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И

от 06.04.2015
На 29 и 30 април 2015 г. в гр. Трявна ще се проведе четвъртата Национална
среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от
общините. Тя се организира от НСОРБ и НСОРБ-Актив, с подкрепата и
съдействието на община Трявна. Очакваме в Срещата да се включат главни
архитекти; общински експерти по териториално устройство и жилищна
политика; ресорни заместник–кметове; общински съветници от комисиите по
устройство на територията и благоустрояване и кметове при проявен
професионален интерес.
Участие в Срещата потвърди г-жа Лиляна Павлова, министър на регионалното
развитие и благоустройството.
Очаква се потвърждение от представители на Дирекцията за национален
строителен контрол, Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
Програмата за развитие на селските райони и Оперативна програма "Региони
в растеж".
Темите, включени в предварителната програма са с акцент върху:
- Място и роля на общините в процеса на подобряване и благоусторяване на
жизнената среда, включително изпълнението на Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради;
- Напредък по изработването на общите устройствени планове и
кадастралните карти;
- Незаконното строителство, презастрояването и проблемите с изоставените
активи (частни и индустриални имоти, сгради с културно-историческа
стойност и др.);
- Подобряване на нормативната среда и комуникацията между институциите,
ангажирани с подобряване облика на населените места;
- Възможности за финансиране на общински проекти от ОПРР и ПРСР за
програмен период 2014-2020.
Желаещите да се включат в Срещата трябва да попълнят и изпратят заявка за
участие най-късно до 23 април (четвъртък) 2015 г. на: e-mail:
r.toshkova@namrb.org; факс 02/9434 431.
Предварителна програма ТУК
Заявката за участие може да намерите на приложения файл.
Медийни партньори на Срещата са Градът Медиа Груп и в. "Строителство
ГРАДЪТ".

Агенция „Фокус“
Общински съвет Банско одобри включването на Община Банско във
фонд „Общинска солидарност”
6 Април 2015 | 18:42
Банско. На своето редовно месечно заседание, Общински съвет Банско
гласува участието на Община Банско в новообразувания фонд „Общинска
солидарност”, съобщиха от пресцентъра на Община Банско. Фондът ще бъде
управляван от Националното сдружение на общините, като целта е постепенно
да бъдат акумулирани средства, които да се ползват от общините на солидарен
принцип при възникване на бедствени ситуации. Встъпителната вноска за
участието на общината е 1000 лева, а определената годишна вноска – в
размер на 300 лева. За оптимизиране на движението на моторни превозни
средства в Банско, бе одобрено предложение за преустройство на кръстовище
на ул. „Цар Симеон”, ул. „Иконом Чучулайн” и ул. „Рила” в кръгово
кръстовище. Преустройството е залегнало в инвестиционната програма на
администрацията за 2015 г. Съветниците взеха решение за терена, определен
за изграждането на ново трасе за довеждащи водопроводи от местността
„Плавилото” в землището на гр. Добринище. Новото трасе се налага, за да
бъде осигурено допълнително водоснабдяване на туристическия град поради
завишените нужди, отчетени през последните години.
Годишният план за развитие на социалните услуги за 2015 г. единодушно бе
приет от местния парламент, като също бе одобрено участието на Община
Банско в гостуване на Софийската държавна опера и балет във Фестивалния
център на гр. Фюсен, Германия. Събитието ще даде възможност да бъдат
показани условията за културен туризъм в Банско на специално изградена за
целта рекламна площ.
Труд
Варна с награда за туристически сайт и щанд
06.04.2015 17:14
Две награди получи Варна на приключилото в края на миналата седмица
Международно туристическо изложение "Културен туризъм 2015" във Велико
Търново, съобщиха от общината. Първият приз бе за щанда на града, а вторият
е от националния конкурс "Read&Travel", където морската столица спечели в
категорията
"Най-професионален
туристически
сайт"
с
портала
VISIT.Varna.bg.
Той бе пуснат през май миналата година, като има и мобилна версия. На 5
езика посетителите получават актуална информация за забележителностите в
града, атракциите и културните събития. В сайта безплатно се рекламират 214

хотела. До средата на февруари са ползвали 98 854 посетители от 91 страни,
като най-много са били те от България, Русия, Германия и САЩ.
Труд
Фандъкова: Планираме около 600 000 лева за ремонти на трите големи
гробищни парка в София
06.04.2015 12:02
През тази година сме планирали около 600 000 лева за ремонти и
възстановяване на алейната мрежа на трите големи гробищни парка в София
- Централният гробищен парк, Малашевци и Бакърена фабрика. Това каза
кметът на Столична община Йорданка Фандъкова по време на посещението си
на обновената Алея на творците в Централния гробищен парк.
„Предстои изграждане на ограда в Малашевския гробищен парк“, каза тя.
Фандъкова уточни, че в същото време с изграждането на оградата има и проект
на общинското предприятие към Малашевския гробищен парк, според който
по примера на МК започва постепенна реконструкция на определени места.
„Близките са тези, които също така трябва да имат своя ангажимент.
Общинското предприятие осигурява почистването на алейната мрежа, но
грижата за гробните места имат близките“, посочи Фандъкова. „Това е
отношението към хората и това е моделът, по които искаме да направим
гробищните паркове на територията на София. Знаем, че това са места, който
избягваме заради инфраструктурата и за това нашите планове на базата на
този проект, който беше финансиран изцяло от МК да продължим с този
модел“, изтъкна Фандъкова.
Труд
Нова велоалея се напука от оцветен асфалт
06.04.2015 07:18
Нова велоалея се напука в центъра на Русе, още преди да се пререже лентата
на завършен европроект за 5,408 млн.лв. "Причината е в положения за първи
път оцветен асфалт", съобщи зам.кметът на крайдунавския град Димитър
Наков. Той смята, че има време да се отстранят всички дефекти на общо 23
670 кв.м реновирана площ в стария нов център. От тях 486 кв.м са велоалеи.
До официалното откриване през юли т.г. ще се оправят наклони, които
събират вода при дъжд. Ще се патинират наново и излъсканите 2 бронзови
момичета в шадравана срещу Регионалния исторически музей. Изпълнител на
проекта е консорциум ДЗЗД ДРусе 2013У от русенските фирми
"Пътинженеринг", "Интис", "Аква пуулс" и великотърновската "ВТ

Инженеринг". Строителният надзор е на "Билдконсулт" ООД. Гаранционният
срок по договор е 5 г.
Мащабната реконструкция се финансира по ОП "Регионално развитие. Делът
на общината по спечеления проект е 658 005 лв. Главната ул.
"Александровска" до пл. "Батенберг" става пешеходна зона с вибробетонови
плочи в 3 нюанса. За първи път в България по нея са направени 3 повдигнати
пешеходни пътеки с хидравлични колчета. На площадите "Елиас Канети" и
"Хан Кубрат" има и 2 "сухи" фонтана. Те са без водно корито, а струите се
стичат по оформените площадки и хората могат да минават край тях.
Атракциите ще съжителстват с паметник на единствения Нобелов лауреат на
България за литература Елиас Канети и фигура на уличен музикант.
Емблематичните сгради имат художествено осветление, като за някогашния
Русчук напомнят електрическите стълбове за осветление с фенери.
Увеличената растителност се полива автоматично, а 25 видеокамери следят
срещу вандали.
Standartnews.com
Община търси фирма за поддръжка на осветление и фонтани
15:56 ч./06.04.15
Община Благоевград обяви възлагане на обществена поръчка за избор на
изпълнител за поддръжка на осветлението на площад „Георги Измирлиев" и
на пространството под него. Също така трябва да се поддържат инсталациите
на двата фонтана, на двата басейна, на водната завеса и на каскадата в
района. Максималната сума, която общината може да задели за тези дейности,
е в размер на 33 333,33 лв. без ДДС или 40 000 лева с ДДС. Критерият за
оценка в настоящата поръчка е "икономически най-изгодна оферта".
Предложената цена от кандидатите ще е с максимална тежест 50 точки. Срокът
за реакция и за отстраняване на авария също носи 50 точки.
Предложеният от участниците срок за започване отстраняване на повреда не
може да бъде по-дълъг от 45 (четиридесет и пет) минути и по-кратък от 15
(петнадесет) минути. Оферти за участие в търга се подават в деловодството
на община Благоевград в срок до 17:00 ч. на 17 април. Те ще бъдат отворени
на 20 април.
Standartnews.com
Община дава 224 167 лв. за нови знаци и табели
15:31 ч./06.04.15
Получените оферти за изпълнение на обществена поръчка за нови табели и
знаци ще бъдат отворени във вторник, 7 април, в община Благоевград.

