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24 часа
Амбициозен райкмет в Пловдив погва авантаджии с гаражи и гради
паркинги за 400 000 лева
Гонка до дупка срещу тези, които ползват гаражи, без да плащат и мащабна
строителна програма обяви новоизбраният кмет на пловдивския район
"Южен" Борислав Инчев. "Щом встъпих в длъжност в началото на ноември
м.г., установих, че от такси за гаражи са постъпили около половин милион
лева, а през 2104-а сумата е била 660 000 лева. Веднага наредих да се
предприемат мерки срещу нередовните наематели", разказа Инчев.
Проверката показала, че мнозина поставили метални клетки без схеми и си
траят, а други сложили гаражите си без разрешение. В района те наброяват
общо 3000, месечната такса е 29 лева, а за инвалиди - 14,50.
Амбициозният кмет е категоричен, че неизрядните ще бъдат премахнати. И
обяви, че през т.г. ще събере от гаражи 700 000 лева. Общината връща 70%
от парите за инвестиции в самите райони.
Инчев оповести, че започва ударно да изгражда паркинги, тъй като местата
за коли в "Южен" са дефицитни. Той обявява обществена поръчка в размер
на 800 000 лева. Половината от сумата е за паркинги. Те ще са девет на
брой с общо 240 места. Такива ще се изграждат в кв. "Коматево" и на
улиците "Светослав Мерджанов", "Димитър Талев" /до Хаджията Груев/,
"Одеса", "Асен Христофоров", а съществуващият зад Кожно-венерическия
диспансер ще се ремонтира основно.
"Проблемът е голям и затова сме набелязали още 10-15 места за изграждане
на паркинги", допълни младият войвода. С останалите 400 000 лева ще
строи две детски площадки, една спортна и една за разходка на домашни
кучета. В програмата влизат и нови тротоари. Улица "Даме Груев", която е
ад за шофьорите заради разместения паваж, се проектира за цялостна
реконструкция", допълни райкметът.
Той представи и втория си заместник - 36-годишният Павел Милушев, също
от ВМРО, който ще отговаря за екология, образование, здравеопазване и
сигурност. Другият заместник Апостол Шопов ръководи строителството в
района. Предстои да бъде назначен и трети зам от коалиционните
партньори. Инчев твърди, че не знае кой ще е той.

24 часа
Хайки срещу каруци с отпадъци в Пловдив, глобяват ги 10 000 лева
Гардове и инспектори предприемат хайки срещу каруци, които превозват
отпадъци от ромските махали в пловдивския район "Северен" и ги стоварват
на нерегламентирани места. Глобите стигат до 1000 лева. Всеки ден от
Шекер и Арман махала тръгват каруци, товарят срещу надница строителен
или битов отпадък и го изсипват където им падне.

"От 20 януари предприемаме съвместни акции с полиция, охранители и
служители на общинския инспекторат срещу незаконните сметища", обявиха
от районното кметство. Там се проведе среща, на която присъстваха със
зам.-кметът по обществен ред в голямата община Георги Маринов,
директорът на "Чистота" Иван Стоянов и служители от Трето полицейско
управление.
Целта е отпадъците да бъдат изхвърляни в съдовете за смет.
Граждани, които станат свидетели как каруци возят и стоварват боклуци, да
подават сигнали на телефон 032/6-166. На него се записват и нарушения
като ненавременно извозени отпадъци, висок шум и мръсен въздух.
„Надявам се съвместните действия на различните институции да доведат до
реални резултати и заедно да предотвратим замърсяването на района”,
заяви кметът Ральо Ралев.

