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За какво ще се изхарчат парите по програма "Региони в растеж"
публикувано на 06.07.15 в 13:20
Европейската комисия одобри Oперативната програма "Региони в растеж",
средствата за която са на стойност 1.3 милиарда евро и са финансирани от
Европейския съюз по линия на Европейския фонд за регионално развитие.
Заедно с националното съфинансиране, общият им размер надхвърля 1.5
милиарда евро. Програмата ще действа в подкрепа на регионалните и
градските политики за справяне с териториалните различия в страната.
Пряка роля в управлението на средствата от ЕС ще имат 39 градски центъра
в България. Над 19 милиона лева са определени за община Монтана по
приоритетна ос 1 на Оперативната програма.
"По проект по "Техническа помощ" Община Монтана изготви паспорти на 17
проекта на сгради с енергийно обследване. Включени са детски градини,
училища,
Младежкият
дом,
Драматичният
театър,
Библиотеката,
Обединеният детски комплекс, читалище "Разум", Историческият и
Етнографският музей, къщата на Христо Михайлов. Сключени са договори за
изготвянето на 17 проекта, включително парк "Калето" и парк "Огоста"коментира кметът на Монтана Златко Живков.
Община Враца получи право да разпредели малко над 23 000 000 лева в
рамките на следващия програмен период на ОП "Региони в растеж" до 2020
г. Добър ли е този нов подход при определяне на проектите за финансиране
от местните управи, разясни кметът Николай Иванов.
"Този нов механизъм ще ни облекчи и ще даде възможност за по-добро
приоритизиране на проблемите, които ще бъдат решавани с финанси по
оперативната програма. Около 40% от сумата от 23 млн. лева ще бъде
насочен за енергийна ефективност в административни, жилищни сгради,
детски и средношколски общежития, отделени са около 9,3 млн. лева. За
градска среда за реконструкция на централната пешеходна зона ресурсът е
около 7 млн. лв. Около 2 млн. лева са за образователна и социална
инфраструктура"- поясни кметът на Враца Николай Иванов пред Жоро
Александров.
За какво ще употребят европейските пари в крайдунавските градове
проверихме в Лом. Там ще получат над 17 млн. лева.
"Те ще бъдат насочени в три направления- за подобряване облика на
градската среда чрез подобряване на зелените площи, изграждане на нови
велоалеи, както и рехабилитация на улиците в града. Пари ще бъдат

отделени за ремонт на две детски градини и две училища"- коментира кметът
на община Лом Иво Иванов.
Целта на парите по програма "Региони в растеж" е българските градове да
станат по-красиви, по-облагородени и по-добро място за живеене. В това се
включват не само улици, тротоари, градска среда, паркове, училища и
детски градини, но и културна, социална и здравна инфраструктура.
Видин е общината, която получава най-много средства от Северозапада- 38
139 508 лв. Това е десетият по ред град по обем на средства от програмата.
По проект на Община Видин, финансиран от оперативна програма
"Регионално развитие" бяха подготвени проекти за седем обекта: Младежки
дом, СОУ "Цар Симеон Велики", ПМГ "Екзарх Антим I", музей "Конака",
Общински драматичен театър "Вида", Художествена галерия "Никола
Петров", пешеходна зона с фонтани и площад "Бдинци". Преди дни кметът на
Видин Герго Гергов и румънският му колега Мирча Гуца, кмет на Калафат,
подписаха споразумение по трансграничната програма "ИНТЕРРЕГ".
"Донесохме 38 млн. лева по "Региони в растеж". По нея ще бъде финансиран
ремонт на музей "Конака" и така ще бъде освободен финансов ресурс, който
ще бъде насочен в други приоритетни зони. Така ще допълним нашата
програма, тъй като това, което сме разработили, е за над 70 млн. лева"посочи Герго Гергов.
Gradat.bg
На 8 юли ще се проведе обществено обсъждане на Интегрирания
воден проект на град Смолян
от 06.07.2015,
На 08.07.2015г. от 17:00 часа в Сесийната зала на община Смолян ще се
проведе обществено обсъждане във връзка с изпълнение на строителните
дейности по "Интегриран воден проект на агломерация град Смолян". За
реализацията на проекта е необходимо да се отстъпи безвъзмездно право на
строеж за трасетата на засегнатите имоти, частна собственост, съгласно
чл.193 ал.1 от ЗУТ. Проектът и схемите със засегнатите части от поземлените
имоти са изложени в приемната на дирекция "Устройство на територията" в
община Смолян.
Към момента реализацията на проект "Интегриран воден проект на
агломерация град Смолян", финансиран по оперативна програма "Околна
среда 2007 - 2013 г." (ОПОС), е на етап подготовка на необходима
техническа и финансова документация (прединвестиционно проучване,
работни проекти за ВиК мрежи, анализ разходи-ползи).
Поради цялостно забавяне на подготовката на техническите и финансовите
документи и необходимостта от коригирането им съгласно направени
констатации от УО на ОПОС беше взето решение проектът да бъде фазиран,
като през програмен период 2007 - 2013 г. ще бъде изпълнен само първият