Предложенията на фирмите, които участват в търга, ще станат ясни след 14,00
часа. Те се борят за поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на улични табели,
номера и пътни знаци за нуждите на Община Благоевград за 2015 г.". Две са
обособените позиции по нея. Първата е за доставка и монтаж на улични
табели, пилони за табели и номера, а втората е за доставка на пътни знаци и
стълбове за тях. Общината разполага за настоящата обществена поръчка с
финансов ресурс от 224 167,00 лева без ДДС. Критерият за оценка на
кандидатите е "икономически най-изгодна оферта". Показателите са срок за
изпълнение на поръчката – с тегловен коефициент от 10%, гаранционен срок
– с тегловен коефициент от 20%. Най-важни са финансовите показатели предложената от участниците крайна цена, която е с тегловен коефициент от
70%.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участници
и/или техни упълномощени представители, журналисти от средствата за
масово осведомяване и други лица при спазване на изискванията за достъп до
сградата.
Standartnews.com
Кметът на Кърджали благодари на Десислава Танева за помощта в
бедствието
14:10 ч./06.04.15
Кметът на Кърджали Хасан Азис благодари на министъра на земеделието и
храните Десислава Танева за помощта в бедственото положение в областта.
„Бих искал да се обърна към г-жа министърката, че изключително бързо и
адекватно, изключително адекватно, се отнесе към този въпрос. От името на
всички благодаря на министъра на земеделието и храните", каза Хасан Азис
по време на среща с министър Танева, част от информационната кампания на
Министерство на земеделието и храните по схемите за директни плащания,
които за първи път през настоящата година се прилагат по нови правила.
„Няма как да не кажа и да не изтъкна, че още по време на първото заседание
след бедственото положение в Родопите, особено в Кърджали, преди още ние
като кметове и областен управител да сме запознали целия Министерски съвет
и министър-председателя, МЗХ вече беше готово с решенията по отношение
на умрелите животни от бедствието", добави кметът на Кърджали и добави, че
е благодарен също и на министър-председателя Бойко Борисов за бързите
действия.
Standartnews.com
Мечките в Благоевград с по-модерен дом
13:40 ч./06.04.15

103 000 лева ще струва ремонтът и разширяването на клетката на двете мечки
в благоевградския зоопарк. Общината се е заела със задачата да се изпълнят
всички изисквания за екологичните нужди на животните за тяхното нормално
пребиваване в близка до естествените им нужди среда.
Модернизирането на „жилището" на четириногите ще стане на два етапа. Найнапред се предвижда изграждането на нова бърлога, както и ремонт,
преустройство и реконструиране на сегашната. На по-късен етап ще бъде
оформен и нов басейн, както и метална ограда с кльон и електропастир.
Новите съоръжения отговарят на всички правила за безопасност и на
посетителите, и на двете кафяви мечти. До бърлогата животните ще стигат
през изолационен коридор. Община Благоевград вече обяви обществена
поръчка за избор на фирма, която да изпълни строително - монтажните
дейности.
Standartnews.com
Казанлък очаква китайски туристи
13:37 ч./06.04.15
Шанхайската международна туристическа агенция проявява изключителен
интерес към Казанлък и региона като атрактивна дестинация в маршрутите на
китайските туристи в България. Това стана ясно по време на днешната
срещата на кмета на общината Галина Стоянова с Денис Гуан, главен
инспектор в Шанхайската международна туристическа агенция.
„Всяка година 100-годишния празник на розата и празниците в Долината на
тракийските царе привличат хиляди туристи от цял свят", подчерта кметицата
при представянето на природните и културно-исторически забележителности
на града и региона. Китайският гост увери, че още тази година ще дойдат
първите организирани групи туристи от Шанхай.
От Шанхайската международна туристическа агенция се ангажираха да
презентират Града на розите и на тракийската култура Казанлък в медиите и
по всички възможни рекламни канали, така че да достигне като атрактивна
туристическа дестинация до минимум 20 милиона души.
Градът.бг
Обновяват и историческото ядро на Морската градина в Бургас
от 06.04.2015
Община Бургас планира да обнови и историческото ядро на Морската градина
– паметник на парковото изкуство. На територията на историческото ядро,
между паметника на Пушкин и хотел "Приморец", се намират Културен център

"Морско казино", открита сцена "Охлюва" и детска площадка "Зора". Тази част
от Морската градина е създадена преди 105 години от ландшафтен архитект
Георги Духтев. Роден във Варна, той завършва паркоустройство в Австрия със
стипендия от Фердинанд и след завръщането си в България избира да работи
и живее в Бургас.
Новото идейно решение, с което община Бургас планира да кандидатства за
европейско финансиране, предлага изграждането на повече атракциони,
кътове за отдих, нова и разнообразна колекция от декоративни дървета,
храсти и цветя, боскетни и топиарни форми.
На територията на парка съществуват няколко настилки - асфалт, паваж,
градешки камък, бетон и декоративни плочи. Предвижда се цялостна
реконструкция на настилките в лошо състояние, като няма да се използват
други видове материали освен характерните за парка.
Голям процент от декоративната растителност на територията на
Историческото ядро е на пределна възраст и е предвидено частично саниране
на дърветата. С ново дендрологично решение на територията на парка се
внасят над 100 декоративни вида, съобразени с бургаския климат. В проекта
е заложено засаждане на 1000 броя широколистни и 230 броя иглолистни
дървета.
Висящ мост от екоматериали, ново решение за фонтана до Гъбката, детски
площадки, алея на влюбените, обновяване на двете обществени чешми - тази
с форма на мида при входа към Централен плаж и другата между паметниците
на Христо Фотев и Петя Дубарова, модерно енергоспестяващо осветление,
видеонаблюдение и подновяването на парковата мебел са част от
мероприятията, заложени в проекта.
Преди 3 години със средства от ОП "Регионално развитие" беше обновена
другата, по-голяма част от Морската градина - от паметника на Пушкин до
парк "Езеро". С обновяването на историческата част на парка Морската
градина в Бургас ще бъде напълно реконструирана. Техническият проект е
изготвен със средства по проекта "В подкрепа на инвестиционната програма
на община Бургас за 2014 - 2020 г.", финансиран по ОП "Регионално
развитие".
Градът.бг
Препоръчваме условията за кандидатстване да станат по-гъвкави
от 06.04.2015,
Колко са сключените договори за финансиране и колко още са в
процес на подготовка?
- По националната програма за енергийна ефективност община Бургас е
подписала 39 договора със сдружения на собствениците. Това означава, че
още в следващите месеци за одобрените по програмата сгради ще стартира
извършването на техническо и енергийно обследване. В резултат на това на

сградите ще бъдат съставени технически паспорти и енергийни сертификати,
в които ще се предпишат необходимите мерки за подобряване на състоянието
им. Първите 10 одобрени заявления ще получат и безплатно облагородяване
на междублоковото пространство.
Сдружения на собствениците от още 50 жилищни сгради също са в процес на
подготовка на необходимата документация за подаване на заявление за
интерес и финансова помощ и съответно сключване на договори с община
Бургас.
Преди стартиране на всяка от дейностите по програмата предписанията на
експертите ще бъдат обсъдени със собствениците на жилища, за да се вземат
под внимание техните изисквания и очаквания при подобряването на
жизнената среда в сградите.
Какви са основните предизвикателства пред община Бургас?
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните
жилищни сгради поставя няколко предизвикателства пред община Бургас.
Едно от тях е обявяването на обществената поръчка за пълното проектиране
и извършването на строително-монтажните работи, които са предвидени по
програмата. Това ще стане възможно след резултатите от обследването за
конструктивна устойчивост и енергийна ефективност. Ние ще спазим
указанията на министър Лиляна Павлова всеки блок да се реконструира от
отделна фирма, което ще осигури работа на повече изпълнители.
Община Бургас има и важната задача да упражнява контроли да координира
и администрира целия процес, в който участват още сдруженията на
собствениците, фирмите, които ще извършват конструктивното обследване и
ремонта, областният управител в лицето на държавата и Българската банка за
развитие. Най-трудният момент ще бъде да синхронизираме исканията на
собствениците на самостоятелни обекти с предписанията, които ще бъдат
дадени след извършване на обследването на сградата.
При създаване на сдружения на собствениците на сгради с много на брой
самостоятелни обекти – в някои сгради над 200, се оказва трудно уточняване
на собствеността на някои от обектите, организиране на присъствието на
всички живеещи, преразпределянето на процента идеални части от общите
части на сградата.
Каква е организацията ви по обявяване на обществените поръчки?
- Сградите в Бургас, които могат да се включат в Програмата за енергийна
ефективност, са разделени в 6 района. Така ще има възможност същият брой
фирми да извършват конструктивното обследване на жилищните блокове.
Обществената поръчка за конструктивното и енергийното обследване на
одобрените сгради вече е обявена. Очаква се до края на месец май тази година
да бъдат сключени договори с избраните изпълнители. Фирмите ще имат
задължението да извършат пълното енергийно и техническо обследване в
рамките на един месец. Започнахме тази процедура по-рано, за да не забавяме

стартирането на дейностите по програмата във времето. Така няма да е
необходимо да чакаме да бъдат одобрени всички допустими сгради.
След приключване на двете обследвания и в резултат на техническия паспорт
и енергийния сертификат ще стартираме процедурите за проектиране,
строителство и независим строителен надзор.
Имате ли препоръки относно развитието на програмата през 2016 г.?
Нашата препоръка е условията за кандидатстване по програмата да станат погъвкави. Това може да стане, като отпадне изискването за 100% съгласие на
всички собственици на самостоятелни обекти за участие в програмата.
Изискването абсолютно всички от сградата да участват в сдружението малко
стряска хората. Имаме случаи, когато в блок с повече от 120 самостоятелни
обекта процедурите по кандидатстване за финансова помощ сe забавят заради
това, че 2-3 от собствениците на жилища се колебаят и не дават съгласието
си за участие в програмата.
Друга наша препоръка е програмата за енергийна ефективност да дава
възможност за обновяване не само на цяла сграда, но и на отделни блоксекции, особено когато сградата се състои от повече от две такива. Така от
мерките за намаляване на разходите за енергия ще могат да се възползват
повече хора. По този начин ще се подобри комфортът на обитаване и жизнения
микроклимат.
Градът.бг
Община Плевен обявява поръчка за обследванията на първите десет
блока
от 06.04.2015,
В община Плевен няма да се прилага вариант на договаряне с рамково
споразумение и сключване на рамкови договори при изпълнението на
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради. В най-скоро време предстои да бъде обявена първата обществена
поръчка, която ще е открита процедура за двата вида обследване
- строително-конструктивно обследване и детайлното енергийно обследване,
обяви зам.–кметът на община Плевен арх. Трифон Иванов по време на работна
среща в регионалния офис на Камарата на строителите в България във връзка
със стартиралата Национална програма на територията на община Плевен. В
срещата взеха участие зам. –областният управител на Плевенска област арх.
Бойко Балтаков и Нела Пеева – юрист в община Плевен и координатор по
проекта.
Работната среща откри инж. Розета Маринова - председател на КСБ – ОП
Плевен, в присъствието на строителни фирми, членове на регионалната
структура, инж. Живко Иванов, председател на Регионалната колегия на КИИП

