Новини за общините
12.05.2015г.
БТА
Кметовете от Националното сдружение на общините са притеснени от
случващото се в Сопот, според председателя на Сдружението Тодор
Попов
12 май 2015 | 14:02
Кметовете от Сдружението на българските общини са притеснени от
случващото се в Сопот и проблемът ще бъде обсъден на предстоящото
национално съвещание, коментира председателят на сдружението и кмет на
Пазарджик Тодор Попов в отговор на журналистически въпрос. Рискове като
този пред община Сопот съществуват и за други общини, каза Попов. Според
него по проектите за изпълнението на водните цикли има множество
проблеми. По думите му "става дума за цялостната стратегия за развитие на
водния сектор в държавата, а не в някоя отделна община". Българските
общини са част от българската държава; те не са нещо илюзорно и различно,
посочи още Тодор Попов. По думите му, липсата на приемственост и
чиновническия похват при реализацията на оперативните програми, са част
от проблемите на общините. Председателят на НСОРБ отбеляза също, че за
последните четири години местната власт е работила с шест правителства,
като всяко от тях е имало собствен план и визия за работа, които в голяма
степен не са съвпадали с тези на предишните управляващи.
Агенция „Фокус“
Бургас споделя европейския си опит на Борса за общински проекти в
Пловдив
12 Май 2015 | 15:05
Бургас. Бургас споделя европейския си опит на Борса за общински проекти в
град Пловдив, съобщиха от пресцентъра на Община Бургас. Тя е част от найголемия международен форум, организиран от Националното Сдружение на
Общините в Република България - Годишната среща на местните власти от
Югоизточна Европа. Община Бургас участва на борсата със собствен щанд.
Нейните успешни проекти ще бъдат презентирани пред други български
общини и общини от страните членки на NALAS (Мрежа на асоциациите на
местните власти от Югоизточна Европа). Борсата за общински проекти ще
бъде открита в Палата № 6 на Международен Пловдивски Панаир от
Томислав Дончев, вицепремиер по европейските фондове и икономическата

политика, на 17 май от 14.00 часа и ще бъде отворена за посетители до
17.00 часа на 18 май.
Mediapool.bg
Сделка с ЕК: Парите по "Околна среда" тръгват предсрочно, но за ВиК
вместо за общините
Водните оператори може да излязат на борсата, за да се осигури
финансиране на сектора
14:09 | 12.05.2015
Европейската комисия ще пусне предсрочно парите по новата оперативна
програма "Околна среда" 2014-2020 г. преди България да е завършила
водната реформа. В замяна българските власти са се съгласили средствата
да не отидат за общините, както беше през изминалия програмен период, а
за водните оператори на мрежата. Това стана ясно от изказванията на
министрите на околната среда и водите Ивелина Василева и на регионалното
развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на конференция във
вторник, посветена на механизмите за финансиране на ВиК сектора у нас.
Тай като евросредствата през настоящия програмен период са крайно
недостатъчни - 2.5 млрд. лв. при необходими 11.7 млрд. лв. за инвестиции
във водния сектор, се обсъжда идеята водните оператори да излязат на
борсата. По този начин секторът може да получи търсенето финансиране,
съобщи министър Павлова.
Предсрочен пуск на 400 млн. лв. по "Околна среда"
"Убедихме Европейската комисия, че е наложително да се започне с
изпълнението на ранни проекти", каза екоминистърът Ивелина Василева.
Така новата оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. ще започне
още през тази година с изпълнението на водните проекти на общините
Добрич, Пловдив, Асеновград, Плевен-Долна Митрополия и на Смолян на
обща стойност около 300 млн. лв.
Договорено е и изпълнението на други пет проекта за още 100 млн. лв. Те са
в техническа готовност, но строителните дейности по тях ще започнат през
2016 г., уточни министър Василева.
Това обаче става след като България е отстъпила пред искането на Брюксел
ВиК операторите да бъдат бенефициенти по новата оперативна програма. По
старата това бяха общините. Този спорен въпрос спъваше одобрението на
ОПОС от Еврокомисията.
Според новите договорености водните оператори стават бенефициенти, а
общините ще имат партньорска роля в процеса по изграждане и обновяване
на ВиК инфраструктурата, обясни Василева. Тя уточни, че единственото

изключение ще е Столична община, заради спецификата – ВиК мрежата на
София е отдадена на концесия до 2025 г.
Предстои последният вариант на програма "Околна среда" да бъде разгледан
във вторник от Съвета за координация и управление на средствата от
Европейския съюз, в сряда да бъде приет от Министерския съвет, след което
ще бъде изпратен в Брюксел за финално одобрение, начерта план графика
Ивелина Василева. Очакванията са до средата на лятото Европейската
комисия да даде зелена светлина за изпълнението на програмата.
Нов бойкот на водната реформа
Реформата във водния сектор този път е без алтернатива, тъй като е условие
за цялостното отпускане на европейските средства през настоящия
програмен период, стана ясно от изказванията на министрите.
Стартът на водната реформа започна през 2009 г., направени са много
стъпки и вече сме на "финалната права", каза министър Павлова. Тя
допълни, че довършването на реформата е задължително условие, за да
получим европейското финансиране. Ако не приключим реформата до края
на 2016 г., Европейската комисия ще спре парите за ВиК сектора,
предупреди Лиляна Павлова.
По думите й, въпреки съпротивата на местните власти процесът по
окрупняване на ВиК операторите в страната върви, като до този момент от
28-те водни асоциации – 16 вече са създадени. Те са изпълнили всички
изисквания и може да започнат подготовката на задължителните
прединвестиционни проучвания, които са основата за реализацията на
водните проекти в съответните региони. Най грубо казано, една водна
асоциация обикновено покрива територията на една област.
Министрите не съобщиха в кои осем области има съпротива за
обединяването на ВиК дружествата и обслужването им от един ВиК оператор.
Реформирането на ВиК отрасъла трябва да стане факт със съдействието на
Комисията за енергийно и водно регулиране. Отделно с помощта на
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ценообразуването на предоставяната от ВиК операторите услуга и за
реформиране на регулатора, каза министър Павлова.
Постигнатото до момента
Съгласно европейските договорености България трябва да събира, отвежда и
пречиства водите в общо 364 агломерации, от които 256 са с население от 2
до 10 000 жители, а останалите - над 10 000 жители. По отношение
събирането и отвеждането, европейските изисквания са изпълнени в само 13
от големите общини и в 14 от малките, а за пречистване – в съответно 17 и
24, каза министър Ивелина Василева.
Досега са изградени 17 пречиствателни станции, в строеж са още 55, като те
ще обхванат допълнително около 2.5 млн. души. С новата оперативна
програма се очаква пълно съответствие с европейските изисквания за

качество на водите да постигнат още 38 агломерации, допълни
екоминистърът.
Необходимите инвестиции във водния сектор за постигане на всички
изисквания към качеството на водите, заложени в европейските директиви,
са в размер на 11.7 млрд. лева, каза Ивелина Василева. Основният източник
на финансиране на водния сектор е оперативната програма, като
предвидените средства са около 2.5 млрд. лв., което означава, че те са
крайно недостатъчни, допълни екоминистърът.
Водни облигации
По тази причина се търсят и други възможности за финансиране на сектора,
като в момента се проучва механизъм, който се прилага в Италия. Става
въпрос за облигации, които се издават от ВиК операторите, търгуват се на
борсата и с постъпленията се финансират инвестициите на дружествата,
обясни министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова.
Подобни инструменти може да се емитират и от обединения на ВиК
оператори, като общините няма да се ангажират с никакъв дълг, посочи тя.
За реализирането на подобен механизъм у нас обаче са необходими серия от
законодателни промени, включително и облекчаването на изискванията за
инвестициите на големите институционални инвеститори, каквито са
пенсионните фондове.
Отделно трябва да са готови и всички нормативни документи, свързани с
промените във водния сектор. Това означава водната реформа да е
приключила, да се преоценят активите на ВиК операторите и те да са готови
с бизнес плановете си. Така че един такъв механизъм за финансиране може
да започне да работи не по-рано от 2018 г., каза Лиляна Павлова.
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Община Сопот се вдигна на бунт срещу частен съдебен изпълнител
09:17 | 12.05.2015
Служители на общината в Сопот блокираха подстъпите към сградата, за да
отрежат пътя на частен съдебен изпълнител, който трябва да изземе
различни вещи във връзка с дълг от 4.5 милиона лева към строителна
фирма, стана ясно от репортаж на Нова телевизия.
Над 300 предмета, собственост на общината трябва да отидат на публичен
търг, най-вече бюра, компютри, столове. Ако това се случи, хората в града
няма да получават никакви услуги, свързани с административни дейности.
Блокира се и работата на училищата и детските градини на територията на
града.
Според хората от Сопот, търгът няма да покрие нищо от дълга към фирмата,
построила пречиствателната станция на града, а не получила парите си по

