Новини за общините
9.04.2016 г.
Стандарт
Кулинарна изложба и музика за празника община Струмяни
Жителите на община Струмяни честват днес своя празник. От няколко
години тук не се спазва точната дата – 7 април, а тържеството се провежда в
почивен ден – събота или неделя. По обяд в читалището на общинския
център ще бъде подредена кулинарна изложба. Баби, дъщери и внучки ще
покажат своите умения в кухнята. Те ще приготвят традиционни гозби, които
ще опитат гостите на общината. Официалната церемония по издигането на
националното знаме ще е в 18,30 часа на площад „Седми април" пред
сградата на кметството. След това е ред на концерта на децата от Обединено
детско заведение „Патиланци" и СОУ „Свети Паисий Хилендарски", на
самодейни състави от различните населени места и на гостите - народни
певци Ирина Паскалева, Иван Дяков и Ивана Дякова.
Детски колопоход се проведе във вторник под надслов „Здравето и спортът
за децата на Струмяни". Здрави битки имаше от сряда до петък на игрищата
за футбол, баскетбол и хандбал. Отборите се бориха за спечелването на
Купите на община Струмяни. Най-добрите бяха наградени от общинския кмет
Емил Илиев. Купа и грамота получи и отборът на учителите от СОУ „Св.
Паисий Хилендарски" - с.Микрево, които победиха тима на общинска
администрация в приятелски мач по волейбол за ветерани.
Празничният концерт „Ромски ритми" в читалището на с. Микрево вдигна
настроението на местните хора в петък и ги подготви за кулминацията на
тържествата.
Дарик
Курсантка от Кюстендил с парична стипендия от кмета на Велико
Търново
Кметът на Велико Търново Даниел Панов връчи парична стипендия от 3000
евро на кюстендилката Ивона Стоилова, която е курсант от Националния
военен университет „Васил Левски" и е носител на академичната награда "3
март". Младата дама в униформа не успя лично да приеме отличието по
време на Националния празник, тъй като беше на обучение в Унгария.
Курсант Стоилова бе наградена по предложение на началника на НВУ бриг.
ген Пламен Богданов, а решението бе взето от Великотърновския общински
съвет. В присъствието на ректора на военния вуз, кметът Даниел Панов
връчи отличието.
„Община Велико Търново връчва наградата „3 март" за девета поредна
година. Стремим се да подпомогнем професионалния път на курсантите и
студентите. Вярвам, че ще вложите отпуснатите средства целесъобразно, за
да продължите образованието си и да се реализирате", обърна се Даниел
Панов към Ивона Стоилова. Той изрази надежда, че младата дама, която е от
Кюстендил, ще остане в старопрестолния град по примера на много нейни
връстници и студенти.
Носителката на отличието благодари на кмета и Община Велико Търново за
признанието и за усилията, които полагат в подкрепа на младите хора. „За

мен е чест и отговорност да бъда горд носител на академичната награда „3
март". Ще работя усилено, ще уча и ще се трудя. За мен времето, прекарано
в Националния военен университет и във Велико Търново е много ценно и
полезно. Уверявам Ви, че с тази финансова подкрепа ще продължа
образованието си, ще повиша квалификацията си и ще се реализирам в
България", сподели курсант Стоилова.
Началникът на Националния военен университет също поздрави Даниел
Панов и изказа признателност за доброто взаимно сътрудничество.
Ивона Стоилова е петокурсничка във факултет „Общовойскови". През тази
година тя завършва обучението си по военна специализация „Организация и
управление на тактическите подразделения за логистично осигуряване".
Успехът й от гражданската специалност „Стопанска логистика" е Отличен
6,00.
Дарик
Отличия за доблестните граждани
Общински съветник поиска промяна в наредбата за символиката и отличията
в община Бургас. Георги Дракалиев смята, че текстовете трябва да бъдат
изменени така, че да дават възможност на местния парламент и кмета на
общината да отличават лица, проявили героизъм, гражданска чест и доблест
или помогнали на хора в нужда след бедствия и аварии.
Действащата Наредба регламентира вида на отличията и званията на
Община Бургас, реда на вземане на решения за удостояване с тях, реда за
връчването им и лицето, което извършва това. Приетите условия са много
добре определени и регулирани и обхващат почти всички аспекти на
обществената, политическата, културната, икономическата и социалната
сфера.
В Наредбата единствено липсва възможност Общинският съвет и Кметът на
общината да награждават лица, проявили героизъм, себеотрицание,
гражданска чест и доблест, както и отличили се в борба с бедствия и аварии
или при опазване на околната среда, се казва в докладната на Дракалиев,
която трябва да бъде разгледана при следващото заседание на общинския
съвет в града.
„Такава възможност съществуваше дълги години в стария Правилник за
удостояване и награждаване с отличията на Община Бургас, отменен с
приемането на действащата Наредба. В него фигурираше отличието
„Почетна значка на Община Бургас", с което неведнъж бяха награждавани
наши съграждани за проявени героизъм и себеотрицание. Тъй като съм
убеден, че подобни постъпки заслужават уважение и поощрение, което
освен че ще стимулира извършителите, ще даде и добър пример на
съгражданите ни и особено на младото поколение, считам че трябва да
възстановим връчването на Почетната значка на Община Бургас", смята
Георги Дракалиев.
Дарик
Пътуващата изложба „Подобри гората” гостува във Варна
Пътуващата изложба „Подобри гората” гостува и във Варна. Със
съдействието на Министерството на земеделието и храните тя е част от