в Плевен, представители на КАБ – Областна колегия Плевен, САБ – Дружество
Плевен, както и на водещи търговски фирми.
Към момента на територията на община Плевен има регистрирани двайсет и
пет сдружения, десет са сключените договори. В обхвата на предстоящата
поръчка ще са първите десет блока, обследванията на които ще се възлагат с
обособени позиции, след което ще последват поръчки и за останалите
многофамилни жилищни сгради. Ще може да се кандидатства само за една
позиция, което се прави с цел повече фирми да могат да се включат, обясни
зам.–кметът и допълни, че по всяка вероятност така ще се процедира и в
следващата фаза.
Първата поръчка на практика ще е базата, върху която ще се извърши
проектирането за следващия етап на самото изпълнение на проекта.
Следващата фаза е проектирането, след което строителството.
"На този етап в община Плевен все още не е решено окончателно дали това
ще бъдат отделни поръчки за изготвяне на проект, след което да последва
поръчка за строителство или двете дейности ще бъдат обединени в поръчка
на инженеринг", поясни арх. Трифон Иванов и изтъкна, че и двата варианта
имат и предимства, и недостатъци, като акцентира, че процесът трябва да се
ускори максимално.
Междувременно ще се стартира и процедурата за избор на строителен надзор
и за фирма, която да изготви оценката за съответствие за съществените
изисквания, в т.ч. и енергийната ефективност.
В този начален етап областна администрация също е сформирала екип
предвид контролните функции по подписване на договорите за финансиране.
Оперативно се работи документите, които общината подготвя и внася, веднага
се обработват и разглеждат в областната администрация, за да бъде сключен
съответният договор за финансиране. Досега не сме имали върнати документи,
информира зам. областният управител арх. Бойко Балтаков.
Сред дискутираните въпроси по време на срещата бяха процентът на
авансовите плащания, който ще е в размер на 35%, така както е по останалите
европейски програми и проекти. Няма да има ограничения в броя на
междинните плащания от откриване на строителната площадка до
окончателното завършване на обектите, уточни арх. Иванов. Ще се изисква
банкова гаранция върху стойността на авансовото плащане.
Зам.–кметът информира и призова присъстващите, че могат да внесат своите
предложения, които да бъдат взети пред вид при изготвянето на тръжната
документация. Консултант на община Плевен по проекта е фирма
"Географика".
Градът.бг
Програмата за саниране трябва да продължи и да бъде наградена с
други категории сгради
от 06.04.2015

Г-жо Христова, в община Габрово е в ход процедура за избор на
изпълнители за обследване на сгради по Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Колко
оферти са подадени и в какъв срок ще бъдат избрани фирмите?
- Непосредствено след започването на Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради стартирахме процедури за
сключване на рамкови споразумения за период от три години със сериозен
ресурс като прогнозна стойност, което ни позволява да бъдем по-оперативни
при предстоящото възлагане и подготвени за сравнително голям брой сгради,
които да получат финансиране за енергийно обновяване. В края на март бяха
отворени офертите по обществената поръчка за техническото и енергийното
обследване на сградите с общ прогнозен ресурс от 390 000 лв., към която
проявиха интерес 20 фирми. Очакваме през април да бъдат избрани
потенциалните изпълнители, а през месец май да бъдат сключени договорите
за конкретни обекти.
Колко са сключените договори за финансиране и колко още са в
процес на подготовка? Какви са очакванията ви?
- До момента в Габрово са регистрирани 23 сдружения на собствениците, 9
заявления за интерес и финансова помощ, 3 са подписаните договори за
целево финансиране. Общо 165 от многофамилните ни сгради са допустими за
включване в програмата, като имаме амбицията максимален брой от тях да
бъдат обхванати.
С какво са свързани предизвикателства пред общините в целия
инвестиционен процес по санирането?
- Едно от сериозните предизвикателства е свързано с решението на живеещите
в сградите да се сдружат, което е първата, но най-важна стъпка. Трудно се
оказва в някои случаи и постигането на 100% съгласие на собствениците за
участие в програмата. Затова нашите усилия ще бъдат насочени към
подпомагане на хората както при вземането на решение, така и на всеки етап
от отделните стъпки в процедурата за кандидатстване. Допълнително ще им
предложим специализирана експертна помощ, за да отговорим при
необходимост на всички техни въпроси и опасения, свързани с юридическата,
икономическата или инженерната страна на процеса. Нормално е гражданите
да изпитват затруднения, които в масовите случаи са свързани с
разпределението на идеалните части, с физическото събиране на изискуемите
подписи, или дори с техническото подготвяне на документацията. Община
Габрово разполага с необходимия опит и добра вътрешна координация между
отделните звена в администрация и ще продължим да помагаме на хората, за
да преодоляват лесно затрудненията независимо от тяхното естество.
Често препъни камък за финализирането на процедурата от страна на
сдруженията се оказва трудността да бъде убеден за участие един-единствен
собственик от цяла сграда. Така заради неразбиране, липса на достоверна

информация или недооценяване на възможността, която се предлага, десетки
домакинства могат да пропуснат шанса, който им дава Националната програма
за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Всички трябва
да положим още усилия, за да привлечем максимален ресурс за въвеждане на
енергийни мерки в сградите, допустими за саниране. Освен икономическия и
социален ефект върху домакинствата чрез оптимизирането на разходите за
енергия това е начин животът на сградите да бъде удължен. А така целите на
програмата ще бъдат постигнати.
Предизвикателство е и негативната кампания срещу Програмата. Но виждам в
това възможност да поискаме от хората тяхното доверие. Убедена съм, че
когато резултатите стана видими, страховете и опасенията ще отпаднат.
Възлагането на самото строителство тепърва ни предстои. Надявам се
предизвикателствата по време на изпълнението на инвестиционния процес да
са малко и лесно преодолими.
Каква е организацията ви по обявяване на обществени поръчки за
проектиране и строително-ремонтни работи?
Вече е обявена процедурата за сключване на рамковото споразумение за
изработване на работни проекти и упражняване на авторски надзор на
обектите. Прогнозната стойност на финансовия ресурс за дейността е 2 млн.
лв., тъй като очакваме да работим за сравнително голям брой от допустимите
за финансиране сгради. Строително-ремонтите работи и строителният надзор
ще се възлагат с открити процедури за всеки отделен обект.
Имате ли препоръки относно развитието на програмата през 2016 г.?
За пръв път се случва инициатива от такъв мащаб, насочена към постигане на
енергийна ефективност на жилищните сгради, и то с безвъзмезден ресурс.
Ключова роля в този процес имат общините- като фактор при организиране и
провеждане на процедурите, включващи не само избора на добри
изпълнители и качествено извършване на предвидените мерки, но и при
прекия диалог с хората, чиито сгради ще бъдат обновявани. Така
отговорността за реализацията и успеха на програмата, за постигане на така
желания ефект от нея, пада върху общините, които биха моли да бъдат
подкрепени в усилията си да обезпечат системната ангажираност на своите
екипи.
Не по-малко важно е фирмите, които ще бъдат избрани, да работят с
необходимата отговорност и качество, което ще осигури добрата реализация
на отделните проекти. Гарант за качеството и партньор в тази посока трябва
да бъдат браншовите организации.
Вероятно за ползите от подобна инвестиция трябваше да говорим и
дискутираме с хората повече, още преди да започне Националната програма
за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Както вече
казах, освен икономическия и социален ефект за домакинствата благодарение
на нея ще удължим живота на сградите, ще дадем шанс за заетост в сектор,
които пострада най-много от кризата, и ще подобрим облика на градовете.

