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БТА
По линия на фонд "Солидарност" се очаква България да получи 10
300 000 евро заради наводненията
12 декември 2014 / 16:42
Според евродепутата от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев по линия на фонд
"Солидарност" се очаква България да получи 10 300 000 евро като помощ за
преодоляване на последиците от наводненията.По неговите думи тези
помощи ще бъдат обсъждани на сесия през следващата седмица .
"Процедурата беше изчистена в текущия месец и ще има гласуване, което
ще "отпуши" получаването на тезисредства от засегнатите страни, една от
които е България", каза евродепутатът. Запитан за развитието на
оповестената по рано от него в Силистра идея за създаване на интергрупа за
Дунавския регион в Европейския парламент, Радев каза, че вероятно през
януари следващата година ръководството на Европарламента ще продължи
тази процедура.
Емил Радев бе в Силистра, за да предаде дарение от болнично оборудване и
медицински консумативи за болниците в Силистра и Дулово. Силистренската
болница получава 51 многофункционални легла и медицински консумативи
на стойност над 112 хиляди лева, а в общинската болница в Дулово бяха
доставени още 12 легла. Дарението е осигурено от Организацията на
френските скаути.Евродепутатът се срещна и с директори на социални
заведения от Силистренска област, на които бяха предоставени хранителни
продукти, играчки, помощни средства.
Агенция "Фокус"
Томислав Дончев: Когато говорим за европейско финансиране, е
важно не движението на парите, а ефектът на инвестициите
12 Декември 2014 | 13:12
София. Фокусът на вниманието ни, когато говорим за европейско
финансиране, трябва да бъде не върху обема средства и движението на
парите, а върху ефекта на инвестициите, които правим с тях. Това заяви
заместник
министър-председателят
по
европейските
фондове
и
икономическата политика Томислав Дончев по време на годишния преглед на
оперативните програми в рамките на 9-ото заседание на Комитета за
наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка, съобщиха от
пресцентъра на Министерски съвет. Към началото на декември договорените
средства по програмите в България възлизат на над 7,5 млрд. евро, а
размерът на реално разплатените средства е близо 5 млрд. евро. Очаква се
през 2015 г. да бъде усвоен съществен ресурс за настоящия програмен
период и да стартират първите реални възможности за кандидатстване с

проектни предложения по програмите за периода 2014-2020 г. Ще трябва да
се учим без да спираме да се движим, заяви вицепремиерът Дончев.
Предстои ни трудна година, в която на практика ще се застъпят два
програмни периода, а една и съща администрация ще работи паралелно по
затварянето на изминалия и реалното стартиране на новия, посочи той.
Томислав Дончев определи изминаващата 2014 г. като трудна в контекста на
европейските фондове. Според него сега основните предизвикателства пред
системата по управление на европейските средства са интензивното
изпълнение на оперативните програми и паралелната подготовка на
инструментите за периода 2014-2020г. От качеството на работата ни сега
зависи да се върнем на пътя на засиления растеж, коментира Дончев.
Страната ни ще разчита в още по-голяма степен на европейските средства
като доказан инструмент за постигане на ускорено икономическо развитие и
намаляване на междурегионалните различия, отбеляза още той. Участие в
срещата взеха високопоставени представители на Европейската комисия и
ресорните ведомства. Витория Алиата ди Вилафранка, директор на ГД
„Регионална и градска политика“ на ЕК, коментира, че за Европейската
комисия изпълнението на оперативните програми в България е важно,
защото то е знак, че страната се възползва ефективно и успешно от
членството си в ЕС. По думите й, това е предпоставка за устойчиво развитие,
шанс за постигане на напредък за страната, а оттам и за ЕС като цяло.
Дарик news
Отличиха Община Червен бряг с награда на министъра на МРРБ
12 декември 2014 12:08
Община Червен бряг бе удостоена с престижна награда от Министъра на
регионалното развитие и благоустройството. Официалната церемония по
награждаването се състоя на 10 декември в столицата по време на
Годишната
информационна
конференция
на
Оперативна
програма
„Регионално развитие 2007-2013 г.". Министър Лиляна Павлова и кметът на
София Йорданка Фандъкова връчиха традиционните награди за най-добри
бенефициенти, изпълнили проекти по ОПРР и медии, допринесли най-много
за представянето на програмата в четири категории.
В категорията „Социална инфраструктура" бяха наградени общините Червен
бряг, Пловдив, Търговище, Пещера и Самоков, за изградени центрове за
деца от семеен тип.
„Приех тази награда като признание за труда на всички, ангажирани с този
проект, като се започне от колегите, работили за предпроектната готовност и
изработката на проекта и стигнем до настоящия екип, с който работим за
реализирането му, коментира кметът Павлин Фильовски." Всички тези хора
допринесоха в годините не само да бъдат изградени новите социални
жилища, но и да бъде успешно внедрен модела на Защитено жилище и
Център за настаняване от семеен тип, допълни още той.
С тези два нови инфраструктурни обекта Община Червен бряг първа в
областта
започна
изпълнението
на
Националната
програма
за
деинституционализация.
През изтеклия програмен период Община Червен бряг успя да реализира
проекти, финансирани чрез ОПРР на стойност повече от 8 888 390 лева.

Агенция "Фокус"
Заместник-министър Деница Николова ще открие център
настаняване от семеен тип и защитено жилище във Велинград

