Новини за общините
15.09.2015г.
24 часа
Кметът на Търново успя да уважи първия звънец в пет училища
15.09.2015 15:51
Кметът на община Велико Търново Даниел Панов гостува в пет
училища по случай откриването на новата учебна година. Освен в
градските, той присъства на тържеството и в ОУ "Христо Смирненски"
в с. Самоводене, където отново има паралелка с първокласници.
"Първият учебен ден е един от най-хубавите празници, тъй като всеки
носи своя спомен за мига, в който е прекрачил за първи път прага на
своята класна стая и е чул училищния звънец", обърна се Даниел
Панов към учениците, техните родители и преподаватели.
В основно училище "Св. Патриарх Евтимий" той похвали деца и
учители, че са на първо място по резултати от външното оценяване
след четвърти и седми клас.
В СОУ "Вела Благоева" го чакаше министърът на външните работи
Даниел Митов. Панов изтъкна, че учениците печелят отличия от
национални състезания и олимпиади, а училищното ръководство и
педагозите имат най-много европейски проекти.
По време на празника кметът съобщи, че СОУ "Вела Благоева" е
включено в интегрирания план за градско развитие, а по проект 32
декара от двора ще се превърнат в съвременен спортен комплекс с
терени за футбол, баскетбол, волейбол и хандбал. Втора разработка
се прави за реконструкция на училищния басейн.
Панов уважи и основно училище "Бачо Киро", което посреща новата
учебна година с цели 144 първокласници и над 960 ученици. Школото
е единственото учебно заведение с изнесена класна стая и спортна
площадка за фитнес на открито.
В "СОУ "Ем. Станев" пък съобщи, че по линия на енергийната
ефективност в сградата на училището ще бъдат инвестирани 1,3
милиона лева. Тя ще бъде санирана и ще има нова дограма.
24 часа
Със средства от Европа бе променен обликът на Сливен

15.09.2015 06:50;
Кметът на Сливен Кольо Милев /БСП/ и неговият екип приключват
мандата си с изпълнението на три големи европейски проекта на обща
стойност за близо 74 млн. лева.
"Тези проекти бяха особено предизвикателство за нас. При
предишното общинско ръководство финансирането от Европа за
Сливен бе спряно като наказателна мярка. Трябваше да направим
няколко важни стъпки, за да възстановим диалога с управляващите
органи на Оперативните програми "Околна среда" и "Регионално
развитие" за 2007-2013 г. Имахме указания от Европейската комисия
да прекратим договорите за обществени поръчки по наследените
рамкови споразумения между общината и група фирми. Важното е, че
успяхме да възобновим замразените в предходния мандат проекти още
през април 2012 година, тоест няколко месеца след встъпването ни в
длъжност. Работеше се при строги графици и контрол, и свършеното е
вече факт" - заяви градоначалникът.
48 км реконструкция на ВиК-мрежата
Проектът за водния цикъл на Сливен е най-изстрадан от жителите на
90-хилядния областен град заради сложната си история, която е без
прецедент в страната.
Работата започна още през 2009 г., но секна почти в самото си начало
и хората бяха принудени близо две години да дишат праха на
разкопаните улици. "Това бе един напълно изгубен проект по
предприсъединителната програма ИСПА. Проект, който бе пред провал
и по оперативна програма "Околна среда". Ние успяхме да подготвим
ново проектно предложение и да го защитим пред управляващия
орган на оперативната програма" - съобщи заместник-кметът по
европроектите Румен Стоилов.
Новото проектно предложение стана известно сред обикновените
граждани като "втория воден цикъл на Сливен". То включва всички
неизградени участъци по първия проект. Така в града бяха
инвестирани 64 млн. лева, от които близо 59 млн. безвъзмездна помощ
от Европа. С тях е разширена и реконструирана 28 км канализация,
водопроводите са 20 км, изградени са над 1300 сградни отклонения,
отделно - дъждопреливници, събирателни и дъждоприемни шахти.
Строителството по проекта вече приключва. Очакват се загубите на
питейна вода да намалеят до 13 процента. "Целта е да сме осигурили
не само изпълнението на целите на проекта, но и трайно да подобрим
надземната инфраструктура" - каза още зам.-кметът Стоилов. Извън

гаранционния срок, една година след края на проекта строителният
надзор е длъжен да докладва за нередности, които изпълнителят ще
отстранява за своя сметка.
Модерни детски площадки в парк "Юнак"
Децата на Сливен получиха нов парк, който вече се превърна в тяхно
любимо място за игра и разходка. С европроект за 4,7 млн. лева, от
които 4,4 млн. бяха предоставени безвъзмездно от Европа, бе основно
обновен парк "Юнак". Изградени са над 13 000 кв. метра нови алеи,
озеленени са близо 42 хил. квадрата площи.
Засадените храсти са около 12 хиляди, а новите дръвчета - над 700.
От общината подчертаха, че най-ценното са обезопасените детски
площадки с модерни съоръжения. Със собствени средства бе
поставена ограда.
В центъра - цветя за 300 хил. лева и безплатен интернет
"Зелени, достъпни и активни пешеходни зони" е третият голям проект,
който общината успя да изпълни. От предвидените по него 5 млн. лева
по ОП "Регионално развитие", безвъзмездното финансиране бе 4,7
млн. При строителството на обекта бяха обособени 5 зони за работа,
по-голямата част от нея вече е свършена. Подменени са настилки по
тротоарите, пешеходните зони и площадите, асфалтирана бе изцяло
нова улица в самия център на града. Ремонтирани са фонтаните
покрай ларгото и за първи път от доста години насам те вече работят,
изградени са две нови детски площадки, сложени са много пейки.
Завършен е и площадът около катедралния храм "Св. Димитър
Солунски", като е разширено пространството около него, за да
позволи събирането на повече хора по време на празници. В рамките
на проекта се изграждат велосипедна лента по ул. "Цар Освободител",
три повдигнати пешеходни пътеки и 17 тротоарни рампи за инвалиди.
Любопитна подробност е, че по проекта бяха предвидени над 300 хил.
лева само за засаждането на нови цветя, декоративни храсти и
красиви дървесни видове - общо около 35 хиляди бройки растения.
"Такова мащабно озеленяване не е имало никога досега" - заяви
ландшафтният архитект на общината Емилия Кючукова. Поставени са
и охранителни видеокамери.
Голямото преимущество на обновлението е, че пешеходната зона
стана не само по красива, а общината осигури в това пространство и
безплатен безжичен интернет.
"Който не забелязва, че Сливен стана по-красив, да си спомни какво
беше преди четири години, градът беше започнал да губи
самочувствие. Сега обстановката е друга. Самите граждани бяха много