договор заради корекция на отпуснатите от Министерството на екологията
суми.
Според Веселин Личев, кмет на Сопот, парите трябва да дойдат от
Национален фонд и така сагата с фалита на общината ще приключи. „Тези
средства ги няма в общината, само безлихвен заем може да ни спаси”, каза
още градоначалникът.
БНР
Община Сопот получи две седмици отсрочка, за да плати строежа на
пречиствателната станция
публикувано на 12.05.15 | 12:20
Кризата в община Сопот приключи за момента, след като кметът Веселин
Личев, частният съдебен изпълнител Мариана Обретенова и представителят
на фирмата-изпълнител на пречиствателната станция адвокат Ирен Савова
се разбраха за двуседмична отсрочка. За 14 дни община Сопот трябва да
намери средства, с които да започне да погасява дълга си.
„Подготвили сме необходимата документация за искане за безлихвен заем в
размер на три милиона и 700 хиляди лева, която вече се намира на бюрото
на финансовия министър. Разговарял съм със заместник-министър Кирил
Ананиев и областния управител Розалин Петков, които ме увериха, че
нещата са задвижени” – каза кметът Личев. Тъй като финансовият министър
бил в чужбина Веселин Личев очаква да бъде отпуснат безлихвения заем на
общината след неговото завръщане.
Фирмата-изпълнител на пречиствателната станция в Сопот вложи 15 милиона
лева собствени средства за изграждането на съоръжението и вече 5 г. се
опитва да си получи парите. „Няколко пъти се съгласявахме на отсрочка, но
това ще е последният, тъй като много хора стоят без заплати” – каза адвокат
Ирен Савова. Тя допълни, че ако община Сопот не започне да плаща дълга
си следващия вторник те пак ще бъдат пред общината заедно със съдияизпълнител „и се надяваме цялата общественост на Сопот да ни подкрепи.”
Частният съдебен изпълнител се съгласи да бъде подписано подобно
споразумение.
В
момента
трите
страни
изготвят
протокола
на
споразумението, до блокада на общината и подбалканския път не се стигна.
Около 50 души очакваха да видят развръзката на конфликта.
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С материала от магистралните дупки ще се запълват общинските
Всички основни направления от републиканските пътища ще бъдат
изкърпени през май

17:15 | 12.05.2015
Държавата подарява на общините около 60 000 кубика фрезован материал
от магистралните ремонти, за да закърпят дупките по четвъртокласната
пътна мрежа, чието стопанисване е тяхно задължение. Това съобщи
министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова.
Очертава се горещо лято с много ремонти по цялата пътна мрежа. Целта е
всички основни направления да бъдат изкърпени. На 1 юли спират
ремонтите по магистралите "Тракия" и "Хемус", без тези по виадуктите, за да
не се затруднява пътуването през активния почивен сезон, каза министър
Павлова. Тя се извини предварително на пътуващите за неудобството, което
ще им създават ремонтите.
Нов почин - от една дупка в друга дупка
Държавата ще приложи нов почин за справяне с безпаричието и дупките. По
разпореждане на премиера Бойко Борисов целият фрезован материал от
големите ремонти на 80 километра по магистралите "Тракия" и "Хемус", ще
се дари на общините. С него те ще изкърпват дупки по малките пътища.
Досега фрезованият материал е използван основно от областните пътни
управления за попълване на банкети и изпълване на основи пластове при
ремонтни дейности, каза Лазар Лазаров, председател на Управителния съвет
на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).
Ремонтът на четвъртокласната пътна мрежа, която е в трагично състояние, е
отговорност на общините. Те обаче нямат средства за това. Държавата също
не може да ги подпомогне финансово. По тази причина се минава на новия
почин – от една дупка – в друга.
Местните власти, които желаят да получат от отпадъчния материал, трябва
да заявят това в Националното сдружение на общините. То ще събира и
обобщава заявките и ще изготви списъка с най-спешните обекти. Той ще се
съгласува с министъра на финансите и след това ще бъде одобрен от
правителството, обясни схемата министър Павлова.
Предимство ще имат общините, които са в близост до ремонтиращите се
участъци на магистралите. Те може да получат повече от фрезования
материал, заради по-ниските транспортни разходи. Министър Павлова обеща
общините да не бъдат делени по политически принцип при разпределянето
на материала.
Магистрални неволи
Дарението на фрезования материал на местната власт става възможно,
защото за първи път от 20 години, извън стандартния бюджет за кърпене на
пътищата, кабинетът отпусна 100 млн. лв. за ремонт на старите участъци от
магистралите "Тракия" и "Хемус".
По "Тракия" се ремонтират 5 километра до София, 40 километра в района на
Пазарджик и около 30 км - в района на Пловдив.

Основните строителни дейности ще завършат на 1 юли и ще започнат отново
на 1 септември, за да може през юли и август да се работи единствено по
текущи и аварийни дейности, ако се налага, каза министър Павлова.
През летните месеци на магистралите ще продължат строително-монтажните
работи на виадуктите "Елешница" и "Бебреш" на магистрала "Хемус" и на
виадукта при 67-ми км от магистрала "Тракия". Целта е те да бъдат изцяло
завършени до началото на зимния сезон, каза министър Павлова.
Още 5 млн. лв. потъват в дупки през май
Близо 5 млн. лв. ще бъдат вложени в предстоящите текущи ремонти на
републиканската пътна мрежа през месец май. С тях ще бъдат изкърпени
около 113 хил. кв. м дупки.
Програмата включва асфалтиране, премахване на излишната растителност,
за да се подобри видимостта на пътя, подобряване на отводняването –
профилиране на банкети, почистване на канавки, водостоци и др.
През април също бяха вложени 5 млн. лв. в изкърпването на около 115 хил.
кв. м дупки по републиканските пътища. С тях са асфалтирани найкритичните участъци по най-натоварените направления - София - Варна,
София – Благоевград - Кулата, Пловдив – Хасково, Велико Търново –
Габрово, Русе – Велико Търново, Варна – Бургас и други, каза Лазар
Лазаров. Той се закани контролът, който ще се осъществява на
пътностроителните фирми да бъде "изключително строг".
Бюджетът на пътната агенция за текущ ремонт е 56 млн. лева за тази година,
като от тях вече са усвоени 9.5 млн. лева.
Заради частичната подготовка на пътната мрежа за зимата поради недостига
на пари, проблемите през тази пролетта са повече, отбеляза Лазар Лазаров.
Близо 55.7 млн. лева са получили пътните фирми за зимното почистване
през изминалия сезон. В седем области - Враца, Видин, Ямбол, Кърджали,
Плевен, Смолян и Варна, на компаниите са наложени санкции за общо около
280 000 лева, каза министър Павлова.
БНР
С 4 млн. лв. ремонтират улици в община Търговище
публикувано на 13.05.15 | 08:34
4 млн. лв. от капиталовата програма на община Търговище са предвидени за
ремонт на 25 улици в града, 5 в селата и 3 междублокови пространства. Това
съобщи за Радио Шумен заместник-кметът Свилен Василев. „Заложили сме на
отсечки, които са ключови за трафика” - коментира Василев.
„Имаме избран изпълнител и тази година успяхме да започнем ремонтите
много по-рано. 14 улици вече са готови, до средата на годината трябва да
приключим с рехабилитацията на останалите. Ремонтираме пътя Търговище-