Категорично програмата трябва да продължи и чрез включване на други
категории сгради инвестицията да бъде наградена.
Интервюто взе.
Градът.бг
Община Стара Загора изгражда ново кръгово кръстовище в западния
край на града
от 06.04.2015,
В капиталовата програма на община Стара Загора за 2015 г. са предвидени
1.595 млн. лв. за изграждане на ново кръгово кръстовище на бул. "Цар Симеон
Велики" и ул. "Кап. Петко Войвода". То ще има площ близо 2900 кв.м, ще бъде
с две ленти за движение (2x5 м) и от юг ще излиза извън границите на
съществуващото. Дейностите в тази зона включват направата на насип с
голяма височина - до 6 м, подпорни стени, корекция на съществуващото дере
и удължаване на съществуващия водосток. Сложното съоръжение предвижда
и изграждането на канализация по ул. "Кап. Петко Войвода". Централният
остров в кръга ще има формата на елипса и по-голяма площ.
Очаква се новото кръстовище да облекчи значително трафика от града,
преминаващ през него в западна посока. Само за час, от 8.00 ч. до 9.00 ч.
сутрин, оттам в посока изток-запад и север-юг преминават над 3600 превозни
средства. Съобразно транспортното натоварване пътната конструкция на
кръговото кръстовище се оразмерява за "тежко" до "много тежко" движение,
което включва подобряване на земното легло с 40 см основа от трошен камък
и 8 см основа от битумизиран трошен камък, както и 6 см неплътен
изравнителен пласт и полагането на 4 см плътен асфалт за износващ пласт.
Строителните дейности в зоната се усложняват от наличието на подземен
кабел от електропреносната мрежа 110kV, който не може да се измества и се
налага неговата защита по време на строителството. Предвижда се и
изпълнение на стоманобетонна конструкция за защита на канала. Ще се
изпълни и корекция на съществуващото дере, която предвижда удължаване
на съществуващия водосток. След съществуващия пътен мост ще се изгради
32 м закрит участък от сглобяеми стоманобетонови елементи 200/200 см,
монтирани в талвега на дерето.
В проекта е предвидено изграждането на изцяло нова канализация.
Новият канализационен колектор за битови отпадъчни води с обща дължина
590 м ще премине от двете страни на дерето – източна и западна. Предвиден
е и нов 71 м канализационен колектор за дъждовни отпадъчни води. В трасето
на кръговото кръстовище ще се изгради отводнително съоръжение с 16
ревизионни шахти и 6 дъждоприемни улея. За отвеждане на дъждовните води
от зоната на кръстовището се предвиждат и 3 бр. бордюрни оттоци.
Ще се изпълни и преместване на контактната мрежа и уличното осветление в
обхвата на кръговото кръстовище. По южния му тротоар ще премине и трасето

на велоалеята на кръговото кръстовище. Община Стара
обявява процедура на обществена поръчка за избор на изпълнител.

Загора

Градът.бг
Със 7.1 млн. лв. МРРБ ще подпомогне 76 общини за изработване на
общи устройствени планове
от 06.04.2015,
Министърът на регионалното развитие и благоустройството определи
поименните списъци на общините, които ще бъдат финансово подпомогнати
при изработването на проекти за общи устройствени планове през 2015 г. във
връзка с изпълнение на §123, ал. 3 от преходните и заключителни разпоредби
към ЗИД на ЗУТ от 2014 г.
5.3 млн. лв. ще получат 44 общини, които са с потенциал за развитие на
туризъм и през 2014 г. са сключили споразумения с Министерство на
инвестиционното проектиране, имат сключени договори за изработване на
общ устройствен план или са в процедура за избор на изпълнител по Закона
за обществените поръчки.
32 общини ще получат близо 1.8 млн. лв. Те са с неизпълнени изцяло
финансови ангажименти по сключени през 2014 г. споразумения с
Министерството на инвестиционното проектиране и договори за изработване
на общи устройствени планове.
Прогнозните суми за сключване на споразумения са изчислени на база
одобрена методика.
Списъкът на общините може да бъде намерен на интернет страницата на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството в раздел
"Полезна информация".
БНР
Община Балчик взима мерки срещу нерегламентираното изхвърляне
на отпадъци
публикувано на 06.04.15 в 16:56
Да се назначат допълнително длъжностни лица, които да глобяват тези, които
изхвърлят отпадъци на нерегламентирани места. Това предложиха жители на
Балчик от двете най-критични точки – махалите в квартал „Изток“ и улици
„Стара планина“ и „Средна гора“. Тази събота се организира масово
почистване, Общината предостави ръкавици и чували, но активността в т.нар.
горна ромска махала беше равна на нула, за разлика от исканията. Хората там
останаха да чакат неволята и багер, който да отнесе трупаните с години
боклуци. Сметището е опасало иначе новите им къщи. Живеещите до

бунището са на нож със съседите си, които стоварват сметта пред домовете
им. Затова предлагат по-строг контрол и санкции. Събирали пари и плащали
на багер да ги спаси от боклука, това обаче траело кратко и отново
„пристигали” камари с каруци и колички. Кофите пред домовете не вършат
работа, трябват ни контейнери, посочи жител от махалата.
Сипеи с тонове отпадъци се виждат от целия град и в кв. „Изток”. Там
почистваха работници на „Благоустрояване и комунално стопанство”, но за
труднодостъпните скатове ще се използва техника, каза управителят на
фирмата по чистотата инж. Екатерина Стоянова. Утре ще бъде обобщено
събраното количество. Междувременно от РИОСВ – Варна са издали
предписание за незабавно отстраняване на микросметищата. Ако не бъдат
премахнати още този месец, следват глоби.
БНР
Садят зеленчуци за социално слаби в село Долни Цибър
публикувано на 06.04.15 в 16:41
Общинска земя в село Долни Цибър, община Вълчедръм, ще бъде засадена със
зеленчуци, с цел подпомагане на социално слаби семейства. Това обясни за
Радио ВИДИН кметът, Камен Димитров:
"Земята е 50 дка и ще бъде засадена с картофи, лук и домати. Тези, които са
на социални помощи, трябва да отработват 14 дни. Вместо да подпират
метлите, ще работят в зеленчуковата градина... Това, което бъде произведено,
ще се дава на социално-слаби семейства и на детските градини в общината"каза кметът.
В Долни Цибър живеят 1 600 души, 99 % от жителите са от малцинствата.
Регистрираните безработни към Бюрото по труда са 400 на брой, на социални
помощи са 230, допълни Камен Димитров.
БНР
В Тутракан дигитализират музейните експозиции
публикувано на 06.04.15 в 16:09
Проект за дигитализация на музейните експозиции спечели община Тутракан.
„Той е на стойност 258 000 евро, одобрен е по Норвежкия финансов механизъм
и предстои подписването на договора за финансиране“, каза кметът на община
Тутракан Димитър Стефанов.
„Това наистина е един добър проект, тъй като по този начин можем да
привлечем още повече туристи и то от младото поколение. Много млади хора
се интересуват не толкова да видят музейните експозиции, а от самата

дигитализация, от триизмерното излъчване, което ще бъде направено на
всички експонати“, обясни Димитър Стефанов.
Музеят на Дунавския риболов и лодкостроене и Етнографският комплекс
„Рибарска махала“ бяха реновирани през миналата година също с финансови
средства по оперативните европейски програми.
В момента община Тутракан и Историческият музей работят и по подготовката
на още една идея - изграждане на панорама в Мемориалния комплекс „Военна
гробница - 1916 г.“, свързана с честванията на 100-годишнината от
Тутраканската епопея и Първата световна война.
БНР
В Исперих подписаха първия договор за безплатно саниране
публикувано на 06.04.15 в 15:00
Първи договор за участие във връзка с Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради в града подписа кметът на
община Исперих Бейсим Басри. Сдружението, с председател на УС Димитричка
Лазарова и членове Николай Русев, Пенка Стойкова, Валентин Великов и Иван
Стоянов е първото, което полага подпис под договор с община Исперих за
саниране. То представлява петте входа на блок 1 от Ж.К. „Васил Априлов“ с
общо 114 апартамента в сградата. Предстои цялата документация да се
изпрати на областния управител, а на следващия етап процедурата предвижда
подписване
на
тристранен
договор между
общината,
Областната
администрация и Българската банка за развитие.
БНР
Определиха мястото
отпадъци в Разград

за

предаване

на

едрогабаритни

и

опасни

публикувано на 06.04.15 в 14:58
Община Разград вече е определила място за площадката, където ще се
извършва безвъзмездно предаване на едрогабаритни и опасни отпадъци. Това
съобщи заместник-кметът Любомир Цонев. „Опазването на околната среда е
сред приоритетните направления в политиката на местната управа в Разград,
може би и заради това общината е една от петте в цялата страна, определени
като пилотни по Българо-швейцарската еко програма“, поясни Цонев.
„Проектът е специфичен и е насочен към събиране и временно съхранение на
опасни отпадъци от бита - препарати, бои, лекарствени продукти“, каза Цонев.
Местната управа ще осигури и около 25 000 лв. годишно за заплати на хората,
които ще бъдат ангажирани с тази дейност. „Те вероятно ще са четирима“,

допълни Цонев. Предвидена и разяснителна кампания сред хората в общината
и областта.
БНР
Кметове в Мездренско се чудят как да почистят речните корита
публикувано на 06.04.15 в 12:57
Кметове на села в община Мездра алармираха, че не разполагат с финансови
средства и работници, за да почистят речните корита от отпадъци.
Регионалната инспекция по околната среда и водите е дала срок за това до 15
април. Административно наказателни мерки ще бъдат налагани при
неизпълнение на предписанията. Те са дадени във връзка със заповед на
министъра на околната среда и водите Ивелина Василева за предприемане на
мерки за недопускане на замърсяване на речните корита и прилежащите им
територии.
Селските кметове са притеснени от това, че не разполагат с ресурс. Един от
тях разказа, че двамата със секретарката ходят да почистват района.
"Отидоха ни великденските празници", притесняват се те, чудейки как да
решат проблемите по дадените им предписания. А персоналните глоби за тях
са в хиляди левове. Някои кметове казаха, че ще опитат да използват хората,
които са на социални помощи и отработват 5 дни, а други, че ще се опитат да
организират бригади от доброволци, но дали ще успеят не е ясно.
БНР
Община Ямбол награждава 11 здравни работници
публикувано на 06.04.15 в 12:10
В навечерието на Световния ден на здравето 7 април вече са известни
носителите на наградите на Община Ямбол за 2015 година в сферата на
медицината. С почетен знак и герб на община Ямбол ще бъдат удостоени 11
здравни работници – лекари, медицински сестри и лаборанти. Церемонията по
награждаването ще се проведе на 7 април от 16 часа в ХТ ”Жорж Папазов”,
съобщава сътрудникът на Радио Стара Загора Румяна Стефанова.
Голямата награда "Хипократ" в областта на хуманната медицина се присъжда
на д-р Анна Желязкова Димитрова - Петева, началник на Микробиологична
лаборатория, а в областта на денталната медицина - на д-р Иван Свинаров,
стоматолог с над 30 години трудов стаж.

