Новини за общините
14.02.2015г.
Градът.бг
Комисар Корина Крецу даде зелена светлина за 216 млн. евро в
граничните райони на България и Румъния
от 14.02.2015,
На 13 февруари европейският комисар по въпросите на регионалната
политика Корина Крецу прие новата трансгранична програма Interreg за
Румъния и България. Програмата ще превърне 15 гранични региона в България
и Румъния в по-добри места за живеене, учене и работа и ще ги направи попривлекателни за посещения и инвестиции. Общата стойност на инвестициите
по програмата надхвърля 258 милиона евро, като финансирането от страна на
Европейския съюз е в размер на близо 216 милиона евро по линия на
Европейския фонд за регионално развитие. Европейската комисия одобри
Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България
2014-2020 година. Тя е една от общо петте програми на Европейския съюз за
трансгранично сътрудничество, в които страната ни ще участва през периода.
Териториалният обхват на програмата включва регионите от ниво NUTS III,
разположени на границата между двете партниращи държави: областите
Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич за
територията на България и Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево,
Кълъраш, Констанца в Румъния
Общият размер на средствата по програмата възлиза на 258 504 125 евро, от
които 215 745 513 евро са от Европейския фонд за регионално развитие, а
42 758 612 евро – национално съфинансиране, предоставено от двете
държави.
Програмата ще функционира чрез шест приоритетни оси, като финансовото
разпределение на средствата по тях е:
Приоритетна ос 1 "Транспорт" – 38%;
Приоритетна ос 2 "Околна среда" – 25%;
Приоритетна ос 3 "Превенция на риска" – 19%;
Приоритетна ос 4 "Заетост" – 7%;
Приоритетна ос 5 "Институционално сътрудничество" – 5%;
Приоритетна ос 6 "Техническа помощ" – 6%.
Очаква се първата покана за набиране на проектни предложения да бъде
отворена през април 2015 година. Проектите, които ще могат да кандидатстват
за финансиране, трябва да включват поне по един партньор от двете държави.
Бенефициенти по програмата могат да бъдат юридически лица, регистрирани в
допустимия регион, като следва да са организации, които не генерират
печалба (в т.ч. местни/регионални/национални власти или подчинени на тях

структури, национални и регионални агенции; администрации на природни
паркове; местни/регионални горски дирекции; здравни заведения; културни
институции; обществени центрове/читалища; регионални агенции по заетост;
неправителствени или нестопански организации образователни институции
като например университети, училища, колежи и библиотеки; еврорегиони и
др. или сдружение от две или повече от изброените).
Управляващ орган ще бъде Министерството на регионалното развитие и
публичната администрация на Румъния, а Главна дирекция "Управление на
териториалното сътрудничество" към българското Министерство на
регионалното развитие и благоустройството ще изпълнява функциите на
Национален орган.
Основният офис на Съвместния секретариат ще остане в Кълъраш, Румъния, а
на територията на България в град Русе ще функционира под-секретариат, за
да бъдат подпомогнати българските партньори.
Програмата ще се съсредоточи върху следните пет приоритета:
1. Подобряване на връзките в региона
2. Повишаване на екосъобразността на региона
3. Превръщане на региона в по-безопасно място
4. Повишаване на квалификацията и приобщаване на жителите на региона
5. Повишаване на ефикасността на региона
Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви:
"Хората, които живеят в тези гранични региони между България и Румъния,
ще извлекат пряка полза от програмата, която приехме днес. Това е област от
политиката на ЕС, в която съвместната работа и разрешаването на общите
проблеми са от съществено значение. Налице са и значителни възможности,
предлагани от близостта до река Дунав и Черно море. Тази програма, както и
свързаните с нея проекти, ще помогнат на местните общности да се възползват
от всички тези предимства."
Тя добави: "Тази година отбелязваме 25-годишнината от началото на
трансграничните и трансрегионалните програми за сътрудничество Interreg на
ЕС. Ето защо съм особено щастлива, че мога да обявя началото на тази нова
програма, тъй като нашите проекти за сътрудничество са едни от тези, които
най-ярко демонстрират конкретното действие на ЕС".
Очаквани резултати:
Подобряване на плавателността на река Дунав и Черно море в трансграничния
район.
Създаване на нов модел за устойчиво възползване от природното и културното
наследство на трансграничния район.
Подобряване на съвместното управление и защита на обхванатите от Натура
2000 територии.
Увеличаване на капацитета за предотвратяване и управление на рисковете от
бедствия в трансграничния район.