етап по техническата подготовка. Общата му стойност възлиза на
1 738 304.40 лв.
Строителните дейности, предвидени във втори етап, са прехвърлени за
изпълнение през програмен период 2014 - 2020 г. и финансирани със
средства от новата оперативна програма. Планираният финансов ресурс е в
размер на 39 457 263.06 лв. Предстои обявяване на тръжна процедура по
ЗОП за инженеринг – технически проект и изпълнение на СМР.
С реализацията на интегрирания воден проект ще бъде осигурено
водоснабдяване и отвеждане на отпадните води до ГПСОВ на нови 16 940
жители на гр. Смолян, с което ще се надгради реализираният ИСПА проект.
Предвижда се доизграждане, рехабилитация и реконструкция на около
40 252 м канализационна мрежа и 19 479 м водопроводи. Ще бъде изградено
пълно третично пречистване с отстраняване и на фосфор на ГПСОВ Смолян.
Standartnews.com
Герго Гергов възстановява крепостната система на Видин
14:35 ч./06.07.15
Уникалното отбранителното съоръжение ще бъде показвано на
туристи
Кметът на Видин Герго Гергов възстановява крепостната система на града,
известна под името „Калето", съобщиха от общината. Проектът е изготвен
преди 4 години, но не е реализиран заради съпротива от обществеността. Тя
е срещу прокарването на плавателен канал от северната част на системата
до крепостта „Баба Вида". Тази част от проекта ще отпадне, но съществената
– остава, обясни Герго Гергов. Ще бъде възстановена крепостната стена,
заедно с бойниците и кулите и по протежение на 1570 м.
Крепостната система на Видин е уникално отбранително съоръжение, обясни
кметът. То е единственото в България, а в региона подобна, но с много помалки размери, е имало в Белград. Френски градове имат такива
отбранителни стени, които сега възстановяват. С изпълнението на
общинския проект ще се повиши интересът към Видин, убеден е Герго
Гергов. Той недоумява защо такава забележителност не е била експонирана
и показвана на туристи досега.
Системата представлява полукръг от каменни стени с диаметър 2 км, отворен
към Дунав. Пред каменните стени има земен вал. Той е изпълнявал ролята и
на защитна от наводнение от реката дига. Пред каменните стени е имало
ров, широк 18 м. Пълнили са го с вода, чиято дълбочина е достигала 5-6 м.
В полукръга се е влизало от няколко порти – 4 – откъм сушата и 5 от към
Дунава. Това говори колко оживен търговски център е бил Видин през 18-ти
век. С малки разрушения портите от към сушата са запазени до днес. Това са
Флорентин капия, Еничар капия, Пазар капия. Най-запазена е главната

порта на видинското кале – Стамбол капия. Наречена е така, защото през
нея преминавал пътят за Истамбул. Пред нея имало каменен мост и стоянка
за кораби и лодки, които зимували в нея.
Две от портите откъм реката – Аралък и Сюргюн, не са запазени. Но са
останали
Топ
капия,
Сарай
капия
и
Телеграф
капия.
Крепостната система за отбрана е направила Видин непревземаем град. Това
е доказано по време на австрийско- турските войни, когато е бил атакуван.
Крепостта не превземат и румънските войни, които освобождават Видин през
1877 година. Само 6000 защитници защитават града по време на сръбскобългарската война, но сърбите – 11 000 души, също не успяват да го
превземат.
Изграждането на системата е започнало през 1690 година и е завършило
след 30 години. След два века и половина тя ще бъде възстановена и
съхранена за поколенията. Като истински страж на града в историческото му
развитие. Днес също може да му служи, но с мирни цели – привличането на
повече туристи, смята Герго Гергов.
Проектът ще бъде изпълнен с партньор общината в отсрещния румънски град
Калафат. Финансирането ще бъде осигурено от европейската програма
„Интеррег" – 2014 – 2020. Преди дни Герго Гергов подписа споразумение за
това със своя колега Мирча Гуца.
Gradat.bg
Търсят изпълнител за реставрация и експониране на стария мост в
Свиленград
от 06.07.2015,
Един от символите на Свиленград - близо 500-годишният сводест мост
"Мустафа паша", ще бъде реставриран и превърнат в атрактивен
туристически
продукт,
съобщиха
от
общинската
администрация.
Средновековното съоръжение е историческото свидетелство за изграждането
на един от основните и най-стари урбанистични трансконтинентални
коридори – Via Diagonalis, по който се е осъществявал през вековете евроазийският обменен процес.
Проектът, наречен "Старият мост - мост между поколенията", спечели
грантово финансиране на стойност 1 036 568.46 евро от Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г.
Крайният срок за неговата реализация е до 30 април 2016 г.
Проектните дейности предвиждат реставрация, консервация и експониране
на историческия паметник. Целта е да се възстанови автентичният облик на
моста, да се адаптира за пешеходно движение и включване в провеждане на
културни събития, едновременно с това да се запази естествената му връзка
с бреговете на река Марица и околните градски структури. Ще се извърши
благоустрояване на прилежащите крайречни зони и експозиционни терени с

подходящи настилки, чешми, изгледни площадки и места за правене на
фотоси и "снимки за спомен" от моста и към моста.
Предвижда се ревитализация на откритото пространство на моста чрез
мапинг технология, изработване на холограма на обекта и на околното
пространство. Ще се създаде музей на открито с дигитална експозиция в
умален мащаб на урбанистичен средновековен комплекс, включващ моста,
хан, джамия, пазар и турска баня.
Допълнително ще бъдат благоустроени двата подхода към моста, ще бъде
поставено осветление и ще се осигури достъп за хора с увреждания.
Идейният проект е разработен от екип с водещи проектанти арх. Христина
Стоянова и инж. Трифон Черпоков.
Община Свиленград вече обяви открита процедура по ЗОП за избор на
изпълнител на инженеринг на обекта. Поръчката включва:
1. Изработване на експозиционен план в размер до 11 734.98 лв. без ДДС
2. Изработване на технически проект в размер до 58 674,90 лв. без ДДС
3. СМР/КРР на обекта до 1 245 014,10 лв. без ДДС
4. Непредвидени разходи 4.8% - начисляват се само по т.3
5. Авторски надзор до 7236.57 лв. без ДДС.
Крайният срок за подаване на офертни предложения е до 9 юли.
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ
Мостът е построен през 1529 г. по времето на Сюлейман І като стратегическо
съоръжение, осигуряващо военните походи на империята. Тогава е изграден
в съседство с него комплекс от сгради за обслужване на войските.
Има 19 установени свода, завършващи в стълбове и устои. Носещите
елементи са от зидария, изпълнена с дялан камък и свързващи метални
елементи. Парапетът също е изпълнен от дялани каменни блокове.
През 1790 г. вследствие голямо наводнение са разрушени пет от средните
сводове. Ремонтиран е и са издигнати нови сводове от същия материал и
при същата технология на изпълнение. През 20-те години на XIX век е
частично разрушен един от сводовете и загубените конструктивни елементи
са възстановени със стоманобетонни.
Няма данни за оригиналната настилка. В момента има асфалтово покритие на
пътното платно. В дебелината на пътните настилки има монтирани бетонови
колектори с преминаващи водопроводни тръби под напор по дължината на
целия мост.
Общото състояние на съоръжението е добро. Няма установени деформации в
конструктивните
елементи. Зидарията има предимно повърхностни
увреждания, причинени от природни фактори и човешко въздействие.
Съвременната настилка е положена върху няколко пласта предходни такива,
което води до допълнително натоварване на конструкцията и значително
повишаване нивото на пътното платно.
Оригиналният начин на отводняване не се използва и се разчита единствено
на наклона на трасето в посока към бреговете.