БНР
Община Пловдив спечели награда „Асеневци“ за опазване на културно
- историческото наследство
публикувано на 06.04.15 в 11:27
Община Пловдив спечели две награди на 12-то издание на Международното
туристическо изложение „КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ”, което се проведе от 1ви до 4ти
април във Велико Търново, съобщават от общинския пресцентър.
След като представи туристическия ресурс на своята дестинация и потенциал
за развитие в областта на туризма, Пловдив бе отличен с почетната
награда „Асеневци“ за опазване на културно- историческото наследство,
присъждана съвместно с АБТТА. В национален конкурс „READ AND TRAVEL”
(„Чети и пътувай”) Пловдив спечели наградата за „Най-ефективни рубрики и
публикации“ .
Международното туристическо изложение „КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ” се организира
със съдействието на Министерство на туризма, Българска хотелиерска и
ресторантьорска асоциация, Асоциация на българските туроператори и
туристически агенции и Общинска агенция по туризъм „Царевград Търнов”.
Това е единственият специализиран форум за културен туризъм в България и
представя специфичните дадености на регионите - културно-исторически
паметници, археологически находки и културни събития.
Като участник в Международното туристическо изложение екипът на
ОП“Туризъм“ към Община Пловдив имаше възможността да осъществи полезни
бизнес контакти, да се запознае с новите тенденции и промени в
туристическия бизнес.
Приблизително 60% от туристите в световен мащаб избират културата или
културното наследство като причина за своите пътувания, а според
Световната организация по туризъм през 2020 г. културният туризъм ще бъде
водещ.
Пловдив е в първите места в Европа по брой исторически обекти и открити
артефакти и работи активно по посока популяризиране на града като водеща
дестинация за културен, исторически и събитиен туризъм.
През 2014та година Пловдив спечели титлата „Европейска столица на
културата през 2019 г.“, което е най-голямото събитие в областта на културата
в ЕС. Друго голямо признание за Пловдив е попадането му сред десетте града
в света, които задължително трябва да посетите през 2015 година според найголемия пътеводител Lonley Planet. През 2015-та година се планират и други
събития на високо международно ниво, които да допринесат за поставянето
на Пловдив на картата на културния и събитиен туризъм.
Mediapool.bg
След като общината получи 5 млн. лв. от еврофондовете

Регионалният министър обеща още 1 млн. лв. за пеещ фонтан в Плевен
До 2020 г. ще бъдат инвестирани 60 млн. лв. в града по новата
програма "Региони в растеж"
14:29 | 06.04.2015
След като община Плевен получи 5 млн. лв. от еврофондовете за обновяване
на градския център, сега ще й дадат още 1 млн. лв. за пеещ фонтан и водно
огледало, стига да успее да избере изпълнител. Това обеща регионалният
министър Лиляна Павлова при рязането на лентата на разкрасения площад
"Възраждане" в понеделник. Асистираха й председателят на парламента
Цецка Цачева (която е депутат от Плевен), вицепремиерът по еврофондовете
Томислав Дончев и кметът Димитър Стойков от ГЕРБ.
"Искам да зарадвам кмета на Плевен проф. Димитър Стойков, че може да
разчита на допълнителни 1 млн. лв., за да довърши втората част от проекта
за градска среда. С тях градът ще има красива водна каскада и пеещ фонтан.
Има обаче едно единствено условие –да сключите договор с изпълнител и до
края на годината да го реализирате", каза министър Павлова.
"Трудно е да се осигурят пари, но не по-лесно е те да се обърнат в блага.
Искам да ви пожелая след някоя и друга година кварталите да изглеждат така,
както е центърът, да има повече майки с колички около фонтана", пожела
вицепремиерът Дончев.
Трудна задача след две прекратени поръчки заради ограничителни
условия
Изборът на строител за пеещия фонтан и водното огледало на Плевен е задача
с повишена трудност за местната власт. Два търга са били прекратени заради
ограничителни условия и грешки в техническите параметри на
документацията, показва справка в регистъра на обществените поръчки.
Преди седмица е пусната трета обществена поръчка, като крайният срок за
подаване на офертите е 11 май. Прогнозната стойност на пеещия фонтан е
близо 363 хил. лв. без ДДС, а на водното огледало – до 416 хил. лв. без ДДС.
Те трябва да бъдат завършени до края на септември 2015 г. Причината е, че
финансирането е по старата оперативна програма "Регионално развитие", по
която усвояването на парите приключва в края на годината.
Още 60 млн. лв. за Плевен по новата оперативна програма
По новата оперативна програма "Региони в растеж" за Плевен има резервиран
бюджет от 60 млн. лв. до 2020 г., съобщи министър Павлова. Тя допълни, че с
тези пари може да се доразвие настоящия проект и да се обновят и кварталите
на града, така че да станат по-привлекателно място за хората.
В интегрирания проект за градско възстановяване и развитие на Плевен до
2020 г. е заложена реализацията на 45 проекта за около 230 млн. лв. Най-

големият инвестиционен проект е свързан с трансформацията на бившата
школа за запасни офицери в университетски кампус с индикативен бюджет от
27 млн. лв. Останалите проекти са ремонти на улици, училища, детски градини
и обновяване на градските пространства.
Целта е след седем години Плевен да се превърне в център на агробизнеса и
академичното развитие. За осигуряването на нови работни места ще се
разчита на високотехнологични производства и чужди инвеститори, като найголемият проект е на завода за автомобилни еклектрокабели, който беше
открит преди дни на "Нексан".
"По Националната програма за енергийно обновяване на домовете блоковете
също могат да станат освен по-топли и по-красиви", напомни министър
Павлова.
През изминалите седем години по оперативна програма "Регионално развитие"
са инвестирани над 300 млн. лв. в големите градове за преобразяване на
градската им среда.
Plovdivutre.bg
В Клисура цялото улично осветление е енергоспестяващо
06 април 2015, 14:28
Санирани са две училища, ремонтирана е ул. "Стоян Вежинов"
Община Карлово изцяло подмени уличното осветление във възрожденския
град. Клисура е първото населено място от община Карлово, в което са
подменени
всички
съществуващи
414
осветителни
тела
с
нови
енергоспестяващи, както и захранващият кабел към тях. Този тип осветление
ще бъде реализирано и в останалите населени места, за което Община
Карлово спечели финансиране по фонд "Козлодуй".
Със средства, осигурени от Междуведомствената комисия по бедствия и
аварии, се извърши текущ ремонт и възстановяване на ул. "Стоян Вежинов" в
Клисура. Ремонтът включва полагане на бордюри, асфалт и тротоари с
дължина на участъка 220 м.
Санирани са и ОУ "Христо Г. Данов" и ПГ "Тодор Влайков" в града. Двете
училища са с подменена дограма, поставени са нови щори, съобразени с
възрастта на децата, изцяло е подменено обзавеждането на кабинетите и
класните стаи. Санирани са още физкултурният салон и заседателната зала.
Парите са осигурени от Министерството на образованието и науката.
Burgasutre.bg
Центърът за работа с деца на улицата отваря врати в четвъртък
06 април 2015, 16:38

Малките възпитаници там ще покажат уменията си, а хората могат да
се запознаят от близо с работата на специалистите
Дневен център за работа с деца на улицата, управляван от Община Бургас,
организира ден на отворените врати. Всеки, който проявява желание и
интерес да го посети, може да го направи във времето от 10.30 до 13.00 часа.
Адресът е ул. "Сан Стефано" №32. Ще имате възможност да се запознаете с
грижата, която се полага за децата там, и да присъствате на техния
великденски празник с боядисване на яйца.
Дневен център за работа с деца на улицата е социална услуга в общността.
Има за цел да подпомогне социалната интеграция и адаптацията на децата на
улицата, да подкрепя и подпомага семействата в грижите за тях, да развие
родителските умения и по този начин да се предотврати изоставянето и
настаняването им в специализирани институции.
Предоставяните услуги осигуряват на децата в риск възможността да растат в
семейна среда и са безплатни.
БТА
Кметът на Ловеч е подписал договор за купуване на апаратура за
болницата за близо 29 хиляди лева
6 април 2015 / 17:52
Кметът на община Ловеч Минчо Казанджиев е подписал договор за закупуване
на апаратура за МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" за близо 29 хиляди лева,
съобщават от администрацията. Ще бъде закупен съвместим нов
видеоколоноскоп за доокомплектоване на ендоскопски видеопроцесор.
Апаратът ще бъде предоставен на Второ вътрешно отделение, където
наличният видеоколоноскоп е въведен в експлоатация през 2009 г. и вече е
технически неизправен. Годишно с подобен апарат се правят над 300
диагностични и високоспециализирани терапевтични колоноскопии. За
доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация според подписания
договор срокът е 30 дни от днес. Средствата за апарата са по капиталовата
програма на община Ловеч. Отделно преди дни Общината е привела на
отделението на неонатология 6000 лева за довършителни ремонтни работи
там.
БТА
Сандански e част от европейска мрежа на градове, белязани от
войните през XX век
6 април 2015 / 10:42