Дарик
Голям интерес към първата обществена поръчка на новия кметски
екип – 11 оферти
Голям интерес предизвика първата процедура за обществена поръчка,
обявена от новия кметски екип. Да охраняват общински обекти през
следващите 4 години поискаха 11 фирми, повечето от които софийски.
Първото заседание на комисията, която ще определи изпълнителя на
обществена поръчка „Охрана на обекти общинска собственост на
територията на Община Разград“, се проведе днес с цел установяване
допустимостта на офертите. Самите ценови предложения ще бъдат отворени
на следващо заседание.
Председател на комисията е заместник-кметът Галина Георгиева, а членове:
Младен Чакъров, Хубан Соколов, Теодор Тодоров и Богослов Стоянов.
И 11-те кандидати да изпълняват обществената поръчка бяха подали оферти
в последния възможен ден – вчера, 13 януари.
Дарик
Приключи проектът за реконструкция на градския парк в Добрич
Приключи проектът за реконструкция на градския парк в Добрич, в рамките
на който бяха обновени стари и нови паркови и градски пространства.
Резултатите от реализираните дейности бяха отчетени на заключителна
пресконференция. Кметът Йордан Йорданов подчерта, че Добрич вече има
по-модерен парк, който ще предоставя по-добри условия на жителите на
града. Той припомни, че проектът започна през май 2013 година и
приключва на 20 януари. Общата му стойност е 10 152 890 лева, от които 1
015 289 лв. са осигурени от националния бюджет, а 507 644 лв.
е
съфинансирането от община Добрич. Проектът се изпълнява по Оперативна
програма „Регионално развитие“.
Той беше реализиран на два етапа. В рамките на първата част бяха
обновени мемориален комплекс „Хан Аспарух“, три тематично обособени
езера – езеро с лодки, езеро на птиците с наблюдателна кула и музикално
езеро, полуостров с пейки, серпентина с водна каскада, наблюдателници в

езерото, рок-сцена, ледено езеро, скейт парк, алея с рисунък на
добруджанска черга, алея на влюбените.
Детелина Николова и Цветан Цветанов откриха обновения градски парк
На втори етап в парка бяха изградени и реконструирани 10 допълнителни
обекта. Ремонтирана е ул. „Генерал Колев”, където е положен нов асфалт и
са ремонтирани тротоарите.
Обновена е градина „Романтика” с нови подходи, архитектурно оформени с
арки с увивни растения, беседки и ниши с пейки от естествени материали камък и дърво. Възстановени е кръгъл фонтан в центъра на градината и
алпинеум.
Оформен е Арт площад, който дава символично начало на парка от западна
страна с места за експозиция на художествени елементи като скулптури,
инсталации и др.
Реконструирана е спортна зона „Простор”, където е обновено осветлението,
реновирана е централната алея, монтирани са нови седалки, врати, трибуни
на игрищата, обезопасени и ремонтирани са спортни съоръжения. Обновено
е игрище за плажен волейбол и футбол, четири игрища за тенис с червена
настилка, две многофункционални игрища с акрилна настилка, футболно
игрище с изкуствена трева, площадка за лека атлетика. Поставени са
фитнес уреди на открито и тренажор, три тенис маси на открито и детски
многофункционален тренажор на открито.
Една от новите атракции в парка е трасето за екстремно колоездене, което е
изградено през пресечена местност с естествена почвена настилка,
поставени са дървени укрепващи елементи, вертикална маркировка и
осветление. Дължината му е около 600 метра.
В рамките на втория етап от реконструкцията на парка е ремонтиран и
подлезът между комплекс „Добротица” и спортен комплекс „Простор”, както
и четири междублокови пространства.
Обобщените цифри за направеното в градската градина показват, че там са
изградени или реновирани почти 70 декара пешеходни алеи, велоалеи и
тротоари, затревени са над 100 дка площи, поставени са 4 510 кв. м.
настилки от естествен камък, 14 217 кв. м. бетонови настилки и плочи, 17
708 кв. м. асфалтова настилка, включително алеи.
Монтирани са общо 23 фитнес съоръжения на открито, поставени са около
280 пейки, 533 осветителни стълбове с енергоспестяващо осветление, 53
прожектори за художествено осветление и 48 подводни LED прожектори.
Засадени са 233 широколистни и 130 иглолистни дървета, над 5 000 рози,
близо 500 храста, 2 446 летни и многогодишни цветя, 1300 метра жив плет.
Поставени са множество други паркови елементи и съоръжения - огради,
железобетонни стълбчета, парапети, метални и дървени конструкции,
кошчета. Подобрена физическа и жизнена среда – паркови площи,
озеленени площи и детски площадки е 479 645 кв. м.