Момино, както и отсечката Надарево-Преслав-Кочово, за която все не
можехме да намерим средства“, обясни Василев.
Участъкът Пайдушко-Цветница също ще бъде ремонтиран през следващите
месеци. „Наясно сме, че това няма да реши всички проблеми. Имаме
желание, ако в бюджета влязат допълнителни средства, да разширим
капиталовата програма и още улици в Търговище и близките села да бъдат
ремонтирани” – допълни Свилен Василев.
БТА
Високо е оценена работата на община Благоевград по Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради
12 май 2015 | 19:00
Представители на Европейската банка за развитие и Българската банка за
развитие се срещнаха днес с кмета на община Благоевград д-р Атанас
Камбитов, съобщиха от общинската управа. Те са поздравили кмета и
експертите от общинската администрация за добре свършената разяснителна
кампания и цялостната им работа по Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради. Въпросите, които част от
управленския екип на двете банки са задали на кмета Камбитов, са били
свързани с организацията на кампанията в Благоевград. Те са дали висока
оценка и за публичното отразяване на отделните стъпки и процедури в
осъществяването на програмата за безплатно саниране. До този момент
община Благоевград има 83 договора за саниране на 271 сгради, припомнят
от общинската администрация. С Българската банка за развитие са сключени
59 договора, които обезпечават финансирането на 178 сгради. Вече са в ход
процедурите за санирането на 50 на сто от блоковете, като за всяка от тях се
следват законовите срокове, обявени от държавата. Едно от последните
улеснения за сдруженията на собствениците на сгради, кандидати за
безплатно саниране, са специално изработените от общината карти на
всички блокове с договори за саниране по националната програма, допълват
от общинската управа.
БТА
Язовир "Нови пазар 1" прелива и създава опасност за населението в
близките населени места, заяви кметът на Нови пазар Румен
Панайотов
12 май 2015 | 17:59

Язовир "Нови пазар 1" прелива и създава опасност за населението в
близките населени места. Това съобщи на днешното заседание на Областния
щаб за защита на населението при бедствия в Шумен кметът на Нови пазар
Румен Панайотов. Той уточни, че тази сутрин е констатирано, че има дупка
от около 1,5 метра под преливника на водоема, през която преминавали
водни маси с около 6 литра в секунда. Заместник-областният управител
Петко Шаренков разпореди сформирането на извънредна комисия от
специалисти на няколко институции, която утре сутрин ще трябва да посети
язовира и да го информира за ситуацията там. Проверени са коритата на
реките и потенциално опасните язовири в Шуменско. Като цяло няма
трудности за контролиране на язовирните стени и водните обеми в тях, бе
съобщено още на заседанието.
БТА
Кметът на Пазарджик награди млад състезател по бойни изкуства за
постигната спортна победа
12 май 2015 | 15:18
Младият пазарджишки състезател по киокушинкай Иван Иванов бе отличен
от кмета Тодор Попов за постигнато високо спортно постижение. В началото
на месеца Иванов е завоювал шампионска титла във своята възрастова група
/14г./ на откритото първенство в гр. Станс - Швейцария, което неофициално
Европейско първенство. Момчето е надделяло в конкуренция на 250
участника от 14 европейски държави , каза Попов. Той му пожела упоритост
и воля за нови победи. Спазваме традицията допълнително да стимулираме
нашите състезатели, защото с победите си носят радост и гордост за
Пазарджик, допълни кметът. Иван Иванов получи грамота и парична премия
от 300 лева.
Агенция „Фокус“
Във
видинското
село
Сланотрън
очакват
съдействие
от
Министерството на регионалното развитие за кандидатстване с
проект за минералните извори край селото
12 Май 2015 | 18:43
Видин. По програмата за трансгранично сътрудничество, съвместно със
сръбската страна има идея да се участва в съвместен проект за минералните
извори край село Сланотрън, каза за Радио “Фокус”- Видин Венелин Павлов,
кмет на село Сланотрън, община Видин. Според него след четири месеца
интереса ще се повиши, както всеки път - предизборно. „А необходимата
сума, за да се изкара тази минерална вода на повърхността и да се направи

една баня е не повече от 2 милиона евро. Жителите на Сланотрън са
подготвени, могат да посрещат курортисти. И тези нашенци, които гледат
стари хора в Испания и в Италия да се върнат тук при близките си и тук да
се грижат за болни хора, а не в чужбина. Това е идеята-да се отворят
работни места”, коментира Венелин Павлов. Изворите отдавна вече са
проучени и се ползват от хората „Останала ни е мечтата, да дойде някой и
да го направи това”, казва кметът на Сланотрън. По мнението на
специалисти само 10 процента от водата е достатъчна за балнеолечение,
уточни Венелин Павлов.
Standartnews.com
Над 40 млн. лв във ВиК мрежата на Стара Загора
14:15 ч. | 12.05.15
Над 40,3 млн. лв са инвестирани в подобряване на ВиК-мрежата в
Старозагорската община в рамките на интегрирания воден проект. Неговата
реализация продължи три години и приключи без забележки от
проверяващия орган на ЕС за изразходваните европейски средства, отчетоха
на финала от общинската администрация. Огромната част от общата сума –
над 31,3 млн. лв, са безвъзмездна помощ от оперативната европрограма
„Околна среда". Държавното съфинансиране е малко над 7,8 млн. лв, а
участието на общината – 1,2 млн. лв.
Освен модернизацията на ВиК-мрежата в общината по съвременните
стандарти, изцяло нова канализация бе изградена в два крайни квартала на
областния град и близкото до него с. Богомилово. Специалистите са
категорични, че по-ефективното пречистване на битовите отпадни води и
модерното водоснабдяване са преки инвестиции в подобряване на жизнената
среда и здравето на старозагорци.
Standartnews.com
Пращат късметлия на изложението „Дни на розата“ в Рим
11:00 ч. | 12.05.15
След фурора на експонатите от Долината на тракийските царе в световната
изложба на тракийските съкровища в Лувъра, на община Казанлък предстои
нов културен десант в Европа - международното изложение „Дни на розите"
в Рим от 29 до 31 май. Проявата, посветена на казанлъшката роза и
розопроизводството, се организира по специална покана на Българското
посолство в италианската столица, съобщиха от общинската администрация
във вторник.

За втори път след изложбата в Париж, когато две казанлъчанки бяха
включени в общинската делегация, Града на розите ще изпрати на
изложението в Рим и един обикновен свой пратеник. Името на късметлията,
както и предишния път, ще бъде изтеглен чрез жребий от участниците в
специалната анкета. В нея могат да участват само жители на Казанлък и
общината. Те трябва да дадат оригинални отговори на два въпроса – „Кой е
най-добрия символ на Казанлък?" и „Вашата визия на Казанлък". Анкетата
ще се проведе в рамките на една седмица от днес /12 май/ , а до 19 май.
Участниците могат да пуснат бланките със своите отговори в специалната
кутия в културно-информационния център на ул. „Искра" 4 или да ги
изпратят с писмо до общината.
Името на щастливеца, който ще пътува до вечния град ще бъде изтеглено в
присъствието на нотариус на 21 май вечерта.
Standartnews.com
Община Банско ще вози с електромобили туристи в Пирин
10:10 ч. | 12.05.15
Общинските съветници в Банско одобриха предложението на кмета Георги
Икономов за въвеждане на алтернативен и екологично чист транспорт. Те
дадоха
съгласие
градоначалникът
да
подпише
меморандум
за
сътрудничество с Индустриален клъстер Електромобили за развитието на
електрическа мобилност в планинското градче. Целта е с возилата,
захранвани с ток, да се пази околната среда от вредни емисии.
Предвижда се 12-местните микробуси да започнат да се движат първо на
територията на Национален парк "Пирин", а след това и в самия курорт. Те
ще пътуват през 15 или 30 минути според натовареността от туристи през
сезона. Наскоро градоначалникът проведе среща с председателя на
Управителния съвет на Индустриален клъстер Електромобили Илия Левков.
„Целта е да осигурим алтернативен на автомобилите транспорт, който да
бъде екологично чист. Освен че замърсяват природата, колите, които се
движат на територията на парка в пиковите часове, предизвикват
задръствания и проблеми с паркирането.
Въвеждането на електромобили е съвременна технология, която се прилага в
подобни на Банско курорти в Алпите. Това е пилотен проект, като в началото
ще се опитаме да създадем маршрутна линия от Банско към Шилигарника
през зимата и от Банско до хижа Вихрен през лятото", заяви Икономов. По
думите му предстои да се уточнят следващите съвместни действия по
подписване на рамково споразумение, извършване на предпроектни
проучвания и запознаване с опита на градовете, въвели този алтернативен и
щадящ природата транспорт.
Standarnews.com