В рамките на международен проект Сандански e включен в европейска мрежа
на градове, белязани от войните през XX век, съобщиха от общинската управа.
В изпълнението на проекта "Военни места/мирни граждани" партньори на
община Сандански са региони и общини в Италия, Словения, Босна и
Херцеговина, Чехия, Белгия, Испания и Гърция. Идеята е всяка страна да
покаже своята европейска идентичност, базирана на общата история и ролята
на войните през ХХ век, като се създаде мрежа от градове, белязани от
военните действия по време на Балканската война, Първата и Втората
световна война, както и Югославската гражданска война, поясниха от
общината. Целите на проекта са били представени и на форум, чийто домакин
е бил град Сандански. Заместник-кметът на общината Младен Тимчев е
запознал участниците с ролята и мястото на Сандански и района по време на
войните, представени са и исторически паметници, свързани с военните
действия. "Цената на мира" е била обединяващата тема на презентациите,
направени от чуждестранните партньори по проекта. Ученици от Сандански са
разказали за дългогодишното си приятелство с деца от Германия, обединени
от мисията за съхраняване на историческата памет. Участниците във форума
са посетили германските гробища в Сандански, както и чешмата - паметник
на загиналите от Втора българска армия в Междусъюзническата война, хрампаметника "Св. Георги Победоносец", възстановен от Втора армия през 1916
г. в памет на воините, загинали в Първата световна война в района на село
Левуново. За запознаване с исторически събития, белязани от войните, са
посетени също близки селища и места в Гърция и Македония.
БТА
Община Ловеч започва проектиране за цялостна рехабилитация на
зоопарка в града
6 април 2015 / 10:04
Община Ловеч започва проектиране за цялостна рехабилитация на зоопарка
в града. Той е един от шестте важни инфраструктурни обекта, за които
администрацията е подписала договори за проектиране, в изпълнение на
проект по оперативна програма "Регионално развитие". Първите договори
бяха за цялостна рехабилитация и реконструкция на сградата на Младежки
дом, на покрития мост, на пешеходната зона в централна градска част и на
площад "Тодор Кирков", съобщиха от администрацията. Вече започва
проектирането за зоопарка, както и за
преустройство на сградата на
фондохранилището на Художествена галерия - Ловеч, и Регионален
историческия музей - Ловеч, и за рехабилитация на три улици в града.С
проекта за зоопарка трябва да се предложат нови решения за организиране
на територията и площите в него - алейна мрежа, водни площи, зони за
наблюдения, ботаническа градина с тропическа зала, заведение за хранене и

развлечение, учебно-развлекателен център за занимания и обучение на деца
и други. С преустройството на сградата на фондохранилището тя ще се
превърне в "Къща на музиката" с интерактивен музей на композитора Панайот
Пипков, с обособени библиотека и нототека, както и зали за репетиции и
концерти, музикални кабинети и други.
БТА
Приключва реконструкцията на водопроводната мрежа в селата
Дамяница, Ново Делчево и Стожа
6 април 2015 / 08:23
Вече са преминали 72-часовите проби и е изпитана с допълнителни тестове
реконструираната водопроводна мрежа в селата Дамяница, Ново Делчево и
Стожа и остава да се възстанови асфалтовата настилка, съобщиха от
общинската управа в гр. Сандански. Това са последните дейности от
изпълнението на проекта "Реконструкция на водопроводната мрежа на
територията на община Сандански" на стойност близо 3 140 000 лв. Той е
финансиран от Програмата за развитие на селските райони, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони по мярка 321 - "Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони". През лятото на миналата година бе даден
стартът на строително-монтажните дейности, припомниха от общината. В
рамките на инфраструктурния проект е подменена водопроводната мрежа на
трите села с полиетиленови тръби с висока плътност в съответствие със
съвременните норми и стандарти. При полагането на тръбите, както и при
тяхната заварка, са спазени всички изисквания и технологии. В резултат от
изпълнението на този проект ще се намалят водните загуби в
разпределителната мрежа и ще се снабдят селата с адекватно количество вода
с добро качество, заявиха още от община Сандански.
Агенция „Фокус“
Община град Добрич обявява дните от 6 до 30 април за Дни на
пролетно почистване
6 Април 2015 | 17:04
Добрич. Община град Добрич обявява дните от 6 до 30 април за Дни на
пролетно почистване и призовава жителите на града, учебните заведения и
фирмите да се включат в инициативата. Това съобщиха от пресцентъра на
Общината. Препоръчва се разчистените от дворове и междублокови
пространства отпадъци да се слагат в чували до контейнерите за смет или на
удобно за извозване място. Чувалите ще се събират от почистващата фирма,

но е необходимо предварително да бъде уточнен денят на почистване. Заявки
за извозване и други въпроси, свързани с кампанията се приемат на „зелен
телефон” 058 604 573. За удобство на гражданите при поискване ще се
осигуряват ръкавици и чували за смет. Общинско предприятие "Устойчиви
дейности и проекти" ще се погрижи за зелените площи, разделителните ивици
на булевардите, пешеходна зона и терени в жилищните комплекси. Училищата
и детските градини, които обикновено са най-активни в пролетното
почистване, по предварителен график ще се погрижат за училищните
дворовете, местата за обществено ползване около учебните заведения и
градския парк. От общината призовават всички да се включат в почистването
на районите около жилищата си, на детските площадки и местата за отдих.
Почистващата фирма "А. С. А България" вече започна предвидените по
договор дейности за пролетно почистване на Добрич. Разчистват се
натрупаните през зимата наноси върху уличните платна и линейните отоци.
Предстои метене и измиване на основните пътни артерии и централната
градска част.
Агенция „Фокус“
Община Смолян представи туристически регион „Средни Родопи” на
международно изложение във Велико Търново
6 Април 2015 | 16:25
Велико Търново. От 1 до 4 април във Велико Търново се проведе 12-то издание
на Международното туристическо изложение „Културен туризъм”.Това е
единственият специализиран форум за културен туризъм в България на който
община Смолян заедно с общините Златоград, Рудозем, Чепеларе както и РТА
„Родопи“, представи туристическите ресурси на дестинация „Средни Родопи“
и потенциалът за развитие региона в областта на туризма, съобщиха от
пресцентъра на Община Смолян. На изложението взеха участие общо 78
български и чуждестранни представители и бяха представени културноисторически паметници, археологически находки, образци на различни
архитектурни стилове, културни събития като концерти, театрални и балетни
постановки, кинофестивали, изложби, музеи, фолклор, традиции и занаяти,
местни ястия и напитки, както и всичко автентично, носещо духа на България.
Щандът и рекламните материали за участието на изложението са изработени
по проект „Развитие на туристически регион „Средните Родопи” и маркетинг
на неговите дестинации”, договор за безвъзмездна финансова помощ №
BG161PO001/3.2-02/2011/020,
финансиран
по
Оперативна
програма
„Регионално развитие” 2007 – 2013. Щандът на туристически регион Средни
Родопи, се радваше на голям интерес от страна на посетителите на
изложението.
В рамките на осигуряването на устойчивост по проекта ще се преиздадат 50%
от изготвените рекламни материали по проекта, както и ще се повтори

участието в трите национални туристически изложения: - „Културен туризъм
– Велико Търново 2015“; „Вашата ваканция – Бургас 2015“ и „Зелени дни София 2015".
Проявата се организира със съдействие на Министерството на туризма,
Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Асоциация на
българските туроператори и туристически агенции и Общинска агенция по
туризъм „Царевград Търнов”. Сред официалните гости и лица бяха кметът на
Велико Търново инж. Даниел Панов, както и министъра на туризма Николина
Ангелкова.
Агенция „Фокус“
Общинският съвет в Казанлък гласува средства от бюджета си, с които
да бъдат покрити задължения на Фондация „Чудомир“
6 Април 2015 | 14:59
Казанлък. На извънредно заседание на ОбС в Казанлък днес бе разгледан
въпросът за одобряване на средства от бюджета на Община Казанлък за
погасяване на задължения на Фондация „ Чудомир“ към взискатели, въз
основа на изпълнителни листове. Това предаде кореспондент на Радио
„Фокус“. Запорните съобщения са по дела с взискатели Пеньо Терзиев, бивш
изпълнителен директор на Фондация „Чудомир“ - за 18 880 лв. и Денко
Денков, бивш член на Управителния съвет на фондацията за 4389 лв. „
Фондацията не е в състояние да осигури средства за покриване на
задълженията чрез обичайните способи – дарения и собствени приходи.
Необходима е бърза и ефективна намеса на ОбС в Казанлък като учредител и
принципал на фондацията“, това е посочила сред мотивите кметът на община
Казанлък Галина Стоянова, която е вносител на докладната записка по
въпроса.
В предходна сесия на 26 март 2015г. е приет окончателният бюджет на
Фондация „Чудомир“ в размер на 83 286 лв. , като в него са заложени и
задължения, възникнали в края на 2014г. и началото на 2015г., в размер на
над 20 хиляди лв., коментира председателят на ОбС Николай Златанов. Той
поясни, че за тези задължения има издадени вече изпълнителни листове и
сумите не подлежат на оспорване. „Запорните съобщения дойдоха дни преди
старта на Чудомирови празници 2015. Блокирани бяха сметките на
фондацията. Поради тази причина провеждането на празниците и
функционирането на самата фондация се оказа изключително трудно“, каза
още Златанов.
ОбС гласува предложението на кмета Стоянова необходимите средства за
погасяване на тези задължения , да бъдат пренасочени от дейност
„Извънучилищни дейности“ от бюджета на община Казанлък. „По някои от
перата, по които общината е предвидила финансиране от общинския бюджет,