Дарик

Изсъхнали дървета се превръщат в арт композиция

Нов арт проект показва, че малко фантазия може да преобрази дори найсивото и скучно място.
Вече е напълно завършена скулптурата от дърво в зеления остров на бул.
"Стефан Стамболов", между хотелите "Космос" и "Аква". На нейно място

имаше две стари и болни дървета от вида чинар, които застрашаваха
сигурността на многобройните автомобили и пешеходци, преминаващи в
района. Горната им част бе отрязана на височина 3-4 метра, а останалото
послужи за основа на новата арт инсталация. За нейната направа са
използвани дърво, камък и метал, вплетени в ефектна композиция. За
изпълнението на проекта Община Бургас ангажира известния скулптор
Красимир Слабаков. Той се справи със задачата за 52 дни, като работеше
дори и в лоши атмосферни условия, но от дъжд и сняг го предпазваше
специален навес. Скулпторът разказа, че по време на работата си се е
срещнал със стотици бургазлии, които му казвали добра дума, носили му
кафе, храна.
"Радвам се за дадената ми възможност да направя нещо красиво, което се
харесва", заяви Красимир Слабаков.
Композицията няма име и това е търсена провокация, защото всеки открива
в нея нещо различно. Някои казват, че е петолиние с разбъркани ноти,
други виждат каменни котви.
Според една от трактовките, фигурите са символ на мъжете и жените,
"закотвили се" в нашия град и /пре/открили Бургас като свой дом.
Novanews

Столиците на света се събират във Варна
На пешеходната зона в града се монтират плакети с всички градове

Столиците на света се събират в центъра на Варна. Това не е поредното
фантастично откритие, а първият по рода си площад, наречен „Свят”. Той е
разположен в сърцето на морския град и на него се монтират плакети на
всички столици на планетата. Така всеки пътешественик може да сбъдне
мечтата си да стъпи във всички световни столици, макар и в преносен
смисъл.
Атракцията е част от проекта за обновяване на централната пешеходна зона
на Варна. Архитектите уверяват, че любителите на желязо трудно ще
присвоят плакетите. Те са изработени от неръждаема стомана.
Част от обновяването е и гигантски герб на Варна до входа на Морската
градина, а статуя с влюбени делфини ще претендира за любимо място за
срещи в града.
Атракциите трябва да са завършени до края на месеца.
Агенция „Фокус”
Кюстендил: Работи се по изменение на подробния устройствен план
на целия ромски квартал „Изток” в града
Работи се по изменение на подробния устройствен план на целия ромски
квартал „Изток” в Кюстендил. Това каза пред Радио „Фокус” – Кюстендил
архитект Стояна Чавдарова. Целта е обособяване на поземлени имоти, които
могат да бъдат обект на инвестиционни намерения. „Тъй като няма планова
осигуреност на самия квартал, има много големи площи, които са общинска
собственост, но те не са урегулирани. Поради това имаме споразумение с
една неправителствена организация, които предоставят средства за
изготвяне на инвестиционни проекти”, обясни архитект Чавдарова.
Изготвените подробни устройствени планове не включват финансиране на