През годините са извършвани частични ремонти, укрепване на земната
основа при някои стълбове, възстановителни работи по каменните зидарии и
парапети, почистване коритото на реката и е направен речен праг след
моста по течението на реката.
БНР
Кметове недоволстват от разпределението на бройките по проекта
"Подкрепа за заетост"
публикувано на 06.07.15 в 15:54
Кметове
от
община
Велики
Преслав
изразиха
недоволство
от
разпределението на бройките по проекта "Подкрепа за заетост", защитен от
Областната администрация в Шумен. Кметът на Драгоево Венелина Денева
заяви, че е очаквала при нея да бъдат ангажирани четирима безработни, а
за селото не е осигурен нито един работник. През селото минава река
Драгоевска, на част от която преди време бе направена корекция, но доста
участъци имат нужда от поддръжка. Тази година машинно почиствани от
наноси и растителност са 125 метра от бетонирания участък на реката, като
това е станало със средства, отпуснати от общинския бюджет. Денева
отбеляза, че от години не е почистван един от притоците на реката, идващ от
местността „Каленик”. Точно от там е дошла и водата през 1999 година,
когато бе голямото наводнение в Драгоево.
Областната комисия по заетост обсъжда дълго време разпределението на
бройките базата на критериите и на базата на информацията, подадена от
Междуведомствената комисия за състоянието на обектите. Това заяви в
отговор областният управител Донка Иванова. Тя допълни, че в община
Преслав има над 700 безработни, но не всички те са отговаряли на
изискванията по проекта "Подкрепа за заетост". "Постарали сме се да се
съобразим с критериите и с необходимостите по общини. Доколкото
можахме, се съобразихме с исканията на кметовете, но няма как това да
стане на 100%. Имаме над 100 обекта, които са посочени от
Междуведомствената комисия като потенциално опасни, в същото време
имаме право да назначим само 120 души", допълни Донка Иванова. "Наясно
сме, че тази програма няма да реши всички въпроси, но проблемните места
са грижа и отговорност на Областната администрация и те ще бъдат
поддържани в партньорство с останалите организации, с които имаме
споразумение", каза още Донка Иванова. През следващите четири месеца
наетите по проекта "Подкрепа за заетост" ще осъществяват превантивни
дейности за защита от бедствия и преодоляване на потенциалния риск от
наводнения на територията на Шуменска област.
БНР

Община Тунджа се отказа от изграждането на жилища за социално
слаби семейства
публикувано на 06.07.15 в 15:09
Кметът на община Тунджа Георги Георгиев отказа да подпише
проектодоговора за изграждането на десет еднофамилни къщи за социално
слаби семейства, тъй като срокът за строителството е до октомври.
Общината се отказа от изграждането на жилища за социално слаби
семейства поради липсата на гарантирано финансиране по програма
"Регионално развитие". Кметът поясни:
Ще ни бъде платено, ако има пари - в края на програмния период, ако има
икономии. С две думи, да бъдем готови да се финансираме, ако не изцяло, то
в значителна степен с наши средства. Само че тези наши средства за целия
проект са 1,8 млн. Аз в такъв риск не мога да вкарам общината.
Проектът предвиждаше в пет села на общината да бъдат направени 10
еднофамилни жилища за социално слаби семейства. За планове и подготовка
на проекта от общинския бюджет са похарчени близо 60 000 лева, а
парцелите, които вече са и с готови работни проекти за изграждане на
жилища, ще бъдат предложени на търг.
БНР
Казанлък е с уникален Културно- информационен център
публикувано на 06.07.15 в 08:35
Във финален етап на изграждане е Културно-информационен център на
открито Севт III – ти в Казанлък. Не по-късно от края на месец август трябва
да приключат дейностите по реализацията му на практика, информира за
Радио Стара Загора арх. Ивелин Недялков, главен архитект на община
Казанлък.
С този Културно - информационен център в града ще се оформи
привлекателна зона за обществени и културни мероприятия под открито
небе, като заедно с това се популяризира и рекламира богатата история и
забележителностите на Казанлък и района. Като продължение на централния
парк от площад Севтополис на север, който граничи с основни търговски
улици, Културно-информационен център на открито Севт III – ти ще се влее
естествено в градската среда, коментира арх. Недялков и припомни, че тази
част от централното градско пространство е била популярна сред
казанлъчани през последните 40 години като „дупката“. Община Казанлък
осъществява проекта с намерението да има един уникален Културноинформационен център под открито небе, в който акцентът са двата символа
на града – тракийското наследство и маслодайната роза.