тази година има държавно финансиране. На практика се получава дублиране
и тези средства остават свободни“, поясни председателят на ОбС в Казанлък.
В докладната си кметът Галина Стоянова пояснява, че това е възможно в
резултат на министерско постановление от 20 февруари 2015г. за финансово
подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в
системата на народната просвета.
Агенция „Фокус“
Нов квартал в Созопол ще бъде изграден на европейски принцип
6 Април 2015 | 13:42
Созопол. Изграждаме квартал Мисаря на европейски принцип, това каза за
Радио „Фокус” - Бургас кметът на община Созопол Панайот Рейзи. По неговите
думи, първо ще се изгради инфраструктурата като канализация и
електричество. Той допълни, че вече са направени проектите за пътищата,
които да се изградят в квартала. Според него, който пожелае да инвестира и
да строи в този район, ще има спокойствието, че има изградена
инфраструктура, всичко ще е точно и регламентирано. „Аз съм се занимавал
със строителство и знам, че няма нищо по-хубаво от това да знаеш къде можеш
да си включиш отпадните води, къде можеш да си включиш тока, къде можеш
да си включиш водата и съответно, че пътя ще бъде оправен”, обясни кметът
и допълни, че досега инвеститорите са си изграждали всичко сами, което
оскъпява самата стойност на обекта.
Според него в Мисаря ще е следващият бум на строителството в Созопол, както
за местни хора, така и за чужди инвеститори. Рейзи отбеляза, че има вече
проявен интерес от инвеститори, като някой от желаещите очакват само да
бъде завършен т.нар. „Воден цикъл” на Созопол, за да започнат строителни
дейности там.
Агенция „Фокус“
Инж. Пламен Йончев, заместник-кмет на Асеновград: Няма засилени
свлачищни процеси в критичните участъци
6 Април 2015 | 12:04
Асеновград. Няма засилени свлачищни процеси в критичните участъци в
Асеновградско, пътищата са проходими. Това съобщи за Радио "Фокус" Пловдив заместник-кметът инж. Пламен Йончев. По думите му, от три дни
свлачището, което е на 1 км от Асеновград, не е създавало допълнителни
проблеми. По общинския път има свличания на 4 места, но обстановката не е
усложнена вследствие на обилни дъждове. В критичните участъци движението
се осъществява само в едното платно и с повишено внимание, като се регулира

от светофар. Проходими са пътищата към Бачково, Лясково и Асенова крепост,
като въведените ограничения и опасности са сигнализирани, каза още инж.
Йончев. По думите му в петък е поискана сумата, необходима за укрепване на
горната част на свлачището, което засяга общинската инфраструктура.
Нужните средства са в размер на 2 100 000 лева. Областно пътно управление
– Пловдив разработват проект за подпорна стена, с които да обхванат
свлачищната дейност под общинския път Асеновград – Лясково, добави
заместник-кметът. Според него свлачището ще се укрепи надеждно, ако се
отдели на три участъка. Вследствие на обилни валежи е възможно да се скъса
пътя Асеновград – Лясково и да се блокират трите села – Яврово, Добралък и
Лясково. „Най-добрият вариант е бързо да се да отпуснат необходимите
средства и да започне укрепването”, категоричен е инж. Йончев. За да се
укрепи огромното свлачище с площ 2000 декара, трябва да се започне от
горната му част, след което Агенция „Пътна инфраструктура” трябва да
изгради висока подпорна стена. Тя ще е с височина 10-12 метра, за да може
да се обхванат свлачищните процеси под общинския път, поясни заместниккметът на Асеновград. По думите му са разработени проекти, изискана е
необходимата сума, а проектите и разрешението за строеж ще бъдат
изпратени до областния управител и до Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерски съвет до края на тази
седмица.
Агенция „Фокус“
Серьожа Лазаров, кмет на Лисичево: Взети са превантивни мерки за
недопускане на наводнения на територията на общината
6 Април 2015 | 11:39
Пазарджик. Почистването на коритото на река Тополница, което започнахме,
в момента е спряно, защото нивото на реката е високо и няма как да влязат
машините, но като намалее водата, ще продължим с тези дейности, каза за
Радио „Фокус” – Пазарджик кметът на община Лесичово Серьожа Лазаров. Той
добави, че са взети превантивни мерки за недопускане на наводнения. „След
като направихме дигата, изчистихме коритото на Тополница в района на село
Лесичово, сега укрепваме на още едно място. В село Калугерово извършихме
почистване под моста, който е най-проблемния участък, като там ще
продължим тези дейности и през лятото. В село Динката предстои да
възстановим част от дигата на реката с помощта на фирми, които се занимават
с такива дейности“, добави кметът на община Лесичово. Лазаров уточни още,
че част от средствата са отделени от общинския бюджет, но се търси помощ и
по линия на бедствията и авариите, засега без успех. „Средствата по тази
линия са малко, а има общини, в които положението е доста сериозно, предвид
активизирането на свлачища. Доколкото съм информиран, язовир „Тополница”

се поддържа с нормално ниво и засега няма никаква опасност за хората в
община Лесичово“, коментира също Серьожа Лазаров.
Агенция „Фокус“
Министър Лиляна Павлова: По регистър свлачищата в страната са над
1850, новообразуваните и активизиралите са над 20
6 Април 2015 | 11:35
Варна. По регистър свлачищата в страната са над 1850, новообразуваните и
активизиралите са над 20. Това съобщи за Радио „Фокус” – Варна министърът
на регионалното развитие Лиляна Павлова. Тя добави, че най-тежко е
положението по Дунавското и Черноморското крайбрежие, тъй като там
абразията влияе изключително много и негативно. „Тези които знам за този
регион – Трифон Зарезан. Фиш Фиш са все активни свлачищни процеси”,
посочи още Павлова. Тя добави, че това което се планира до края на годината
е Пътната агенция, заедно с общините да бъдат бенефициенти по новата
програма за „Околна среда”, в която има предвидени 40 млн. лв., с които
средства може да се финансира някаква част от проектите. Лиляна Павлова
допълни, че ресурсът е крайно недостатъчен, а сега се довършва
националната програма за преодоляване на свлачищата. Министърът на
регионалното развитие коментира, че 850 млн. лв. са общо необходимите
средства до 2020 година ако искаме крайно решаване на проблемите със
свлачищните процеси, като половината от тях вече са станали аварийни.
„Разбира се, ще ги приоритизираме и планираме, тъй като бюджета и на
Междуведомствената комисия е ограничен – той е 70 млн. лв. годишно. Ще се
опитаме да поискаме увеличаване на този бюджет и поетапното им
финансиране. Паралелно с това съм предложила промени в Закона за
устройство на територии, които са качени на сайта на министерството за
обществено обсъждане. Очакваме предложения ако има такива, защото аз съм
предложила затягане на режима във връзка с строителството в тези свлачищни
райони, особено там където има данни, че свлачищата са активни. Така че
това затягане съм сигурна, че няма да се хареса на голяма част от
обществото”, каза в заключение Лиляна Павлова.
Агенция „Фокус“
Иван Живков, кмет: Осигурени са средства за рехабилитацията на
моста при село Толовица
6 Април 2015 | 11:06
Макреш. Осигурени са средства за рехабилитацията на моста при село
Толовица, който бе полуразрушен от наводненията през миналата година в

община Макреш, каза за Радио “Фокус”- Видин Иван Живков, кмет на
населеното място. Той обясни, че този мост е единствената пътна връзка към
селото и към момента оставаха заплахата от срутване. „Все още не се
извършват ремонтни дейности на мостовото съоръжение. Очаква се
разрешение за отваряне на процедурата по изпълнение на поръчката. Имаме
уверението от кмета на община Макреш, че средствата са осигурени и ремонта
на моста ще започне”, каза още Живков. Според него, след тази зима има леко
влошаване на състоянието на мостовото съоръжение, а причината са
дъждовете и прекалената влага на почвата. „Продължава подкопаването на
основите, но все още автомобили преминават. Малките автобуси също
преминават. Случва се и тежки автомобили на фирмите за дърводобив да се
движат по моста, въпреки риска”, посочи още кметът на Толовица.
Очакванията са в най-скоро време ремонтът на моста да започне.
Агенция „Фокус“
Георги Руменов, кмет на Съединение: Всички язовири на територията
на общината са източени превантивно
6 Април 2015 | 10:24
Пловдив. Всички язовири на територията на община Съединение са източени
превантивно и имат достатъчно свободен обем. Това съобщи за Радио "Фокус"
- Пловдив кметът на общината Георги Руменов. По думите му са изчистени и
каналите, които биха могли да създадат опасност от преливане при обилни
дъждове. Обстановката в Съединение е спокойна, все още няма риск от
наводняване на дворове и приземни етажи, каза още Руменов. Не се отчитат
критични нива и при реките на територията на общината. По думите на кметът
са взети всички необходими превантивни мерки, но не може да се предвиди
количеството валеж.
Повече от стотина къщи в община Съединение бяха наводнени от високи
подпочвени води преди по-малко от месец. Хората сами отводняваха
приземните си етажи, тъй като водите избиваха постоянно, дори и след
намесата на екипите на пожарната.
Агенция „Фокус“
Лиляна Павлова, МРРБ: Това, което видях във Варна ме радва, защото
когато има разкопавания, това означава, че се работи
6 Април 2015 | 10:00
Варна. Това, което видях във Варна ме радва, защото когато има
разкопавания, това означава, че се работи. Това каза пред Радио „Фокус” –
Варна министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова.Тя добави, че