активни, изказваха мнения и предложения, докато течаха ремонтите.
Започна хубава промяна и тя е факт" - заяви кметът Милев.
Труд
Интерактивен градски навигатор ще ориентира в Бургас
15.09.2015 10:16
Бургас се приближава с още една стъпка до европейския
урбанистичен модел с нова система за ориентиране в градска среда.
Разработен е интерактивен навигатор. Той представлява мобилно
приложение и платформа, които информират обществеността за
различни алтернативи на придвижване. Нововъведението ще бъде
представено официално в четвъртък, в рамките на стартиралата
Европейска седмица на мобилността, организирана от Община Бургас.
Два киоска ще бъдат разположени на територията на Автогара Юг и
ЖП Гара. Те са част от проекта "Интегриран градски транспорт на
Бургас". Основните функции на интерактивните интелигентни
терминали и мобилното приложение са следните:
* Да осигурят постоянна актуална информация на пътниците по време
на тяхното пътуване, предоставяйки възможност за интегриране на
различните видове транспорт в града;
* Посредством интерактивния навигатор жителите и туристите имат
възможност да прегледат информацията за обществения транспорт, да
планират пътуването си, да се консултират с интерактивни карти, да
проверят текущи събития, да открият актуални полети и влакове на
пристигане и заминаване в реално време, лесно да намерят номера за
спешни случаи и транспорт. Днес започва и монтирането на двуезични
указателни табели на Автогара Юг, Централна Автобусна Спирка и
Автогара Запад. Те ще показват най-лесния и бърз начин за
изминаване на разстояния до ключови обекти в града - пеш, с автобус
или с велосипедни услуги.
Труд
Пазарджик изгражда ново регионално депо за отпадъци
15.09.2015 07:50

Строителството на първата клетка започва веднага след
юридическото финализиране на приключилата процедура за
избор на изпълнител
Проблемът със сметището край Пазарджик е на път най-после да бъде
решен. След многогодишните усилия на община Пазарджик и кмета
Тодор Попов строителството на новото депо може да започне веднага
след юридическото приключване на процедурата за избор на
изпълнител.
На 21 август тази година с решение на възложителя - община
Пазарджик, за изпълнител на обществена поръчка с предмет
"Извършване на строително-монтажни работи в изпълнение на проект:
"Регионалното депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик,
клетка 1 и съпътстваща инфраструктура", бе определено ДЗЗД "Еко
Пазарджик", гр. София.
Предложената обща цена за изпълнение на поръчката е 13 324 411,56
лв. без ДДС или 15 989 293,87 лв. с ДДС.
До решението за изграждане на част от цялостния проект за
регионално депо се стигна след като в началото на май 2013-а МОСВ
уведоми регионите, предвидени за изграждане на регионални системи
за управление на отпадъците, включително и община Пазарджик, че
финансовият ресурс по приоритетна ос 2 на Оперативна програма
"Околна среда 2007-2013 г." /ОПОС/, е изчерпан.
До този момент община Пазарджик положи неимоверни усилия и
извърши огромна работа - като се започне от отчуждаването на земи
на определената площадка, през необходимите съгласувателни
процедури, изготвяне на инвестиционни и работни проекти,
обществени обсъждания и ОВОС включително във всички общини
бенефициенти - Пазарджик, Пещера, Белово, Лесичово, Брацигово,
Септември, Ракитово, Батак и Велинград.
Няколко месеца по-късно екоминистерството се ангажира чрез
Предприятието за управление дейностите по опазване на околната
среда /ПУДОС/ да финансира със средства от държавния бюджет
изграждането на една клетка и част от стопанския двор на
регионалното депо в Пазарджик.
Незабавно последва избор на изпълнител на работен проект
"Регионално депо за отпадъци от регион Пазарджик, клетка т и
съпътстваща инфраструктура" за кандидатстване пред ПУДОС.
Проектът получи положително становище от съгласувателните органи
в началото на май 2014 година, но последвалите политически
сътресения отново отложиха реализацията на проекта.

Едва през май 2015 г. стана възможно община Пазарджик да открие
процедура за избор на изпълнител на строително-монтажните работи
по проекта, финализирана на 21 август 2015 г.
Класираното на първо място ДЗЗД "Еко Пазарджик" се ангажира със
срок за изпълнение - 429 календарни дни.
Регионалното депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, клетка
1, ще се изгражда в землището на с. Алеко Константиново, ЕКАТТЕ
00254, община Пазарджик, в рамките на определената площадка за
изграждане на регионална система за управление на отпадъците,
регион Пазарджик, която е с площ 347,637 дка.
Имотът е публична общинска собственост на община Пазарджик. В
действителност тази земя се намира в непосредствена близост със
съществуващото общинско сметище, на 12 км южно от Пазарджик, на
1 км югоизточно от с. Алеко Константиново и около 1,8 км южно от с.
Главиница в землището на с. Алеко Константиново, община
Пазарджик, местност Баира. Разглежданата площадка е извън
населените места.
Площта за изграждане на новото регионално депо за неопасни
отпадъци - Пазарджик, е 145 504 кв. м и включва две нови клетки за
депониране на отпадък на обща площ около 95 дка, от които предмет
на финансиране е изграждането на клетка 1 на площ от 53,4 дка. При
изграждането на клетката за депониране се предвиждат преградни
диги, дънен изолационен екран, система за събиране и отвеждане на
филтрационни води (дренажни колектори, шахти), ретензионен басейн
за филтрационни и други потоци отпадъчни води, система за улавяне,
отвеждане и третиране на депониен газ, горен изолационен екран,
канавки за повърхностни води и други спомагателни съоръжения.
Като част от регионалното депо ще бъдат изградени още входноизходна зона с КПП, електронна автомобилна везна, зона за измиване
на сметоизвозващи автомобили на изход, административно-битова
сграда, експлоатационен и контролен път, паркинг с 4 паркоместа,
резервоар за ПП-нужди, изгребна яма - всички на обща площ около 50
дка.
Ще бъдат изградени и зелен пояс и ограда.
На площадката се предвижда изграждане на необходимите технически
съоръжения - помпена станция за осигуряване на необходимия напор
на водата за питейно-битови и технологични нужди, както и
площадкови водопровод и канализация, площадкови елмрежи и
електропроводи, като захранването на консуматорите в Регионално
депо за отпадъци от регион Пазарджик ще става от нов трафопост тип
МТТ 20/0,4кV.