инициативите, с които се отбелязва Седмицата на гората. В присъствието на
зам.-кмета на община Варна Христо Иванов, на представители на РДГ –
Варна, както и на горските и ловни стопанства на територията на областите
Варна и Добрич, директорът на Североизточно държавно предприятие инж.
Веселин Нинов откри изложбата на входа на Морската градина.
„Лесистоста на България е около 40% от територията на страната. С това
богатство можем само да се гордеем. Наш дълг е да го пазим и развиваме,
така че и децата ни да се радват на даровете на природата, които са ни
завещали дедите ни и колегите, работили за благото на гората”, коментира
инж. Веселин Нинов. Той изтъкна, че гората е на всички ни.
„Затова е важно цялото общество да бъде съпричастно към случващото се в
гората. Нека със своите действия, с отношението си всички да я пазим и
подобряваме”, призова Нинов и припомни, че посланието на Седмицата на
гората, която се чества за 91-ви път, тази година е именно „Подобри гората”.
„Като домакини се радваме, че пътуващата изложба гостува в града ни и
именно пред входа на Морската градина. Община Варна разработи няколко
проекта за нови паркове – в кв. „Възраждане” и в „Младост”. Приключва
процедурата и за ПУП на парка в „Аспарухово”. Така ще се увеличи
значително площта за отдих, ще се засадят много дръвчета, ще се извърши
зацветяване, ще се създаде уютна среда”, подчерта зам.-кметът Христо
Иванов. Той припомни, че община Варна предприе и сериозен ремонт на
парка във „Владиславово”, който вече се ползва с удоволствие от хората в
района.
„През миналата година реализирахме и сериозен ремонт в историческата
част на Морската градина, където се преобразиха и алеи, и кътчета за отдих.
През следващите години имаме сериозната задача да направим проект, въз
основа на който след съответните съгласувания да се извърши реставрация
на трайната растителност. Това е изключителна среда, към която ще се
отнесем с много внимание и грижа”, категоричен бе Христо Иванов.
Дарик

Моторен делтапланер срещу комари

Засега бургазлии могат да бъдат напълно спокойни, тъй като към този
момент няма открити ларви на тигров комар от вида "Аедес албопиктус" в
Бургаска област, според последните проверки на най-характерните и
обичайни биотопи на този комар в района. Рискът за страната ни от
разпространение на вируса Зика също е минимален, заради ограничените
връзки със засегнатите държави в Латинска Америка и страните от
Карибския басейн. Въпреки това превантивното пръскане срещу ларвите на
този и другите видове комари, което тази година стартира още в началото на
март, продължава и през април.
Това стана ясно от заседанието на Общинската епизоотична комисия, в което
участваха представители на Община Бургас, РЗИ, РИОСВ, БАБХ, РДГ-Бургас,
Дезинфекционна станция, Сдружение на ловците и риболовците "Лебед" и
кметовете на населените места в общината.
Тигровият комар е потенциален преносител на вируса, само ако бъде
заразен след ухапване на завърнали се от ендемични райони комари
вирусоносители.
Превантивната ларвицидна обработка ще продължи през април и май с
въздушно пръскане с моторен делтапланер на установените биотопи, както и