инфраструктурата, което може да стане при кандидатстване по различни
програми. При наличието на плановата осигуреност ще е ясно кои постройки
са незаконни, търпими или изградени в съответствие с нормите и
изискванията.
Агенция „Фокус”
Ямбол се готви за най-голямото кукерско сборище
От 25 до 28 февруари Ямбол отново ще бъде „земя на кукерите“ със 17-ото
издание на Международния маскараден фестивал „Кукерландия“, съобщиха
от пресцентъра на Община Ямбол.
От днес стартира приемането на заявки за участие на групи от страната и
чужбина.
Централното събитието на фестивала – Състезателното дефиле на кукери и
маскирани ще бъде отново в два последователни дни – на 27 и 28 февруари.
Традиционно, в „Кукерландия“ се очаква да се включат хиляди кукери,
бабугери, сурвакари, старци, песяци, кукове и др., буквално от всички
краища на България, както и маскарадни групи от чужбина.
Ямболският кукерски фестивал е кулминацията на емблематичните за
региона кукерски традиции, свързани с посрещането на пролетта и
ритуалите за плодородие. Провежда се всяка година в края на февруари или
началото на март, около Сирни заговезни. Сред отличителните черти на
„Кукерландия“ е стремежът към съхраняване и пресъздаване автентичността
на маскарадните традиции. Затова и в конкурсната програма се отличават
групите, които в най-пълна степен представят самобитността на обичаите.
Когато в Ямбол се говори за кукерско шоу, става дума за представяне на
традицията в цялото й многообразие и пълнокръвен живот, който е факт и
днес, без самоцелното натрупване на атракции, неприсъщи за маскарадните
игри. Едновременно с това „Кукерландия“ предлага интригуващи
съпътстващи събития, които допълват фестивала като едино от найзрелищните събития в националния културен календар.
Организатори на Международния маскараден „Кукерландия“ са община
Ямбол и община „Тунджа“.
Подробна информация за фестивала, регламентът за участие и формуляр на
заявка са качени на сайта на община Ямбол: www.yambol.bg.

Агенция „Фокус”
24-часово постоянно полицейско присъствие има в община
Вълчедръм
24-часово постоянно полицейско присъствие има в община Вълчедръм. Това
каза за Радио “Фокус”- Видин зам.-кметът на общината Корнелия Миланова,
като уточни, че в околните села през цялото денонощие има патрули,
грижещи се за сигурността на хората. „Денонощните патрули са причината
да няма набези от крадци и насилие над възрастни хора по селата в нашата
община и се надявам тази тенденция да продължи и общината ни и за в
бъдеще да остане спокойно място за живот”, допълни Корнелия Миланова.

Агенция „Фокус”
Антоанета Тодорова, кмет: Въпреки, че населението
великотърновското село Водолей е предимно ромско, там няма
проблеми на етническа основа
Въпреки, че населението великотърновското село Водолей е предимно
ромско, там няма проблеми на етническа основа. Това каза за Радио
''Фокус''- Велико Търново кметът на населеното място Антоанета Тодорова.
Тя обясни, че жителите не са точно роми. „Те са от типа турски цигани. В поголямата си част са мюсюлмани. Те започнаха да говорят, че са роми, от
както една неправителствена организация започна да работи по-активно с
тях”, обясни още Антоанета Тодорова. По думите й, хората от селото живеят
спокойно. Кметът обобщи още, че жителите на селото отбелязват Ромската
Нова година, която се чества днес, индивидуално. Те празнуват предимно в
домовете си, заедно със семействата си. „Няма организирани специални
инициативи. Вчера сурвакаха мен и кметът на общината, а самото
празненство се организира в училището. Хората сами го организират , но и
местата власт се включва”, допълни още Антоанета Тодорова. Тя увери и, че
в селото няма регистрирани сериозни набези и битови кражби. По думите й,
това е било проблем преди около 9 години, но сега ситуацията е спокойна и
престъпността е сведена до минимум. Мерките, които се предприемат срещу
това, са предимно разговори с хората.
Агенция „Фокус”
Йорданка Фандъкова: След около месец трябва да приключи
конкурсът за избор на главен архитект на София
След около месец трябва да приключи конкурсът за избор на главен
архитект на София. Това каза пред журналисти Йорданка Фандъкова, по
време на редовното заседание на СОС, предаде репортер на Агенция
"Фокус". "До края на месец декември експертите от "Човешки ресурси" в СО
подготвяха процедурата за избор на главен архитект на София. Тази
седмица започнаха обсъждания с представители на браншови и граждански
организации", заяви Фандъкова. "Имах вчера изключително ползотворна
среща с представители на Съюза на архитектите в България и Камарата на
архитектите в България. Имаше много интересни предложения, които ще ни
бъдат представени и писмено. Ще имам среща и с представителите на
инициативния комитет от граждански организации, получих техните писмени
предложения предварително и ще ги обсъдим, като всички добри
предложения ще ги включим в изискванията към подготовката на
концепция", посочи тя. "Очаквам след тези обсъждания, до края на
следващата седмица да обявим конкурса и най-късно в началото на последващата седмица. В рамките най-много на месец и една седмица трябва
да приключи конкурсът", уточни кметът. "В комисията ще поканя
представител на СОС, на гражданските организации, на МРРБ, хора от
администрацията и от моя екип. Все още не съм решила кой ще бъде
председател на комисията, но със сигурност ще бъде човек от моя екип"
посочи Фандъкова и добави, че докато бъде избран главен архитект на
София, ще има такъв временно изпълняващ длъжността.