БНР
Нов спортен комплекс правят в Белоградчик
публикувано на 06.07.15 в 14:19
Нов спортен комплекс ще отвори врати в Белоградчик през есента. Над 4
милиона и 100 хиляди лева са инвестирани в изграждането и
реконструкцията на спортните съоръжения. Строителството е финансирано
от Програмата за развитие на селските райони, каза Николай Димитров,
главен експерт в Община Белоградчик:
"В момента в този район на Белоградчик, където са разположени спортните
комплекси на града, се извършва доизграждане на спортна зала
многофункционална, която основно е предвидена за волейбол, баскетбол и
подобни спортове, които могат да бъдат извършвани в зала."
Реконструкция се извършва на градския стадион до спортната зала, който,
след завършването на ремонта, ще е с над 1 200 места, с ложа и кабина за
коментатори. Новият спортен комплекс ще привлече отбори, които да
провеждат в Белоградчик тренировките си, каза заместник-кметът на
Общината Росен Младенов:
"Благоприятното разположение на Белоградчик, добрата надморска височина
и изключително полезната циркулация на атмосферния въздух, правят
залата и целия спортен комплекс изключително подходящ за провеждането
на тренировъчни лагери и състезания от национално ниво, а още повече че
залата е предвидена за достъп на хора в неравностойно положение."
БНР
Нова дирекция ще контролира събирането на стари задължения към
Столична община
публикувано на 06.07.15 в 14:00
Над 54 % от годишния план приходи е събрала до този момент Столичната
община, като до месец юни приходите от данъци са с близо 18 % повече от
тези за миналата година. Нова дирекция ще контролира събирането на стари
задължения. Предстои да бъдат обявени конкурси за назначаване на
експерти към дирекцията, информира за предаването "Хоризонт до обед"
заместник-кметът по финанси в София Дончо Барбалов:
307 000 лева са приходите или с 17,8 милиона лева повече приходи спрямо
2014 година. Трябва да благодарим на софиянци и на бизнеса за тяхната
отзивчивост и затова, че те са отговорни и заплащат в срок своите
задължения към общината. В момента провеждаме голям брой ревизии.
Взимаме мерки за установяване и започваме ревизия на всички, които
дължат по-големи суми. Беше създадена и нова дирекция, която точно с това

се занимава - това е събиране на приходите към общината от тези, които не
са толкова редовни и толкова съвестни. Предстои обявяване на конкурси за
експерти в един от отделите на тази дирекция, така че надявам се в найскоро време тя да бъде попълнена и да заработи с пълна сила.
БНР
Кметът на Дулово: Нямаме пари за отводнителен канал в Долец
публикувано на 06.07.15 в 13:16
Община Дулово не разполага със средства за изграждането на отводнителен
канал и две мостови съоръжения в село Долец. Това каза за Радио Шумен
кметът д-р Юксел Ахмед по повод исканията на жители на селото, което бе
наводнено през септември 2014 г. и в началото на февруари тази година.
„Към момента в администрацията няма изготвен проект, но има два варианта.
Единият е да бъде прокопан канал от село Паисиево към Долец, което е
невъзможно. Пътят минава през частни имоти, които трябва да се отчуждят и
хората да се компенсират със земи, а Общината не разполага с такива.
Вторият вариант е каналът да започва от началото на Долец и да е с
дължина около 500 метра. Необходимо е да се направи проект, но на този
етап няма как да стане", заяви Ахмед. Той допълни, че общинският бюджет е
приет, а средствата за строителство са разпределени. Според кмета на
Дулово единственото решение за изграждането на отводнителен канал е
местната администрация да кандидатства за средства от републиканския
бюджет.
БНР
С електромобил следят за реда в Морската градина на Бургас
публикувано на 06.07.15 в 11:28
Футуристичен електромобил е най-новата придобивка на Община Бургас,
която се ползва от инспекторите на дирекция "Управление при кризи,
обществен ред и сигурност". Електромобилът се използва за обходи на
Морската градина, за да се съблюдава спазването на реда и паркирането в
нейната периферия. Екоинспекторите на Община Бургас също дават пример
в това отношение, като се придвижват при проверките си с електроскутери.
За да се поощрят повече бургазлии да ползват този вид транспорт, на
паркинга
на
ул.
"Гурко"
заработи
първата
безплатна
зарядна
електростанция. Със соларни инсталации са оборудвани и повечето детски
градини на територията на община Бургас.
БНР

Малина Едрева: Столичната община
гражданите в управлението на града

стимулира

активността

на

публикувано на 06.07.15 в 10:44
Гражданите на София свикнаха всяко градоустройствено решение на
общината да се превръща във фокус на граждански дебати, медийно и
обществено внимание. За съжаление това често става пост-фактум или в
последния етап от разглеждането на определени проекти, когато
гражданското участие вече не може да повлияе на взетите решения.
Защо е важно гражданите да бъдат включени в консултативния процес на
по-ранен етап? Как гражданското участие може да подобри качеството на
взиманите решения? Защо общината има интерес да изследва нуждите и
нагласите на софиянци към една или друга градска промяна? Как да се
подобри диалогът?
Тези въпроси ще бъдат зададени на дебатния форум "В каква София искаме
да живеем? Как да се подобри диалогът община - граждани?“
Сред участниците в дебатите тази вечер в „Червената къща“ са: арх. Ангел
Захариев (Група Град), Малина Едрева (Столичната община) и Павлина
Петрова (Фондация "Форум за наблюдение и анализ на публични политики").
БНР
Топъл обяд за 120 души от община Лозница
публикувано на 06.07.15 в 10:29
120 социално слаби от община Лозница ще получават топъл обяд до края на
септември. Финансирането е от Фонда за европейско подпомагане.
Договорът за изпълнение на проекта е подписан с Агенцията за социално
подпомагане и услугата вече се предоставя всеки работен ден. Проектът е на
стойност 30 718,80 лева. Стойността на един храноден е 2,30 лв. на човек.
Обхванати са лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от
диференцирания минимален доход, неосигурени, самотно живеещи, скитащи
и бездомни. Списъците са предоставени от Агенцията по заетостта, а
окончателният подбор е направен от общинска комисия. Финансирането на
програмата по националния проект "Обществена трапезария" приключи през
април и ще стартира отново през октомври. Така ще се покрие периодът от
май до септември и целогодишно ще има топъл обяд за най-нуждаещите се,
допълват от община Лозница.
Varnautre.bg
Пари за бедствия се пренасочват за Евксиноград