Интегриране на трансграничния район по отношение на заетостта и трудовата
мобилност.
15-те региона, участващи в Interreg V-A Румъния-България, са:
в България: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе,
Силистра, Добрич
в Румъния: Констанца, Кълъраш, Гюргево, Телеорман, Долж, Мехединци, Олт
Общ бюджет на програмата за сътрудничество: 258,5 млн. евро.
Общо финансиране от ЕС (по линия на ЕФРР - Европейския фонд за регионално
развитие): 215,7 млн. евро.
Тази програма се управлява от румънското Министерство на регионалното
развитие и публичната администрация.
Петият програмен период 2014 - 2020 г. на Interreg разполага с бюджет
от 10,1 млрд. евро, инвестирани в над 100 програми за сътрудничество между
региони и териториални, социални и икономически партньори. Този бюджет
включва също така средствата по ЕФРР за участие на държавите членки в
програми за сътрудничество по външните граници на ЕС, подкрепяни от други
инструменти:
60 програми за трансгранично сътрудничество Interreg V-A по протежението
на 38 вътрешни граници на ЕС. ЕФРР: 6 млрд. евро 15 транснационални
програми Interreg V-B, които обхващат по-широки области на сътрудничество
като региона на Балтийско море, Алпите и Средиземноморския регион. ЕФРР:
2,1 млрд. евро Програмата за междурегионално сътрудничество (INTERREG
VC) и 3 програми за работа в мрежа (Urbact III, Interact III и ESPON) обхващат
всичките 28 държави членки на ЕС. Те осигуряват рамка за обмен на опит
между регионалните и местните органи в различните страни. ЕФРР: 500 млн.
евро 12 програми за трансгранично сътрудничество Interreg-Инструмент за
предприсъединителна помощ (ИПП). ЕФРР: 242 млн. евро 16 програми за
трансгранично сътрудничество Interreg-Европейски инструмент за съседство
(ЕИС). ЕФРР: 634 млн. евро.
БТА
От утре в Асеновград започва да действа "синя зона" за паркиране
14 февруари 2015 / 13:58
От утре, 16 февруари в Асеновград започва поетапното функциониране на
"Синя зона". Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.
Най-напред платеното паркиране ще се въведе по улица "Цар Иван Асен II", в
района от сградата на общината до ОУ "Христо Ботев" и в двете посоки на
движение. Продължава маркирането и на другите участъци, като са

предвидени и места за инвалиди, уточниха от общинската администрация.
Днес се очаква да бъдат монтирани и указателните табели. Цената за един час
престой ще е един лев. От общинския пресцентър съобщиха още, че са
постъпили още три удостоверения за регистриране на сдружение на
собствениците във връзка с националната програма за саниране. До този
момент кметът Емил Караиванов е разписал и са издадени общо пет
удостоверения, с които собствениците на регистрираното сдружение трябва
да отидат в Агенцията по вписвания в Пловдив.
БТА
Банско участва в 21-то издание на туристическо изложение в Тел Авив
13 февруари 2015 / 19:37
Банско участва в 21-то издание на най-сериозното туристическо изложение в
източносредиземноморския регион - International Mediterranean Tourism
Market, в Тел Авив (Израел), съобщиха от пресслужбата на общината в
българския планински курорт. Изложението се е състояло на 10 и 11 февруари
и община Банско за първи път е участвала в него. Пред туроператорските
компании курортът Банско е представен като дестинация за летен туризъм.
Щандът е бил от най-посещаваните както от индивидуалните туристи, така и
от специализирани в туристическия бизнес фирми, което е заявка за сериозен
интерес от страна на израелския пазар, информират от община Банско. "След
обсъждане в Консултативния съвет по туризъм към община Банско бе взето
решение за участие на изложението в Тел Авив", коментира кметът на Банско
Георги Икономов, цитиран в съобщението. "Ние търсим нови пазари, на които
да предлагаме своя продукт. Израелските туристи са една много сериозна
ниша за нашия курорт. Още повече, че България е добре позната там. Радващ
е фактът, че посетителите на изложението сами са търсили нашия щанд и
бренда "Банско". Това само по себе си говори много", казва Икономов.
Агенция „Фокус“
Празник на любовта се проведе във Видин
14 Февруари 2015 | 19:46
Видин. Празник на любовта организира в навечерието на Свети Валентин
Община Видин, заедно с Младежки информационен и консултантски център,
Младежки съвет по наркотични вещества и Сдружение „Феникс”. Това
съобщиха от пресцентъра на Община Видин. Инструментална група, вокален
дует, 17 индивидуални изпълнители и един поет се включиха в XVII-то
издание на концерт-конкурса „Песен на Свети Валентин”. Конкурсът е
традиционен и в него участват млади индивидуални изпълнители или групи