Агенция „Фокус”
Петър Паунов, кмет на Кюстендил: Общината очаква да започне
работата по новия спешен център
Образованието и социалните дейности остават приоритетни сектори за
финансиране от общинската хазна в Кюстендил през 2016 година. Това каза
в сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“ кметът Петър
Паунов. По думите му, доброто развитие в двата сектора е гаранция за подобрия икономически растеж в следващите години. В сферата на
здравеопазването общината очаква да започне работата по новия спешен
център. „Здравеопазването е един от основните приоритети. Очакваме
стартирането на работата по новия спешен център. Вече е постигната
договорка с Министерството на здравеопазването, за да бъде реализиран по
европейските програми“, обясни кметът на общината. Той добави, че се
разработва и балнеоложката програма, която да включва по-широк кръг от
услуги, както превантивни, така и възстановителни.„Надяваме се съвсем
скоро да започне да функционира и звеното по Инванзивна кардиология в
местната болница“, посочи Петър Паунов. „Разработваме и правила, които да
бъдат облекчени за бизнеса, които да гарантират спокойствие и сигурност за
гостите“, каза кметът на Кюстендил. Той добави, че друг приоритет за
общината е селското стопанство. „Започваме инвестиции в хладилни бази и
преработвателна промишленост. Имаме готовност за частни инвестиции,
общината също е готова да подкрепи и да партнира“, уточни Петър Паунов.
Той напомни, че заради санкциите наложени на Русия голяма част от
продукцията от плодове и зеленчуци на кюстендилските производители не е
реализирана и чрез вливането на инвестиции в производство това ще бъде
избегнато. По повод зачестилите случаи на нападения в малките и
отдалечени села, кметът коментира, че в община Кюстендил се набляга на
превенцията. „Тя се изразява в непрекъснат контакт с органите на МВР и
„Общинска охрана“, както и кметове и кметски наместници в населените
места, и сигналите, които хората подават към тях“, обясни Паунов.
Агенция „Фокус”
Кметът на Шабла Мариян Жечев: Готови сме да реагираме при ново
влошаване на обстановката
Община Шабла има готовност да реагира при ново влошаване на
метеорологичната обстановка. Това каза за Радио „Фокус” – Варна кметът
Мариян Жечев. Основната част от снегопочистването се извършва от
общинското предприятие. „Достатъчно добре се справиха със зимната
обстановка в началото на годината, нямаше непроходими участъци и
бедстващи хора, затруднено снабдяване, нарушено електроподаване и
водоподаване”, допълни кметът. Общо 14 са машините по населените места.
Общината има договор със земеделски кооперации, които разполагат с тежка
техника с гребла. В Шабла има 6 машини, които обслужват града, има
налични солни смеси, които са необходими за зимното поддържане на
пътищата.
Агенция „Фокус”
Бургас: За пръв път се роди бебе на родители от Приюта за бездомни