06 юли 2015, 08:22
Всеки момент Общинският съвет трябва да вземе решение да
кандидатства пред МРРБ
Пари от европейския фонд "Солидарност", отпуснати за миналогодишните
водни бедствия, ще бъдат пренасочени за обезопасяване на района на
резиденция "Евксиноград". Става дума за укрепване на носеща конструкция
на колектор за отпадни води, разположена на километър над резиденцията.
Основите на съоръжението ерозират и община Варна смята, че ако се срути,
ще настане екологична катастрофа. Всеки момент Общинският съвет трябва
да вземе решение да кандидатства пред Министерството на регионалното
развитие и благоустройството (МРРБ) за разрешение за проекта.
Миналата година ЕС одобри 10.5 млн. евро за България за наводненията в
периода 19 - 23 юни. Оказа се обаче, че не всички общини, областни управи
и министерства, които се оплакваха от щети, са подали проекти за ремонти и
възстановяване. Така свободни се оказаха 1.7 млн. лв., които през май
правителството отпусна на Варна като най-пострадала община, и на агенция
"Пътна инфраструктура". Сега морската столица ще кандидатства за парите с
два проекта - за укрепване на носещата конструкция на колектора и за
реконструкция на т.нар. Елпромско дере в града. Регламентът на
управляващия орган към МРРБ допуска преразпределение на европейските
средства, защото иначе биха били загубени. Реално обаче те не отиват пряко
за щети от наводненията.
"Става дума за анкерно и ерозионно укрепване. Самият колектор е здрав, но
при пропадане ще говорим за екологична катастрофа", заяви Олег Колев,
главен експерт "Свлачища и укрепване на територии" в община Варна.
Според него са нужни около 1.5 млн. лв. Най-вероятно община Варна ще
участва и със свои пари, тъй като свободните по фонд "Солидарност" няма да
стигнат за двата проекта.
От европейския фонд Варна получи досега малко над 8 млн. лв. Те са за
осигуряване на водопроводимостта на двата охранителни канала в
пометения от стихията квартал "Аспарухово".
В момента се набират проекти по втората голяма вълна - за наводненията от
31 юли - 4 август 2014 г., когато пострада Северозападна България, найвече Мизия. За тях България получи 1.98 млн. евро. "След проведени срещи
между областния управител на Враца и кметовете от областта е постигнато
съгласие финансовият ресурс да бъде разпределен между общините Враца,
Бяла Слатина, Борован, Криводол, Мездра, Мизия и Хайредин. Оряхово и
Роман са определени за резервни изпълнителни органи", обясниха от МРРБ
на запитване
на "Сега". При
свободен
ресурс ще
има ново
преразпределение.
Plevenutre.bg

Очакват се 12 млн. лв. за новата спортна зала на Плевен
06 юли 2015, 09:34
Общината има подписани
европейски инвестиции

договори

за

182,5

милиона

лева

По време на визитата си в Николаево през уикенда кметът проф. Димитър
Стойков е подчертал, че благодарение на европейската солидарност, в
Плевен и Общината към момента има подписани договори за 182 млн. и
половина лева.
„Това, което ни очаква е реализирането на проекта за водния цикъл за 155
млн. От първото правителство на господин Борисов получихме 5 млн. От
второто правителство, само до сега в Общината са влезли още 3 млн, като се
надявам да получим още 12 млн. за спортната зала, от която градът наистина
се нуждае.”, каза кметът на Плевен проф. Стойков.
Той допълни, че ако до 2020 година в Плевен не влязат още 400 млн. лв.,
това би било голяма загуба за Общината и за хората най-вече. Той обясни,
че след 2020 година пари от ЕС вече няма да се отпускат за инфраструктура,
строителство и т.н., така че шансът ни е сега.
Velikotarnovoutre.bg
Започва прием на документи за осигуряване на топъл обяд
06 юли 2015, 06:00
6 303 лв. е стойността на социалния проект
От днес започва приемът на документи по проект „Осигуряване на топъл
обяд в община Горна Оряховица”. Стойността на проекта е 6 303,15 лв., а
финансирането му е осигурено по Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на
най-нуждаещите се лица в България. Договорът за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01-43-С01 е подписан
от кмета на Общината инж. Добромир Добрев.
Документи от желаещите да получават топъл обяд ще се приемат до 10 юли
(петък) включително в сградата на Домашния социален патронаж.
Кандидатите трябва да подадат заявление-декларация (по образец),
документ за самоличност и актуален документ за размера на получаваната
пенсия.
Целта на проекта е да осигури топъл обяд на 30 самотно живеещи, които
получават минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, за
инвалидност, социални и наследствени пенсии. Критерий за подбор на

кандидат-потребителите ще бъде размерът на тяхната пенсия. Със заповед
на Кмета на Община Горна Оряховица ще бъде сформирана комисия, в която
ще бъде включен и представител на Дирекция „Социално подпомагане”.
Комисията ще разгледа заявленията и съобразно доходите на кандидатите
ще изготви списък по възходящ ред. Първите 30 в списъка с най-ниски
пенсии ще бъдат включени да получават топъл обяд. При отпадане на някой
от вече одобрените потребители, мястото му ще бъде заемано от следващия
в списъка.
Проектът предвижда и съпътстващи дейности. Социален работник ще
консултира
потребителите
за
ползването
на
други
социални,
административни общински услуги и ще оказва съдействие за предоставяне
на здравни услуги при необходимост. На хората, получаващи инвалидни
пенсии, ще бъде предложено да ползват социални услуги в Дневния център
за възрастни с увреждания – гр. Горна Оряховица. Проектът ще продължи до
30 септември 2015 г.
БТА
Повече от 23 милиона лева ще бъдат вложени в проекти на община
Враца по програмата "Региони в растеж"
6 юли 2015 / 16:13
Общо 23 254 828 лева ще получи община Враца за изпълнение на проекти за
интегрирано градско развитие от оперативната програма "Региони в растеж",
съобщи кметът на общината Николай Иванов.
Той припомни, че преди дни е подписал с ръководителя на управляващия
орган на програмата споразумение за делегиране на функции на оценка и
избор на проекти за финансиране. Общината получава и правото да направи
подбора на проектите, които отговарят на условията за допустимост на
разходите, като така ще изпълнява функциите на т.нар. междинно звено по
оперативната програма, допълни Иванов.
Оценката и одобряването на проектите ще става чрез инвестиционна
програма, която ще включва списък с основните проекти за финансиране.
Проектите в инвестиционната програма ще бъдат финансирани 100
процента, обясни кметът.
Според указанията на оперативната програма "Региони в растеж" до 40 на
сто от общия бюджет от над 23 милиона лева са предвидени за енергийна
ефективност на сгради, от които над 4,6 милиона лева са за многофамилни
жилищни сгради. Близо седем милиона лева са за обновяване на градската
среда и с част от тях ще бъде направен основен ремонт и промяна на визията
на централната пешеходна зона на Враца, каза Николай Иванов. Той
допълни, че по 1 162 000 лева са определени за образователната и
социалната инфраструктура.