В края на август с процедура за възлагане на обществена поръчка бе
избран и изпълнителят на строителния надзор. Той ще се осъществява
от "План Инвест Пловдив" ЕООД.
Строителството може да започне веднага след приключване на
процедурата по обжалване, която тече в момента. Това ще открие
възможността за съставяне и подписване на протокол за откриване на
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.
Gradat.bg
Стартира строежа на нова сграда на ЦДГ "Чайка" в Пловдив
от 15.09.2015
Започна изграждането на модерна детска градина на мястото на
старата ЦДГ "Чайка" на бул. "Източен" в Пловдив. Това ще е първото
детско заведение в Пловдив, което ще отговаря на всички изисквания
за енергийна ефективност, екологичност и комфорт. Финансирането е
в размер на близо 3,6 млн. и се осигурява от общинския бюджет.
Архитектурният проект, изготвен от "КоБ Проект" с ръководител арх.
Константин
Божков
предвижда
изграждането
на
монолитна
спираловидно развита във височина сграда, състояща се от четири
секции, без сутерен, и плосък топъл покрив. Застрояването е едно- и
двуетажно с РЗП 2680 кв. м.
Капацитетът на детското заведение е 8 групи с общо 180 деца. За
всяка група е предвидена занималня/столова, спално помещение,
помощна кухня и склад. Проектирани са лекарски кабинет с
изолационно и административна част със самостоятелен вход.
Предвидено е и бъдещо застрояване на още един модул за още две
групи.
Сградата ще има басейн, физкултурен и музикален салон, както и
двузонова кухня, която ще играе и ролята на млечна кухня,
обслужваща нуждите на майките от кв. "Каменица".
Слънчеви колектори, монтирани на покрива, ще осигуряват
загряването на топла битова вода за детските групи, плувният басейн
и кухнята. Отоплението на сградата ще се осигурява с водна
отоплителна инсталация, състояща се от два клона и топлоизточник
индиректна абонатна станция към ТЕЦ.
Всяка от 8-те групи ще има зона за игра на открито, дворът ще е
богато озеленен и оборудван с най-новите атракции за деца. По
периферията на площадките са предвидени пясъчници, естествено

засенчени от дървесни видове. За поддръжката на зелените площи са
предвидени автоматизирана подземна поливна система и капково
напояване.
Главен изпълнител е "Запрянови-03", избрана след проведена
обществена поръчка. Очаква се новата детска градина да бъде
открита през есента на 2016 г.
Обект Детска градина "Чайка", бул. "Източен", Пловдив
Инвеститор Община Пловдив
Проектант "КоБ Проект" с ръководител арх. Константин Божков
Изпълнител "Запрянови-03" ООД
РЗП 2680 кв. м
Gradat.bg
Изградиха нов спортен комплекс край Разлог
от 15.09.2015
Кметът на Община Разлог инж. Красимир Герчев преряза лентата на
новия стадион в село Годлево и изцяло ремонтирания път Разлог –
Годлево. На церемонията по официално откриване присъстваха
председателя на Общински съвет – Разлог д-р Мария Копанарова,
заместник кметовете Иван Гюров и Венцислав Гърменов, жители и
гости.
Изпълнител на спортното съоръжение е ДЗЗД "Спорт груп", а на СМР
на трасето е ДЗЗД "Обединение Разлог".
Спортният комплекс се състои от състезателно игрално поле с
изкуствена тревна настилка и постоянна ограда, трибуни за зрители с
капацитет 1000 души, сграда със съблекални и санитарно-битови
помещения, резервоар за поливна система, паркинг за посетители и
служебен паркинг.
Състезателното поле е подходящо за провеждане на спортни срещи от
регионално първенство, приятелски мачове и като тренировъчно
игрище. Трибуните за зрители са разделени на три блока - за
домакини, за гости и централен с ВИП-места.
Достъпът на посетителите е от два входа разположени около
централния блок. Към трибуните е осигурен и достъп за зрители с
увреждания на двигателния апарат - директно от тротоара към единия
блок и чрез рампа към другия блок.
Ремонтираният път Разлог – Годлево е с дължина над 5 км.
Изграденият спортен комплекс в с. Годлево и ремонтирания път се