за
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Велинград.
Заместник-министърът
на
регионалното
развитие
и
благоустройството и Ръководител на УО на ОПРР Деница Николова ще открие
новоизградени център за настаняване от семеен тип и защитено жилище във
Велинград, съобщиха от пресцентъра на Министерство на регионалното
развитие. Обектите са финансирани по проект „Подобряване на социалната
инфраструктура за деца и младежи в община Велинград“ по ОП „Регионално
развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР и от държавния
бюджет на Република България. Общият бюджет на проекта е 1 088 123,73
лв. Официалната церемония ще се състои на 13 декември 2014 г. от 12.00
часа на ул. „Славянска” № 5 във Велинград.
Агенция "Фокус"
Министър Ивелина Василева: Изпълнените и въведените в
експлоатация обекти в сектор „Води” вече обслужват 250 хил. души
12 Декември 2014 | 18:20
София. Към настоящия момент изпълнените и въведените в експлоатация
обекти в сектор „Води” вече обслужват 250 хил. души. Това каза министърът
на околната среда и водите Ивелина Василева при представянето на
резултатите от ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.”, предаде репортер на
Агенция „Фокус”. По думите на министъра населението, което се обслужва от
проекти в процес на изпълнение наближава близо 2 млн. души. Тя отбеляза,
че благодарение на водните проекти жителите на страната могат да се
похвалят с по-добри условия на живот. Министърът отчете, че загубите на
вода във водоснабдителната мрежа са намалели.
„Голяма част от населението на България вече е свързано с
канализационната система. Чрез проектите, които реализирахме и
подпомогнахме в големите общини, да изградят екологични системи за
градски транспорт, ние подкрепихме и политиката, която за подобряване на
качеството на въздуха. Само мерките, реализирани по ОП „Околна среда
2007-2013г.”в Столична община доведоха до намаляване с 5 пъти на
замърсяването с фини прахови частици. В още четири големи града се
подновява градския транспорт. Доставени са 20 трамвая, 10 метровлака ,
126 тролейбуса”, каза министър Ивелина Василева.
БТА
Троянският край е най-живият занаятчийски център в страната
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Троянският край е най-живият занаятчийски център в страната. Това е
показало изследване по проекта на няколко институции "Отключване на
културния потенциал на народните художествени занаяти", заяви днес в
Музея на занаятите в Троян Димитър Василев, изследовател на занаятите от
Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при
БАН. Той участва в неформална среща със занаятчии и музейни специалисти
по случай днешния празник, посветен на Свети Спиридон - покровител на
занаятите.По думите на Василев в Троянския и Ловешкия край има наймного майстори занаятчии. "Тук продължава да се пренася многовековната
традиция на занаятчийски център. Хората не спират да работят и
да се опитват да направят нещо различно и уникално", каза още
специалистът. Според него в региона занаятчиите са поне 350-400, а водещи
занаяти са керамиката и обработката на дърво. Сред основните проблеми на
хората, занимаващи се със занаят, са многото прекупвачи, нелоялната
конкуренция и липсата на контрол на качеството. Днешният празник в Троян
започна с празнично шествие от Музея на занаятите до храма "Света
Параскева", където бе отслужен водосвет. След това в музея гостите имаха
възможност да видят демонстрации на иконопис и дърворезба от деца, да се
запознаят с интернет платформата "Добавена реалност". Присъстваха на
презентация за занаятите и откриване на изложба с творби на майстори
занаятчии. Възпроизведена бе и стара традиция - връчване на "тестир" майсторско свидетелство на новоприети майстори. Те бяха връчени от
майстора по керамика Николай Йонков. Той пожела на новите майстори да
обичат занаята си, да го усъвършенстват, да го предават на всеки, който
могат, за да се развива, да не се страхуват от конкуренция.Своето
приветствие отправи кметът на община Троян Донка Михайлова, която също
се ангажира през следващия програмен период да се заложи проект за
обновяване на Диковата къща, където троянските занаятчии ще могат да
излагат произведенията си.
На празника присъства и Магдалена Ангелова, председател на Националната
задруга на майсторите на народни художествени занаяти.
БТА
Кметът на Плевен се е срещнал с инвеститорите, които строят нов
завод в града
12 декември 2014 / 18:13
Кметът на Плевен проф. Димитър Стойков се е срещнал с инвеститорите,
които строят нов завод в града. Това съобщи пресцентърът на общината.
Управителят на компанията "Нексанс Аутоелектрик" Инго Херцог и
генералният директор на "Електрокабел България" Кемал Хасан са заявили,
че новопостроеното предприятие за автомобилни кабели ще бъде открито в
началото на идната година. На церемонията ще бъде показана и първата
произведена продукция.Представителите на "Нексанс Аутоелектрик" са
благодарили на община Плевен за оказаното им съдействие за реализацията
на тяхната инвестиция, която е най-голямата в града през последните
години.

По време на разговорите те са представили намеренията си за
осъществяването на втори етап, предвиждащ разширяване на завода и
разкриване на нови работни места.
БНР
Евакуираните жители на Нова махала имат нужда от топли завивки,
храни и вода
публикувано на 12.12.14 в 09:59
От топли завивки, консервирани храни и минерална вода имат нужда
евакуираните жители на николаевското село Нова махала. Водата е
започнала постепенно да се оттегля, след като в ранния следобед вчера
изпусканото количество водни маси от яз. „Копринка“ са спаднали от 120 на
80 куб. м/сек. "Разполагаме с 3 високопроходими машини и техника на
Пожарната служба и Гражданска защита. Това е достатъчно за да се извозват
хора", съобщи за Радио Стара Загора Косьо Косев кмет на община
Николаево.
БТА
Обстановката в Старозагорска област се нормализира
12 декември 2014 / 14:50
Цялостната обстановка в област Стара Загора постепенно се нормализира и
успокоява. Това стана ясно след проведеното днес заседание на Щаба за
изпълнение на Областния план за защита при бедствия в област Стара
Загора, съобщават от пресцентъра на областната администрация. Нивото на
водата във язовир "Копринка" и реките Тунджа и Сазлия, както и на техните
притоци спада бавно и устойчиво. За евакуираните жители от общините
Раднево и Николаево са осигурени топли помещения, храна и вода. До края
на деня ще бъдат доставени 6 химически тоалетни в подбалканския град.
Водата във водопреносната мрежа на село Нова махала е годна за пиене.
След оттеглянето на водата експерти от Напоителни системи ще направят
втори оглед в района на скъсаната дига на река Тунджа в местността "Синият
вир", която се намира на около 7 км от селото и ще изготвят предложение за
конкретни мерки за отстраняване на проблема. Според кмета на Николаево
Косьо Косев не е изключено дигата да е била прокопана предварително с
цел добив на инертни материали. Експертна група от ОПУ Стара Загора и
община Мъглиж е на място в компрометирания участък от пътя Ветрен Сливито. Обсъждат се мерки за укрепването му. Няма селища без ток и вода
в Старозагорска област. Изключение прави село Борущица, където екипи
работят по отстраняване на техническа авария, чието възникване не е
свързано с наводненията. В област Стара Загора няма затворени и
непроходими пътища. Водата по водопреносната мрежа на селата Елхово,
Пшеничево, Сърнево и Бенковски все още не е годна за пиене. Резултатите
от пробите на питейната вода от РЗИ ще станат ясни в началото на

следващата седмица. Остава бедственото положение в Николаево, Мъглиж,
Раднево и Гълъбово.
Агенция "Фокус"
В община Смолян ще се проведе благотворителна кауза за раждане
на повече бебета в града
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Смолян. В община Смолян ще се проведе благотворителна кауза за повече
бебета в града, съобщиха от пресцентъра на общината. Фондация „Искам
бебе”, съвместно с Община Смолян, организира благотворителна инициатива
с продажба на художествени произведения и ръчно направени продукти.
Благотворителният базар ще се състои във фоайето на Родопски
драматичнен театъра „Николай Хайтов” - Смолян на 26 декември от 16.00 до
20.00 часа. Водещ на събитието ще бъде Веселина Бабаджанкова, която от
сърце подкрепя благородната кауза. Събраните средства ще се разпределят
между нуждаещи се от финансова подкрепа двойки с репродуктивни
проблеми от община Смолян. Входът е свободен. В 18.00 часа ще започне и
специалната празнична програма с гайди, песни, танци и много добро
настроение. Всеки, който желае да подкрепи семействата от Смолян, борещи
се за дете, ще има възможност да закупи уникални произведения на
изкуството, картини, скулптури и други предмети, дарени от приятели на
каузата. „Очакваме ви! За да се раждат повече жадувани родопчанчета!” С
този призив се обръщат организаторите на събитието към гражданите на
Смолян. От изключително важно значение ще бъде и финансовата подкрепа
от представители на местния бизнес, като всеки дарител подписва договор
за дарение и дарената сума се внася по банков път. При сключване на
договор с Фондацията, дарителят получава и Дарителско свидетелство. След
започване на лечението, средствата, предоставени от дарителя се превеждат
в клиниката, където пациентът е избрал да се лекува. Дарителят има право
да получи информация за резултата от лечението, съобщи Вера Вулджева,
член на УС на фондация „Искам бебе” и координатор за област Пловдив.
Координаторът за Смолян е Мария Караиванова, която също е заченала инвитро и е готова, и оказва помощ и подкрепа на двойки с репродуктивни
проблеми. Фондация „Искам бебе” са помогнали досега на десетки смолянски
семейства да се сдобият с рожба. А в момента са подпомогнали едно
семейство с 2500 лв. , а на друго предстои да се окаже финансова помощ от
2000 лв. Фондация „Искам бебе” е организация с нестопанска цел, която от 8
години подпомага, дискутира и поставя на общественото внимание
проблемите за репродуктивното здраве на семействата в България. Както
вече информирахме, Общинският съвет в Смолян единодушно гласува в края
на месец ноември т.г. да се създаде местен фонд „Ин витро” за финансово
подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми от общината. От този
фонд се предвижда да бъдат финансово подпомагани смолянски двойки,
които не могат да се възползват от националния „Център за асистирана
репродукция” към Министерство на здравеопазването. За да осъществят найголямата си мечта – да станат родители, тези семейства се нуждаят от голям
финансов ресурс между 2 000 – 7 000 лева, в зависимост от индивидуалния
план за лечение.За много от тях това е непосилна сума!Кметът Николай

