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До края на 2015 г. ОПОС отваря поканата за ранните големи водни
проекти
от 08.11.2015,
До края на годината бихме могли да отворим поканата за кандидатстване за
ранните големи водни проекти по ОПОС 2014 – 2020 към четирите общини –
бенефициенти, каза в Плевен министърът на околната среда и водите
Ивелина Василева. Към момента тя е все още е в процес на подготовка,
в процес на доуточняване са детайли с Министерството на финансите и
МРРБ.
Интегрираният проект за водния цикъл на Плевен в партньорство с община
Долна Митрополия е един от четирите големи ранни проекта, съгласувани с
Европейската комисия. Другите големи ранни ВиК проекти са на общините
Асеновград, Добрич и Пловдив.
Труд
До Нова година в Бургас готвят на пара в детски градини
08.11.2015 21:25
Малчуганите учат и английски
До Нова година храната в детските градини в Бургас ще се готви само на
пара. Идеята е на кмета Димитър Николов, който призова да бъдат
изхвърлени фритюрниците и в детските заведения да се приготвя
здравословно меню.
След приемането на бюджета на общината ще започне преоборудване на
кухните. Първите ще са готови след месец и ще бъдат снабдени с модерни
уреди за готвене на пара, каза зам.-кметът по образованието Йорданка
Ананиева. Освен това за Деня на християнското семейство - 21 ноември, в
детска градина №2 ще бъде открита Стая на доброто. В наричаните по този
начин стаи децата слушат приказки за православното християнство и десетте
Божи заповеди.
Пак по инициатива на кмета Николов във всички детски градини беше
въведено безплатно обучение по английски език.
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Кметът на Благоевград поздрави полицаите за празника им
10:55 ч./08.11.15
Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов поздрави полицаите за
професионалния им празник на 8 ноември. Градоначалникът разпространи
поздравителен адрес чрез медиите до полицейските служители.
„Уважаеми служители на реда!
За мен е чест да Ви поздравя по повод професионалния Ви празник! Вие сте
хората, които ежедневно изпълняват своя професионален и граждански
дълг, а именно да се грижите за нашата сигурност, безопасност и
спокойствие. Вие заслужавате уважение и признателност за всеотдайността,
смелостта и самоотвержеността, с които изпълнявате своите задължения.
Убеден съм, че Вашата мисия е изпълнена с много трудности, убеден съм и
че благодарение на волята, която имате ще се справите с всички
предизвикателства, които стоят пред Вас. Да служиш на обществото е не
просто избор, а призвание. За да следваш това признание, означава да
притежаваш качества като чест, достойнство, морални ценности и готовност
да се жертваш в името на другия. Всички Вие, безрезервно и всеотдайно
изпълнявате високохуманния си дълг, пренебрегвайки понякога найблизките си хора. Бъдете горди от своя избор!", се казва в обръщението на
кмета.
Той пожелава на полицаите и техните семейства преди всичко здраве,
търпение и сили, за да продължат да оправдават доверието към тях да
служат в името на мира и спокойствието на хората.
БНР
Фестивал на суджука и виното се провежда в Кюлевча
публикувано на 08.11.15 в 13:56
Фестивал на суджука и младото вино се провежда за поредна година в
шуменското село Кюлевча, съобщи за Радио Шумен кметът на община
Каспичан Милена Недева. Към обяд за празника бяха дошли над 600 души от
областите Шумен, Търговище, Разград, Варна и Бургас. Суджукът бе
направен на площада в селото, организиран бе и конкурс за бяло, червен
вино и розе. В празничната програма участват фолклорни състави от целия
регион.
БТА

В Русе предстои откриването на обновената част на Централния
общински пазар
8 ноември 2015 / 14:09
Обновената част на Централния общински пазар ще бъде открита официално
на 11 ноември в Русе. Това съобщиха от местната градска управа.
Изградени са 20 магазина - с модерен вид и нови инсталации, дограма на
цялата фасада, снегозадържащи съоръжения на покрива, топлоизолирани
външни стени, енергоспестяващо осветление.
Всеки обект разполага с навес пред магазина за разполагане на
допълнително количество стоки и извършване на търговска дейност и на
открито.
През лятото беше премахната съществуващата остаряла постройка и бе
изградена нова търговска сграда, на площ 400 кв. м, състояща се от покрита
външна площ за търговия, складове и магазини.
Цялостното завършване на проекта е планирано през 2016 г. и включва две
едноетажни търговски крила, съединени с централен корпус, покриващ
вътрешна пешеходна зона.
БТА
Новите общински съвети в осем пловдивски общини ще положат
клетва в един ден
8 ноември 2015 / 11:18
Новите общински съвети в осем пловдивски общини ще положат клетва в
понеделник /9 ноември/, съобщиха от пресцентъра на областната
администрация.
На тържествено заседание първи ще започнат работата си общинските
съветници и кметовете в община Стамболийски - от 9.00 часа в читалището.
Новоизбраната кметица Пенка Дойкова, кметове на населени места и
общински съветници от община Хисаря ще положат клетва в 10.00 часа в
заседателната зала на общината. С половин час по късно /10.30 часа/ ще
започне учредителното събрание на Общинският съвет в Перущица.
В 11.00 часа клетва ще положат новите общински съветници и кметове на
населени места в общините Асеновград и Кричим. Спечелилият кметското
място в Сопот Деян Дойнов и общинските съветници ще се закълнат в
последващите си действия да се ръководят от интересите на общината и на
нейните граждани в 13.00 часа в Радиновото училище.
Последни на 9 ноември от 14.00 часа клетва ще положат общинските
съветници в Калояново и Марица, както и кметовете Георги Георгиев и
Димитър Иванов, съответно в салона на читалището и в заседателната зала
на Общинския съвет.