осъществява с финансиране от Програма за развитие на селските
райони 2007-2013г.
Gradat.bg
Свиленград получи финансиране за енергийна ефективност по
ОП "Региони в растеж"
от 15.09.2015,
Свиленград получи финансиране по Приоритетна ос 2: "Подкрепа за
енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" по
Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съобщиха от
общинската администрация.
По тази процедура на директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ участват единствено общините на 28-те града опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична
система. Бюджетът, с който разполага община Свиленград за целия
програмен период, е в размер на 8 181 360,11 лева. Крайният срок за
подаване на проектни предложения е 31 май 2016 г.
Настоящата
процедура
е
насочена
към
изпълнението
на
инвестиционен приоритет: "Предоставяне на подкрепа за енергийната
ефективност, за интелигентното енергийно управление и за
използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура,
включително в обществените сгради, и в жилищния сектор".
Допустими са интервенции върху административни сгради на
държавната и общинската администрация и общински публични сгради
на образователната, културната и социалната инфраструктура и
жилищни сгради, които са масивни и са проектирани преди 26 април
1999 г.; жилищни сгради с не повече от 35 самостоятелни обекта с
жилищно предназначение, строени по индустриален способ. Тези
сгради трябва да са извън обхвата на Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Допустимите дейности са по конструктивно възстановяване или
усилване, които са предписани като задължителни в техническото
обследване на сградите; подмяна на дограма; топлинно изолиране на
външните ограждащи елементи; основен ремонт, модернизация или
подмяна на локални източници на топлина - котелни стопанства или
прилежащите им съоръжения, вкл. смяна на горивната база при
доказан енергоспестяващ и екологичен ефект; изграждане на системи
за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за

енергийните потребности на сградата, ако това е технически възможно
и икономически целесъобразно; газифициране на сгради - монтиране
на газов котел и присъединяване към градска газоразпределителна
мрежа и други.
Предвидените в проектното предложение дейности трябва да се
основават на технически или работен проект съгласно Закона за
устройство на територията, Наредба №4 за обхвата и съдържанието на
инвестиционните проекти, придружен от подробни количествени
сметки по приложимите части. Този проект следва да бъде надлежно
съгласуван
с
всички
експлоатационни
дружества
и
други
съгласувателни органи съгласно действащата нормативна уредба и
одобрен от главния архитект на Общината, когато се изисква съгласно
ЗУТ.
Предложените проекти трябва да допринесат за достигане най-малко
клас на енергопотребление "С" в жилищния сектор и в публичната
инфраструктура;
намаляване
на
разходите
за
енергия
на
обществените и жилищните сгради; по-високо ниво на енергийната
ефективност, което пряко да допринесе за намаляване на крайното
енергийно потребление и косвено - за намаляване на емисиите на
парникови газове.
Gradat.bg
Община Бургас планира строителство
комплекс в кв. "Славейков"

на

плувен

спортен

от 14.09.2015
Община Бургас е готова с техническото задание за проектиране на
плувен спортен комплекс в "Славейков", на мястото на този, който
трябваше да построи Българската федерация по борба (БФБ). Теренът
е общински, с площ 23 264 кв. м. БФБ в партньорство с дружеството
"Евробул БФБ" планираше да изгради върху него спортно-медицински
комплекс за 38 млн. лв. За целта през юли 2012 г. община Бургас
учреди безвъзмездно срочно право на строеж на федерацията върху
имота. Съгласно договора инвеститорът се задължаваше в срок от 24
месеца от влизане в сила на разрешението за строеж на 23.10.2012 г.
да завърши строителството на обектите и да ги въведе в
експлоатация. Във връзка с неизпълнението на договора от страна на
инвеститора с решение на общинския съвет договорът бе прекратен
през април т.г.

В община Бургас все още няма басейн, който да отговаря на
изискванията на съответната федерация за провеждане на
републикански и международни състезания.
Техническото задание
предвижда изграждане на закрит басейн с олимпийски размери,
трибуни за минимум 1200 зрители, съблекални за спортистите и
помещения за треньори, съдии и журналисти.
Плувният басейн ще отговаря на изискванията на Международната
федерация по плувни спортове (ФИНА) и на Европейската плувна лига
(ЛЕН) за провеждане на състезания от висок ранг по следните видове
спорт: плуване, водна топка и синхронно плуване.
Басейнът ще бъде изграден като многофункционално съоръжение,
което да позволява през времето, в което не се провеждат състезания
да се използва пълноценно за тренировъчна дейност.
Сградата ще има още спортно-възстановителен център с помещения за
масажи, фитнес и сауна, лекарски кабинет и зали за обща физическа
подготовка и други спортове.
Освен постройката със закрития басейн, модерният спортен център в
парка на комплекс "Славейков" ще разполага още с футболно игрище
с размери 100/65 метра с настилка, съобразена с изискванията на
УЕФА, трибуниза 1200 зрители и паркинг зона.
В заданието влиза още изграждане на иновативно съоръжение с
размери 40/20 метра в спортния център, което през топлите месеци ще
се ползва като тенис корт на открито, а през зимните ще се
преобразува в ледена пързалка. Модерната система ще бъде
енергийно ефективна и ще преобразува енергията от топла в студена
според съответните функции на площадката.
Община Бургас поема изграждането на спортно-развлекателния
комплекс след прекратяване на договора с Българската федерация по
борба поради неизпълнението му и изтичане на всички срокове.
Досега там са премахнати старите сгради, преместен е трафопостът и
са извършени изкопни работи. Инвестираните до този момент средства
за строителни работи в размер на 1.8 млн. лв. остават за сметка на
предишния инвеститор – Българската федерация по борба и за
компенсиране на неустойките по договора.
По предварителни разчети средствата, необходими за изграждане на
съоръжението, са в размер на 10,72 млн. лв. С цел съкращаване на
сроковете за строителството на комплекса общината планира да
възложи инженерингова процедура по реда на Закона за
обществените поръчки. Обектът ще бъде преходен за реализиране в
периода 2015-2016 г.