Общинският съвет в Разград заседава в резерват „Абритус“
10:20 ч. | 12.05.15
Сред антични декори съветниците
наградите за култура и образование

определят

носителите

на

Общинският съвет в Разград ще заседава във вторник под открито небе сред
руините на древния римски град „Абритус".
Заобиколени
от
естествените
декори
на
античността,
местните
парламентаристи ще решават кому да дадат тазгодишните награди за
култура и образование, които кметството присъжда ежегодно в навечерието
на 24 май.
Тържествената сесия се свиква в археологическия комплекс по предложение
на председателя на общинския съвет Милена Цанева, в отговор на
разгорещен дебат, провел се на редовната сесия на съвета през април.
Тогава по време на обсъждането на Програмата за развитие на туризма,
съветникът от ГЕРБ Мирослав Грънчаров изрази мнение, че Разград има
огромен потенциал за туризъм, който не се използва ефективно. На шега той
предложи кметската управа да организира туристически тур за местните
парламентаристи, за да се запознаят те на място с резултатите от наскоро
приключилия проект „"Абритус-мистика и реалност", финансиран с 6,5 млн.
лв. от ОП Регионално развитие.
Председателят Цанева прие предложението сериозно и свика сесия в
археологическия резерват, която ще започне в 13,30.
Standartnews.com
Общини обсъждат нови проекти
10:00 ч. | 12.05.15
Възможностите и подготовка на необходимите проекти за кандидатстване по
новите оперативни програми. Това е основният акцент на заседанието на
Областния съвет за развитие в Банско, което се провежда вчера и днес. То
бе свикано от областния управител на Благоевград Бисер Михайлов.
Участват представители на всички 14 общини в Пиринския край. Кметът на
община Банско Георги Икономов поздрави присъстващите председатели на
общински съвети, експерти на областната и общински администрации,
представители на неправителствени организации и социално-икономически
партньори. Всички общини представиха своите оценки на общинските
планове за развитие за периода 2007-2013 г., кои са изпълнените
приоритети и стратегически цели, както и евентуалните пропуски през
изминалия програмен период.

Бяха обсъдени и възможностите за общините от Благоевградска област в
новите оперативни програми, по които ще може да се кандидатства. В
програмата за днес е предвидено маркиране на стратегическите проекти на
общините, предложени да бъдат включени в целенасочената инвестиционна
програма на Правителството за стабилно развитие на Република България за
периода 2014-2018. Ще бъде дискутирана и Областната стратегия за
развитие на социалните услуги в Пиринско за периода 2016-2020 г.
БНР
Нова ВиК канализация и алея откриха в Созопол
публикувано на 12.05.15 | 14:38
С тържествено рязане на лента бе открита изградената ВиК канализация в
землището в град Созопол, местността „Провлака”, която е по „Интегриран
проект за воден цикъл на Созопол – I етап”, финансиран по Оперативна
програма „Околна среда 2007-2013г.”. Това съобщи Петя Чапевова заместник-кмет на Община Созопол. „Заедно с изграждането на ВиК в
местността „Провлака”, това е централната част на стария Созопол,
Общината отдели от своя бюджет една много сериозна сума и изгради
инфраструктурата”, каза тя и допълни, че е изградена нова алея, която
свързва Морската градина с пристанището от основния поток от новия към
стария град. „Всеки, подминавайки Общината, ще може да види морето чрез
откриването на тази улица", смята зам.-кметът.
БНР
Повдигнати пешеходни пътеки ще ограничават скоростта в Яхиново
публикувано на 12.05.15 | 14:27
Три повдигнати пешеходни пътеки ще изгради община Дупница на улицата в
Яхиново, където при тежка катастрофа загинаха петима души. Решението
съобщи председателят на Комисията по безопасност на движението и
заместник-кмет Крум Милев. Съоръженията за ограничаване на скоростта ще
бъдат факт до края на следващата седмица. Предстои такива да се монтират
и в селата Самораново, Червен брег и Крайници. От „Охранителна полиция“
са поели ангажимент, кварталните полицаи да активизират дейността си в
селата, като сътрудничат на КАТ. В Дупница ще се изградят нови повдигнати
пешеходни пътеки на улиците „Венелин“, „Патриарх Евтимий“ и „Орлинска“.
След приключване рехабилитацията на уличната мрежа, предстои и цялостно
освежаване на пътната маркировка, съобщи Милев.
БНР

Поредна нова придобивка получиха жителите на Петрич
публикувано на 12.05.15 | 12:33
Официално днес бе открита обновената градина, на площ над 12 дка при ЖП
гарата. Нови алеи, зелени площи, места за отдих, фонтани, спортна
площадка за баскетбол са част от нещата, които определят облика на
терена. Това е един от основните 7 обекта за възстановяване и
благоустрояване на улици, междублокови пространства и зелени площи в
града, подчерта в приветствието си зам.-кметът Христо Георгиев. Остава още
един и това е входния булевард, който да няколко дни ще бъде приключен.
Лентата преряза зам.-министърът на МРРБ Деница Николова. По нейните
думи, днешната инвестиция е поредното постижение на Петрич за
подобряване качеството на живот, ускорено икономическо развитие, повече
работни места. Тя отчете доброто съвместно сътрудничество с общинското
ръководство и затова следващата година на община Петрич ще бъдат
делегирани повече права за избор на проекти, финансирани от МРРБ.
"Петрич е един от ключовите градове, в които Регионалното министерство е
финансирало над 13 млн. лв. за периода до 2015 г., предстои да получи още
17 и половина млн. лв. за новия програмен период до 2020 г."- съобщи замминистър Деница Николова.
Sofiautre.bg
Ново столично училище ще отвори врати за 15 септември
12 май 2015 | 14:17
Тази година ще бъдат завършени 8 детски градини, други 8 ще бъдат
започнати
През тази година на 15 септември ще отвори врати третото поред ново
училище, изградено през последните години, след началното училище в с.
Бусманци и след сградата на Втора английска езикова гимназия. То се
намира в с. Герман.
Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при връчването на
наградите за цялостен принос в развитието на Столичното образование
вчера в зала „България“, обявиха от Столична община.
„Развитието на образованието е приоритет и това се изразява в конкретни
числа - инвестиции в общинските училища и детски градини. През
последните няколко години общо около 120 млн. лева сме инвестирали само
в строителството на нови детски градини“, поясни Фандъкова.
„Допълнително около 100 млн. лева са инвестициите в модернизирането на
образователната инфраструктура“, каза също кметът на София.