Предстои да бъде определена работна група, която ще извърши подбора на
проекти от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, каза
кметът на Враца.
БТА
Център за отдих с игрища за тенис, волейбол и шах изгражда община
Берковица в квартал "Изгрев"
6 юли 2015 / 14:59
Център за отдих и спорт изгражда община Берковица в квартал "Изгрев" в
града, съобщиха от местната администрация.
Центърът ще има игрища за тенис на корт, волейбол и маси за шахмат, табла
и карти, а също пейки за почивка.
Новият център ще се изгради по проект на местна инициативна група
"Берковица-Годеч", финансиран от фондовете на ЕС чрез Държавен фонд
"Земеделие". Той е на стойност 90 824 лева като сумата е отпусната
безвъзмездно, уточниха от общината в Берковица.
БТА
Реконструират се улици в община Златоград; финансирането е
осигурено с инвестиционен кредит
6 юли 2015 / 14:50
Започна изпълнението на проекти за реконструкция и благоустрояване на
улици в община Златоград, съобщиха от общинската администрация.
Проектите се финансират с инвестиционен кредит. Списъкът на обектите е
определен чрез обществено обсъждане.
С инвестиционния кредит се ремонтират четири улици в общината и се
изгражда многофункционална спортна площадка в с. Долен.
За благоустрояване и реконструкция на ул. "Антон Страшимиров" в с.
Старцево са предвидени 247 525 лв. В с. Ерма река ще се ремонтира ул.
"Христо Ботев" за 94 503 лв. В с. Долен се финансират два обекта на обща
стойност 175 хил. лв.- реконструкция на ул. "Прогрес" и строителство на
спортна площадка.
За благоустрояването на ул. "Васил Левски" в Златоград са предвидени 294
хил. лв. С реконструкцията ще се реши многогодишен проблем на жителите
на квартала, като ще се осигури нормален достъп за пешеходци и
автомобили.
БТА

Кметът на община Ловеч
допълнително финансиране

връчи на 24 читалища договори за

6 юли 2015 / 14:39
Кметът на община Ловеч Минчо Казанджиев връчи на 24 читалища от
общината договори за допълнително финансиране. Техни 31 проекта ще
получат общо 15 хиляди лева, съобщават от общинската администрация.
Община Ловеч обяви тази година конкурсна сесия за финансова подкрепа на
дейността на народните читалища на територията на община Ловеч съгласно
изискванията на Правилника за функционирането на Общински проектен
фонд.
С парите ще бъдат закупени нови книги, компютърна конфигурация,
сценични костюми, в някои читалища прекарана интернет връзка, ще бъдат
организирани различни инициативи и пътувания.
"Ловеч може да се похвали като водеща в читалищната дейност община,
родиха се нови читалища, развиха се нови дейности, получиха се множество
награди", е заявил кметът на официалната церемония. Пред него били
поставени най-належащите проблеми на тези културни институти, повечето
от тях са свързани с наложителни ремонти по сградния фонд.
БТА
Девет детски градини в община Кърджали ще бъдат ремонтирани
през летния сезон
6 юли 2015 / 11:23
Общо девет детски градини в община Кърджали ще бъдат ремонтирани,
възстановени и освежени през летния сезон, каза заместник-кметът на
общината Елисавета Кехайова.
Тя обясни, че към момента върви процедура по избор на изпълнител.
Очакванията на общинското ръководство са в началото на август да започне
да се работи в детските заведения и до края на летния сезон ремонтите да
приключат. Освен деветте детски градини, ремонтни дейности ще бъдат
извършени още в сградата на едно училище и едно ученическо общежитие.
Прогнозната стойност на необходимите финансови средства е близо 221
хиляди лева. Основно ще се работи по полагането на хидроизолация на
покриви и подмяна на дограма.
На територията на община Кърджали има 33 детски градини с общ капацитет
2 500 деца, като 11 от тях са в града. Част от тях са били ремонтирани през
предходни години, обясни Елисавета Кехайова.
БТА

Община Разград ще ремонтира покрива на Общинския културен
център
6 юли 2015 / 10:06
Община Разград ще ремонтира покрива на Общинския културен център,
съобщават от общината. Общинската администрация е обявила вече и
обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажните
работи на обекта. Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 50 000
лева без ДДС, а финансирането ще е с целева субсидия.
Предстоящите строителни дейности включват ремонт на съществуващия
плосък покрив над административно тяло и покрив, обшит с медна ламарина.
Ремонтът ще се извърши с PVC хидроизолационна мембрана, свободно
положена и механично закрепена.
От местната управа посочват, че покривът с медна ламарина на Общинския
културен център е изпълнен през 1988 година. Върху наклонена бетонова
плоча са монтирани дъсчена обшивка и покритие от медна ламарина.
Отводняването става в бетоново корито тип френски олук с борд и чрез
воронки. Плоският покрив над ниската част /администрация/ е изпълнен
през 1994 година от три пласта воалит и около 10 см пресята баластра за
защита от слънцегреене, бордовете са от медна ламарина. През годините са
извършвани частични ремонти в местата, където се е появявал теч.
Офертите на кандидатите за участие в обществената поръчка ще се приемат
до 16 юли, а отварянето им е на следващия ден.
Агенция „Фокус“
Кметът на Ракитово Любомир Петков: По проект „Сютка” трябва да
бъде изработен общ устройствен план на местността
6 Юли 2015 | 15:59
Пазарджик. По проект „Сютка”, който е за изграждане на високопланински
спортно-туристически комплекс, трябва да бъде изработен общ устройствен
план на местността. Това каза за Радио „Фокус” – Пазарджик кметът на
община Ракитово Любомир Петков. „На предишните срещи с кмета на
Велинград се бяхме уговорили да бъде направено едно общинско дружество,
което да е с 50% участие на Ракитово и 50% на Велинград, но това не беше
прието. Имахме нова среща с две сдружения от общините и бяха обсъдени
нови предложения, защото преди години е имало създадени такива, но нищо
не е направено. Сега идеята е първо да се направи общ устройствен план на
местността „Сютка” като община Ракитово изработи такъв за терените, които
са на нейна територия, а община Велинград - за своята част. Когато тези
платове бъдат готови ще направим нова среща около 10 юли. След това ще