БНР
Тотев подкрепи данък "Община", но няма да го въвежда
публикувано на 15.09.15 в 13:45
Предложението на Финансовото министерство общините да могат да
начисляват до 2 % Данък общ доход е добро решение и е стъпка към
децентрализацията на местната власт.
Радващо е, че общините могат да решават сами за себе си
финансовата си политика, защото в момента със Закона за държавния
бюджет те са много ограничени. За момента Пловдив няма нужда да
увеличава данъците си, коментира кметът Иван Тотев в отговор на
въпрос на Радио Пловдив.
По думите му, Националното сдружение на общините от много години
поставя въпроса да се повишат финансовите правомощия на
общините. Не сме запознати в подробности, това е все още проект на
закон, но е добре, че никой не е задължен да увеличава данъци.
Големите общини като Пловдив, София и Варна, които се развиват
добре, могат да приемат нулеви ставки, няма да променят бюджета и
така ще облекчат гражданите си. Общините с финансови затруднения
обаче могат да решат друго. Радващото е, че общините могат да
решават сами, допълни кметът на Пловдив.
БНР
Нов информационен център в Кюстендил - за всичко в туризма
"от София до Скопие" на четири езика
публикувано на 15.09.15 в 15:49
Дойде му времето и на туристическия информационен център в
Кюстендил. Той ще бъде изграден през следващите два месеца и ще
бъде разположен в центъра на града (както и би следвало да бъде), на
площад "Велбъжд".
Казвам "дойде му времето", защото кметът на община Кюстендил
Петър Паунов дълго време обясняваше, че изчаква с рекламата на
туристическите възможности на региона, за да "смогне" с
доизграждането на инфраструктурата и най-вече, за да започне да

функционира новия общински хотел "Кюстендил", който вече отвори
врати и вече има управител с впечатляващ международен опит.
БНР
Община Търговище ще започне рехабилитация на уличното
осветление
публикувано на 15.09.15 в 14:20
Община Търговище ще започне рехабилитация на уличното
осветление.
Инвестиционната
програма
е
продължение
на
приключилия 10-годишен проект за пълна подмяна на старите,
амортизирани и енергоемки лампи. Новата програма е с прогнозна
стойност 1 млн. лв. и обхваща града и всички села от общината.
Проведената обществена поръчка е спечелена от търговищка фирма.
Дейностите ще се изпълняват 12 месеца, а Община Търговище ще се
разплаща в следващите 5 години. Ще бъдат сложени общо 420 нови
осветителни тела в селата и 300 в централната градска част. В 28 от
населените места вече има ново осветление. Започва ремонт по
пешеходната централна зона на Търговище. Изцяло ново ще бъде
осветлението по ул. „Стефан Караджа” в града. Ремонти ще има и по
улиците „Капитан Данаджиев” и „Мургаш”.
БНР
Йорданка Фандъкова: В София тръгват 11 000 първокласници,
около 900 повече от миналата година
публикувано на 15.09.15 в 11:29
На добър час на всички 175 ученици на новото училище в село
Герман. Това каза кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова,
която присъства на откриването на учебна година на новото 84 ОУ
„Васил Левски” в село Герман.
„За мен е огромна чест да съм тук. Условията за спорт са очевидни,
това е много важно за децата", заяви столичният кмет.
"Днес в София тръгват 11 000 първокласници, около 900 повече от
миналата година. Това ни радва, но и задължава", обясни кметът на
София.

Velikotarnovoutre.bg
Всеки първокласник получи лично послание от общинския кмет
на Елена
15 септември 2015, 18:47
Първият звънец удари за 820 малчугани в общината
Удари първият училищен звънец за 820 ученици в община Елена. В
петте училища денят бе истински празник. Окъпани от слънце,
изпъстрени с букети цветя, школските дворове се изпълниха с
ученици, учители и родители. Под звуците на химна на Република
България бяха издигнати националния флаг и училищните знамена.
Във всички училища и детски градини представители на общината
участваха в тържествата за първия учебен ден и връчиха
поздравителен адрес от кмета инж. Дилян Млъзев и председателя на
ОбС Валентин Гуцов. Всичките 76 първокласници получиха първата си
книжка в училище с лично пожелание от еленския кмет, а с куп
играчки общината зарадва малчуганите от подготвителните групи и
подготвителния клас в училището в Майско.
15 септември е особено вълнуващ за колектива на най-голямото
училище – СОУ „Иван Момчилов“, което през тази учебна година ще
чества половинвековен юбилей. 40 години от тях свързва с любимата
учителска професия досегашният помощник директор Маргарита
Кършева.
Едва 14 първолака посреща училището и за втора година паралелката
ще е маломерна. За първи път родителите на най-малките ученици
получиха наръчник на родителя „Добре дошли в първи клас“ , издание
на Асоциацията на родителите, с която СОУ работи. Като член пък на
Асоциацията на Кеймбридж училищата в България през учебната
година се засилва изучаването на английски език в часовете по
свободно избираема подготовка за покриване изискванията за
сертификат.
В сравнение с миналата година броят на учениците в града,
Константин, Майско и Беброво са намалели с 36. 150 учащи и 20 деца
за детската градина ще пътуват всеки учебен ден по осем маршрута,
които се покриват с пет училищни автобуса и три на общинската
фирма „Елена Автотранспорт“. Допълнителни средства от общинския
бюджет с решение на ОбС се осигуряват за нормален учебен процес в

14 паралелки, в които учениците са под минималния брой и за още
две паралелки с под десет ученика.
БТА
Кметът Пламен Стоилов е отличил със златна значка "Русе"
певицата Габриела Йорданова
15 септември 2015 / 17:00
Кметът Пламен Стоилов е връчил днес златна значка "Русе" на
Габриела Йорданова, която ще представи България на предстоящия
международен конкурс "Детска Евровизия 2015". Това съобщиха от
общинската управа в града.
На срещата Стоилов е приветствал 12-годишната ученичка за високите
постижения.
Не знам дали осъзнаваш колко поводи за гордост донесе на Русе.
Вярвам, че в бъдеще те очакват още много успехи. Разчитай на
пълната подкрепа не само на общината, но и на всички граждани,
защото ти си един от поводите да се гордеем, че сме русенци, заявил
Пламен Стоилов, цитиран в прессъобщението.
Кметът е подарил на седмокласничката от ОУ "Любен Каравелов" и
торта с логото на "Junior Eurovision".
БТА
Започва Европейската седмица на мобилността
15 септември 2015 / 16:55
Столичната община и Центърът за градска мобилност ще се включат в
кампанията Европейската седмица на мобилността в София /16-22
септември/, съобщават от общината.
Европейската седмица на мобилността е кампания за устойчива
градска мобилност, която се състои от 16-ти до 22-ри септември всяка
година под егидата на Европейската комисия. След старта през 2002
г., въздействието на кампанията непрекъснато нараства в Европа и по
света.
Целта на кампанията е да обърне внимание на гражданите за
различните възможности за придвижване в градска среда, а не
собствени автомобили. Тази година кампанията протича под мотото