със свои авторски песни или с песни, посветени на любовта. Над 800 ръчно
изработени валентинки с нежни послания и стикери с мотото на националната
анти-спин кампания раздадоха доброволците от Младежкия съвет по
наркотични вещества, Сдружение „Феникс” раздаде червени балони-сърца, а
Младежкият информационен и консултантски център проведе изключително
интересни игри с публиката. За доброто настроение на многобройната публика
допринесоха и изпълненията на джаз-формация „Флейм“ към Народно
читалище „Цвят“.5-членно жури класира изпълнителите и присъди една
специална награда за авторска песен на Дани от група „Soul Dealerz”, две
първи награди на Димитър Драганов и на Биляна Борисова; две втори - на
Полина Мирчева и Виктория Димитрова и две трети – на Никол Божидарова и
Динка Мирославова.
Агенция „Фокус“
Станислав Благов, кмет на Свищов: Един от основните проблеми на
общината е недобрата пътна инфраструктура, особено в посока Русе
14 Февруари 2015 | 17:25
Свищов. Един от основните проблеми на Свищов е недобрата пътна
инфраструктура, с която разполага, особено в посока Русе. Това каза за Радио
„Фокус” – Велико Търново Станислав Благов, кмет на Община Свищов. Свищов
не е пътен възел и за това е трудно да се комбинират регионалните проблеми.
„Откъм терени нашият град също е много ограничен. На север сме ограничени
от река Дунав, на юг от високи и хълмисти места, на запад от индустриална
зона, а на изток от земеделски земи. Преструктурирането не може да се
осъществи лесно”, добави Благов. На територията на града има голям терен,
който е на бившeто военно поделение. Общината няколко пъти е отправяла
иск към Министерството на отбраната да й предоставен за ползване. „Това все
още не е факт, но имаме основание да вярваме, че това може да се организира
от новото правителство и разчитаме на обещанията на министъра на
отбраната. Разбира се, ще следва една по-дълга процедура, но очакваме този
над 300 декара терен да бъде предоставен на Община Свищов”, допълни още
Станислав Благов.
Агенция „Фокус“
Петя Чапевова: Положителен и реален ще бъде докладът на експерта
от Световния съвет за туризъм и пътувания Ричард Деймън
14 Февруари 2015 | 15:31
Созопол. Положителен и реален ще бъде докладът на експерта от Световния
съвет за туризъм и пътувания Ричард Деймън. Това каза за Радио „Фокус” –

Бургас Петя Чапевова заместник-кмет на община Созопол. Експертът бе на
двудневно посещение в черноморския град, за да оцени на място
реставрираната Южна крепостна стена и кула и Археологически резерват
„Античния град Аполония“ за първото място в категория „Дестинация на 2015
година” на Световния съвет. Визитата на Деймън е започнала със среща с
кмета Панайот Рейзи, който го е запознал с даденостите на Созопол и
общината, както и с това, което местната администрация предприема в
областта на туризма. След това експертът е имал възможността да огледа
лично номинираните места. Деймън се е срещнал и с местния бизнес, с
неправителствени организации и с представители на общинската
администрация. Като цяло експертът е бил много впечатлен от видяното и от
доброто гостоприемство. "С изключително добри впечатления остана Ричард
Деймън, положителен и реален ще бъде докладът. Самият факт, че сме в
тройката от 158 кандидати вече говори, че все пак сме спечелили. Останалото
е да изчакаме награждаването в Мадрид, Испания на 15 април тази година.
Тогава ще се обявят победителите. В шеговит тон, но и все пак с голяма доза
истина, кметът г-н Рейзи подчерта, че ще се опитаме да се появим и в
следващи категории, тъй като има доста категории за номиниране. Ще се
опитаме да кандидатстваме и в други вид категории. Аз мисля, че нашият край
в екологично отношение е много запазен. Сега като довършим и
пречиствателната станция, нямаме промишленост и смея да твърдя, че сме
изключително чисто, екологично и добро място за туризъм и за почивка", каза
още Чапевова. Созопол се съревновава с дестинациите Любляна и Тайван.
Черноморският град беше номиниран в категория „Дестинация на 2015
година” с проекта музейна сбирка Южна крепостна стена и кула. "В крайна
сметка амбицията ни е да покажем античния град Созопол като цялостен
завършен продукт и в тази посока работим. Южна крепостна стена във времето
се наложи изключително много. Имаме спечелен проект по трансгранично
сътрудничество България- Турция, в който работим заедно с Историческия
музей в Одрин. В рамките на този проект нашите партньори ще изработят
атрактивно осветление на историческа крепостна стена в град Ефес.
Популяризираме и разпространяваме добри практики. Много е атрактивна
южната крепостна стена нощно време и мисля, че няма човек, който да е бил
в Созопол и да си е тръгнал, без да се е фотографирал на пейзажа на
прекрасната осветена стена нощем. През деня има невероятна гледка към
морето. Това е един уникален проект и най-хубавото е, че е в хармония с
цялостното пространство", каза още заместник кметът.