бъде направен и общият устройствен план и ще бъдат обсъдени и
следващите действия”, коментира Петков.
Агенция „Фокус“
Йорданка Фандъкова: Сътрудничеството между София и Италия през
последните години се утвърди изключително сериозно
6 Юли 2015 | 15:59
София. Сътрудничеството между София и Италия през последните години се
утвърди изключително сериозно. Това каза столичният кмет Йорданка
Фандъкова на Туристическия форум България-Италия, предаде репортер на
Агенция „Фокус”.
„Това се дължи до голяма степен на сътрудничеството ни с италианското
посолство и италианския бизнес в София. През последните години имахме
редица съвместни проекти. Ще припомня факта, че в Рим беше открит
паметник на Иван Вазов, а в София на Джузепе Гарибалди. Повече от десет
години работим чрез Дирекция „Култура” и Италианския културен институт”,
обясни Фандъкова. „София развива и сътрудничество с редица италиански
градове. Благодарение на това сътрудничеството се изразява в различни
проекти. Гражданите и гостите на София имат възможност да видят
оригинална картина на Рафаело и редица други достижения на италианската
култура. Това е насочено към развитието на икономиката на градовете”,
допълни тя. „Делът на италианските туристи в София се увеличава. През
2014 година над 37 хиляди туристи са посетили София. Това е една трета от
общия дял на италианските туристи в България. Ръстът е цели 24%. През
първите четири месеца за 2015 година броят е нараснал с 1.4 %. Италия е в
топ четири на страните, чиито граждани посещават София. Столична община
участва за първи път в 19-ото издание на Средиземноморската туристическа
борса. Там представихме София и възможностите на културния туризъм.
Възможностите на София са разнообразни. Не по-малък е интересът към
балнеотуризма. Имаме интерес от страна на италиански инвеститори за
развитие на такъв туризъм”, уточни Фандъкова.
„Разчитаме, че чрез увеличаване на възможностите за транспорт да се
увеличи и броят на туристите. София е един от древните градове в Европа,
заедно с Атина и Рим. През последните пет години инвестирахме около 5
млн. лева за консервация на исторически обекти”, посочи Фандъкова.
Тя коментира селището в „Слатина”. „Продължаваме разкопките. Очаквам да
завършим археологическите проучвания и следващата година да
реализираме проекта за експонирането на този проект. Всички могат да
видят и довършването на разкопките, които с при „Ларгото””, добави
Йорданка Фандъкова.
„Заедно с раждането на метрото, започнахме разкриването на това
наследство. Само през тази година инвестициите, в културно-историческо

наследство са около 2 млн. лева. Работи се и в подготовката за експозицията
на музея на София. На 17 септември предстои този музей да бъде открит”,
уточни кметът на Столична община.
Агенция „Фокус“
Над 30 са подадените заявления в Община град Добрич по
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни
жилища
6 Юли 2015 | 14:42
Добрич. От месец март тази година до 11 юни в Община град Добрич са
подадени 37 заявления за интерес и финансова помощ по Националната
програма за енергийна ефективност, предаде кореспондент на Радио „Фокус”
– Варна. Одобрени са всичките заявления, като са сключени договори между
общината и сдружението по всички тях. По 34 от заявленията са сключени
също договори за целево финансиране между общината, Българска банка за
развитие (ББР) и областния управител. На сайта на общината е публикуван
списък за сградите, които отговарят на условията за кандидатстване по
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни
жилища. Такива сгради има в жилищните квартали „Добротица”, Северна
индустриална зона, „Балик-Йовково” (север и юг), „Запад”, „Север 1 и 2”,
„Строител”, „Иглика”, „Русия 1 и 2”, „Дружба 1,2 и 4”, както и по
булевардите „Добруджа”, „Трети март”, „Добричка епопея”, по улиците
„Панайот Хитов”, „Абрит”, „Витоша”, „Кирил и Методий”, „Славянска”,
„Независимост”, „Кап. Андреев”, „Петко Д. Петков”, „Максим Горки” и „М.
Дринов”. Сградите са с различен брой входове и жилища в тях. В общината
вече са регистрирани 47 сдружения на собствениците, които кандидатстват
по програмата. Предстои да бъдат определени фирмите, които ще извършват
обследванията на сградите. На сайта на общината в рубриката „Актуална
тема” са публикувани регистъра на заявленията, списъците на сградите в
детайли и методическите указания и какви документи се прилагат. Дадени са
на сайта и образци на документите за учредяване на Сдружение на
собствениците и за последващи действия на Сдружението на собствениците.
Агенция „Фокус“
Още над 23 милиона лева ще бъдат вложени в европроекти във
Враца
6 Юли 2015 | 14:33
Враца. На 26 юни кметът на Враца и ръководителят на Управляващия орган
по Оперативна програма „Региони в растеж” подписаха споразумение за