"Избери. Промени. Комбинирай", като освен това в рамките на
седмицата се провежда и кампанията "Придвижвай се разумно".
Седмицата ще бъде отбелязана с поредица от инициативи и събития,
организирани в партньорство с Министерството на околната среда и
водите и над 20 неправителствени организации, граждански групи,
фирми и столични училища. В рамките на седмица са организирани
събития, насърчаващи придвижването без автомобили и намаляване
на замърсяването на градската среда.
Официалното откриване на кампанията е утре от 9.30 ч. пред хрампаметник "Александър Невски". Утре отваря врати и гараж "Дружба"
на Столичния автотранспорт, където ученици и студенти от
"Техническия университет" на София ще представят своя проект на
автомобил, изцяло задвижван с електрическа батерия на водород. За
учениците са предвидени и рисунка на асфалт, прожекция на филм
"Умирай лесно" и дискусия с младежи за рисковете при управление на
МПС от млади водачи.
Ретро-трамвай ще вози софиянци и гостите на столицата от 16 до 22
септември по маршрут: пл. "Журналист" - ул. "Граф Игнатиев" - ул.
"Алабин" - бул. "Хр. Ботев" - Централна гара - бул. "Кн. Мария Луиза"
- ул. "Граф Игнатиев" - пл. "Журналист".
Кулминацията е на 22 септември ден, когато се провежда
инициативата "В града без моята кола", обявена от Европейската
комисия. На 22-ри кампанията завършва като през целия ден центърът
на София ще е затворен за автомобили, а мобилна станция на
Изпълнителната агенция "Околна среда" ще извършва 24 - часови
измервания на основните замърсители на въздуха на площада за
периода 22 до 24 септември.
Затворена за движение на автомобили ще е ул. "Ген. Гурко" в
участъка от бул. "Васил Левски" и бул. "Евлоги и Христо Георгиеви",
където през целия ден ще има различни информационни събития,
както и спортни игри, състезания с велосипеди за деца, томболи,
открити уроци по йога и тай-чи, музикални прояви, аржентинско танго
и демонстрации на електрически автомобили и таксита.
Агенция „Фокус“
Нов парк на стойност 140 хил. лева беше открит в кв. „Васил
Левски” в Казанлък
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Казанлък. На нов парк се радват вече жителите на казанлъшкия
квартал „Васил Левски”. Това съобщиха от пресцентъра на общината.
Днес, на 15-ти септември бе открита новата детска площадка пред
блок № 1 в Западното.
Стойността на мащабния проект надхвърля 140 хиляди лева и е
реализиран със средства от Инвестиционната програма на Община
Казанлък за 2015 година. Положен е 4300 кв. м. асфалт, над 1000 кв.
м. тротоарно пространство, много пейки, парково осветление, детски
парк, 4 паркинга, 4 асфалтирани улици, нови шахти. В обръщение към
жителите на квартала общинският съветник от ПП ГЕРБ Валентин
Кралев сподели за апела на живущите там това пространство да се
превърне в спокойно място за отдих- желание, което Община
Казанлък удовлетвори.
„Благодаря на всички, които се включиха в работните дейности тук, за
да направим условията за живеене максимално добри”, това сподели
кметът Галина Стоянова и изрази радостта си, че сега е просторно и
има място както за възрастните хора, така и за децата. „Бъдете
здрави, радвайте се на новия парк и го пазете, защото той е направен
за вас”, каза още кметът Стоянова.
За доброто настроение и веселите игри се погрижи детски аниматори,
а за всички малчугани имаше лакомства и балони.
Агенция „Фокус“
Благовеста Факирова, Община Велико Търново: Засилени са
превантивните мерки във връзка с нелегалните гонки в
малките населени места в общината
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Велико Търново. Засилени са превантивните мерки във връзка с
нелегалните гонки в малките населени места в Община Велико
Търново. Това каза в интервю за Радио „Фокус” – Велико
Търново Благовеста Факирова, председател на Сдружението на
кметовете и кметските наместници в общината. Тя обясни, че въпросът
е обсъден с всички кметове на населени места, както и с
представители на КАТ и ОД на МВР. „След разговорите ни се установи,
че в някои от селата има надпревари с мотори, но въпросът е
отработен. Увеличен е броят на патрулиращите полицаи в селата и в
града. Няма драстични нарушения, а полицаите следят за превишена
скорост и контролират движението”, обясни Благовеста Факирова. По

думите й, кметовете на населените места, където има гонки с мотори,
са разговаряли лично с инициаторите и въпросът е разрешен.
Агенция „Фокус“
В Казанлък бе открита изцяло обновената със средства на
общината детска градина „Еделвайс“
15 Септември 2015 | 17:24
Казанлък. В Казанлък бе открита изцяло обновената детска градина „
Еделвайс“, предаде кореспондент на Радио „Фокус“. Детското
заведение е ремонтирано със средства от бюджета за 2015 на Община
Казанлък . 160 хиляди лв. е стойността на тазгодишните ремонтни
дейности, 50 хиляди лева са изразходвани за газификацията на
градината. Ремонтът в градината е част от политиката на Община
Казанлък по отношение на образователната инфраструктура - за
цялостно саниране на детските заведения в общината. В рамките на
проведените строително-ремонтни дейности в детското заведение са
въведени мерки за енергийна ефективност, направен е основен
ремонт на покрива, санирана е сградата, подменена е дограмата.
Ремонтът е изцяло външен средства на детското заведение е направен
вътрешен ремонт. През миналия отоплителен сезон градината бе
газифицирана .
Детска градина „Еделвайс” е едно от най-старите детски заведения в
Казанлък, сградата на която е строена преди 65 години специално за
тази цел. За учебната 2015/2016 година в ОДЗ „Еделвайс” са записани
127 деца, разпределени в пет групи – една яслена и четири
градински.
Агенция „Фокус“
1,3 млн. лв. ще получи СОУ „Емилиян Станев” по проект на
община Велико Търново
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Велико Търново. Община Велико Търново спечели проект за близо 5
млн. лева по Програма „Енергийна ефективност”. От тази сума 1.3 млн.
лева са за най-голямото училище в областта СОУ „Емилиян Станев”,
съобщи кметът на Велико Търново Даниел Панов, предаде репортер

