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Труд
Превръщат летище край Хасково в индустриална зона
Летище Узунджово край Хасково ще бъде превърнато в индустриална зонаq
обяви кметът на града Добри Беливанов по време на конференция
"Подпомагане на малкия и среден бизнес през 2016 г.“ в Хасково, която се
организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия (ИАНМСП).
На новата територия ще бъдат привличани чужди и български инвеститори
за изграждане на предприятия и заводи, които ще отворят доста работни
места, обясни кметът. Зоната ще се намира и само на 5 километра от новата
магистрала „Марица“, което ще я прави още по-привлекателна за
инвеститорите.
Изпълнителният директор на ИАНМСП Мариета Захариева разкри, че се
предвижда да бъде направен бизнес инкубатор в Хасково. Планира се да
бъде създаден съвместно между агенцията и общината. Инкубаторът ще
предоставя възможност за постоянна връзка на бизнеса с държавата на
местно и централно ниво. Освен това ще свързва предприемачите с
инвеститори и намирането на външни пазари. По този начин държавата и
бизнесът трябва да си партнират, посочи областният управител на Хасково
Станислав Дечев.
Евродепутатът от ГЕРБ Ева Паунова призова фирмите чрез видео обръщение
да кандидатстват по проектите за малки и средни предприятия по програма
COSME на ЕС, която е директна подкрепа по плана Юнкер. Димо Димов от
областния информационен център – Хасково представи възможностите за
финансиране по европейските програми в България. Те работят по проект
“Еврофондовете – Да създаваме заедно“.
Труд
София ще топли 30 000 домакинства от боклука
Новата инсталация за производство на ток и парно от RDF горивото крайния продукт след изгарянето на отпадъците в завода за боклука в
столицата, ще осигурява топлинна енергия за 30 000 домакинства.
Съоръжението ще бъде построено в ТЕЦ София с ноу хау от Виена. Това
стана ясно след среща на кмета Йорданка Фандъкова с градоначалника на
австрийската столица Михаил Хойпл.
"София може да се справи и сама с проблемите си", каза Хойпл.
Столичната община ще ползва виенски консултанти по екология, за да
направи съоръжението така, че да няма щети за въздуха и околната среда
при работата му. Една е четирите инсталации за изгаряне на боклука във
Виена е в центъра, но това не влияе на качеството и чистота на атмосферния
въздух.
"След като съоръжението в София заработи, има резон да се говори за пониски цени на парното", обясни Фандъкова. Тя все пак даде да се разбере,
че всичко зависи от Комисията по енергийно и водно регулиране.

Съоръжението за третиране на RDF горивото в София се очаква да струва
135 млн. евро без ДДС. В момента София подготвя апликационната форма за
кандидатстване за еврофинансиране, като се очаква тя да бъде подадена в
Брюксел до края на годината.
"След това предстои тръжната процедура за избор на изпълнител.
Строителството ще отнеме 2,5 години", обясни зам.-кметът по екология
Мария Бояджийска. Така на практика инсталацията може да заработи след
2020 г.
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Кметът на Белица: Няма да позволя фирми и бизнесмени да
забогатяват за сметка на общината
Само обединени ще привлечем инвеститори и ще осигурим нови
Радослав Ревански е роден на 02.01.1985 г. в село Бабяк, община Белица.
Завършил е „Право” в Югозападния университет „Неофит Рилски” –
Благоевград, Българско училище за политика „Димитър Паница” – Випуск
2012, Световния форум по демокрация в Страсбург, 2012 г., Програмата на
Россотрудничество за външни политики в Москва, 2012 г. От 2010 г. работи
като младши юрисконсулт към ЦС на ДПС. Владее английски език. Избран е
за кмет на община Белица на балотажа на 1 ноември миналата година.
- Г-н Ревански, не е ли популизъм да плащате от джоба си кафетата на
гостите си и да не ползвате общински пари за представителни разходи?
- Не, това е мое решение. Не забравям, че съм кмет на малка община, в
която безработицата е сред най-високите в страната. Предвидени в бюджета
бяха 10 000 лева за представителни нужди. Няма да давам от тези пари за
посрещане на гости. Тези разходи ще плащам от джоба си, вече направих
ремонт на кабинета си с лични средства. Искам да пренасоча тези пари за
създаването на Обединен спортен комплекс в града.
- Споменахте спортен комплекс. А какво ще се случи с курорта Семково,
който някога бе гордост на местните хора?
- Рила планина над Белица отекна от музика и спорт на 20 февруари. Хиляди
дойдоха на организирания от общината „Зимен празник – Белица –
Семково”. След над 15-годишно прекъсване възродихме този празник по моя
инициатива. Искаме да рекламираме и да възродим славата на това
прекрасно място. Природата ни е дала много, но е необходимо и ние да се
постараем да развием туризма. Но без помощта на държавата няма как да се
справим. Трябва да обединим усилия на общинско, регионално и национално
ниво. Семково може да стане национален студентски курорт заради многото
бази на университети в района. Проблем за развитието на курорта е
собствеността на земята. Ще поискам среща с премиера Бойко Борисов да
обсъдим възможностите терените да станат общинска собственост, за да
можем да го развиваме.
- Кое бе най-важното, което направихте в първите си 100 дни като
управник?
- Най-важното е, че спасихме важни проекти за развитието на общината.
Става въпрос за 7-8 обекта, имаше реален риск да загубим финансирането,
всичко бе пълен батак. Но се справихме. Най-тежко бе положението с обект
„Пречиствателна станция”, но и там всичко вече е наред. Другото важно