това, което е поето като ангажимент е изпълнено, защото държавата е
осигурила 8 млн. лева за ремонта на основния булевард в града, тъй като той
осигурява достъпът на туристите и на пътуващите във Варна, т.е. това е
ключов транспортен център. „Виждам, че се работи на няколко фронта, тъй
като и общината има осигурено финансиране от своя бюджет, но е много
важно тези ремонти да приключат до началото на активния летен сезон, за да
не затрудни туристическия трафик. Това което виждам, мен ме радва, но
трябва да проявим търпение и разбиране”, каза още регионалният министър.
Лиляна Павлова допълни, че навсякъде където трябва да има добра пътна
инфраструктура, тя трябва да бъде направена сериозно – с подземни
комуникации, с подмяна на ВиК инсталации и т.н. „Тези дейности отнемат
време и за това призовавам хората за търпение и разбиране, защото в крайна
сметка е за добро, коментира още министърът. По отношение на пътя към к.к.
„Златни пясъци”, Лиляна Павлова заяви, че тази година е поет ангажимент
участъкът от изхода на Варна до входа на „Златни пясъци” да бъде
ремонтиран, тъй като е в лошо състояние. Целта е да се приведе пътя в добро
техническо състояние, включително и съпътстващите дейности, като
почистване на канавки, изрязване на храсти, маркировки и други такива
дейности. На въпрос дали е възможно разширяване на отсечката, Павлова
заяви, че това няма как да стане, тъй като от едната страна там има защитена
зона към горския фонд. „Това което се опитваме направим е да приведем пътя
в добро състояние и ако имаме някъде места за уширяване, тази възможност
се проучва. Ясно е, че за трета лента в момента не може да се говори, но ако
имаме места за уширяване трябва да се опитаме поне това да направим, но
това тепърва ще се анализира от експертите. Тъй като трябва да съчетаваме
ремонтните дейности с летния сезон, една част от дейностите ще се извършват
в периода май-юни, а останалата част през периода септември – ноември”,
каза в заключение министърът на регионалното развитие.
Дарик нюз
Залесяване в Болярово
6 април 2015 14:11
Различни видове дървета бяха засадени в община Болярово по повод
Седмицата на гората, която тази година се отбелязва от 2 до 8 април.
Общината купи общо 130 фиданки – 80 липи, 4 брези, 5 туи и 5 кедъра,
съобщават от общинския пресцентър. Фиданки бяха засадени в различни
райони на град Болярово - на входа на града са засадени 21 липи, в района
на гробищния парк - 5 брези, в района на градския стадион са зададени 5
фиданки, в ЦДГ «Болярово» - също пет, в Защитеното жилище - десет. В
района на пазара са засадени по няколко липи, брези и един кедър, а в
околоблоковите пространства на улица «Граничарска» - брези и липи.

Останалите населени места, в които бяха засадени фиданки са с. Стефан
Караджово, с. Мамарчево и в с. Воден в двора на ЦДГ «Снежанка».
Дарик нюз
Ямбол – трети в страната по брой сключени договори за саниране
6 април 2015 08:43
На трето място в страната по брой жилищни блокове с осигурено финансиране
за саниране е община Ямбол. Общо 10 са сключените договори с Българската
банка за развитие по Националната програма за саниране на жилищни
блокове.
Преди Ямбол са само Благоевград и Шумен.
За първите десет обекта вече има обявена процедура за обществена поръчка
за избор на изпълнители, които да извършат обследвания на сградите с цел
установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията на
ЗУТ, както и обследвания за енергийна ефективност и изготвяне на технически
паспорти на сградите.
Едва след приключване на обследването и изготвяне на доклади за
конструктивното и енергийно състояние на сградите, ще се пристъпи към
обявяване на обществени поръчки за избор на изпълнители за проектиране и
строителни дейности по одобрените обекти.
Към момента в Ямбол има общо 25 регистрирани Сдружения за кандидатстване
по програмата за безплатно саниране.
Дарик нюз
Кметът д-р Иванов: Обслужването на всички социални групи е наш
основен приоритет
6 април 2015 12:49
С огромна любов се отнасяйте към посетителите на този център. Убеден съм,
че всички специалисти, които ще работят тук са много добре подготвени и ще
успеят да направят живота на децата и техните родители по-спокоен.
С тези думи кметът д-р Иван Иванов се обърна към специалистите от
Общностния център днес, по време на официалното му откриване. Вярвам, че
ще постигнем целта, която сме си поставили с този проект и децата,
принадлежащи към уязвимите групи ще получат адекватни интегрирани
социални, здравни и образователни услуги.
Д-р Иванов заяви, че предоставянето на социални услуга и обслужването на
всички социални групи е основен приоритет на Община Севлиево. Той
припомни, че в края на миналия месец стартира и проектът „Нови възможности

за грижа”, по който крайният срок за подаване на заявления от кандидатпотребителите на услугата „личен асистент”, е 9 април 2015 г.
21 специалисти-консултанти са наети по проекта "Равен шанс за всички",
информира зам.-кметът Митхат Алибашев. Той сподели, че услугите в центъра
ще бъдат безплатни и ще са изцяло в полза на деца от уязвими групи до 7
годишна възраст, и техните родители.
Услугите
„Ранна
интервенция
на
уврежданията“,
„Индивидуална
педагогическа подкрепа на деца с увреждания“, "Формиране и развитие на
родителски умения" и "Семейно консултиране и подкрепа на родители" ще се
предоставят от фондация „Международна социална служба – България“.
Срокът на проекта е шест месеца, след което Община Севлиево ще
кандидатства за удължаване на услугите.
Първият потребител, който използва услугите на Центъра е 6-годишната Вики.
Дарик нюз
Общината: Корекции по проекта за свлачището до четвъртък, а до 20
април експертно обсъждане
6 април 2015 13:29
От Община Шумен съобщиха, че до четвъртък се очаква да бъдат извършени
корекции по проекта за свлачището на Дивдядовския път, а до 20 април
предстои ново обсъждане в местната администрация. Участие в него ще вземат
местни и външни експерти от специализирани институции. След корекциите
проектът ще бъде внесен в Министерство на регионалното развитие и
благоустройството за предварително становище. При одобрение ще следва
гледане на Експертен съвет в Шумен и издаване на строително разрешение.
От пресцентъра на администрацията поясниха още, че свлачището се е
активирало заради проливните валежи от дъжд. От май 2014 г. до момента
месечните валежни норми са над 200 процента. Почвата е преовлажнена и
създава условия за активизиране на свлачищния процес.
Дарик нюз
Туризмът и пътна инфраструктура са приоритетни за жителите на Кула
и Чупрене
6 април 2015 16:46
Развитие на туризма, създаване на атракциони и използване на природните
ресурси и културно-историческото наследство. Такива предложения отразиха
жителите на Кула и Чупрене в анкетните си карти в края на миналата седмица.
С откритите приемни в двете общини Областен информационен център-Видин
(ОИЦ-Видин) завърши първия етап на националната кампания на мрежата от

28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на
ЕС „Да създадем ЗАЕДНО България 2020".
За да се развие туризма в Кула предлагат консервиране на крепостта „Кастра
Мартис", възстановяване на воденицата и турската баня до крепостта и
разкриване на музейна експозиция. В Чупрене искат да се предостави
възможност на общината да стопанисва и ремонтира държавен път важен за
развитие на туризма (път до прохода „Св. Никола" в посока местността „Бела
вода"). В тази насока е и предложението за залесяване на Балкана.
В двете общини смятат, че с европейските средства трябва да се подкрепят
местните инициативни групи (МИГ). В Кула предлагат да се подкрепи
създаването на такава група, в Чупрене искат да надградят постигнатото от
МИГ „Западна Стара планина-Копрен-Миджур" през периода 2007-2013 г. (със
средства по линия на МИГ-а община Чупрене е закупила два автомобила за
нуждите на ЦНСТ и е ремонтирала и оборудвала туристическата си спалня).
И в Чупрене и в Кула анкетираните посочват, че е необходимо създаване на
трайни работни места чрез инвестиции в производствени структури.
Развитието
на
социалните
услуги,
рехабилитацията
на
пътната
инфраструктура и приоритетното финансиране на проекти от Северозападна
България - са сред другите предложения от жителите на двете общини.
В Кула предлагат още нов път Видин-Кула и възстановяване на болницата в
града. Важно за хората в Чупрене е изграждането на главен довеждащ
водопровод Репляна-Чупрене до 22 населени места от 4 общини в област
Видин. Необходимостта от оборудване за включване на Чупрене в системата
за регионално управление на отпадъците е друг въпрос, който хората смятат,
че може да се реши с европейска подкрепа.