Агенция „Фокус“
Арбен Мименов, кмет на Сатовча: Предприети са спешни мерки за
овладяване на свлачището в село Плетена
14 Февруари 2015 | 15:18

Сатовча. Предприети са спешни мерки за овладяване на свлачището в село
Плетена, община Сатовча, заяви пред Радио „Фокус” - Пирин кметът на
общината Арбен Мименов. Той уточни, че за целта са олекотени някои
помощни сгради – премахнати са керемиди, тежки тръби и един масивен
циментов електрически стълб. „Този материал е изваден от свлачищния масив,
тъй като свлачището все още е активно и застрашава десетки къщи”, подчерта
Мименов. Той допълни, че от общинската администрация в Сатовча е
изпратено запитване до Агенцията за обществените поръчки. „Очакваме
отговор до понеделник, след което ще предприемем следващи действия за
укрепване на свлачищните процеси. Очакваме разрешението да дойде от
Агенцията за обществени поръчки, за да мине без възлагане, като спешно”,
посочи
Мименов.
Сериозни
остават
пораженията
върху
пътната
инфраструктура, има пропаднали и отнесени участъци от пътната настилка,
паднали подпорни стени – всички щети са описани, документите са изпратени
до Областната администрация в Благоевград и от там са подадени в
съответните институции, от където очакваме финансова помощ, обясни Арбен
Мименов.
Агенция „Фокус“
Атанас Калчев, кмет на Кричим: До понеделник няма да се разчиства
свлачището на пътя Кричим – Девин, защото районът е опасен
14 Февруари 2015 | 13:37
Пловдив. До понеделник няма да се работи за разчистването на падналата
скална маса при 102-ри километър на пътя Кричим – Девин, защото районът е
опасен. Това каза в предаването „Метроном” на Радио „Фокус” – Пловдив
Атанас Калчев, кмет на Кричим. По думите му, вчера през деня на пътя са
падали камъни, което е наложило да се изтеглят специалистите и техниката.
Пътят е затворен и няма да бъде отварян до крайното разчистване и
осигуряване на безопасни условия за движение, подчерта Калчев. По думите
му, кога ще стане това, все още не може да се конкретизира. До понеделник
няма да се разчиства, защото в района има активни свлачищни процеси.
Очаква се, в понеделник мястото на свлачището да бъде огледано от екип от
специалисти хидрогеолози, които ще дадат мнение, какво трябва да се
направи. „Вчера се опитахме да направим обрушване на скалите, но се оказа,
че е много опасно”, каза още Калчев. Решението за това, какво ще се
предприеме, ще се вземе от компетентни организации и специалисти. В целия
скат има проблем и според кмета, не може да се работи на парче. Възможно е
целият скат да се изсипе на пътя и да запуши реката. По целия път за Девин
след обилни валежи и снеготопене винаги има паднали камъни, но са малко и
се разчистват бързо от служителите на Областно пътно управление, но
подобно свлачище, като това, не е имало, подчерта Калчев. „Явно

климатичните явления, ерозивните процеси, а може и тиха сеизмологична
активност оказват влияние. Трябва да се изследват скатовете, за да може
пътят не само да бъде разчистен, но да бъдат укрепени скалите така, че
пътуването в този участък да не носи риск за хората”, каза още Атанас Калчев.
Агенция „Фокус“
Осем двойки младоженци ще получат подарък от кмета на Бургас
Димитър Николов за Деня на влюбените
14 Февруари 2015 | 09:34
Бургас. За втора поредна година младоженците, решили да сключат брак на
14 февруари, ще получат луксозен подаръчен комплект от кмета Димитър
Николов, съобщиха от пресцентъра на общината. Той съдържа два естествени
камъка във формата на сърце, което символизира здрав брак и гладък семеен
живот. Общо 8 бургаски двойки ще си кажат заветното „Да” в Деня на
влюбените. Пет от тях са избрали да сключат брак в ритуална зала Вардар, а
останалите три ще дадат своя брачен обет в КЦ „Морско казино”. Бесмир и
Теодора са една от осемте двойки младоженци, които официално ще станат
семейство на 14 февруари. Тя е българка, той има албански произход, но и
двамата имат желание да живеят и отгледат децата си в Бургас. През
изминалата 2014 година общо 798 двойки са се венчали в Бургас, а до края
на януари 2015 брак са сключили 37 двойки.
Агенция „Фокус“
Община град Добрич ще отбележи Трифоновден с възстановка на
ритуала "Зарязване на лозата"
14 Февруари 2015 | 09:10
Добрич. По традиция всяка година Трифоновден се отбелязва в Добрич с
възстановка на ритуала "Зарязване на лозата", организирана от Община град
Добрич и Регионален исторически музей – Добрич. Това съобщиха от
пресцентъра на общината.
Събитието ще започне от 11.00 часа в АЕМО „Стария Добрич“, където хората
ще могат да участват в зарязването на лозата, да опитат от виното и да се
включат във веселието. В обредите, целящи да осигурят плодородие за лозята
през годината, участват Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа“ с гл.
художествен ръководител Стоян Господинов и Клубовете на пенсионера –
Добрич.
Ще бъдат обявени и резултатите от Конкурса за най-качествено вино – лично
производство, реколта 2014 г., организиран от Община Добрич и Къщата на
виното. За най-добре представилите се са подготвени предметни награди.