За пръв път се роди бебе на родители от Приюта за бездомни в Бургас,
съобщиха от община Бургас. Бащата е Димитър на 45 г, а майката –
Ангелина, на 25 г. И двамата са на улицата, но не са клошари. Всяко лято
успяват да си намерят сезонна работа, през зимата обаче е по-трудно. Те са
настанени в общинския приют за бездомни в Бургас, където се влюбват.
Ангелина забременява и през ноември миналата година ражда хубаво и
здраво бебе – Никола. Двамата с Митко излизат на квартира със спестеното
през лятото, но парите скоро свършват. Принудени са да оставят Никола в
Дом за медико-социални дейности и услуги “Вяра, Надежда, Любов”. Детето
е там и в момента. Родителите отново нощуват в приюта за бездомни. Почти
всеки ден Ангелина ходи в майчиния дом, за да се среща с детето, а Митко
търси работа. Желанието им е да отгледат Никола те, а не държавата или
осиновители. Но имат нужда от помощ.Кметът Димитър Николов се запозна с
историята на бездомните родители и обяви, че ще им съдейства да
кандидатстват за общинско жилище. От няколко дни Ангелина вече е
назначена в сметосъбираща фирма, която работи с Община Бургас. Търсят се
възможности за назначението и на Димитър. „Така ще помогнем на
семейството да отгледа детето си. Решението за връщането му при
биологичните родители е на държавните социални служби. Ако единствената
пречка за това е липсата на дом и доход, ще се опитаме да помогнем за
разрешаването на проблема“, каза кметът Николов. Всеки, който желае да
помогне на семейството, може да се свърже с директора на Приюта за
бездомни или с пресцентъра на Община Бургас.
Агенция „Фокус”
Обществено обсъждане на проектните предложения за паметник на
поета Иван Пейчев ще се проведе в Шумен
На 14 януари от 13.00 часа в зала 363 на община Шумен ще се проведе
обществено обсъждане на проектните предложения за изграждане на
паметник на поета Иван Пейчев, съобщават от пресцентъра на общината.
Подадените за участие в конкурса проекти са на два творчески колектива и
по време на общественото обсъждане ще бъдат представени от авторите
Валери Колев - архитект, Валерий Желязков – художник и доцент Младен
Младенов. Изпратени са покани за участие в общественото обсъждане до
всички членове на Организационния комитет за честване на100 години от
рождението на Иван Пейчев. След провеждане на общественото обсъждане
със заповед на кмета на община Шумен ще бъде назначено жури, в чийто
състав ще бъдат включени представители на творческите съюзи. Наградата
за проекта, класиран на първо място, е 1 500 лв. Колективът, спечелил
конкурса, ще сключи договор с община Шумен. Сумата, която е предвидена
за реализацията на проекта, е 20 000 лева. Барелефът ще бъде разположен
в градинката западно от Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров”.
БТА
Община Тервел ще подготви паспортен регистър на сградния фонд

Община Тервел ще подготви паспортен регистър на всички сгради, които са
общинска собственост, като ще бъде описана тяхната конструкция, вид,
година на построяване, архитектурна и строителна документация. Това
предвижда нова стратегия за управление на общинската собственост до 2019
година, която е предложена за публично обсъждане.
Общината разполага с 2700 акта за частна и публична общинска
собственост. Сред общинските обекти са 24 сгради на детски градини и
училища, 25 здания на кметства, 13 читалищни сгради и 12 здравни служби,
пенсионерски клубове, административни сгради, Дом за възрастни хора и
други. В следващите години ще бъде направено обследване на енергийната
ефективност на всички сгради за масово ползване и ще се пристъпи към
модернизирането им.
Общината ще предприеме стъпки и за по-ефективно управление на
общинския поземлен и горски фонд от над 96 000 декара.
Стратегията за управление на общинската собственост ще бъде обсъдена на
среща на кметската управа с обществеността на 26 януари.
БТА
Община Ловеч въвежда нов ред за паркиране при сняг и докато трае
почистването му
Община Ловеч въвежда нов ред за паркиране при снеговалеж и докато трае
почистването в града, съобщават от общинската администрация.
Паркирането от двете страни на уличното платно вече ще става според
датите на календара и номерата на жилищата. На четни дати ще се паркира
от страната на четните номера на улицата, а при нечетни - обратно.
Това съдържа заповед на кмета Корнелия Маринова. Причината е
необходимостта от осигуряване на безпрепятствено движение на
снегопочистващата техника, както и от качествено почистване на уличните
платна от падналия сняг.
Графикът се отнася за бул. "България", ул. "Съйко Съев", ул. "Търговска", ул.
"Цачо Шишков" и ул. "Цар Освободител".
Началникът на РУП - Ловеч, се задължава да осигури необходимия личен
състав за оказване на съдействие за изпълнение на заповедта.
БТА
Патрул на Общинска полиция е изпратен в столичния жк "Овча
купел"
Предприела съм мерки по отношение на сигурността в София. Разбираеми са
притесненията на хората в ж.к. "Овча купел". В следобедните и вечерните
часове освен патрулите на полицията, в квартала присъства и патрул на
Общинска полиция. Това заяви кметът на София Йорданка Фандъкова на
сесия на Столичния общински съвет във връзка с оплакванията на граждани
от мигранти от центъра за бежанци в "Овча купел".
Кметът каза, че получава ежедневна информация за случващото се в
квартала. Тя съобщи, че е имала официална среща с директора на СДВР, на
която са обсъдили мерките, които се предприемат от тях за повишаване на
сигурността. Имам уверението им, че районното полицейско управление
следи ситуацията, подчерта столичният кмет. Тя таза, че в другата рискова