на Радио „Фокус”- Велико Търново. Останалата сума ще бъде
разпределена между четири училища на територията на общината.
Средствата ще бъдат използвани за саниране на сгради, ремонт на ел.
и отоплителна инсталация, както и подмяна на дограма.
В словото си за откриването на учебната година Даниел Панов
посъветва първокласниците да уважават своите учители, а родителите
да подкрепят децата си във всяко начинание. Той пожела на
великотърновските деца да разнасят славата на старопрестолния град
не само в България, а в цял свят.
Агенция „Фокус“
Д-р Емил Караиванов, кмет на Асеновград: Вярвайте в себе си,
защото младостта е изпълнена с достатъчно сили за
реализиране на всяка мечта
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Асеновград. Кметът на община Асеновград откри новата 2015-2016
учебна година в ОУ „Проф. Д-р Асен Златаров” в село Боянци и ОУ
„Никола Вапцаров” в Асеновград, съобщиха от пресцентъра
на общината. „Вярвайте в себе си, защото младостта е изпълнена с
достатъчно сили за реализиране на всяка мечта.”, с тези думи д-р
Караиванов приветства всички ученици на територията на общината,
които наброяват над 5500 деца тази година. В село Боянци първият
учебен ден започна с издигане на националния флаг пред ОУ „Проф.
Д-р Асен Златаров”, празникът за всички жители на селото бе двоен,
тъй като кметът д-р Емил Караиванов официално откри и новото
разширение към него. Проектът бе финансиран от Инвестиционната
програма на Община Асеновград на стойност 460 хил. лв. /260 хил. лв.
тази година и 200 хил. лв. от миналата година/. Строителноремонтните дейности се извършиха от фирмата-изпълнител „Бибов и
Ко” ООД в период за 6 месеца /това лято и миналото лято по 3
месеца/. Новата част на училището разполага с нови класни стаи,
спомагателни кабинети, кабинет на директора и специална стая за
предучилищната група за децата от Боянци. Директорът на ОУ „Проф.
Д-р Асен Златаров” Стефан Стефанов лично благодари на д-р Емил
Караиванов за сбъдването на голямата му мечта-децата от селото да
учат в европейско учебно заведение. С първия училищен звън всички
възпитаници, заедно със своите учители пристъпиха прага на
училището, водени от кмета на община Асеновград. С празнично

настроение и пъстра музикална програма откриха учебната година и в
ОУ „Никола Вапцаров”. След тържественото слово по повод за 15
септември на директора Цветанка Попова тя даде думата на кмета д-р
Емил Караиванов. В своето обръщение към учителите, той подчерта,
че тяхната професия е мисия, защото освен знания и умения,
формират и нравствените ценности у младите хора. Тази година
училищния праг пристъпват 611 първокласника, които тепърва
започват да се учат от живота. Специално на всички тях кметът на
Асеновград д-р Емил Караиванов подари по една общообразователна
игра „Моят Асеновград”, чрез която малчуганите ще опознаят по
забавен и интересен начин своя роден град. По повод Първия учебен
ден д-р Емил Караиванов изпрати поздравителни адреси и до всички
детски градини на територията на общината, като част от
образователната система. „Пожелавам Ви, детската градина да бъде
едно от най-интересните места във Вашия живот. Помагайте си
другарски, играйте и учете заедно, и слушайте на какво Ви учат
Вашите учители и родители”, се казва в обръщението на Кмета на
общината към малчуганите.
Агенция „Фокус“
Димитър Николов, кмет на Бургас: Допълнително да не се
обременяват бюджетът и личният доход на гражданите, а от
събрания налог да се отстъпва в полза на общините
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Бургас. Допълнително да не се обременява бюджетът и личният доход
на гражданите, а от събрания налог да се отстъпва в полза на
общините по мястото на регистрация на тези жители. Това каза пред
журналисти кметът на община Бургас Димитър Николов във връзка с
предложението общините да налагат до 2% данък върху доходите,
предаде репортер на Радио „Фокус”– Бургас. По думите на Николов,
позицията на Националното сдружение на общините и неговата като
член на УС на Сдружението е да се търси механизъм да се преотстъпва
от досегашния 10-процентов данък, който се налага. „Следейки
бюджетните потоци на Община Бургас, базата за облог е около 100
млн. лв., ако въведем такъв данък, до 2%, това ще бъде максимум 2
млн. лв. допълнително приход в местната хазна, в бюджета на община
Бургас. Това не е толкова сериозен финансов приход, че да се
стремим да налагаме такъв допълнителен данък”, посочи Николов.