Организаторите на конкурса благодарят на всички участници за отзивчивостта
да се включат в надпреварата.
Трифон Зарезан е народен празник, който се отбелязва на 14 февруари в чест
на Свети Трифон. Празникът е посветен на лозарите и производителите на
вино. В този ден се извършва ритуалното зарязване на лозите, което бележи
приближаването на пролетта и началото на селскостопанската дейност. Свети
Трифон е смятан за пазач на лозите. Лозарите зарязват няколко пръчки от
лозето за плодородие. От пръчките се правят венци, а мястото се полива с
червено вино. Така празникът, чиито корени са далеч в миналото, преминава
през вековете и стига до нас.
Дарик нюз
Село Тополи с нова канализация
14 февруари 2015 16:01
Разрешението за ползване на новоизградената канализационна мрежа в
Тополи връчи Иван Портних на Демир Георгиев - кмет на селото. "С
откриването на последния етап - от 1851 м, Тополи вече e със 100% изградена
канализационна мрежа. Общата инвестиция е 780 000 лв., като 230 000 лв. от
тях осигурихме от бюджета на община Варна, а останалите - от ПУДООС",
обясни Иван Портних.
По-късно той уважи традиционния за селото обичай по зарязване на асма, с
който местните отбелязват празника Трифон Зарезан. Всяка година на 14-ти
февруари хората се събират, за да подрежат асма в някоя от къщите, а
стопанинът "захранва" с вино и хляб корените на лозата след благословия от
местния свещеник. С най-голям ентусиазъм в празника се включиха
самодейците от състава за народни песни от читалище "Св. Св. Кирил и
Методий 1927", които пяха и наричаха за здраве и берекет.
Дарик нюз
Президентът зарязва лозята в Перущица
14 февруари 2015 07:35
Президентът Росен Плевнелиев ще гостува днес в Перущица за Деня на лозаря
и винаря, съобщи за Дарик кметът на общината Ради Минчев.
Държавният глава ще изпълни ритуалното зарязване на опитното поле на
Професионалната гимназия по лозарство и винарство “Христо Ботев“. В 11:00
часа е предвиден водосвет, а след това започва празничната програма.
На обяд ще бъдат наградени най-добрите винопроизводители на бели и
червени вина. Победителят в категорията „Червено вино“ ще получи
наградата си – съд от неръждаема стомана, лично от президента Росен

Плевнелиев. За всички победители в останалите категории са осигурени
награди от община Перущица.
Дарик нюз
Кметът на Димитровград ще бракосъчетава влюбени
14 февруари 2015 08:42
Три двойки от Димитровград ще сключат граждански брак в Деня на
влюбените 14 февруари, съобщиха от общината. По предложение на кмета
Иво Димов местният парламент прие на тази дата през 2015 година да не се
заплаща стандартната такса от 70 лв. В делнични дни бракосъчетанията в
община Димитровград също са безплатни.
Възползвалите се от промоцията за влюбени двойки ще се разпишат днес в
ритуалната зала в 14:30, 16:00 и 16:30 часа, уточниха от общинската
администрация. В ритуала за първата от двойките ще участва и кметът Иво
Димов.
Градът.бг
Въведен е в експлоатация още един подобект от ПСОВ на Мездра
от 14.02.2015
Въведен е в експлоатация още един подобект по проекта "Доизграждане на
канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ – Мездра", финансиран със
средства от Европейския съюз, държавния бюджет на Република България и
Община Мездра. Става дума за външно ел. захранване и трафопост за
станцията, които вече имат получено разрешение за ползване от Дирекцията
за национален строителен контрол (ДНСК), информират от Община Мездра.
В края на м. г. бяха въведени в експлоатация други два подобекта –
изграждане на нова канализационна мрежа с обща дължина 3420 м в квартал
"Лещака" и в района около корекцията на река Боденска бара.
В момента тече Държавна приемателна комисия за приемане на следващия
подобект: реконструкция и рехабилитация на ВиК-мрежата. Предстои да бъдат
внесени документите в ДНСК за последния етап от проекта – въвеждането в
експлоатация на пречиствателната станция с довеждаща инфраструктура.
Понастоящем изпълнителят на обекта ДЗЗД Обединение "Мездра – ЕКО" – гр.
София извършва технически изпитания за доказване на параметрите на ПСОВ
– Мездра. Изпълнението на проекта трябва да приключи до края на годината.
24 часа
Посланикът на Израел с валентинка „Аз обичам Бургас”