Мелемов, който беше вносител на докладната в общински съвет, посочи, че
ще дари лични средства в този фонд. Общинските съветници приеха и
Правилник за тази дейност.
БТА
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От днес започна приемът на молби за ползване на обществената трапезария
в Добрич. За пета поредна година 112 социалнослаби ще могат да получават
топла храна от януари до април, обясни началникът на общинския отдел
"Здравеопазване и социална политика" Иванка Титова.
Желаещите да се възползват от социалната услуга могат да подават молби до
17 декември. Могат да кандидатстват хора, които получават месечни
социални помощи, лица, които нямат доходи и близки, които да се грижат за
тях, както и самотноживеещи, хора с минимални пенсии, скитащи и
бездомни.
Доставянето на храната ще започне от 5 януари всеки работен ден от
понеделник до петък. Одобрените за социалната трапезария ще получават
супа, основно ястие и хляб. Когато в края на месеца има остатъчни средства,
се осигурява и десерт, обясни Иванка Титова. Храната се разнася от
Домашния социален патронаж и се предоставя в пенсионерски клуб на ул.
"Отец Паисий" 82 и в трапезарията на храма "Света Троица". Социална
трапезария в Добрич функционира и в момента. Тя започна отвори врати
през октомври и ще продължи да работи до края на декември.
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Проектът "Подаваме си ръце за по-добро бъдеще" представи днес
Регионалната занаятчийска камара в Кюстендил. Целта на проекта е да
подобри икономическото състояние на занаятчиите и малките и средни
предприятия от трансграничните райони Кюстендил и Крива паланка
/Македония/, чрез изграждане на дългосрочни форми на сътрудничество. По
проекта е придвидено проучване на художествените занаяти и бизнеспродукти в региона, както и патентоване на местни произведения.
БТА
Паркът "Слънчева градина" и площадът "Алеко Константинов" в
Монтана бяха открити след основен ремонт
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Паркът "Слънчева градина" и площадът "Алеко Константинов" в Монтана
бяха открити официално от кмета на града Златко Живков след основен
ремонт, направен през последните шест месеца.В парка е сменена изцяло
настилката по алеите и са оформени нови алеи, монтирани са пейки,
осветление със соларни батерии, чешми, рекламни пана. На площад "Алеко
Константинов" в центъра на Монтана е сменена настилката, оформени са
места за автомобили и търговия, градинки, алеи. Двата проекта се
финансират от оперативната програма "Регионално развитие" на ЕС. Те ще
допринесат за модернизиране на града и за привличане на туристи, обяви
кметът на Монтана Златко Живков.
БТА
Турски инвеститори са проявили интерес към промишлената зона на
Сливен и към покупка на земеделска земя в района
12 декември 2014 / 14:57
Турски инвеститори са проявили интерес към промишлената зона на Сливен
и към покупка на земеделска земя в района, съобщиха от пресцентъра на
общината. Това е станало известно по време на работна среща на турска
делегация с кмета на Сливен Кольо Милев, неговите заместници, Иван
Върляков - изпълнителен директор на Регионалната асоциация на общините
(РАО) "Тракия", и кметове от общината. Кметът Милев е запознал гостите с
възможностите за инвестиране в Сливен в различни сфери - икономика,
туризъм и селско стопанство. Направено е било представяне на общината,
разкриващо нейните географски, икономически, исторически и туристически
характеристики.
Визитата на турската делегация е била по линия на РАО "Тракия". Милев е
отбелязал важната роля на доброто сътрудничество между българската
организация и нейния еквивалентв Турция - "Тракиякент", за развитието на
общините, членуващи в тях.Турските представители днес ще се включат в
заседание на РАО "Тракия" в Стара Загора, което ще бъде председателствано
от кмета на община Сливен Кольо Милев, председател на асоциацията.
БТА
Гълъбово ще има улично осветление
12 декември 2014 / 13:23
До три дни след съгласуване с EVN и ЕСО общината започва поетапно
пускане на уличното осветление на цялата община Гълъбово. Това съобщи за
БТА кметът Николай Тонев.В ход е осушаването на подстанция "Гълъбово".
Кметът на Гълъбово изрази надежда, въпреки ниските температури,
дейността да приключи по-бързо и да бъде възстановено нормалното
електрозахранване в общината.

БЛИЦ
Вълшебна боя пази спирките в София
12 дек. 2014, 10:02
С вълшебна боя ще бъдат боядисани старите и ръждясали елтабла по
спирките в столицата. Освен естетичен вид, специалното багрило не
позволява върху тях да се залепят плакати и обяви, обясниха от Центъра за
градска мобилност. При всеки опит да се залепи афиш, той пада. Преди да се
сложи вълшебното мазило, стълбът се почиства, шлайфа, грундира и се
нанася хидроизолационен слой боя, която не позволява да има процес на
корозия.Първите 108 табла са в окаяно състояние не само заради
климатичните условия, но заради градски художници. По тях има залепени и
различни рекламни материали на зидари и коминочистачи.
Освен промяната за старите от Столична община обявиха и поръчка за още
420 говорещи спирки на градския транспорт. Прогнозната стойност на
поръчката е 1 978 200 лв. или по около 4700 лв. на стълбче. Средствата са
от спестявания от проекта за интегриран градски транспорт, който се
финансира от оперативна програма “Регионално развитие”. Новите табла
трябва да бъдат доставени и монтирани до 30 август 2015 г. С тях почти
половината от общо 2520 градски гари ще са оборудвани с говорещи
стълбове.
През тази година общината постави 600 броя табла, но столичани масово се
оплакват от тях. Проблемът е, че на цифровите табла се подава аналогов
сигнал и това пречи на синхронизирането на софтуера на системата,
поясниха от Столичната община.
Дарик news
В „Южен“ готвят акция за премахване на незаконни гаражи
12 декември 2014 13:54
дминистрацията на район „Южен“ подготвя акция за премахване на
незаконни гаражи, собственост на некоректни платци.
Това стана ясно по време на днешния отчет на кмета Валентин Василев за
свършеното през тази година. По думите му в бюджета за 2015-та година са
предвидени 35 хил. лева за премахване на гаражи, като се очаква акцията
да стартира в края на януари.
Василев бе категоричен, че през следващата година в района ще се наблегне
на ремонт на тротоарни настилки и десетина улици.
Отделно ще бъдат разширени част от фитнес площадките на открито и
облагородени междублоковите пространства.
Дарик news
Кампания за ролята на етносите в културното многообразие на
Европа ще се проведе в Кюстендил

