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АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Благоевград: По ОП „Региони в растеж” в Петрич се санират три сгради от обществения
сектор
По ОП „Региони в растеж” в Петрич се санират три сгради от обществения сектор. Това
съобщиха от пресцентъра на Община Петрич. Включени в програмата са сградата на РУ Петрич
и РСПБЗН в общ проект „Енергийна ефективност в административни сгради на държавна
администрация” и Общинска администрация в проект „Енергийна ефективност на
административна сграда Община Петрич”. В сградата на РУ - Петрич работят 95 служители,
средно дневно има по около 30 посетители. В сградата на РСРБЗН работят 28 служители,
средно дневно има по 10 посетители. Двете сгради не са ремонтирани основно години наред.
В сградата на Общинска администрация Петрич общо 130 работещи и посетители дневно.
Предвидените мерки целят подобряване като цяло на енергийната ефективност на трите
сгради от обществения сектор. Изготвените проекти включват цялостно топлинно изолиране на
външните стени, подмяна на дограмата (врати, прозорци и гаражни врати), топлоизолация на
покрив и сутерен. Освен това в трите административните сгради ще бъдат изградени соларни
инсталации с монтаж на селективни слънчеви панели на покрива, ще бъде подменена
отоплителната система, осветителните тела ще бъдат заменени с LED осветление. Заложените
мерки са съобразени с резултатите от извършено предварително енергийно и конструктивно
обследване на сградите. Стойността на проекта за енергийна ефективност на сградата на РУ Петрич е 585 000 лева, на РСРБЗН 535 000 лева. Проектът за сградата на Общинска
администрация Петрич е на стойност 825 000 лева.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Руска Бояджиева, зам.-кмет на Община Бургас: Новите линии автобусни линии с номера 4 и 9
ще бъдат вътрешноквартални
Новите линии автобусни линии с номера 4 и 9 ще бъдат вътрешноквартални. Това каза в
предаването „Часът на Бургас“ по Радио „Фокус” – Бургас зам.-кметът по европейските
политики и околна среда в Община Бургас Руска Бояджиева във връзка с въвеждането на
новата транспортна схема в Бургас от 26 ноември. „Номер 4 ще обслужва една територия,
която на практика досега е била лишена от транспортно обслужване – кв. „Възраждане“,
обвързвайки го с централна градска част. Автобусна линия номер 9 ще бъде
вътрешноквартална линия за жилищен комплекс „Меден рудник“, която покрива както
основните жилищни зони в комплекса, така и в определени часове в деня ще обслужва „Върли
бряг“ и „Шилото“, в зависимост от интереса и натоварването по това трасе“, обясни Руска
Бояджиева. Тя подчерта, че отделно от тези вътрешноквартални линии ще има друга група
линии, която е най-многобройна, тъй като включва общо 6 линии. „Това са шест автобусни
линии, които обслужват крайните квартали на града. Това са номер 3 (старата е номер 30),
линията която обслужва кварталите Минерални бани –Банево – Ветрен. Линия номер 6 –
отново традиционно препращаме към старата линия 61. Линия номер 6 ще обслужва
кварталите Черно море и Рудник. Линия номер 7 – кв. Долно Езерово, линия номер 8 за кв.
Горно Езерово, линия номер 15 ще продължи обслужва кв. „Сарафово“ до автогара „Юг“ и
линия номер 17 за кв. „Крайморие““, каза още зам.-кметът на общината.

АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Силвия Маркова, Община Горна Оряховица: 2,30 лв. на ден са напълно достатъчно за
осигуряването на разнообразно и богато меню за потребителите на социални услуги
2,30 лв. на ден са напълно достатъчно за осигуряването на разнообразно и богато меню за
потребителите на социални услуги . Това заяви в ефира на Радио „Фокус“ – Велико Търново
Силвия Маркова, директор на Социалния патронаж в Горна Оряховица. Тя припомни, че това е
дневната сума, осигурена за „Топъл обяд“, който получават 45 жители на града. „Храната се
осигурява по проект „Предоставяне на „Топъл обяд“ в град Горна Оряховица“ и е по договор за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за осигуряване на „Топъл обяд
2016“ по оперативна програма „Храни“. Това се случва с материално подпомагане от Фонда за
европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014 – 2020 година“, обясни
експертът. Общата стойност на проекта е 16 622, 10 лв. В тази сума са включени основно пари
за хранителни продукти. „Има предвидени средства в размер на 5 % за административни
разходи и 5 % за съпътстващи мерки, които са 755,55 лв. Реално дейността по приготвянето и
раздаването й, както и цялото администриране на проекта, се прави на доброволни начала от
служителите на Домашен социален патронаж“, допълни Силвия Маркова. Храната се раздава
във всеки делничен ден, като менюто е от супа, основно ястие и хляб.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Йорданка Фандъкова, кмет на София: Разширението на бул. „Черни връх“ продължава и
очакванията ми са в средата на декември да пуснем движението по целия участък
Разширението на бул. „Черни връх“ продължава и очакванията ми са в средата на декември да
пуснем движението по целия участък. Завършен е участъкът от ул. „Филип Кутев“ до ул.
„Арарат“ и продължава строителството между ул. „Арарат“ и ул. „Флора Кънева“. Това написа
кметът на София Йорданка Фандъкова в профила си в социалната мрежа "Фейсбук".
До момента са изградени канализационна и водопроводна мрежа, тръбни мрежи за средно и
ниско напрежение, телефони и улично осветление, както и нова газопреносна мрежа.
Изградени са бордюрите. Предстои доизграждане на тротоарите и подходите към имотите.
БТА
Общинският съвет на Тунджа ще разгледа предложение за финансова помощ след природно
бедствие
На сесия Общинският съвет Тунджа ще разгледа предложение за отпускане на финансова
помощ на две семейства от село Дражево за възстановяване на щети след природно бедствие,
съобщиха от съвета. На 9 ноември ураганен вятър, придружен с проливен дъжд, отнесе
покривите на къщите им и засегна съседните постройки. На сградите са нанесени значителни
материални щети, прекъснато бе и електричеството. Следващата сесия на местният парламент
ще бъде в края на месеца.

БТА
Трети блок в Русе е саниран по националната програма за енергийна ефективност
Трета многофамилна жилищна сграда в община Русе е обновена по националната програма за
енергийна ефективност. Това съобщиха от кметството в крайдунавския град. В блока, който се

намира в кв. "Дружба-1" живеят 67 души в 36 апартамента. Шестетажната сграда с два входа
вече разполага с подменени дограми, външна топлинна изолация на стените, ремонт на
покрива и освежена стълбищна клетка на стойност близо 380 000 лева. От кметството
информираха, че предстои работа по още 22 жилищни сгради в Русе, като по този начин близо
1800 домакинства ще се възползват от мерките за безплатно реновиране на домовете. Към
момента в община Русе има 15 санирани жилищни сгради - три от тях са финансирани по
Националната програма за енергийна ефективност, а останалите 12 - в рамките на проект
"Енергийно обновяване на българските домове" по оперативна програма "Регионално
развитие" 2007-2013 година.
БТА
В Ловешка област се изпълняват над 130 договора с европейско финансиране
В Ловешка област се изпълняват 131 договора с европейско финансиране, съобщиха на
пресконференция от Областния информационен център /ОИЦ/ в Ловеч. Общо в областта са
договорени близо 52 милиона лева. По оперативните програми сключените договори са 72, на
обща стойност над 43 милиона лева. От тях 28 договора се изпълняват от общинските
администрации, а останалите от бизнеса. По Програмата за развитие на селските райони се
реализират 59 договора с обща одобрена сума на субсидията над 8,8 милиона лева. С наймного договори са общините Троян и Ловеч. Най-голям интерес има към оперативна програма
"Иновации и конкурентоспособност", като досега само по една процедура са одобрени 34
проекта от Ловешка област, от които по пет ще се изпълняват дейности и в други региони.
Общият бюджет е 28 милиона лева, от които безвъзмездната финансова помощ е за близо 18
милиона лева. По думите на Росица Денчева от ОИЦ спрямо целия предходен програмен
период договорените проекти от страна на бизнеса са се увеличили три пъти. Тя добави, че
другата оперативна програма, към която има силен интерес, е "Развитие на човешките
ресурси".