14.02.2015 16:55;
Пожелавам ви много туристи през тази година и ви уверявам, че израелците
ще продължават да идват в Бургас и региона, както и израелските
предприемачи ще инвестират тук, заяви днес в Бургас израелският посланик
Шаул Камиса Раз.
За да покаже отношението си към града той се закичи по примера на кмета
Димитър Николов с валентинка „Аз обичам Бургас”.
„Обичайте се и винаги намирайте поводи да се обясните в любов на човека,
когото обичате”, призова бургаският градоначалник. Според него
кампанията „Аз обичам Бургас” отличава града от другите места в страната.
Домакин на кампанията тази година е един от бургаските молове – инвестиция
на израелски предприемачи.
Там днес се проведе и Деня на отворените врати на професиите, свързани със
сигурността. Малки и големи бургазлии имаха възможност да разгледат
отблизо модерен противопопожарен автомобил, както и линейката, дарена
от Израел на бургаската болница в знак на признателност за спасените животи
след атентата от 18 юли 20012 г.
В демонстрациите бяха включени полицейска патрулка, мотоциклети и
обучено куче, а спецченгета показаха техники за овладяване на различни
ситуации.
24 часа
Калфин обеща пари за всички социални програми
14.02.2015 /16:27
"До средата на тази година се надяваме да се въведе нова форма на наемане
на работна ръка за почасов, временен труд, който ще даде възможност на
хората и да работят и да поддържат собствените си стопанства, каза
вицепремиера Ивайло Калфин във врачанското с. Типченица, където ритуално
заряза лози в масив от 400 дка с врачански мискет, собственост на фирма
"Скайклуб". - По плана за заетост за тази година пренасочихме 73 мил. лв.,
като два пъти повече са заделените пари за Северозапада, където
безработицата е много висока."
Според социалният министър част от програмите, за които в момента се
подготвят профили във ведомството му, ще бъдат насочени за придобиване на
практически умения на младите хора. Общините и частните предприемачи ще
могат да започнат работа по националните програми още от понеделник, а по
европейската това ще стане от април.
Калфин е уверен, че средства по национални и европейски програми ще има
достатъчно. Въпросът е те да отидат там, където ще създадат интерес, умения
и трайна заетост. Не е нормално според него от социални помощи човек да се

издържа цял живот и средствата да отиват към демотивирани хора. Ще бъдат
подпомагани тези, които искат да намерят пътя си и да се реализират.
Standartnews.com
Банско с международна подкрепа за втори лифт
20:05 ч./13.02.15
Благоевград. Европейската асоциация на изборни представители от планински
райони чрез подкрепи Банско за изграждането на втори кабинков лифт и нови
писти и ски съоръжения. Писмото е подписано лично от Никола Еврар,
заместник-председател на Общността на общностите на долината на Шамони
Мон Блан, Франция.
„Уважаеми господин Икономов, с настоящото писмо АЕМ изразява подкрепата
си за Вашите действия по отношение на развитието на зимните спортове и
устойчивия туризъм в планинските региони", пише градоначалникът на
френски планински град. Той уточнява, че „Франция, Италия и Австрия
изминаха същия път в пълно съответствие с разпоредбите и ценностите на ЕС".
Получена е декларация също от Турско - българския клуб по ендокринна
хирургия, в която се заявява необходимостта от градивно сътрудничество
между публичната власт, бизнеса и екологичните организации в процеса на
развитие на планинските територии.
„Българските еколози трябва да са инициатор, а не пречка за изграждането
на лифтове в планината. Те могат да имат възражения, но не отричане на този
екологично съобразен транспорт, даващ възможност на хилядите посетители
да се насладят на Пирин планина", се заявява в документа.
БНР
Търговищенци могат да плащат местни данъци и по пощата
публикувано на 14.02.15 в 12:04
Нова услуга за плащане на местните данъци и такси въведе Община
Търговище. За улеснение на гражданите местните налози могат да се плащат
във всеки пощенски клон на страната, съобщават от администрацията.
Задълженото лице е необходимо на място да съобщи единствено своето ЕГН
или номер по Булстат и след внасяне на сумата ще получи квитанция за
платени местни данъци и такси. Новата услуга ще улесни най-вече жителите
в селата на община Търговище, които целогодишно и в удобно за тях време
ще могат да заплащат своите налози в населеното място, където живеят.
Разбира се, услугата не изключва другите възможности за плащане на
местните данъци и такси, познати досега .в Центъра за административно