12 декември 2014 07:55
Информационно-разяснителна кампания за ролята на етносите в културното
многообразие на Европа ще се проведе от 8 до 12 декември в осем града на
страната. Инициативата е част от Комуникационната стратегия на България
за Европейския съюз. Целта е да се повиши степента на информираност по
темата за признаване и опазване на универсалните културни ценности на
културно многообразие.
Предвижда се провеждането на дискусионни форуми в градовете Търговище,
Монтана, Хасково, Пазарджик и Кюстендил. В тях участие ще вземат
представители
на
регионални
библиотеки,
музеи,
читалища,
неправителствени организации и др. Ще бъде обсъдено мястото на
етническите общности и интегрирането им чрез включването им в културния
живот на страната.
Откриването на семинара в Кюстендил ще бъде от 14 часа в залата на
община Кюстендил.
БНР
До края на годината физическите и юридическите лица трябва да
подадат декларация за имоти, които няма да се ползват през
следващата година
публикувано на 12.12.14 в 15:03
Само по този начин те няма да бъдат облагани с такса битови отпадъци,
съобщават от община Гоце Делчев. Декларациите се подават в сградата на
общинската администрация или в отдел Местни данъци в Данъчна служба.
Комисия извършва проверка на обектите, след което се прави одобрение на
декларацията. Също така лицата не трябва да имат неизплатени задължения
към общината. Периодично през годината също се извършват проверки на
обектите. При установяване на консумирана ел. енергия, собственикът на
обекта бива санкциониран, а също така плаща такса битови отпадъци в
двоен размер. Декларации, подадени след 31 декември не се разглеждат.
Над 400 лица и 100 фирми бяха освободени от такса сметосъбиране и
сметоизвозване за 2014 година в Община Гоце Делчев.
Plevenutre.bg
Завърши ремонтът на пътя между Реселец и Бресте
12 декември 2014, 16:15 |
Близо 400 хил. лв. бяха отпуснати за възстановяване на пътя
Приключи ремонтът на проблемния пътен участък между Реселец и Бресте. В
края на миналата година Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет отпусна близо 400 хил. лв. за
възстановяване на пътя.
За тази сума Община Червен бряг бе кандидатствала по проект, подкрепен в
последствие от Областния управител на Плевен. Активизирало се преди две

години свлачище бе причина за тежкото аварийно състояние на участъка,
затова ремонът беше крайно наложителен. Още повече, че това е
единствения път, свързващ село Бресте с останалите селища от
червенобрежко.
С отпуснатите 381 826 лева бяха стабилизирани откосите от двете страни на
пътя, в местността „Белилото”. Срутището бе укрепено в долния му край със
силова конструкция от типа „армиран насип”. Изпълнението бе извършено
последователно, на отделни участъци, като за всеки участък, след изкопните
работи, веднага бе направена дренажната основа и подпорна конструкция до
определено ниво, гарантиращо стабилитета му. Армираната насипна
подпорна конструкция бе изпълнена със „зелено”, т. е. затревено лице,
оформено с габиони. Повече от 2 000 кв.м. е площа на затревените и
охумусени скатове, а за изпълнение на габионите са вложени над 243 кв.м.
трошен камък. Допълнително още 143 тона трошен камък е насипан над
габионите за изграждане на скатовете. Скатовите води ще се събират и
отвеждат от възстановения и бетониран водосток, разположен зад короната
на армонасипа. Така проходимостта на пътя отново бе възстановена, а
преасфалтираната настилка е повече от 1200 кв.м. Положени са и нови
бетонови бордюри – общо 180 линейни метра, изградена е също и 222 м.
предпазна ограда.
„Благодарен съм, че общинското и областното ръководства погледнаха с
разбиране на проблемите на хората и в малките населени места. Хората вече
може да са спокойни, до селото се пътува безопасно и сигурно”, казва
кметът на Бресте, Николай Ненчев.
Plevenutre.bg
В Плевен обсъдиха мерките срещу птичи грип
12 декември 2014, 15:16
С изискванията ще бъдат запознати собствениците на птицевъдни обекти
Областната
епизоотична
комисия
в
Плевен
определи
мерки
за
предотвратяване на инфлуенца по птиците на територията на 11-те общини в
региона. Това съобщи пресцентърът на Областната администрация.
Кметовете на общините ще издадат заповеди за спазване разпорежданията
на Заповедта на Изпълнителния директор на БАБХ. С изискванията ще бъдат
запознати собствениците на птицевъдни обекти. Орнитоложки, ловнорибарски дружества и държавните горски стопанства ще организират
проверки за наличие на болни и загинали диви птици.
От ветеринаро-медицинския контрол в животновъдните обекти ще се
извършват периодични клинични прегледи. Те ще вземат сондажни проби за
вирусологично изследване на домашни и диви птици. С цел приемане на
мерки за предотвратяване възникването на инфлуенца по птиците на
територията на Плевенска област, трябва да се проведат заседания на
общинските епизоотични комисии.
Предвижда се и изготвяне на предложение до Министерството на финансите
за финансиране на бюджета за 2015 г. Средствата ще са определени за
дезинсекционни мероприятия от общините на Плевенска област за
ограничаване на популацията от комари.

Moreto.net
Варна била първенец по харчове за обработване на отпадъци
12 Декември 2014 19:21
Варна е единствената община в страната, която харчи една трета от парите
за чистота за обработване на отпадъци. Това стана повод за коментари на
заседанието на финансовата комисия към Общинския съвет, предаде
репортер на Moreto.net. Общинарите се зачудиха защо и през следващата
година морската столица ще даде повече пари по това перо.
За 2015 година за дейност „Чистота“ в морската столица са предвидени общо
26 млн. лв. По първоначални разчети за сметоизвозване и сметосъбиране ще
бъдат дадени 8,7 млн. лв. От тях разходите за събиране на битови отпадъци
и транспортирането им до завода за преработка ще струва 8,51 млн. лв. За
разделно събиране са предвидени 80 000 лева, за контейнери и кофи – 30
000 лева, за GPS система – 25 000 лева и за обслужване на Морската
градина – 55 000 лева.
Малко повече от 7,3 млн. лева ще струва поддържането на чистотата на
териториите за обществено ползване. Заложената за обезвреждане на
битовите отпадъци в завод за преработка сума е в размер на почти 10
милиона лева.
От ресорната комисия по финанси в общината обясниха, че при
актуализацията на бюджета за тази година парите за сметопочистване и
сметоизвозване са увеличени. Причина за това било увеличение на ДДС и
преходен остатък от миналата година.
БТА
Кметът на Русе се е срещнал с млади пианисти
12 декември 2014 / 12:52
Младите пианисти от Националното училище по изкуствата в Русе Йоана
Делимаркова и Николай Димитров, лауреати от международния конкурс за
пиано и струнни инструменти на "Американ протеже", са се срещнали днес с
кмета Пламен Стоилов. Това съобщиха от общинската управа в града. Двете
деца са изказали благодарност за подкрепата, която община Русе и
общинската фондация "Русе - град на свободния дух"са оказали за участието
им в Ню Йорк, където наскоро са имали концерт в "Карнеги хол". Младите
пианисти са подарили на кмета Стоилов копия от получените грамоти и от
програмата на концерта.
БТА
Коледни ястия ще бъдат подредени на трапеза в центъра на
Димитровград
12 декември 2014 / 12:45