Агенция „Фокус“
Кметът на Велико Търново Даниел Панов: Бог, съдбата и историята са
отредили на нас великотърновци честта и отговорността да пазим
сърцето на България
8 Ноември 2015 | 13:46
Велико Търново. Бог, съдбата и историята са отредили на нас
великотърновци честта и отговорността да пазим сърцето на България. Това
подчерта по време на празничното си слово по повод честванията на 830 годишнината от въстанието на братята Асен и Петър и възстановяването на
Втората Българска държава кметът на старата столица Даниел Панов,
предаде репортер на Радио „Фокус” – Велико Търново. Градоначалникът
припомни, че днес за пореден път старопрестолният град е сърцето на
България. „Застанали сме върху късче свещена, българска земя, на което
преди 830 години болярите Асен и Петър поставят началото на Втората
Българска държава. Двамата смели и достойни мъже, превърнали се в
държавници слагат край на владичеството на Византийската империя.
Въстанието, което двамата прокламират освобождава българските земи, но и
поставя началото на един важен процес, укрепил българската държавност и
духовност. От тук започва не само историята на Втората българска държава,
но и въстанието на Търновската архиепископия, която по -късно ще доведе
до основаването на Българската патриаршия. От тук започва най-славният и
бляскав период в историята на хилядолетния Търнов”, посочи още Даниел
Панов. Той подчерта и, че тогава градът е обявен за столица на България и е
такъв в продължение на 208 години. „Търново става градът, за който
средновековните хронисти и пътешественици пишат, че той е Трети Рим и
Втори Константинопол. Търново става един от най-важните в политически,
военен и дипломатически аспект градове в Европа през средните векове.
Създаването на Търновската книжовна, художествена и архитектурна школа
превръща града в един от значимите, влиятелни, културни и духовни
центрове на Югоизточна Европа. Династията на Асеневци – Петър, Асен,
Калоян и Иван Асен II дават на Търново блясък и слава, които са
непомръкващи и до днес. Днес ние наследниците на тези велики, славни и
достойни български мъже отдаваме почит на техните дела и приноси, както и
на всички, които са били свикани под бойните знамена през вековете”,
допълни градоначалникът.
Той благодари, от името
на цялата
великотърновска общност, на всички, които работят по опазването на
паметта и уникалното ни културно-историческо наследство. Освен това
изказа благодарности още и на академичните среди, на изследователските
групи, на музейните експерти, археолозите и всички, които проучват
историята ни и ни дават още повече основания да се гордеем е с
привилегията да бъдем старостоличани и българи. Изказа признателност и

към всички, които ревностно пазят нашата идентичност и се гордеят с
миналото ни и работят за по-доброто ни общо бъдеще. „830 години след
историческия акт на братята Асен и Петър, ние сме тук в двора на църквата
„Св. Димитър”, за да свидетелстваме, че великотърновският и българският
дух са живи, че сме част не само от историята, но от настоящето и бъдещето
на България и Европа. Да покажем, че почитаме паметта на предците си, да
се преклоним пред тяхната смелост и решителност да посветят себе си на
България. Велико Търново е бил и ще бъде стожер на българското. На нас
Бог историята и съдбата са ни отредили честта и отговорността да пазим
сърцето на България. Да живее България!”, завърши Даниел Панов.
Дарик нюз
Счетоводителят Стефан Борисов ще е председател на ОС- Трекляно
8 ноември 2015 07:33
Стефан Борисов от БСП бе избран за председател на ОС- Трекляно. Той
получи подкрепата на 7 от 11 съветници. Любопитното бе, че за негов
опонент бе предложен от АБВ друг съветник от листата на БСП, стоматологът
д- р Серги Петров, за който гласуваха 3 съветници, а 1 бюлетина бе
недействителна.
Стефан Борисов е счетоводителят на ОУ "Св. Климент Охридски" в Трекляно.
Новият си мандат като кмет започна Радко Петрунов от БСП, който спечели
вота още на първия тур.
"Основните проблеми в общината са свързани с пътищата до основните
населени места и водопроводната мрежа по селата", каза за Дарик Петрунов.