обслужване на гражданите в сградата на Община Търговище, във всички
банкови офиси в страната, в центровете на ИЗИПЕЙ или чрез пощенски запис.
Задължените лица могат да ползват 5% отстъпка при заплащане на целия
размер на местните данъци и такси до 30 април т. г. Напомняме, че за поредна
година всеки коректен данъкоплатец, платил своите налози в този срок, може
да участва в жребий за 40 предметни награди. Кутията за талоните е
поставена до касите в Дирекция „Местни данъци и такси” в Община
Търговище.

БНР
Д-р Д. Стефанов: "Бюджетът на община Тутракан за 2015 е пресечна
точка на всички желания"
публикувано на 14.02.15 в 09:02
На извънредно изнесено заседание проведено в Русе на 13 февруари,
Общински съвет-Тутракан прие бюджета на общината за настоящата година.
В приходната и разходната си част той е в размер на 8 838 770 лв. Целевата
субсидия за капиталови разходи е в размер на 340 500 лв., в т.ч. 140 400 лв.
предназначени за поддържане и ремонт на общинска пътна мрежа. Най-много
средства в тазгодишния бюджет са отделени за образованието – 3 698 711 лв.
Дейностите към тази функция са финансово обезпечени със средства от
държавния бюджет и средства от местни данъци и такси. Това са
предоставените услуги за ползване на детска градина, обучението в
общообразователните училища и професионални паралелки към тях,
дейностите към Общинския център за извънучилищни дейности.
За
възнаграждения и издръжка на местния парламент са разчетени 155 000 лв.
"Бюджетът на община Тутракан за 2015 г. е разработен да обслужва една
динамична среда. Желания и намерения на управляващи, искания, критики и
атаки на будни граждани, финансов ресурс и алтернативни финансови
източници и действащо законодателство трябва да намерят оптимална
пресечна точка, за да бъде постигната основната цел – добра работа, добро
отношение към хората, по-малко проблеми, по-големи възможности за
жителите на нашата община" - обобщи кметът на Тутракан д-р Димитър
Стефанов.
Dobrichutre.bg
Добрич разчита на приходи от европейски програми
14 февруари 2015, 11:01

В понеделник ОбС ще гласува бюджета за 2015-та
Общият размер на проектобюджета за 2015 г. на Община град Добрич е 49
475 600 лева, от които 27 835 886 лева от държавни приходи и 21 639 714
лева приходи от местни дейности. За капиталови разходи са осигурени 2 800
495 лева. Проектът ще бъде разгледан на сесия на местния парламент на 16
февруари, понеделник, от 9.00 часа, информира Дарик Добрич.
Основният приходоизточник на общината си остават европейските програми,
коментира в интервю председателят на бюджетната комисия към Общинския
съвет Божанка Вуцова. Тя е категорична, че няма как да бъдат отделени
собствени средства, които да покрият разходи по значими ремонти, от каквито
има нужда инфракструктурата на Добрич. След като стана ясно, че водният
цикъл няма да бъде изпълнен по старата програма "Регионално развитие", сега
се очаква отварянето на програмите от новия период 2014-2020 г., за да се
задвижат дейностите. Вуцова се надява, че 2015-а няма да бъде втора нулева
година за България при изпълнението на проекти. Тя припомни, че начините
за финансиране на една община са твърде малко и се съгласи с изложеното в
проектобюджета становище на кмета, че важни проблемите на регионите като развитието на децентрализация, преодоляването на щети от бедствия,
замразените стандарти на заплащане, не намират решение в държавния
бюджет за 2015 г..
Всички комисии към Общинския съвет разгледаха проекта за бюджет. Според
Вуцова той е съставен на база предложения на граждани и съветници,
приемани и дискутирани през цялата предходна година. На заседанията в
постоянните комисии не бяха изказани съществени критики и не бяха дадени
нови предложения за разпределянето на финансите в Община Добрич.
Публичното обсъждане премина още в края на 2014 г., при почти нулев
интерес от граждани, в присъствието на двама съветници.
Plevenutre.bg
Официално: Стартира ремонтът на моста край Чомаковци
14 февруари 2015, 09:05
Очаква се аварийно-възстановителните дейности да продължат 40 дни
На 9 февруари 2015 г. са започнали аварийно-възстановителните работи на
моста над р. Искър при село Чомаковци на път ІІІ-306 Червен бряг – Кнежа.
От Община Червен бряг отбелязват, че ремонтът е на стойност 199 500 лв. с
ДДС и се изпълнява по договора за текущ ремонт и поддържане на
републиканските пътища в област Плевен. Изпълнител е ДЗЗД „Пътно
поддържане Плевен 2010“.