БТА
Община Радомир прекратява процедурата за предоставяне на концесия на хижа "Орлите"
Община Радомир прекратява процедурата за предоставяне на концесия за поддържане и
управление на хижа "Орлите" поради липса на кандидати. Това съобщиха от общината.
Преди около шест месеца общинският съвет даде "зелена улица" на процедурата, целейки да
бъдат създадени условия за осъществяването на спортен туризъм и други дейности от
жителите на общината. Съветниците определиха 20-годишен максимален срок на концесията.
Туристическата хижа "Орлите" е разположена в местната планина Голо бърдо. Тя е с обща
застроена площ 320 кв.м. Пътят до хижата е ремонтиран, а районът около нея е любимо място
за отдих на радомирци.
В продължение на десет години хижата е била в разпореждане на туристическото дружество
"Орлите". Според кмета на общината Пламен Алексиев през този период обектът е бил
разграбен и съсипан, а туристическото дружество се е отказало от по-нататъшното му
стопанисване.

БТА
Кметът на община Левски се надява да не се стига до криза в държавата
Надявам се държавата да не изпада в криза след резултатите от президентските избори,
надявам се да има бюджет, а в Народното събрание да има разум. Така отговори в пресклуба
на БТА кметът на община Левски Любка Александрова на журналистически въпрос.
Моето желание и желанието на кметовете по места в страната е да имаме бюджети в края на
ноември, държавата да има своя бюджет за следващата 2017 година, допълни тя. В
предходния си мандат като кмет на община Левски видях колко много време се губи от едно
правителство до друго правителство - това бави европейските фондове, проектите по тях, а
всяко забавяне е губене на време в общината и се отразява на хората, коментира
Александрова.
"Много е важно Националната програма за енергийна ефективност да продължи, да няма
пречки по реализирането й. Това е една от най-социалните програми в държавата, която
достига до всяко домакинство", бе категорична тя. Александрова припомни, че благодарение
на нея вече са санирали в град Левски над 200 апартамента. По думите й интересът към
програма е особено голям след първите санирани жилища, защото хората са се активизирали
повече, само организират се с желание да се включат в проекта.
Любка Александрова отбеляза, че като цяло общината приключва годината така, че да няма
дългове, работи по създаване на бюджета си за следващата година с надеждата "да няма
проблеми в държавата".
БТА
Община Перник се надява оставката на правителството да не се отрази негативно върху
изпълнението на оздравителния й план
Община Перник се надява оставката на правителството да не се отрази негативно върху
изпълнението на оздравителния й план, заяви в отговор на журналистически въпрос кметът
Вяра Церовска. До края на годината се очаква безлихвен заем от държавата в размер на 16
млн. лв. С половината пари ще бъдат разплатени натрупани задължания към фирми,
останалите 8 млн. лв. ще бъдат използвани за погасяване на борчове към държавата. Община
Перник разчита и на още 4 млн. лв. безлихвен заем от кабинета до края на януари. Средствата
са заложени в предложения от общинското ръководство оздравителен план за излизане от
тежкото финансово състояние. Почти всеки месец идват огромни стари задължения, коментира
още Церовска. Община Перник е натрупала 35 млн. лв. борчове.
ТОПНОВИНИ
Приключва оценката на проекти по Интегрирания план за развитие на Шумен
До дни ще приключи оценката на проектите за ремонт на училища и улици в Шумен. Това
оповести днес на брифинг зам.-кметът по икономическо развитие Росица Антонова.
Проектите са част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Шумен, а
финансирането е по линия на Оперативна програма „Региони в растеж”. Оценителната комисия
е съставена от експерти на Общината, но ще бъдат привлечени и външни специалисти. За тази
дейност държавата вече е отпуснала 139 871 лева за период от седем години и три месеца.