„Продължаваме изграждането на нови детски градини. Тази година – 8 ще
бъдат завършени и още 8 ще започнат да се строят. В още 21 училища и
детски градини ще бъдат изпълнени мерки за енергийна ефективност. Ще
продължи изграждането на нови физкултурни салони - в Първа английска
гимназия и 112 Основно училище в район Оборище и пристройка на 2 етажа
с физкултурен салон и класни стаи към 98 училище в район Надежда“,
поясни Фандъкова.
Кметът посочи също, че за развитието на образованието е необходимо час по
скоро да бъде приет новия Закон за предучилищното и училищно
образование. Тя изрази подкрепата си за последователните усилия на
председателят на комисията по образование в Народното събрание г-жа
Милена Дамянова и целия екип.
С награди са удостоени директори на детски и учебни заведения. С грамоти
са наградени: 20 детски заведения за изграждане на привлекателна,
разнообразна и мобилна образователна среда в детското заведение; 8
основни училища и 12 средно общообразователни училища за добър
управленски подход при реализиране на ефективен модел за развитие на
средното образование.
Plevenutre.bg
Кметът на Плевен връчи грамота и плакет на директора на Лозаровинарския техникум
12 май 2015, 15:03
Почетоха 125 години от създаването на учебното заведение
125 години от своето създаване отбеляза Професионалната гимназия по
лозарство и винарство „Александър Стамболийски“ – Плевен с тържествено
честване в ДКТ „Иван Радоев“.
Събитието уважиха кметът на Община Плевен проф. Димитър Стойков,
областният управител Ралица Добрева, председателят на местния парламент
Дарин Ангелов, общински съветници, ректори на висши учебни заведения,
директори на училища, бивши и настоящи учители и ученици.
„Плевен има много поводи за гордост и сред тях несъмнено е създаването на
първото Лозаро-винарско училище в България. Повод за гордост е и
неговият достоен път, следващ съзиданието, професионализма, добрите
традиции и новаторството. Днес Професионалната гимназия по лозарство и
винарство продължава да е първа - с все по-престижните си специалности, с
волята да разширява своите хоризонти, реализирайки редица европейски
проекти, със заслужения си авторитет в страната и далеч зад нейните
граници”, каза в приветствието си кметът и връчи грамота и почетен плакет
на Община Плевен на директора на гимназията.

Учебното заведение получи почетни грамоти и плакети от Президента на
Република България, от Министерство на образованието и науката и от
Министерство на земеделието, от Аграрния университет в Пловдив и
Общински съвет - Плевен.
БТА
На 22 май държавна приемателна комисия започва работа по парк
"Арпезос-Север" в Кърджали
12 май 2015 / 15:00
Държавна приемателна комисия предстои да инспектира от 22 май
изпълнението на етап III от изграждането на парк "Арпезос - Север" в
Кърджали, съобщиха от общинската администрация. От Общината
допълниха, че след приключване на работата на комисията ще бъде
организирано и официално откриване на завършената част от парка. По етап
III са подменени тротоарни плочи с площ от 24 599 квадратни метра,
оформени са кътове за отдих пред сградата на общинската администрация и
пред жилищни блокове. В парковото пространство са изградени комбинирани
игрища и площадки за различни спортове. Очаква се допълнително
финансиране за реконструкция на още тротоари и прилежащи терени.
Изградените до момента етапи I, II и III от парка по ОП "Регионално
развитие" 2007-2013г. са разположени на площ от 200 дка, допълват от
общинската администрация.
БТА
В община Тервел се преасфалтира част от пътната мрежа с ресурс от
3 478 949 лева по оперативна програма
12 май 2015 | 12:45
В община Тервел започна цялостно преасфалтиране на част от общинската
пътна мрежа с ресурс от 3 478 949 лева по Програмата за развитие на
селските райони, съобщи заместник-кметът Диана Илиева. Обновяват се 10.5
километра в четири пътни участъка – между селата Нова Камена и Градница,
Божан-Поп Груево, Полковник Савово- Бонево и от Полковник Савово до
разклона за пътя за село Нова Камена. Строителството на всички обекти
трябва да приключи през август. Община Тервел стопанисва общо 67.9
километра общински пътища. Чрез проекти по Програмата за развитие на
селските райони вече е цялостно преасфалтирана една трета от общата
дължина на общинската пътна мрежа, посочва заместник-кметът. Други
отсечки се изкърпват периодично, а за част от пътищата са подготвени
технически проекти, с които общината ще кандидатства за финансиране по

новите оперативни програми, поясняват от кметската управа. Строителите
работят и по подмяната на главния водопровод в село Безмер, информира
заместник-кметът. Инвестицията за съоръжението, което е с дължина 1.9
километра, надхвърля 460 000 лева и се осигурява по Програмата за
развитие на селските райони. Новият водопровод трябва да бъде положен
най-късно през август.
БТА
Област Видин кандидатства с проекти за над 670 милиона лева по
инвестиционна програма на правителството
12 май 2015 | 12:38
Област Видин кандидатства с 130 проекта на стойност 673 869 000 лева по
програмата на правителството за преодоляване на икономическата
изостаналост на отделни райони от страната. Това решиха участниците в
днешното си заседание на Областния съвет за развитие, който бе ръководен
от областния управител Момчил Станков. Представители на всяка община
предложиха основни инвестиционни проекти, насочени към икономическото
развитие, насърчаването на заетостта и решаването на проблеми с местно
значение. Списъкът с тези проекти ще бъде разгледан в МРРБ и част от тях
ще бъдат включени в целенасочената инвестиционна програма на
правителството "Преодоляване на икономическата изостаналост на отделни
райони в страната - целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на
развитието на Северозападна България, Странджа, Родопите и други
погранични, планински и полупланински слабо развити райони". Най-много
са проектите, предложени днес от община Брегово - 30 на стойност 51 121
000 лева, а най-малко от община Ружинци - 4 на стойност 5 061 610 лева.
Одобрените проекти ще бъдат финансирани със средства от държавния
бюджет, уточни областния управител Момчил Станков.
Агенция „Фокус“
Димитър Николов, кмет на община Бургас: Единствено остава да
модернизираме ГКПП „Малко Търново”
12 Май 2015 | 15:02
Бургас. Единствено остава да модернизираме ГКПП „Малко Търново”. Това
каза кметът на община Бургас Димитър Николов на кръгла маса на тема
„Присъединяването на България към шенгенското пространство и ползите за
бизнеса“ с участието на вицепремиера по координация на европейските
политики и институционалните въпроси Меглена Кунева във връзка с
готовността на област Бургас да стане граница на Шенген, предаде репортер

на Радио „Фокус”– Бургас. По неговите думи, малко средства са необходими
за модернизацията му. Кметът Николов посочи, че от турска страна имат
готова проектна готовност за реконструкция и в най-скоро време ще
стартират. „Ние ги бавим, защото реконструкцията от турска страна трябва
да започне заедно с тази от българска, между туристическия и лекотоварния
трафик”, обясни кметът Николов. По неговите думи, реконструкцията не е
непосилна за държавния бюджет. Кметът Николов, че последна за
убеждаване за присъединяването на България към Шенген е останала
Германия. По неговите думи, е редно Ангела Меркел и скептиците за
присъединяването на България да бъдат поканени да присъединят Бургас.
„Ние сме равнопоставен член на ЕС и с не по-малка загриженост си
изпълняваме нашите изисквания като външна граница на ЕС и страдаме от
това, защото след затоплянето на времето започнаха проблемите с
нерегламентираната миграция на южната ни граница и всички тези неволи и
беди ги поема България, в т.ч. и нашият регион”, категоричен бе Николов.
„Готови сме да подкрепим и инициираме всякакви кампании, които биха
ускорили този процес”, допълни той.
Агенция „Фокус“
Благодарствено писмо за извършена профилактика на пътя за село
Стража получи кмета на Смолян Николай Мелемов
12 Май 2015 | 15:00
Смолян. Благодарствено писмо за извършена профилактика на пътя за село
Стража получи кмета на Смолян Николай Мелемов, съобщиха от пресцентъра
на Община Смолян. В благодарственото писмо живеещите в местността
„Рупцовото” отбелязват: „Вие поехте инициатива да се извърши
профилактика на пътя за село Стража и по-точно, в района, в който ние
живеем. Направено е отводняване на пътя и почистване на водостоците.
Създадени са допълнителни уширения и места за изчакване на
автомобилите. Създадоха се условия пътуването до и от работното място да
бъде безпроблемно, дори приятно. Благодарим ви за поетите и изпълнени
ангажименти , както и на изпълнителя на техническите дейности фирма
„Корпус 2004”, посочват в благодарственото писмо хората от Стража.
Агенция „Фокус“
Кметът Йорданка Фандъкова връчи договорите за финансиране на
първите три организации по Програма „Европа”
12 Май 2015 | 14:27