Конкурс за обредни хлябове и питки, за постни и месни ястия, както и за
сладки изкушения, обяви за поредна година община Димитровград. Богатата
и атрактивна Коледна трапеза ще бъде подредена утре от 12.00 часа на
площад "България" в града.От общината отправят покана към младите
домакини, към опитните баби и техните внучета, както и към сръчните мъже,
да докажат кулинарния си усет към празничната трапеза. "Покажете своите
кулинарни умения и ни разкрийте тайните на своите рецепти, които се
предават от поколение на поколение, оцветени от шарената палитра с
вкусове и аромати на българската кухня", отправят призив от общината.
Отличените ще бъдат поощрени и с парични награди по сто лева.
БТА
В Плевен отбелязаха 30 години от създаването на музейния комплекс
в града
12 декември 2014 / 10:39
В Плевен бе отбелязана 30-годишнината от създаването на музейния
комплекс в града. По този повод кметът на града проф. Димитър Стойков
връчи на директора на Регионалния исторически музей Владимир Найденов
Почетен плакет на община Плевен.На тържествено събрание проф.Стойков
отбеляза, че плевенският музей се е превърнал в храм на националната
памет. Музейните специалисти бяха поздравени и от заместник-областния
управител Красимир Иванов. За отбелязване на годишнината бе представена
колекция от непоказвани материали - 30 бронзови и керамични лампи,
открити при археологически разкопки, старопечатни книги от 19 в., руски и
български икони от 19 в., колекции от стари фотоапарати, радиоприемници и
пишещи машини, тъкани и накити, беломорска фауна. По повод годишнината
археологът Теодора Ковачева представи новата си книга. Музейният
комплекс е настанен в стара сграда, построена по италиански проекти в края
на 19 в. Тя е преустроена и е приспособена за музей за три години и през
1984 г. е открит новия комплекс. Той е създаден по проект на архитект Иво
Петров - авторът на проекта и на Плевенската панорама, художникпроектант на експозицията е Злати Чалъков. Сградата е обявена е за
паметник на културата с национално значение. Комплексът е сред найголемите по рода си извънстолични музеи с експозиционна площ от 8 хиляди
кв.м., в която са показани над 10хиляди оригинални, автентични ценности.
Дарик news
Пак спасяват Тубдиспансера с общински пари
12 декември 2014 17:40
202 000 лв. за заплати на персонала в Тубдиспансера за периода 1 май 2014
– 31 декември 2014 г. да залегнат в бюджета на Варна за 2015 г. Това
приеха на днешното си заседание съветниците от комисията по финанси към
местния парламент. Решението дойде след искане от страна на управителя
на лечебното заведение.

Съветниците приеха за пореден път да финансират болницата, но поискаха
от комисията по здравеопазване да изготви предложение за справяне с
проблемите на лечебното заведение. Според председателя на комисията по
финанси Тодор Балабанов трябва да се вземат мерки, тъй като
непрестанното отпускане на финансова помощ не е решение на проблема.
„Това не може да продължава вечно. Всяка година по това време имаме един
и същи казус. Апелирам към здравната комисия да предложи някакво
адекватно решение“, каза Балабанов.
Думите му бяха подкрепени от всички съветници, като Янко Станев от СДСДА припомни, че през 2012 г. на сесия на общинския съвет е било взето
решение болницата да се реформира.
„Тъй като тези хора са без заплати, обслужват граждани на Варна и цяла
Североизточна България, предлагам да гласуваме заплатите, но да има
предложение от здравната комисия за реформи. Но не предложение за
финансиране от общинския бюджет и да продължаваме по същия начин“.
На днешното заседание на комисията по финанси общинските съветници
приеха и актуализацията на бюджета за 2014 г., план сметка за дейност
„Чистота“ за 2015 г. и получаването на безлихвен заем за новите 30
тролейбуса.
DobrichUtre.bg
В община Шабла осигуряват места при бедствени ситуации
12 декември 2014, 13:51
Ще откриват социалния патронаж в село Ваклино.
Изготвен е списък на самотно живеещите възрастни, хора с трайни
увреждания и трудноподвижни лица в община Шабла, съобщи кмета проф.
Райна Бърдарева, цитирана от „Фокус”.
Освободени и приспособени за оказване на първа помощ са помещения в
старата болница на Шабла, където да бъдат приютени нуждаещи се хора при
евентуални бедствени ситуации.
Общината разполага със Социална трапезария и патронаж. Работи се по
документацията за разкриване на филиал на Социалния патронаж в село
Ваклино. Кметът коментира, че тенденцията е много лоша, тъй като хората
застаряват и има все по-голяма нужда от тази услуга. 130 души обслужва
социалното звено и се оказва, че този капацитет е недостатъчен. Това
именно налага и разширяване на услугата с предстоящото разкриване на
филиал.
Rtv.news
Таня Христова получи специалната награда за принос в конкурса
"Сграда на годината" за 2014 г.
Петък, 12 Декември 2014 12:32
За 13-и пореден път конкурсът „Сграда на годината“ направи преглед на
най-хубавите сгради на България през изтичащата година. Конкурсът е под

патронажа на МРРБ със съдействието на браншовите организации в
архитектурата, инвестиционното проектиране и строителството. В него
участваха 77 новоизградени или реконструирани публични и частни проекта,
завършени през 2014 г., те бяха оценени от жури от 27 водещи експерти и
представители на бизнеса и културата с председател Деница Николова, зам.министър на регионалното развитие. Отличените сгради бяха обявени на
галацеремония на 10 декември.
На събитието Таня Христова, кмет на община Габрово, получи специалната
награда за принос в развитието и опазването на културно-историческото
наследство и иновативен подход при представяне историята на габровската
индустрия за Интерактивен музей на индустрията.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова
връчи наградата в категорията"Индустриални проекти - технологично
обновление и разширение" на Серж Смит, изп. директор на "Италчименти
Груп България" за реконструкция на инсталация за клинкер и цимент на
"Девня цимент", за изпълнител - на Уанг Бин, изп. директор на Си Би Ем Ай
кънстракшън, за проектант на Марин Йорданов, изп. директор на "И Кю И
България". Много сме щастливи, че успяхме да изградим в изключително
кратки срокове най-високата индустриална кула в България с помощта на
отличните български професионалисти и получаваме тази престижна награда
от министър Павлова, която направи и първата копка на обекта през 2012 г.,
заяви Уанг Бин.
Столичният кмет Йорданка Фандъкова и зам.-кметовете Ирина Савина и
Мария Бояджийска получиха няколко отличия за София. В категорията
"Сгради паметници на културата" на първо място е столичната Централна
минерална баня в столицата, адаптирана за музей за история на София.
Специална награда за принос в изграждането на екологична инфраструктура
беше дадена на Инсталация за биологично третиране на площадка „Хан
Богров”. Националният музеен комплекс в София (известен като
"Българският Лувър") е отличен при "Сградите - съвременна културна
инфраструктура", наградата получи зам.-министърът на културата Бони
Петрунова. В категорията "Социална инфраструктура" е отличено новото
детско заведение „Зайченцето бяло” в с. Герман край столицата. Като
пример за успешно усвояване на европейско финансиране беше дадена
столичната инсталация за биологично третиране, реализирана по ОПОС и със
заем от ЕИБ, изтъкна кметът Фандъкова. Столична община беше отличена и с
грамота за инвестиции в подкрепа на „Визия за деинституционализация на
деца в неравностойно положение” за „Център за настаняване от семеен тип,
район Връбница” и „Защитено жилище в ж.к. Дружба 1”.
Две отличия получи от името на община Пловдив получи от името на община
Пловдив Димитър Кацарски, зам.-кмет, за Античен стадион на Филипопол специална награда за ревитализация в конкурса и наградата на публиката.
Античният стадион на Филипопол бе избран в онлайн гласуване - от общо
подадени онлайн 12 427 гласа за 77 сгради за Античния стадион на
Филипопол са гласували 3 623.
Три награди отидоха в община Русе. Специалната награда за
научноизследователски център получи „Канев Център” при Русенски
университет „Антгел Кънчев”, получена от ректора проф. Христо Белоев.
"Екомузеят" на община Русе получи специално отличие и грамота в
категория "Сградите - съвременна културна инфраструктура", връчени на
зам.-кмета Димитър Наков. "Доходното здание" в Русе беше отличено от
проекта „Емблематичните сгради на България” с подкрепата на "Алфа банк",

