението и възможността за изява на талантливите деца и
младежи танцьори е една от целите на организаторите от Община
Благоевград и Общински младежки дом. „Заедно под дъгата” е един от
малкото форуми в страната, насочени към развитието на танцовото
изкуство сред подрастващите.
OFFNEWS
Над 500 човека "танцуваха под дъгата" в Благоевград
Младежи от България, Гърция, Сърбия и Македония танцуваха на една
сцена в IX Международен танцов фестивал „Заедно под дъгата“ в
Благоевград днес, съобщиха от пресцентъра на Община Благоевград.
Във фестивала взеха участие над 500 участника в 28 състава.
Инициативата е насочена към изява на талантливите деца и младежи и
развитие на танцовото изкуство сред подрастващите.
В зала "Яворов" мажоретен състав „Бижу“ при Народно читалище „Никола
Вапцаров-1866“- Благоевград откри първи танцовото предизвикателство.
Те показаха отлични съчетания и заслужиха бурни аплодисменти. В
превърналия се в традиция фестивал, освен представители на танцовите
формации в Благоевград, се включиха мажоретни състави, брейк групи и
балети от Дупница, Перник, Симитли, село Долно Осеново, село Мрамор,
Разлог, Крупник, Якоруда, Белица, Добринище, Сандански и Гоце
Делчев.
„Заедно под дъгата“ премина в три части, като втората бе отредена за
гостите от Серес, Гърция, Делчево, Македония и Културен център
Власотинци-Сърбия. Домакините от Общински младежки дом Благоевград поставиха финалния щрих в програмата.
Танцова формация „Астра“, ТК „Карат“, „ТФ „Силвана Денс“, КСТ
„Благоевград“, танцово студио „Дежа Вю“, хип хоп формацията „Екс крю“

и ТФ „Божана“ показаха модерни танци на фона на световни хитове.
Изненадата в IX Международен танцов фестивал „Заедно под дъгата“ бе
общото изпълнение на формация „Крейзи“- Благоевград и „Мерили“Разлог.
Ръководителите на съставите бяха удостоени със статуетки за участие
като признание към усилията им да обединят децата и да им покажат
красотата на танца.