София. Кметът Йорданка Фандъкова връчи договорите за финансиране на
първите три организации, спечелили конкурса по Програма „Европа”,
предаде репортер на Агенция „Фокус”. Организациите, спечелили
финансиране по Програма "Европа" са Фондация "Гъливер клиринг хаус",
Фондация "Следваща страница" и Сдружение "Конна терапия". В първа
приоритетна област договор за финансиране на проект беше даден на
Фондация "Гъливер клиринг хаус" - Център за култура и дебат "Червената
къща" с проект "Дебатен форум, в каква София искаме да живеем". Проектът
осигурява възможността за граждански дебати, които имат за цел да срещнат
гражданите и местната власт. По втора приоритетна област на първо място е
проектът "Къща за превод и литература" в София на Фондация "Следваща
страница", а партньор по проекта е район "Изгрев". Яна Генова, която е
изпълнителен директор на фондацията обясни, че проектът има за цел едно
общинско място да бъде превърнато в къща за превод на българска
литература на други езици. Ще бъдат разработвани програми за активни
преводачи на български език. Ще се предлагат на децата форми на обучение
на говорене и на писане на литература, каквито не могат да се видят в
училищата. По трета приоритетна област проектът на Сдружение "Конна
терапия" печели договорът за финансирани. Техният проект има за цел
прилагане и популяризиране на иновативна конна терапия в работата с деца
с увреждания. Тази идея е получила признание на конкурса "Промяната".
Веселина Фелдман, която е председател на сдружението обясни, че това е
един нов метод, който се използва много често в Европа. По думите й, този
метод за работа с деца в неравностойно положение дава добри резултатите,
които помагат за физическото и психическото състояние на децата.
Членовете на програмния съвет по проект "Европа" са зам.-кметът на
Столична община Дончо Барбалов, Малина Едрева, Екатерина Йорданова и
други. Сред присъстващите бяха и някои кметове на райони, които са
партньори по някои от проектите - инж. Цветомир Жеков, кмет на район
"Изгрев", инж. Николай Терзиев, кмет на район "Триадица" и кметът на
район Овча купел Христина Семерджиева. По трета приоритетна област,
където се финансират основно иновативни проекти, се осъществява с
партньорството на бизнеса, с подкрепата, вече за втора година на
компаниите "Мтел" и "Софарма".
Агенция „Фокус“
Ирена Димитрова, СО: Инициативата „София европейска столица на
спорта” има и социален характер
12 Май 2015 | 13:40
София. Инициативата „София европейска столица на спорта” има и социален
характер. Това каза Ирена Димитрова от Столична община по време на
пресконференция по повод предстоящия спортен празник "Спортувай в твоя

град - Ърбан зона", предаде репортер на Агенция „Фокус”. „Тази инициатива
има социален ангажимент, не толкова демонстрация на София като
територия на европейски или световни инициативи, а по-скоро насоченост
на спортните дейности, физическата, двигателната активност към
гражданите на София. В този контекст на мисли, със сигурност виждате, че
тази година инициативата е подкрепена от много спортни клубове и
организации. Сред вас тук са експертите от районните организации. Важни
сте вие медиите и точно в рамките на седмицата преди 17 май - Денят на
българския спорт. Обръщаме се към всички граждани и жители на столицата
да се присъединят към този празник. За всички възрасти, за всички вкусове,
включително за любителите на адреналина”, каза тя. Събитието е включено
в програмата на кмета на СО и е финансирано в рамките на тази програма и
с помощта на други спонсори. „Събитието е под патронажа на кмета на СО.
То наистина може да покаже доколко инициативата се приема от самите
граждани. Това е не само резултат на инфраструктура, а и на отношение към
гражданите. Организирали сме всички училища на територията на СО масово
да се присъединят. Обръщаме се към семействата, нека направим този
празник публичен и достъпен до всеки гражданин”, посочи още Ирена
Димитрова. Очаква се на 15 май от 14 часа кметът на София Йорданка
Фандъкова да връчва стипендии за деца, ученици и младежи изявени в
спорта. „Това са нашите олимпийски шампиони. Това е уникална стипендия,
която се връчва за високи постижения в областта на спорта за деца и
ученици в навечерието на 24 май. Стипендията е парична, различна е от
материалното стимулиране, съгласно наредбата за децата с изявени дарби.
По повод 17 май кметът ще връчи отличията на над 60 деца, ученици и
младежи на 5 етаж, в залата на СО, в официалната зала. Това е стипендия,
която е учредена преди три години. Тазгодишната церемония ще бъде
четвърта. Непрекъснато расте броят на носителите на тази награда. Тази
година са 62, коментира Ирена Димитрова.
Агенция „Фокус“
Димитър Николов: Използвайте Бургас като лаборатория за добри
практики в образованието
12 Май 2015 | 13:26
Бургас. Използвайте Бургас като лаборатория за добри практики в
образованието - няма да ви разочароваме". Това каза кметът на Бургас
Димитър Николов в приветствието си към участниците в среща в града между
студенти, представители на академичните среди и работодатели. Това
съобщиха от пресцентъра на Община Бургас. Основната й цел е публичното
представяне на резултатите от дейността на висшите училища в града по
проект "Студентски практики". Форума уважиха с участието си проф.
Николай Денков - зам.-министър на образованието и науката, и Зорница

Русинова - заместник-министър на труда и социалната политика. Заедно те
представиха в аванс бъдещите планове на двете институции за подобряване
на връзката между висшето образование и пазара на труда, за осигуряване
на допълнителни възможности за подобряване на знанията и уменията на
специалистите с висше образование чрез инструментите на Европейските
инвестиционни и структурни фондове. "Щастлив съм, че виждаме в Бургас
двама зам.-министри, които ще са моторите при изпълнението на две
оперативни програми от новия програмен период - "Наука и образование за
интелигентен растеж", и "Развитие на човешките ресурси". Надявам се
полезна информация за тях днес да достигне чрез вас до нашите студенти,
до работодателските организации. Община Бургас има опита и
самочувствието на успешен бенефициент от предишния програмен период
2007 - 2013, но новите оперативни програми, особено "Наука и
образование", са предизвикателство за нас. Ще направим всичко възможно
да запълним липсващото звено от добре подготвени на практика млади
специалисти на пазара на труда. Използвайте Бургас като лаборатория за
добри практики в образованието - няма да ви разочароваме", каза кметът
Димитър Николов в приветствието си към участниците в срещата. Той даде
конкретен пример за дисбаланса, който се забелязва по оста образование пазар на труда. Това е явният интерес на компании от IT сектора да
инвестират и да отварят работни места в Бургас, но едновременно с това те
не откриват в града и региона достатъчно на брой подготвени специалисти.
Кметът Николов заяви, че се надява с помощта на двете министерства,
респективно двете оперативни програми, този дефицит да бъде компенсиран.
"Бургас е добре известен като пример за това как се подхожда към
възможностите за европейско финансиране. Нямам съмнение, че бихте се
справили успешно като лаборатория, която произвежда добър опит", каза
зам.-министър Денков. Той прие поканата на Община Бургас и Министерство
на образованието ще организира тук на 2 и 3 юни детайлно представяне на
възможностите за кандидатстване по новата оперативна програма "Наука и
образование за интелигентен растеж". Зам.-министърът на труда и
социалната политика Зорница Русинова също похвали Бургас за активността
му. Тя каза добри думи за оперативна програма "Развитие на човешките
ресурси", която се очертава като най-успешната от стария програмен период
2007 - 2013 с над 80 % разплатени средства по нея. Стана ясно, че
правителството вече е договорило добър нов пакет от мерки за инвестиции в
хората по програмата, тъй като тя ще продължи да е функционална и през
новия програмен период 2014 - 2020. В днешната среща участваха още
бургаските зам.-кметове Йорданка Ананиева и Атанаска Николова, ректорите
на двата бургаски университета - проф. Христозова и проф. Петков, много
студенти. Тя е част от Дните на Европа, организирани от Областен
информационен център и Община Бургас.
Агенция „Фокус“