на всички нововъзникнали, с цел унищожаване на евентуални ларви на
комари, преди да са се развили и излетели в околната среда. Въздушното
третиране продължава през юни, юли и август с имагоцидна обработка или
обработка на дървесната и храстова растителност в случай, че има вече
излетели насекоми.
Предстоят обработки в кв. Сарафово, тръстиковите масиви около обходния
канал на Атанасовско езеро, крайбрежните тръстикови масиви на на езеро
Вая в посока кв. Лозово, кв. Долно Езерово и кв. Горно Езерово и Комлушка
низина.
Наземните имагоцидни обработки срещу комари с топъл и студен аерозол ще
се провеждат от май до септември и ще обхванат парковете, площадките,
жилищните комплекси и квартали на Бургас.
Всички биотопни зони на комари ще бъдат под постоянен контрол и
проверки и при наличие на комари ще се правят ларвицидни и имагоцидни
обработки. Препаратите, които ще бъдат използвани са опасни само за
насекомите и са напълно безвредни за хората, бозайниците и птиците.
Самото пръскане ще се извършва нощно време, когато хората почиват по
домовете си.
Призовават се жителите през лятото също да вземат предпазни мерки, като
по-дълги дрехи, пръскане с репеленти, мрежи на прозорците и най-вече да
не оставят съдове с вода или течност да престояват на терасите или в
гаражите, за да не се създават подходящи условия и нови биотопи на
тигровия комар.
Проверка по сигнали на притеснени граждани показа, че насекомите, които
са забелязали напоследък, не са комари. Това са двукрили насекоми,
наподобяващи само на външен вид комари. Те са от рода "Chironomidae", не
могат да се хранят и да хапят, тъй като устните им органи са недоразвити.
По тази причина не представляват никаква опасност за здравето на човека.
Единственото неудобство, което създават, е високата им численост при
роенето, което е през месеците март-април.
От понеделник започва и пръскането срещу кърлежи. Вече е готов новият
график за дезакаризация на тревните площи. Третирани ще бъдат
парковете, градините, детските площадки и зоните за свободно пуснати
кучета. През април и май ще се пръскат зелените площи в детските и
учебните заведения, както и в социалните и здравни заведения.
Дезакаризацията на междублоковите пространства ще бъде през май и юни.
При обработките ще бъдат взети всички необходими мерки за опазване на
пчелите и пчелните семейства от отравяне.
Дарик

Дронове и самолети летяха над Кюстендил

30 участника се включиха в демонстрацията на любителски самолети и
планери
„Осогово
2016",Творческото
предизвикателство
„Икар",
и
състезанието с дронове в Кюстендил.
Състезанието се проведе на стадион „Осогово". Организатори на събитието
бяха община Кюстендил, ОДК, фондация „Еврика и Българската федерация
по авиомоделизъм.
Тази година за първи път имаше и състезание с дронове. Това се прави за
първи път в страната. Дроновете се пилотират от хора с каски на които имат
вградени екрани. Те могат да пилотират все едно са на самият дрон.

Състезанието бе за майсторско управление, майсторско кацане, както и за
скорост. Участниците бяха от от София ,Перник, Радомир, Дупница и
Кюстендил.
БТА
Кметът на Видин се срещна с президента на Световната ромска
организация
Кметът Огнян Ценков прие днес във Видин делегация, водена от Йован
Дамянович - президент на Световната ромска организация. Това съобщават
от общината.
На разговорите видинският кмет е подчертал, че във Видин представителите
на различните етноси живеят в разбирателство като една общност.
Коментирани са и въпроси, свързани с успешната интеграция на ромите, с
подобряване на условията за живот, възможностите за образование и
трудова реализация.
Огнян Ценков е подарил на гостите рекламни сувенири и каталози за
историческите и културни забележителности във Видин и региона. В срещата
са участвали още и заместник-кметът по хуманитарни дейности и социална
политика на общината Венци Пасков, заместник-председателят на
Общинския съвет Красимир Асенов и общинският съветник Даниил Томов.
БТА
Приключва ремонтът на църквата "Рождество Христово" в
пернишкото село Дивотино, възстановена е училищната сграда в
с.Мещица
Приключва ремонтът на църквата "Рождество Христово" в пернишкото село
Дивотино, пострадала тежко при земетресението през 2012 година, съобщи
общинският пресцентър. Храмът е паметник на културата. На мястото на
липсващия покрив вече има готов купол, а по стените няма и следа от
пукнатини. Работниците довършват подстъпа до църквата.
Напълно възстановена е сградата на училището в с.Мещица, също
пострадала от трусовете.
Кметът на община Перник Вяра Церовска и заместникът й Владислав
Караилиев са инспектирали внезапно и обекти, изпълнявани от общината в
с.Богданов дол и в кв."Църква".
БТА
Кметът на Благоевград подписа меморандум за сътрудничество в
сектора на информационните и комуникационните технологии
С подписването на меморандум за сътрудничество завърши кръглата маса за
развитие на сектора на информационните и комуникационните технологии
/ИКТ/, която се състоя в Благоевград, съобщи пресцентърът на общината.
Под документа са сложили подписите си кметът на община Благоевград
Атанас Камбитов, представители на Българската академия на науките,
Американския университет в България, Югозападния университет "Неофит
Рилски", Българската асоциация за информационни технологии /БАИТ/,