който има за цел да популяризира 12 знакови сгради от миналото на
България. След кампанията за възстанояване на Боянската църква през 2006
– 2008, както и възстановяването на музея „Колю Фичето” през 2010 г. тази
година конкурсът "Сграда на годината" подкрепи проекта „Емблематичните
сгради на България”.
Специалната награда
за
иновативен
подход
при
интерпретиране
самобитността и високата културно-историческа ценност на Средновековен
манастирски комплекс „Св. Анастасия” получи община Бургас, отличието
беше връчено на Атанаска Николова, зам.-кмет на общината.
Георги Козарев, кмет на Пещера, взе от името на общината наградата в
категорията "Градска среда и ландшафтни паркове" за проекта за
реставрация на античната крепост „Перистера”.
Кметът на Ботевград Георги Георгиев получи отличието за най-добър спортен
обект за годината - „Арена Ботевград”, в конкуренцията на новите спортни
зали в Нова Загора, Сливница и Свиленград.
Владимир Георгиев, кмет на община Самоков, получи плакет за инвестиции в
подкрепа на „Визия за деинституционализация на деца в неравностойно
положение” за „Център за настаняване от семеен тип”. Община Варна също
беше отличена с плакет за инвестиция в образователна инфраструктура за
целодневна детска градина „Жирафче”. Стара Загора получиплакет за
инвестиции в образователна инфраструктура и градска среда за „Целодневна
детска градина”, „Преустройство на ЦДГ 5 и обществен център за ранно
детско развитие” и „Реконструкция на централен покрит зеленчуков пазар”.
При "Обществените сгради с бизнес предназначение" победителят е
"Инфинити Тауър", "Теленор България" получава награда за иновативна
концепция при трансформация на работна среда.
Германският инвеститор "Витте Аутомотив" е отличен за завода за
електронни и механични части за автомобилната индустрия в Русе в
категорията "Производствени и логистични сгради".
"София Ринг Мол" е на първо място в "Търговски сгради".
В категорията "Сгради образование" победител е Американско-английската
академия с новия си учебен комплекс край село Лозен.
При жилищните сгради отличена е жилищна група от редови еднофамилни
къщи с инвеститор „Асентив Мениджмънт”.
В категория "Хотели и ваканционни комплекси" победител е ВИП апарт хотел
„Аполония Ризорт”, при "Сгради здравеопазване" - болничен комплекс
Пълмед в Пловдив.
В категорията "Сгради с елементи на зелена архитектура" победителят е
Сграда 1 от Логистичен парк „Ист Ринг” в София.
Троян днес
Промени в три Наредби предлага кметът Донка Михайлова
12 декември 2014
За поредна година със Заповед на Кмета на общината се назначава комисия
от експерти, която прави анализ на действащите нормативни актове
/Наредби, Правилници, Вътрешни правила и др./. Целта е да се въведат в
съответствие с приетите актове от по-висок ранг през текущата година и да
се хармонизират текстовете.

Промените, които се предлагат в Наредбата за определяне реда за поставяне
на преместваеми обекти и реклами на територията на общината, се налагат
тъй като същата е приета с Решение на ОбС-Троян през 2004 година. Не са
правени изменения и допълнения. След анализа се установи, че има
неясноти и противоречия със Закона за устройството на територията.
Съществуващите несъответствия със сега действащите разпоредби на ЗУТ е
основание да се приемат измененията и допълненията в наредбата. Целта е
да отговори в по-пълен обем на възникналите през това време общественоикономически отношения. Предложенията обхващат и нови моменти, които
липсваха или не бяха обхванати в досега действащата Наредба. С промените
ще се предотвратят случаи, при които възникват спорни моменти, ще се
събират навременно таксите, текстовете са хармонизирани с останалата
нормативна уредба на Общинския съвет.
Във връзка с необходимостта от ясно регламентиране на отношенията при
ползването на общински терени /пазари, панаири, тротоари, улични платна
и др./ за извършване на търговска дейност, се предлагат изменения в
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на общината. С промените Общината си поставя за
цел справедливо и коректно определяне на ползваната площ и цените,
облекчаване на процедурата за реализиране на стопански дейности на
територията на общината и създаване на по-добра организация при
административното обслужване.
Направено е предложение за съкращаване сроковете за издаване на
удостоверения от отдел „Местни приходи“ /до този момент срокът е от 1 до 7
дни от подаване на искане по образец/ и става: „до края на следващия
работен ден“. Намаляването на административната тежест ще подпомогне
гражданите и бизнеса, тъй като издаваните удостоверения понякога е
необходимо да бъдат представени пред съответните органи в кратки срокове.
От особено значение са тези, които се представят от бизнеса при участие в
търгове и обществени поръчки. Ще се облекчи административната тежест
върху бизнеса. Направено е предложение за намаляване на размера на такса
битови отпадъци за лица, които са правоспособни планински спасители,
целта е да се стимулира доброволческата дейност.
Третата наредба, в която се предвиждат изменения е Наредба №6 за
определяне размера на местните данъци на територията на община Троян.
Предвижда се намаляване на патентния данък от 2015г . – средно с 5%.
След прецизиране на действащите размери в Наредбата и съобразявайки се
с действащата икономическа обстановка с промените ще се постигне
поощряване на малкия бизнес и своевременно внасяне на данъците. Тук
влизат лица, които извършват малък бизнес и промените са фокусирани
върху техните очаквания. Те са тази част, която поема голямата тежест от
влошеното икономическо положение. Желанието на ръководството е
работещите малки предприятия да бъдат стимулирани.
Община Троян е
сред малкото български общини, които в условията на икономическа криза
намалява размерите на общинските данъци и такси.
В условията на икономически трудности общината споделя проблемите,
които гражданите и бизнеса изпитват. Първата стъпка беше актуализация на
някои видове сделки по управление и разпореждане с общински имоти.
Въведохме ангажимента, който и тази година ще спазим, при предстоящото
нарастване на минималната работна заплата за страната наемните цени да
не се актуализират в контекста на това увеличаване, така както е
предвидено в съществуващите наредби. Приехме за времето до изтичането

на договорите намаляване на месечните наемни цени на всички имоти, които
са общинска собственост и това намаляване да бъде с 5%. Става дума за
общински имоти, които са отдадени под наем на местни търговци до края на
2013 г. Смятаме, че това даде глътка въздух на бизнеса и помогна на
местния бизнес по-леко да преодолее затрудненията предизвикани от
кризата и по този начин запази работните места. След направен много
сериозен анализ по отношение на данъка върху моторните превозни
средства, намалихме данъка върху всички МПС от 1,5 на 1,3 промила. Сумата
беше компенсирана в резултат на една по-висока ефективност при
събираемостта на местните данъци.
Намаляването на административните бариери е от ключово значение,
особено в период на криза, когато предприятията разполагат с ограничен
ресурс, за да запазят конкурентноспособността си. По тази причина
общинска администрация продължава да работи в тази посока. От 2015
година ще предлагаме он-лайн услуги насочени към бизнеса – ще могат да
се подават:
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ:
- Издаване на удостоверение за дължимия размер на патентния данък.
- Издаване на дубликат на документ за платен данък върху недвижимите
имоти и такси за битови отпадъци.
- Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни
средства.
- Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона
за местните данъци и такси.
- Издаване на заверено копие от подадена данъчна декларация по ЗМДТ.
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
- Издаване на разрешение за таксиметрова дейност.
- Категоризация за заведения за хранене и развлечение.
- Категоризация на средства за подслон и места за настаняване.
- Въвеждането на нови он-лайн услуги ще повиши качеството и бързината на
административното обслужване, ще доведе до по-добър достъп до
информация и комуникация между заинтересованите страни.
Дарик news
Община Сливен поздрави Спортното училище
12 декември 2014 15:10
Плакет „Златна маска” и поздравителен адрес от името на кмета на община
Сливен Кольо Милев бяха връчени днес на директора на Спортно училище
„Димитър Рохов” -Наташа Иванова, по повод 30 години от създаването на
школото. Подаръкът поднесе зам.- кметът Иван Петров.
„Съпоставимо с летоброенето на човешкия живот, тази възраст носи в себе
си енергията на жизнената младост. А именно тя е основният двигател на
неизброимите успехи, постигнати от възпитаниците на „Димитър Рохов”, е
записано в поздравителния адрес.
„И все пак, тридесет години носят и тежестта на традицията, опита,
дисциплината, утвърдената и доказана методика, формулата на успеха. Това
е цяла школа, дело на духа на спортното училище, в което като семейство се
допълват учители и треньори, образование и спорт. Нека пребъде това