зона - около Женския пазар, бул. "Мария Луиза" и Лъвов мост също има
постоянно полицейско присъствие и патрул на жандармерията по нейно
настояване.
Освен тези мерки Фандъкова е възложила на районните кметове на "Овча
купел" и на "Възраждане" да се ангажират с постоянни разговори и проверки
на място по отношение на осветлението и почистването. По инициатива на
кмета на "Овча купел" Христина Семерджиева ще се състои среща на
граждани с ръководители от Агенцията за бежанците и СДВР за сигурността в
района. Темата предстои да бъде дискутирана и в общинската постоянна
комисия по Обществен ред и сигурност с представители на Агенцията на
бежанците, информира столичният кмет.
Тя припомни, че още при откриването на центровете за бежанци преди три
години, е изразила ясна позиция, че в столицата не е добре да се
съсредоточават такива места за настаняване на мигранти. Фандъкова
информира, че представителите на Агенцията за бежанците са я уверили, че
капацитетът на центровете се намалява постоянно. Важно е да имаме
обединени усилия в тази посока, отбеляза още кметът.

БТА
Община Сливен предприема спешни ремонти, за да не загуби 41
милиона лева по водния цикъл на града
Община Сливен предприема спешни ремонти, за да не загуби 41 милиона
лева по водния цикъл на града. Това съобщиха от пресцентъра на
общинската администрация.
Налага се спешно почистване, видеоинспекция и ремонт на участъците, за
които е необходимо получаване на разрешение за ползване на всички
подобекти, изграждани и ремонтирани по водния цикъл през 2013-2015 г.
Участъците, които се ремонтират сега, са изграждани в периода 2009-2010 г.
по прекратения договор с фирмата-изпълнител - ДЗЗД "Хидросистеми", и
замразени с акт нр. 10. Целта е те да бъдат почистени и ако имат разрушени
участъци, да бъдат възстановени, за да отговарят на проектното решение и
на изискванията на Закона за устройство на територията за въвеждане в
експлоатация.
Извършваните ремонти са по булевардите "Цар Симеон" и "Хаджи Димитър",
заради които се налага временна промяна в организацията на движението.
По думите на кмета Стефан Радев най-големият риск пред община Сливен е
въвеждането на втория етап от водния цикъл и вероятността да се загуби
инвестиция от 41 милиона лева.
През 2014 г. общината е възложила видеонаблюдение, което е констатирало
в някои от участъците големи наноси от едри скални маси, които нарушават
преминаването на канализационните води през колекторите. В други
участъци има напуквания по тръбите и обратни наклони. След обследването
е възложено изготвяне на работен проект за почистване и реконструкция на
тези участъци.