По неговите думи, определянето на точния размер на евентуален
такъв данък е в правомощията на общинските съвети.
Агенция „Фокус“
Кметът на Смолян Николай Мелемов: На добър час и сполука на
всички ученици, преподаватели, просветни дейци и родители
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Смолян. Кметът на община Смолян Николай Мелемов отправи
поздравителен адрес по повод Първия учебен ден на Новата 20152016 учебна година, съобщиха от пресцентъра на община Смолян. В
поздравителния адрес кметът посочва:
Скъпи ученици, Уважаеми учители, родители и просветни дейци,
Началото на всяка учебна година е радостно събитие, съпроводено с
много тържественост и настроение. 15 септември винаги е вълнуващ
ден, защото съчетава в едно силата на знанието и дръзновението на
младостта. В него е вграден стремежът на българина към просвета и
наука, към духовността, която ни съхранява като народ и държава. За
всички нас, по традиция, тази дата е свързана с преклонението пред
родното четмо и писмо, пред свещената мисия на българското
училище и силата на българското слово, утвърдили през вековете
националната ни идентичност и достойнство. На 15 септември на
територията на Община Смолян 18 общински и държавни учебни
заведения отварят с трепетно очакване врати за своите възпитаници,
в името на модерна и просперираща България. Мили първокласници,
за Вас и Вашите близки този празник е най-вълнуващ. Запомнете го и
пазете светлите му послания в сърцето си завинаги!
Честит първи учебен ден на всички ученици, преподаватели,
просветни дейци и родители!
На добър час и сполука през учебната 2015/2016 година!
Дарик нюз
Финансовият отчет на община Димитровград- заверен без
резерви
15 септември 2015 16:38

За втора поредна година годишният финансов отчет на община
Димитровград е заверен без резерви, съобщават от администрацията
й. В специално съобщение до медиите е записано: „Подобен
безпрецедентен случай не съществува в общината и я нарежда сред
една от най-стриктните във финансово отношение в страната.”
Одитното становище е изготвено на основание чл.54, ал.8 от Закона за
Сметната палата и отразява резултатите от извършения финансов одит
на финансовия отчет за 2014. „Това е резултат от професионализма на
екипа в отдел "Финансови дейности", където текучеството на кадри е
сведено до минимум. За сравнение през периода 2007-2011 година
през отдела са преминали 21 човека, а за последните 4 години новите
хора там са 4 на брой и то основно заради пенсиониране на
титулярите. Тази висока оценка е не само за отдел "Финансови
дейности", а за работата на цялата общинска администрация”, е
записано още в съобщението й до медиите.
Дарик нюз
В Тервел санират двата блока, включени в националната
програма
15 септември 2015 10:44
Стартираха дейностите по саниране на двата жилищни блока в Тервел,
включени в националната програма за саниране, информират от
кметството.
Няколко собственици от вход „А” на Блок № 7 вече имат нова дограма.
Полага се и топлоизолацията на първия от двата входа. Прави се
топло и хидро изолацията на покрива. Преди старта на строителните
работи, общината предложи на собствениците на двата блока да
съгласуват проектите на фасадите. На 17 септември започва монтаж
на скелето и на Блок № 1. И за този блок първо ще се подменя
дограмата , после ще се демонтира старата покривна конструкция и
ще се полага нова, уточняват от кметството в Тервел. Паралелно с
това ще се прави външната топлоизолация. За цокъла на блоковете е
предвидена топлоизолация и измазване с цветна структурирана
мазилка. И за двата блока, последни по ред ще бъдат работите по
входовете и стълбищата. Планира се ремонтните дейности да
приключат преди крайния договорен срок - до средата на ноември
2015 година.

Дарик нюз
И Община Враца се включва в Европейската седмица на спорта
15 септември 2015 07:12
Община Враца организира три турнира по повод Европейската
седмица на спорта. Програмата започва с турнир по петанк, който ще
се проведе на тренировъчното игрище срещу покрития плувен басейн
на 16-ти септември. Начало - 14.30 часа.
На следващия ден в залата по тенис на корт, ще се проведе и турнир
по тенис на маса /двойки/. Отборите са сформирани от активни
състезатели на местния тенис клуб „Враца". Началото е 14.30 ч.
След срещите, от 16.00 часа кметът инж. Николай Иванов ще връчи
наградите на победителите в Ученически игри 2014/2015. Всички
училища, представили отбори в надпреварата и класирали се на
призови
места,
ще
получат
купи
и
предметни
награди.
Награждаването традиционно се извършва в началото на новата
учебна година и преди старта на следващия сезон на Ученически игри.
Отборите се състезават в осем вида спорт - баскетбол, волейбол,
бадминтон, тенис на маса, лека атлетика, футбол и хандбал, в три
възрастови групи, разделени в двата пола. Община Враца всяка
година отделя сериозен ресурс от време и средства за организирането
и провеждането на ученическите състезания.
Програмата на Европейската седмица на спорта завършва с турнир по
плажен волейбол за девойки на 18-ти септември от 14.30 часа.
Състезанието ще се проведе на игрището за плажен волейбол до
открития плувен басейн.
Европейската седмица на спорта е най-голямото обществено събитие в
Европа, в която секторът "спорт за всички" намира начини за
сътрудничество с други сектори за увеличаване нивото на физическа
активност. Събитията според Европейската кампания MOVE Week,
могат да се провеждат от 14-ти до 20-ти септември тази година с
различни спортни инициативи. Участието в инициативата подобрява
имиджа на всеки град като добро място за живеене и предоставя нови
възможности за финансиране.
Община Враца има богата спортна програма и е партньор на Българска
асоциация спорт за всички в организирането и провеждането на
масови спортни събития.
Дарик нюз

Община Кюстендил очаква успешни проекти по ТГС 2014- 2020
г.
15 септември 2015 07:30
Проекти в областта на екологията и туризма ще са приоритет на
община Кюстендил за новия програмен период по ТГС, заяви зам.
кметът
Росица
Плачкова.
„С проект „Езерата" по програма България- Сърбия" сме избрани за
показни за програмата. Вече програмата е отворена и се надявам
доброто ни сътрудничество с другите общини да продължи и да
реализираме добри инициативи. По програма България- Македония
имаме два проекта .Първият е с инфо- терминалите, на територията на
Кюстендил имаме 4 , а в Щип и Крива паланка по 2.Вторият проект е
за сайт, има изработен сайт, на който са качени всички спечелени
проекти от общините със сканирани документи, за да служи като
образец как се правят документи", коментира Росица Плачкова.