голямо и здраво семейство, чиито деца следват своя силен път в света и
които винаги носят в себе си, в сърцата си, мисълта и усещането за своя общ
дом – спортно училище „Димитър Рохов” Сливен!” се казва още в
поздравлението.
В знак на благодарност за ползотворната съвместна работа с община Сливен,
директорът на учебното заведение връчи на зам.- кмета Иван Петров
юбилеен плакет на училището.
Част от празничната програма в зала „Зора” беше импровизираното
представяне на различните видове спорт, по които се провежда подготовка
на състезатели в училище”Димитър Рохов” - футбол, лека атлетика, борба,
вдигане на тежести, джудо и самбо. За спортни постижения през 2014 г.
награди получиха над 15 ученици.
Отличени бяха също бивши изявени спортисти, треньори, учители и
директори.
Дарик news
Над 92 % постъпления от местни данъци в Ямбол
12 декември 2014 13:09
Продължава високата събираемост на местните данъци и такса битови
отпадъци в община Ямбол. Данните към 30 ноември 2014г. бележат 92%
изпълнение спрямо плана.
Преизпълнение има при данъка върху недвижимите имоти, постъпленията от
него, месец преди изтичането на годината, са в размер на 1 919 706 лева. 83
на сто е изпълнението на такса битови отпадъци, при данъка върху
превозните средства изпълнението е 95%.
През последните години община Ямбол предприе политика за активно
събиране на стари задължения и това дава положителни резултати за
събираемостта на местните данъци. През разглеждания период събраните
задължения са в размер на 534 428 лева, от които 488 249 лв. –
принудително, съобщават от обищнската администрация.
Впечатление прави рязкото покачване на приходите от туристическия данък,
което се дължи, освен на раздвижване на пазара на туристическите услуги,
и на засиления контрол. Към края на ноември изпълнението е 150 процента
спрямо годишния план за 2014.
Приходите от туристически данък възлизат на 37 480 лв., при едва 13 479
лв., постъпили за същия период миналата година. Сравнението на
събираемостта на местните данъци и такса битови отпадъци през
единадесетте месеца на 2014 спрямо същия период на 2013г. показва 115 %
изпълнение. Двойно са се увеличили постъпленията от данъка при възмездно
придобиване на имущество.
Дарик news
Подменят дограмата на Художествената галерия със средства от
"Красива България"
12 декември 2014 09:59

Община Добрич ще кандидатства за финансиране пред Министерството на
труда и социалната политика, по програма „Красива България” `2015, на
стойност 130 хил.лева. Със средствата ще бъде подменена дограма на
Художествената галерия. Според предложението, което Общинският съвет
трябва да одобри на сесията на 16 декември, общината ще съфинансира
дейностите с минимум 50% от общата стойност на проекта.
Общината е реализирала проект по „Красива България“ през 2009 година на
стойност 187 284 лв., по който бяха ремонтирани покривът и фасадите и
частично бе подменена дограмата. Последните интервенции в сградата на
галерията са правени през 2011 година с финансиране от Фондация
„Америка за България“, като бяха подменени 4 прозореца в зала за
образователни дейности.
Състоянието
на
неподменената
дограма
на
сградата
е
крайно
незадоволително, посочват от общината. Тя е от 30-те години на 20 век,
амортизирана е, прогнила, на места липсват части от первазите, боята е
олющена. Дограмата не отговаря на съвременните естетически и
функционални изисквания. Новият проект предвижда подмяна на останалото
количество стара дограма с дървена със стъклопакет, като се спази
изискването за запазване на архитектурно-художествения облик на
сградата, материала, вида, броя и членението на отворите.
Дарик news
Правят национален
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12 декември 2014 13:45
Национален център за природо-математически науки ще заработи още от
следващата учебна година в Казанлък. Това стана ясно на церемонията, на
която директорът на ПМГ "Никола Обрешков" в града Красимир Дамянов
получи чека с отпуснатите 490 000 лева за разширяването на гимнацията.
„Сбъдна се една наша мечта, за чието реализиране работим съвместно с
Община Казанлък", заяви Красимир Дамянов.
Директорът на ПМГ „Никола Обрешков" сподели още, че новата сграда ще
има функциите на Национален център за природо-математически науки, тъй
като специализираните кабинети ще бъдат достъпни за учениците и
учителите и от останалите училища на територията на община Казанлък.
„Това е един прекрасен коледен подарък за Казанлък, за неговите ученици и
учители, които ни радват със своите успехи на престижни национални и
международни състезания", каза кметът на община Казанлък Галина
Стоянова.
Тя изказа дълбока благодарност към министър-председателя Бойко Борисов,
към министъра на образованието и науката проф. Тодор Танев и към
правителството на България за това, че са изпълнили поетите още в първите
дни на управлението ангажименти към Казанлък.
"Има готов инвестиционен проект на разширението на казанлъшкото
училище, предстои процедура по Закона за обществените поръчки за избор
на изпълнител на строителните дейности. Така на мястото на неугледната
пристройка към училището, ще се издигне съвсем нов, триетажен корпус.

Той ще има топла връзка на всеки етаж с основната сграда на гимназията и
ще разполага със специализирани кабинети по физика, химия, астрономия,
биология", обясни арх. Стефка Духнева от Община Казанлък. Проектант на
разширението е арх.Весела Георгиева.
Намерението е корпусът да бъде готов още за следващата учебна година.
Отпуснатите от правителството 490 хил. лв. ще бъдат за строителство на
новата сграда, а за оборудването на кабинетите с необходимата апаратура
ще се кандидатства се по проект към фондация „Америка за България".
С реализацията на този проект се решава един важен въпрос в сферата на
образованието в Казанлък, каза кметът Галина Стоянова, а именно осигурява се съвременна база за обучение на учениците.
Дарик news
13 проекта по програма „Красива България” са изпълнени в областта
12 декември 2014 11:07
13 са проектите, изпълнени по програма „Красива България" през 2014 г. в
област Стара Загора. Общата им стойност е 2,5 милиона лева. Това обяви
ръководителят на офиса в Стара Загора Петър Лозев. В община Стара Загора
по програмата на Министерството на труда и социалната политика се
обновява сградата на читалище „Климент Охридски".
„Дейностите по сградата вече са на финалната права. Общата стойност на
ремонта е 250 000 лева", обяви Лозев.
С един повече са проектите изпълнени през 2013 г. Общата им стойност е
почти същата.
Новата кампания за набиране на предложения вече е започнала и тази
година ще приключи с месец по-рано - на 19 януари.
„Очаква се в бюджета на програмата за офиса в Стара Загора, който бе
намален по време на кризата, да има леко увеличение. Първоначалните
данни сочат, че той ще достигне 3 милиона лева", обясни Петър Лозев
Заради обилните валежи се забави асфалтирането на улици в Сливен
12 Декември 2014 | 18:28 | Агенция "Фокус"
Сливен. Заради обилните валежи се забави асфалтирането на улици по
водния цикъл на Сливен, съобщиха за Радио „Фокус”-Сливен от фирмата –
изпълнител. Не се е работило съществено и по ВиК – съоръженията. Няма
промяна по схемите и участъците. Не се предвижда асфалтиране, заради
ниските температури. В центъра нови участъци са по ул. „Елисавета Багряна”
до площад „Стоил войвода”, от ул. „Сава Доброплодни” до ул. „Прилеп”, ул.
„Кутелка” - от площад „Стоил войвода” на северозапад. В кв. „Комлука” се
работи по два участъка. Това са ул. „Сирак Скитник” и ул. „Асеновска”. В кв.
„Клуцохор” също се работи по два участъка - на ул. „Георги Икономов и на
бул. „6-ти септември” - от улица „Иван Добровски” до улица „Шаркьой”.
БНР
Петрич става домакин на изложби за съвременно изкуство
публикувано на 12.12.14 в 13:46