Зорница Кънчева, Община Велико Търново: Санкциите за паркиране
върху зелени площи в общината са в размер от 100 до 500 лева
12 Май 2015 | 12:01
Велико Търново. Община Велико Търново разполага с наредба за опазване и
изграждане на зелената система. Тя е приета през 2008 г., а в началото на
2015 г. е актуализирана. Това каза в интервю за Радио „Фокус” – Велико
Търново Зорница Кънчева, началник на отдел „Екология” в Общината. По
думите й, и в началния вариант на наредбата, и в обновения, съществува
точка, която забранява паркирането и преминаването на моторни превозни
средства през зелени площи. Изключение правят МПС със специален режим,
при наложителни ситуации. Санкциите за паркиране върху зелени площи на
територията на общината са в размер от 100 до 500 лева. „Право за
съставяне на актове имат кметът, кметските наместници, упълномощените от
кмета лица и органите на МВР. Полицейските служители имат право да
съставят актове и за нарушения по Закона за движение по пътищата”,
коментира Зорница Кънчева. За настоящата година в общината няма
съставени актове за паркиране на МПС на зелени площи. Съставен е един
акт за 2014 година. „Процедираме така, че при първо провинение винаги се
налага най-ниската санкция. Така, че актът, съставен през миналата година,
е в размер на 100 лева”, обясни още експертът.
Агенция „Фокус“
Очаква се започването на ремонтни дейности по четвъртокласната
пътна мрежа в района на врачанското село Чирен
12 Май 2015 | 11:33
Враца. Очаква се започването на ремонтни дейности по четвъртокласната
пътна мрежа в района на врачанското село Чирен, каза за Радио “Фокус” Видин Диан Дамянов, кмет на населеното място. Ремонти по този участък от
пътя в района на Чирен се правят често. „Всяка година се ремонтира. Това е
четвъртокласна пътна мрежа, очакваме и тази година да се извършват
ремонти”, каза Диан Дамянов. Кметът обясни, че се очаква да се изсипе
баластра на някои улици в селото. Очаква се и бетониране на места и улици
в Чирен. „Всяка година общината се грижи за това. Няма отсечки в критично
състояние”, каза още Дамянов. Той добави, че критични са били отсечки
след наводнението, но благодарение на кмета на община Враца пътищата са
били ремонтирани. „Бяха ни отпуснати техника и средства. Засипахме с
баластра, имахме предоставен и трошен камък и ремонтирахме за да може
хората да преминават спокойно”, добави Диан Дамянов.
Агенция „Фокус“

Анастас Трендафилов, кмет на Община Бяла:
сериозни мерки по укрепване на свлачищата

Необходими

са

12 Май 2015 | 10:48
Бяла. Активни свлачища има на територията на Община Бяла, Варненско. Те
са по крайбрежието, предимно в района на юг от Бяла. Това съобщи за Радио
„Фокус” – Варна Анастас Трендафилов, кмет на Община Бяла. Някои от
свлачищата са активизирани след последната дъждовна година. Кметът
Трендафилов подчерта, че е необходимо да се предприемат сериозни мерки,
свързани с много средства. Анастас Трендафилов подчерта, че малките
общини трудно могат да противодействат на свлачищата и проблемът трябва
да се превърне в държавна политика. “Трябва да се отделят сериозни
средства за борба със свлачищата, защото освен, че се нанасят щети на
инфраструктурни обекти, се губи и територия, а могат да бъдат опасни за
живота и здравето на хората”, каза Анастас Трендафилов. Свлачищата са в
райони на юг от Бяла, в близост до бившия къмпинг “Луна” и в района на
пристанището на Бяла. Свлачищата са регистрирани в Геозащита Варна.
Свлачищата са нанесли щети на инфраструктурата в общината.
Агенция „Фокус“
Община Велико Търново за поредна година ще осигури червен килим
за абитуриентите
12 Май 2015 | 10:24
Велико Търново. Червеният абитуриентски килим отново ще бъде постлан
пред сградата на Общината за 843-ма абитуриенти. Това съобщиха от
пресцентъра на Община Велико Търново. Традицията абитуриентите на
Велико Търново да бъдат изпратени като звезди към следващия етап от
живота си на червения килим продължава. През тази година, за радост на
абитуриенти, учители и родители, килимът отново ще бъде постлан пред
сградата на Община Велико Търново. На 24 и 25 май по него ще дефилират
834 абитуриенти от 38 паралелки на 12 училища в старата столица.
Дарик нюз
Отново тестваха Пеещите фонтани
12 май 2015 | 14:16
Община Пловдив направи пореден тест на Пеещите фонтани в ЦарСимеоновата градина късно снощи, научи Дарик радио.

Водните атракции работеха в продължение на няколко часа в различни
режими въпреки дъждовното време.
Очаква се водната атракция да бъде открита на 22-ри май и лично
премиерът Бойко Борисов ще даде нейния старт.
Предвидено е „грандиозно шоу" за откриването с изпълнение на операта и
заря".
Програмата се очаква да започне в 21.00 часа, като освен Бойко Борисов, се
очаква да присъстват и много кметове от други градове и министри от
кабинета.
Дарик нюз
Водният проект на Пловдив остава за следващия програмен период
12 май 2015 | 07:57
Процедурите по изграждане на Големия воден проект на Пловдив се отлагат
и ще бъдат финансирани през следващия програмен период. Това заяви за
Дарик радио кметът на Пловдив Иван Тотев. Той уточни, че вместо 128 млн.
лева община Пловдив ще усвои само 100 млн. и ще се наложи част от
проекта да бъде преработен. Община Пловдив ще трябва да върне
депозитите и гаранциите от конкурсите, проведени по-рано и да започне
тръжните процедури отначало.
Той включваше изграждане на пречиствателна станция, подмяната на 14 км
водопроводи, 800 сградни отклонения, както и 16 км второстепенна
канализационна мрежа.
Водният проект се забави с няколко години, защото управляващият орган в
правителството не подписваше договора за 128-те милиона по Оперативна
програма „Околна среда“.
Дарик нюз
Съобщение от Община Банско
12 май 2015 | 08:50
На основание чл.127, ал.2 от ЗУТ и чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за
извършване на екологични оценки на планове и програми, съобщаваме ви,
че в периода 02.04.2015г. – 08.05.2015г. ще бъдат провеждани консултации
по Предварителен проект на Общ устройствен план на община Банско и
Екологична оценка към него. За повече информация можете да се обърнете
към арх. Владимир Ташев, стая: 309 в Общинска администрация Банско.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН
ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БАНСКО И ЕКОЛОГИЧНА
ОЦЕНКА КЪМ НЕГО Във връзка с изискванията на нормативната уредба на