делегиране на функции на оценка и избор на проекти за финансиране.
Бюджетът, който е определен за община Враца, е 23 254 828 лева. Това
съобщиха от пресцентъра на общината „С решение на Министерски съвет
Общината получава и правото да направи подбора на проектите, които
отговарят на условията за допустимост на разходите. Общината ще има
функциите на т.нар. „междинно звено”, което ще приема, оценява и
одобрява своите проекти. Това ще стане с една инвестиционна програма,
която ще включва списък с основните проекти за финансиране. Проектите,
които бъдат изведени в тази инвестиционна програма, ще бъдат
финансирани на 100 % от тези средства”, поясни кметът инж. Николай
Иванов. И допълни, че това е изключително важен инструмент за развитието
на Враца през следващите години. Според указанията на ОП „Региони в
растеж”, ето разпределението на бюджета по дейности и по приоритети:
- „Енергийна ефективност в административни, жилищни сгради и студентски
общежития” – максимумът е 40 % от общия размер, т.е. 9 301 931 лв., от тях
за многофамилни жилищни сгради около 4 650 000 лева.
- „Градска среда” - 6 976 448 лева.
- „Образователна инфраструктура” – 1 162 000 лева.
- „Социална инфраструктура” – 1 162 000 лева.
„С финансирането по „Градска среда” ще осъществим един от най-важните
проекти в следващите години – за цялостната реконструкция на централната
пешеходна зона на Враца”, поясни кметът на Враца. За осъществяването на
избора на проекти ще се сформира работна група, която включва
представители на Общината и на институции или организации, чиито
проекти са залегнали в Интегрирания план за градско възстановяване и
развитие. Сред тях са представители на училища, на детски градини,
социални и културни институции, държавни висши учебни заведения, на
фирми, ползващи бази в индустриалните зони на Враца и от
неправителствения сектор. Оценката на проектите ще се извършва
паралелно с оценката на инвестиционната програма, като отговорността за
това ще е на специално сформирано междинно звено от експерти от
Общината и външни експерти. Очаква се до края на септември да започне
внасянето на проекти.
Агенция „Фокус“
133 социално слаби потребители от община Смолян ще ползват
обществена трапезария
6 Юли 2015 | 14:29
Смолян. 133 социално слаби потребители от община Смолян ще ползват
обществена трапезария след подписването на договор по новата програма за
осигуряване на топъл обяд. Това каза за Радио „Фокус” – Смолян Момчил
Николов, секретар на общината. По думите му, обществената трапезария и в

момента работи, тя не е прекъсвала, но сега се финансира от общината. Тя
се ползва от 120 потребители, но кметът на Смолян Николай Мелемов на 7
юли ще подпише договор по новата програма за осигуряване на топъл обяд,
който ще бъде с държавно финансиране. Приемането на заявки вече е
започнало от 2 юли и ще продължи до 10 юли. Документите се приемат в
деловодството на община Смолян, в приемна №1, а също и кметствата в
селата Момчиловци, Смилян и Търън. Николов уточни, че потребителите,
които имат право да получат топъл обяд трябва да са лица или семейства,
които са на месечно социално подпомагане, неосигурени и самотно живеещи
с деца, както и самотно живеещи лица, получаващи минимална пенсия.
Секретарят каза още, че обществената трапезария, която е осигурена от
общината ще бъде до 30 септември, като след това тя продължава да
функционира с държавно финансиране. Топлият обяд се подготвя от
Ученическо столово хранене, което е общинско предприятие, а трапезариите
са в столовете на ІІ ОУ „Проф. Д-р Асен Златаров” , VІІ СОУ „Отец Паисий” и
ІV ОУ „Стою Шишков”, кв. Устово и в училищата в Момчиловци и в Смилян. В
село Търън топлият обяд ще разнасяме с автомобили на Ученическото
столово хранене на Детска кухня.
Дарик нюз
В. Търново отбелязва 138 години от Освобождението си
6 юли 2015 16:22
Велико Търново отбелязва днес 138-та годишнина от Освобождението си от
османско робство. Тържествата ще започнат в 10,30 ч. пред паметника на
фелдмаршал Гурко в парк „Марно поле". Приветствие ще поднесе
генералният консул на Руската федерация в гр. Русе Татяна Грушко.
Празничен благослов ще отслужи Великотърновският митрополит Григорий, а
гостите ще положат цветя на признателност пред паметника.
В 10,50 ч. на паметната плоча на загиналите пред Военнния клуб ще бъдат
поднесени цветя в памет на загиналите за свободата на България.
Програмата ще продължи пред паметник „Майка България”, където от 11,00
ч. празнично слово ще изнесе кметът на Община Велико Търново Даниел
Панов. Ще бъде прочетена поздравителна телеграма от побратимения руски
град Твер. С военен ритуал ще бъдат положени венци и цветя на
признателност.
Вечерта от 21,30 ч. на площад „Цар Асен І” ще бъде излъчен аудиовизуалният спектакъл „Царевград Търнов- звук и светлина”.
Gradat.bg
В зелена площ ще се превърне сметището на Свиленград след
рекултивация по проект за над 3,5 млн. лв.

от 06.07.2015,
Рекултивация на депото за твърди битови отпадъци стартира община
Свиленград. Договорът за финансиране на проекта бе подписан с
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
(ПУДООС). Стойността на проекта "Рекултивация на депо за твърди битови
отпадъци на Община Свиленград" е 3 650 494, 32 лева.
На терена от около 60 дка в местността "Червената пръст", покрай пътя за
село Димитровче, ще се извърши техническа и биологична рекултивация със
залесяване и затревяване. Ще се поставят мониторингови системи за
наблюдение на екологичните показатели на почвата и подземните води.
След проведена обществена поръчка за изпълнител на СМР дейностите е
избрана софийската фирма "ВАС МИТ" ЕООД с управител Иван Чипев.
Стойността на договора е 3 636 676 лв. Срокът за изпълнение е 41 месеца,
от които 149 дни за техническата рекултивация и 3 години за биологичната
рекултивация.
Целта на проекта е подобряване на екологичните характеристики на района
и предотвратяване на отрицателните въздействия върху околната среда и
прилежащите земеделски земи. Свиленградското депо за битови отпадъци е
въведено в експлоатация през 1968 година.
Като бенефициент ПУДООС осъществява проект №DIR-51222031-1-173
"Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа
за битови отпадъци на територията на Р България, които не отговарят на
нормативните изисквания" по договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ №DIR-51222031-С001/09.01.2013 за 97.6 млн. лева.
Средствата ще се използват за закриване на депа на 37 общини. Дейностите
се финансират от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния
бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда
2007-2013 г."