Стартът бе даден днес от гост- художникът Цветанка Грънчарова, с 37
картини от цикъла "Цветни послания". Творбите са изложени в голямата
заседателна зала на Общинската администрация, а събитието откри кметът
Вельо Илиев. По този начин община Петрич се включва в националната
поредица "100% България-докосни изкуството!". Първите посетители бяха
ученици и общински служители. Изложбата е отворена за гражданите един
месец. А общината ще продължи още 11 месеца да приема изложенията на
различни художници от страната, като петричките творци имат възможност
по същия начин да гостуват в други краища на България, обявиха
организаторите.
БНР
Монтираха първата мобилна библиотека в Стара Загора
публикувано на 12.12.14 в 13:34
Първата от десетте къщички за книги бе монтирана в Стара Загора днес в
парк „Станционна градина“. Инициативата е на сайта "Моята Е-община", Park
Mall, общественият посредник на Стара Загора Павлина Делчева в
партньорство с Община Стара Загора. От мола осигуряват къщичките, а
книжарница CIELA ще предостави първите книги за тях. Своеобразните
библиотеки ще бъдат монтирани на територията на най-големите градски
паркове и достъпът до тях ще е напълно безплатен, каза за Радио Стара
Загора Павлина Делчева. Основната идея на инициативата е свободната
размяна на книги, така че всеки да може да остави и да вземе за прочит
някоя. „Разчитаме на съвестта на гражданите за опазването на къщичките и
съдържанието им“, допълни още Делчева.
БНР
Райно Митев е вписан в Почетната книга на община Добрич
публикувано на 12.12.14 в 11:27
Райно Митев е вписан в Почетната книга на община Добрич за заслуги към
изграждането на град Добрич и по повод 80 – годишния му юбилей.
Удостоверението за вписване ще бъде връчено от кмета Детелина Николова
на 15 декември от 11. 30 часа в малката заседателна зала, съобщиха от
общинската управа. Предложението е направено от председателя на
Областния съвет на Камарата на строителите в Добрич Валентин Зеленченко
и от добричкия Клуб на строителите-ветерани.
Topnovini.bg
Обновеният център на Търговище грейна празнично
Петък, 12.12.2014 | 10:12

С празнична украса грейна новият център на Търговище, съобщиха от
пресцентъра на общинска администрация.
На специална церемония кметът Красимир Мирев откри реконструирания
площад на града. „Приемете този проект като предколеден подарък, нека да
ни е честит и да го пазим!”, каза в словото си Красимир Мирев, след което
придружен от Дядо Коледа и неговата свита запали светлините на коледната
елха.
Празнична постановка поднесоха на обленият в светлини площад актьорите
Кукления театър в Търговище, а в програмата се включиха с изпълнения
изпълнения балет „Вега” при Младежкия дом и малките коледарчета от
детска градина „Здравец” и ОДЗ „Пчелица”.
Много настроение донесе на жителите на Търговище ефектното шоу от
фойерверки, озарило небето над града и грейналите светлини на
новогодишната украса.
Rtv.news
Дългоочакваните „талисмани на боклука“ – Смет.Ка и Чистача ще
направят своя дебют
Петък, 12 Декември 2014 20:20
Дългоочакваните „талисмани на боклука“ – Смет.Ка и Чистача ще направят
своя дебют на сцената в Тера Мол в събота, 13 декември, от 11.00 часа.
Двете колоритни фигури са част от проекта „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в регион Габрово“ и ще се появят като
новите помощници на Дядо Коледа. Те ще имат нелеката задача да ни учат,
съветват или критикуват при разделното събиране на отпадъците.
Мистериозната същност на новите герои ще бъде разбулена по време на
забавно представление, в което щеучастват деца и родители. След първата
си сценична изява, Смет.Ка и Чистача ще се впуснат в еко кулинарното шоу
„Кафявият контейнер“, което ще се проведе на 13 декември от 12.00 часа
във ВИП залата на ресторант „Ренесанс“.
Екипът по проекта за новото депо ще очаква всички любопитни габровци,
които искат да видят и чуят Смет.Ка и Чистача или просто да се насладят на
еко кулинарното шоу в Тера Мол. Предвидени са и специални изненади.
24 rodopi.com
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петък, декември 12
Кметът на община Момчилград Акиф Акиф и директорът на „ВиК" ООД
Кърджали инж. Славчо Славков направиха инспекция на пречиствателната
станция за отпадни води край село Сушево.
Съоръжението е чат от най-мащабния проект на общината за
"Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК- мрежата и

строителство на градска пречиствателна станция за отпадъчни води".
Отговаря на най-високите екологични стандарти. За достъп на превозни
средства до нея е изграден нов път. Сега пречистените води ще могат да
бъдат използвани за изкуствено напояване на обработваеми площи. С това
рязко ще се намали използването на питейните води за напояване. След
реализирането на проекта за Водния цикъл загубите на вода по мрежата се
очаква да намалеят с около 63 на сто.
Кметът Акиф Акиф увери директора на ВиК, че изграждането на
пречиствателната станция е приключило в срок и качествено, въпреки
сложността на проекта и проблемите по Оперативна програма „Околна
среда". Той каза още, че предстои да бъде назначена държавна приемателна
комисия за обекта за издаване на разрешително за ползване. На следващ
етап ще бъдат предприети стъпки за предаването му за експлоатация и
стопанисване от страна на водното дружество.
Довършителните работи по проекта за Водния цикъл трябва да приключат до
края на месеца. Момчилград ще посрещне 2015 година с изцяло обновена
канализационна и водопроводна мрежа, модерна пречиствателна станция,
както и цялостно асфалтирани улици в градската мрежа, извести кметът на
общината Акиф Акиф.
PA media
Министреството на труда предоставя автобус
потребителите на Комплекса за социални услуги
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Заместник-кметът на община Пазарджик г-н Петър Петров ще получи
ключовете на 11+1 местен автобус Рено Мастер от министъра на труда и
социалната политика Ивайло Калфин. Превозното средство е осигурено по
проект на министерството и е оборудвано с платформа за инвалидна количка
и друго специализирано оборудване, удовлетворяващо изискванията за
превоз на деца.
Автомобилът ще се използва за нуждите на Община Пазарджик при работата
с потребители на Комплекса за интегрирани социални услуги.Комплексът е
изграден по Проект “Община Пазарджик – приятел на децата” и е на
стойност 1 995 928 лв.В утрешния ден министър Калфин ще връчи на
представители на общините-бенефициенти ключовете на 32 броя 11+1
местни автобуса Рено Мастър.