От сумата Община Шумен е предвидила 30 хил. лева за външни експерти. Останалите пари са
за управляващия екип на проектите.
Поради промени в новия програмен период междинните оценителни звена вече са
прехвърлени на общините. Преди дейността се извършваше от експерти на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
Така според новите изисквания проектите ще се подават в ресорното министерство заедно с
пълната оценка. При одобрение започва и реализацията им.
ТОПНОВИНИ
Пловдив ще бъде домакин на Националната аутсорсинг конференция за трета поредна
година
Пловдив ще бъде домакин на третото годишно издание на Бизнес форума “Аутсорсинг
дестинация България 2016“, който ще се проведе на 22 ноември 2016 г., вторник. Официалното
откриване на събитието ще започне в 10:30 часа в зала „Пловдив” на Гранд Хотел Пловдив.
„Аутсорсинг дестинация България 2016“, чиито организатори са Община Пловдив и
изследователската и консултантска компания „Индъстри Уоч“, продължава своето успешно
развитие и тази година ще събере под един покрив представители от бизнеса и от
академичната общност, водещи консултанти и анализатори.
Широкият регион Тракия, чието сърце е Пловдив, привлича близо 3.2 млрд. лв. инвестиции в
активи всяка година. Новите инвестиции в иновации са близо 50 млн. лв. всяка година, като с
научно-изследователска и развойна дейност са заети близо 3500 инженери и учени. Бъдещето
на индустрията и икономическият растеж ще зависи от по-тясната връзка на нови технологични
индустрии с традиционния преработващ сектор - това е и една от темите на тазгодишното
издание на форума.
ТОПНОВИНИ
Община Исперих обяви обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване
Община Исперих обяви обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди
битови отпадъци и почистване на местата за обществено ползване, съобщават от общината.
Ориентировъчното количество генерирани битови отпадъци на територията на община
Исперих годишно е в рамките на 9000 тона. Бъдещият изпълнител трябва да ги извозва до
Регионалното депо Разград, което се намира в местността “Орлян Бурлук”.
Изпълнителят по договора за обществената поръчка ще трябва да разполага с необходимите
съдове за отпадъци - 1030 контейнери с обем 1,1 м3 тип Бобър и 165 улични кошчета.
Изискването към бъдещия изпълнител на услугата е в обшинския център съдовете за смет
разположени
на ул."В.Левски", ул."Ал.Стамболийски", ул."Родопи, ул."Хр.Ботев",
ул."Ст.Караджа", ул."Дунав" и ул."Лудогорие” да се извозват ежедневно, а тези в ж.к. „Васил
Априлов” да се обслужват три пъти седмично. Сметосъбирането и сметоизвозването от всички
останали райони на Исперих да се извършва два пъти седмично. Контейнерите, обслужващи
имоти собственост на юридически и физически лица, разположени извън регулационните
линии на града трябва да се извозват веднъж седмично. В 23-те села от община Исперих
съдовете за битови отпадъци - 1,1 м³ тип Бобър и улични кошчета трябва да се обслужват два
пъти месечно.

Друго изискване към бъдещия изпълнител на услугата е да разполага със специализирани
автомобили за обслужване на съдовете за битови отпадъци, като техниката трябва да отговаря
на европейските екологични стандарти. Фирмата трябва да разполага също със специализиран
автомобил за измиване и дезинфекциране на контейнерите, самосвал и челен товарач.
Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 630 000 лв. без ДДС. Срокът за подаване на
документи за участие е 15 декември, а офертите ще бъдат отворени на следващия ден в 10
часа в заседателната зала на общината.