02.04.2015г. е открита процедура за провеждане на консултации по
изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община
Банско, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.
Възложител на ОУП и на Екологичната оценка към него е Община Банско с
адрес: гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров“ №1. Лице за връзка: г-н Георги
Икономов – Кмет. Общият устройствен план на община Банско се разработва
от „БУЛПЛАН“ ООД, София с ръководител екип арх. Петя Миланова въз
основа на Техническо задание и опорен план, одобрени от ОбС-Банско.
Органът, отговорен за одобряването на ОУП е Общински експертен съвет.
Органът отговорен за прилагането на ОУП е Община Банско. ОУП се
финансира от Общинския бюджет, разработва се двуфазно и е с период на
действие 15 до 20 години. Главната цел на ОУП е “да създаде териториална
планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в
съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и
със специфичните за община Банско природни, културно-исторически,
туристически и други ресурси”. Изхождайки от принципите на устойчивото
развитие за баланс между екологично равновесие, икономически растеж и
социален просперитет, при пестеливо използване на природните ресурси,
постигането на главната цел се предпоставя от изпълнението на следните
цели:-регулиране в устройствено отношение процесите на по-нататъшната
урбанизация на територията на общината в граници, които да не накърняват
качествените характеристики, целостта и стабилността на природната й
среда.-създаване на необходимите устройствени условия за реализиране
през следващите планови периоди на стратегическите документи по Закона
за регионално развитие – регионален план за развитие на Югозападния
район за планиране, областната стратегия и общинския план за развитие,
както и секторни програми, планове и проекти на общинско и по-високо
териториално ниво. Извеждане на устройствени проблеми, произтичащи от
ОУПО, които да бъдат включени в ОПР за периода 2014-2020 г., респ. в
ежегодните програми за изпълнението му. Създаване на устройствена основа
за междуобщинско сътрудничество за развитие на функционалните системи и
активности.-прилагане на устройствени принципи на по-нататъшно изграждане и техническо съоръжаване на жизнената среда в населените места и
останалите обитавани територии в съответствие със съвременните
европейски критерии и стандарти, при осигуряване на максимален ефект при
инвестирането и на баланс между общностния и частните интереси.планиране на територията на общината да става по начин, осигуряващ
съхраняване и едновременно с това пълноценно включване в жизнен оборот
на природното и на културното наследство на общината, с оглед устойчивост
и взаимно стимулиране при развитието на всички системи.-определяне на
общата структура на територията и преобладаващото предназначение на
съставните и структурните й части;
-регламентиране на общия режим на устройство на всяка от териториите по
предходната точка, при съблюдаване на режимите, установени със
специални закони;

-усъвършенстване на мрежата на социалната инфраструктура;
-обосноваване развитието на комуникационно-транспортната инфраструктура на общината и определяне съответстващото му усъвършенстване на
транспортните мрежи;
-обосноваване развитието на техническата инфраструктура и определяне
разположението на мрежите и съоръженията им на територията на общината,
както и връзките им с териториите на съседните общини;
-идентифициране на териториите с вероятно разпространение на
предвидими природни бедствия и регламентиране на необходимите
превантивни мерки и начини на устройство и защита.
-регулиране на взаимодействието между устройството на територията на общината и природната й среда, с оглед нейното опазване. Регламентиране на
допустимото натоварване на естествените рекреационни и други ресурси, с
оглед опазването;
-осигуряване на условия за опазване и социализация на обектите на културно-историческото наследство и природните забележителности;
-определяне на мероприятия за възстановяване на нарушени територии,
както и на евентуално необходими ландшафтоустройствени мероприятия.
Основните задачи, на които плана трябва да намери решение, са както
следва:
На територията на община Банско попадат няколко защитени зони от Натура
2000 – за опазване на дивите птици - BG0000209 „Пирин“, BG0002126
„Пирин Буфер“, BG0002063 „Западни Родопи“ и BG0002076 „Места“, и за
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна –
BG0000209 „Пирин“, BG0001030 „Родопи Западни“ и BG00001021 „Река
Места“ поради което, като приложение към ЕО, е изготвен и доклад за
оценка на въздействието на ОУПО върху предмета и целите на опазване в
защитените зони.
Проектът на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане
по реда на чл.127(1) от ЗУТ, което ще се проведе на 12.05.2015 г. от
14:00 ч. в Посетителски информационен център, намиращ се на пл.
Възраждане”, гр. Банско.
Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него, са на
разположение на заинтересованите в сградата на Общинска администрация
Банско: гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров“ №1, ст.№309, всеки работен ден
от 9.30 до 17.00 часа, както и на интернет адрес: www.bansko.bg
Становища и мнения по ОУПО и екологичната оценка към него могат да се
депозират в сградата на Община Банско, ст. №309, на факс 0749/88633 или
на електронна поща: obabansko@dir.bg
Лице за връзка по провеждане на консултациите: арх. Владимир Ташев –
главен архитект на Община Банско, тел. 0749/88616
Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по
ОУП и ЕО е 17.30 часа на 08.05.2015г.

Дарик нюз
„Ние помним делото на дедите ни” в община Тунджа
12 май 2015 | 10:05
Стартира инициативата „Ние помним делото на дедите ни” по проект
„Заедно с община Тунджа” в село Межда.
Проявата има за цел озеленяване на пространството около паметника на
загиналите във войната в периода 1912 - 1945. В нея взеха участие младежи
от с. Межда, членове на пенсионерски клуб „Старият дъб”, служители на
читалище „Зора -1928”, служители от кметството и жители на селото.
Около паметника бяха засадени зелени растения, беше озеленена и част от
парка на селото. Инициативата продължава с поставянето на пейки за отдих
в парка.
Проектът е на тема „Нашият парк - по-добро място за отдих и развлечение” и
отново е част от обществената инициатива „Заедно с община Тунджа”
Дарик нюз
Кметът на община Кочериново връчи юбилейни медали на ветерани
от общината
12 май 2015 | 08:00
Юбилейни медали и грамоти от министъра на отбраната получиха Кирил
Вецов, Стоян Бицов и Никола Кодузов от община Кочериново - ветерани от
войната. Отличията бяха връчени от кмета на община Кочериново Иван
Минков, по повод 70 години от края на Втората световна война. „Преминали
през сражения, оцелели там, където други са загинали, тези хора днес,
преполовяват деветото си десетилетие и с достойнство носят тези отличия",
заяви Иван Минков.
Дарик нюз
Кметът на Ловеч получи националния приз „Златно евро"
12 май 2015 09:02
Кметът на Ловеч Минчо Казанджиев получи националния приз "Златно евро",
съобщиха от пресцентъра му. Той се удостоява с отличието за принос в
реализирането на проекти и управлението на евросредства за развитието на
община Ловеч. Връчи му го доц. д-р Ганчо Попов, председател на фондация
"Човешки ресурси в България и евроинтеграция", която присъжда наградата,

издател и главен редактор на списание "Фондове, програми, проекти",
издател и главен редактор на списание "Човешки ресурси".
В началото на тази година кметът бе удостоен и с националния златен приз
„Човешки ресурси 2014" за принос в реализирането на проекти за
създаването на екологично чиста среда и за управлението на човешкия
потенциал в общината, за внедрените иновации в тази област, довели до
подобряване качеството на предоставяните административни услуги и
приближаването на администрацията до гражданите.
Дарик нюз
Кметът на Стражица
абитуриенти

връчи

по

200

лева

на

социално

слаби

12 май 2015 | 15:29
Финансова помощ в от 200 лева получиха днес 24 социално слаби
абитуриенти от община Стражица. Средствата са осигурени от общинския
съвет и бяха връчени на младежите лично от кмета инж. Детелина Борисова.
Зрелостниците са предложени от педагогическите съвети на учебните
заведения- СОУ „Ангел Каралийчев“ – Стражица, СОУ „Св. Климент
Охридски“ в с. Камен и Професионалната гимназия по транспорт „Васил
Друмев“ в града. Абитуриентите са сираци, полусираци или от семейства,
които живеят от социални помощи. Парите бяха дадени на младежите в
тържествена атмосфера в Ритуалната зала на Общината в присъствието на
зам.- кмета Стефан Иванов, директорите на учебните заведения и класните
ръководители. Тази година в Община Стражица завършват 65 младежи и
девойки. Официалното изпращане на абитуриентите ще се състои на 15 май.