При
благоприятни
атмосферни
условия
се
очаква
аварийновъзстановителните дейности да продължат 40 дни, съобщават от Агенция
пътна инфраструктура. Те включват монтиране на нова пътна плоча, полагане
на нова пътна настилка, подобряване на отводнителната система и нейната
хидроизолация, поставяне на монолитен стоманобетонен борд и т. н.
Движението по моста е ограничено до завършване на строително-монтажните
дейности. Продължава да е в сила въведената временна организация на
движението в посока Кнежа - Оряхово със следния обходен маршрут: път I-3
– Луковит - Долни Дъбник - път ІІ-13 - Искър- Кнежа. Отчитайки тежкото
състояние на съоръжението, АПИ предприе действия за осигуряване на
надеждна връзка на населените места от другата страна на река Искър - с.
Глава, гр. Койнаре и с. Чомаковци с общинския център, като включи в
програмата за проектирането си за 2015 г. изработването на Технически
проект за нов мост.
Velikotarnovoutre.bg
Осем общини ни удрят рамо магистрала „Хемус” да мине край Велико
Търново
14 февруари 2015, 13:09
Пътят да се разположи на 10-12 км от старата столица, настоява
кметът Даниел Панов
Осем общини от централна северна България, включително Габрово, Дряново,
Трявна, Севлиево и други, подкрепят промяната на трасето на автомагистрала
„Хемус”, според която то трябва да мине в близост до Велико Търново и Горна
Оряховица, пише вестник "Борба". Кметът Даниел Панов обяви пред
Великотърновския общински съвет, че вече е изготвен проект за резервно
трасе, който се различава от предишния, фиксиращ пътя между Плевен и
Ловеч и заобикалящ старата столица, горнооряховското летище и важен
железопътен възел.
„Има изчисления, които са подвеждащи, за да се приеме предишното трасе,
че магистралата щяла да се оскъпи с 40 млн. Това твърдение е опровергано.
Премиерът г-н Борисов също е запознат с новото трасе и го подкрепя. В края
на този месец в Министерския съвет ще има и специална среща по въпроса, а
се надявам местните депутати да си свършат работата и да лобират за нас”,
бе категоричен кметът Даниел Панов. Той допълни, че новият маршрут „слага”
магистралата в близост до Самоводене и Поликраище.
ОФИЦИАЛНО ИСКАНЕ ОТ ИМЕТО НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОМЯНА
В ТРАСЕТО НА АВТОМАГИСТРАЛА „ХЕМУС” градоначалникът вече е внесъл в
Министерския съвет. То вече е подкрепено и от другите съседни общини.

Документът съдържа над 20 мотива за острата нужда от прекрояването на
маршрута, който към момента предвижда да заобиколи старата столица и да
пресече община Павликени.
„Настояваме категорично пътят да се разположи на 10 - 12 километра от
Велико Търново, между Самоводене и Поликраище. Мотивите ни са сериозни.
Първо, тук е разположено международното летище, както и вторият в страната
железопътен възел. При нас се пресичат и няколко главни пътя, а не на
последно място градът е културна столица и важен туристически и
университетски център”, обясни градоначалникът. Три правителства
променяха маршрута на магистралата, като основната заслуга за това е на
бившия силов министър Румен Петков, който наложи тя да минава през родния
му град Плевен, а при нас да навлиза северно от Павликени, от района на
Левски и Летница, щеше да върви край Бутово, Недан, около Дъскот, да
преминава между Горна Липница и Патреш, Долна Липница, да влиза в
съседната община Полски Тръмбеш в близост до Полски Сеновец, Петко
Каравелово, Обединение и да навлиза в Стражишко в близост до Паисий и
Камен, след което да тръгва в посока Славяново, Дралфа, Шумен и да стига
до Варна. Тези трасета са фиксирани в оценката за въздействие на околната
среда, която се прави при реализирането на проекта.
Вече стана ясно, че строителството на автомагистрала „Хемус” ще е на два
етапа: Ябланица - Велико Търново и Велико Търново – Шумен.
Според един от вариантите „Хемус” може да дублира настоящото трасе на
главния път София – Варна и да преминава край Самоводене. Той изглежда и
най-реализируем.
Общата дължина на автомагистралата е 423 км. За доизграждането на
оставащите около 240 км е извършена оценка за възможността да се
реализира чрез публично-частно партньорство.