Българската аутсорсинг асоциация и Българската асоциация на софтуерните
компании /БАСКОМ/.
Сред приоритетите, които ще бъдат следвани от партньорите, подписали
меморандума, са подпомагане на икономическото и обществено развитие и
повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез развитие на
ИКТ, насърчаване на научните изследвания и връзката "наука - бизнес",
образованието по софтуерни специалности на ученици и студенти, както в
Благоевград, така и в страната.
В дискусията в Благоевград са участвали евродепутати от групата на ЕНП,
заместник-министри, представители на ИТ-компании. Кметът на Благоевград
Атанас Камбитов е представил политиката на общината за привличане на
родни и чуждестранни компании, работещи в сектора на информационните и
комуникационните технологии. Кръглата маса е организирана от община
Благоевград и БАИТ под егидата членовете на ЕНП в Европейския парламент
и в партньорство с БАСКОМ и Българската аутсорсинг асоциация.
24 часа
Фандъкова: Успях да наложа практиката да се правят велоалеи
Успях да наложа практиката навсякъде, където правим реконструкция на
булеварди, а ние правим доста, заедно с това да се включват и велоалеи, и
това ни помогна да напреднем наистина. Това каза кметът на София
Йорданка Фандъкова в предаването „Събуди се” по Нова телевизия.
„Започнахме да изграждаме сериозна мрежа от велоалеи буквално в
последните години и имаме чувствителен напредък. В последните две години
заедно със старите успяхме да стигнем до над 50 км. Това е крайно
недостатъчно, но се изисква време”, посочи тя.
„Инфраструктурата е даденост, не можем да разширим улиците повече от
това, което има в момента, но използваме европейски практики”, коментира
кметът и допълни, че се подготвят споделени трасета и намаляване на
скоростта в централните части на София.
„Работим изключително интензивно и тази година имаме заложени много
проекти. Ще кажа един, който малко се знае- довършваме над 5 км
велотрасе в момента около езерото Панчарево, един страхотен маршрут за
почивка”, подчерта Йорданка Фандъкова.
„Утре ще поканя всички на велопохода под мотото „Аз карам велосипедследвай ме”, заедно с Холандското посолство, които ни подкрепят”, каза още
тя.
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Община Сливница ще изгражда автономни електростанции
Бъдещето е в екоенергията, заяви кметът Васко Стоилков
Ще кандидатстваме по интересен проект за закупуване на електромобили и
изграждане на автономни електростанции.
Това заяви в интервю пред "Фокус" кметът на община Сливница Васко
Стоилков.
„Много се надяваме с това много услуги, за които ползваме наши
автомобили, да поевтинеят. И второ да започнем рекламирането на тази
екоенергия, защото това е бъдещето”, подчерта той.

„Колкото повече обществени организации и общини започват да ползват
такива автомобили, толкова по-бързо ще видят гражданите колко са хубави
тези автомобили и ще започне търсене на такива автомобили. Така че това
ще стане не само с реклама, но и като се вижда как действат”, коментира
Васко Стоилков.
„Предстои саниране и изграждане на отопление на читалището. Започваме
да санираме и 3 блока по новата програма за енергийна ефективност.
Проектираме улици и пътища, както и водопровод, всичко, което трябва да
се прави”, посочи кметът на Сливница.
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Променят облика на централния площад в Горна Оряховица
До 31 май общината трябва да разработи проекта и да го представи
за оценка
В Горна Оряховица стартира подготовката по първите проекти на
инвестиционната програма. Сред тях е обновяването на площада, съобщават
от екипа на кмета Добромир Добрев. До 31 май общината трябва да
разработи тези проекти и да ги представи за оценка. След одобрението им и
сключването на договор за безвъзмездна помощ с Управляващия орган на
ОП „Региони в растеж” ще започне и самото изпълнение.
Проектът за реконструкция на площада предвижда цялостна подмяна на
настилката. Развита е идеята за каскади и сух фонтан в западно
направление, или това е участъкът между Младежкия дом и Историческия
музей.
В тази част ще бъдат обособени и тематични зони за тихи игри и читалня на
открито, ще има и свободна WI-FI зона. Предвидено е също и залесяване с
нови дървесни видове с малка коренова система и широка корона за сянка.
Около дърветата ще се оформят места за сядане. В североизточната част се
предвижда обособяване на място за временна търговия с възможност там да
бъде изграждан бъдещ коледен базар, пролетен базар или други
мероприятия, свързани с обществената активност. В южната пешеходна част
ще се разположи детска площадка за деца от 3 до 6 години, изцяло
съобразена с изискванията за безопасност.
Новият площад ще бъде изграден и съобразно условията за достъпна градска
среда – навсякъде ще бъдат осигурени рампи с наклон до 5% за достъп на
хора в неравностойно положение и детски колички. Стойността на проекта
за реконструкция на пл. „Георги Измирлиев” е приблизително 3 767 000 лв.
Паралелно с реконструкцията на центъра ще се изгради и кръгово
кръстовище, като целта е да се облекчи трафикът на автомобили в
централната градска част. Предвижда се кръстовището да бъде изградено в
участъка между сградите на общината и пощата.