нещо е отварянето на общината и нейните служители към хората.
Гражданите трябва да разберат какво означава да са отворени вратите на
кметството за тях.
- Критикуват ви, че сте направил чистка в общинска администрация?
- За мен е от значение да оптимизирам структурата в общинска
администрация. Освободих хора, за които прецених, че не си вършат
работата. Тези хора нямат ценз, нищо не работят. Трима горски ги имаше
само по документи да вземат заплата, никой не ги е виждал да работят.
Такива хора не ми трябват. Получават заплата, а си стоят вкъщи. На
повечето от овакантените места е назначил хора, на които има доверие.
- Защо назначихте за свой заместник и християнка?
- В политиката трябва да има баланс. В нашата община в мир и сговор
живеят християни и мюсюлмани. Няма никакъв проблем да работим заедно.
Само така ще успеем да дадем нови хоризонти за местните хора, да осигурим
нови работни места, да привлечем инвеститори. Имам трима заместници.
Първият назначен бе 42-годишният Сабит Гагъм, той е на работа в общината
от 1999 година, преди това е бил учител. Експерт е, много ми е полезен.
Удържах на думата си и назначих християнин за втори свой заместник.
Красимира Мавродиева, която е от града, ще отговаря за социалните
дейности в общинска администрация. Дамата 18 години е работила като
експерт в Бюрото по труда в Разлог. Нашата община е бедна и ми трябваше
такъв професионалист като нея, за да се развиваме в посока на
предоставяне на повече и по-добри социални услуги за населението. Тя не е
партийно ангажирана. Иглика Аврамова е третият зам.-кмет, тя досега е
била директор на дирекция „Обща администрация”. Дългогодишен
специалист в общината. Благодарение на нея е имало финансова
дисциплина. Сега остава двете да оправдаят гласуваното им доверие.
- Някои ваши колеги ровят делата на своите предшественици. Това
приоритет ли е за вас?
- Не, не ме гони реваншизъм. Разбира се, няма как да не проверим какво сме
заварили – става въпрос за договори, проекти. За да знаем не е ли ощетена
общината. Ще дам само един пример - за безумен и скандален договор
между община Белица и бизнесмен от село Черешово. Центърът на малкото
населено място с близо 300 жители бил маскиран като ливада. Целта била да
се плаща нищожен наем за селския мегдан, който се ползвал от фирмата на
бизнесмена срещу 7 лева на година. Не е важно кой е този човек, а че се
облагодетелства за сметка на общината. Изтичането на финансови средства
спира. Няма как само да се оставят фактури в кметството, наши комисии
обикалят обекти и проверяват какво е свършено. Няма да допусна да се
ощетява общината за сметка на обогатяването на фирми и бизнесмени.
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Нова спортна зала ще се строи в София
Над 5 млн. лв. е бюджетът на общината за спортна инфраструктура
през 2016 г.
Нова многофункционална спортна зала ще бъде изградена в София. Това
сподели днес председателят на Столичен общински съвет Елен Герджиков.
Залата ще се намира в двора на 9-та Френска гимназия, а през тази година

ще стартира проектирането й и започването на строежа. Нов физкултурен
салон ще бъде открит през есента и в спортно училище "Св.св. Кирил и
Методий". Чисто нов физкултурен салон ще бъде открит и в 1-ва Английска
гимназия.
2,2 млн. лева са отделени от бюджета на столицата за 2016 г. за спортни
дейности и още над 5 млн. лева за развитие спортна инфраструктура. През
тази година София набляга на спортните събития заради избора й за
Европейска столица на спорта за 2018 г. 400 хил. лева от бюджета за
годината са отделени за Програма за подпомагане на спортните клубове.
Подобна инициатива стартира за първи път не само в София, а в цялата
страна. Тя е на проектен принцип и цели да подпомогне професионалните и
спортните клубове в София и по-конкретно за детско-юношеските им
формации. Максималното финансиране на един проект е 40 хил. лева. В
рамките на предвидените общо 400 хил. лева се очаква да бъдат
субсидирани 10-12 проекта. Критериите, по които може да се кандидатства
за финансиране, ще бъдат публикувани на сайта на столична община.
Спортният календар на столицата за 2016 година ще бъде много богат София ще бъде домакин на 27 големи спортни събития и редица по-малки.
Очаква се на тези мероприятия да присъстват повече от 150 хил. столичани,
а голяма част от тях са интердисциплинарни. Бюджетът на Фондация
"Европейска столица на спорта 2018 г." е 400 хил. лв. само от
финансирането на Столична община. Очаква се допълнително финансиране
на програмата от спонсорски договори.
Най-мащабният проект на Столична община за тази година в областта на
спорта и времето за отдих е предстоящото откриване на парк "Възраждане" в
Зона Б-5.
Дневник
Столична община ще отдели 5.5 млн. лв. за спорт тази година
Над 5.5 милиона лева е заделила Столична община за спортни дейности и
инфраструктурни проекти в спорта за 2016 г., обяви председателят на СОС
Елен Герджиков, който е председател и на фондацията "София – Европейска
столица на спорта".
"От тази сума 2.2 млн. са само за спортни дейности, а най-новите спортни
обекти са физкултурен салон на 98-о училище "Св.св. Кирил и Методий",
който ще бъде открит през септември, нова многофункционална зала в 9-а
Френска езикова гимназия и строителство на нов физкултурен салон на
Първа английска гимназия," каза Герджиков.
През тази година Столична община за пръв път стартира програма за
подпомагане на спортните клубове с бюджет от 400 хиляди лева. Тя ще
работи с проекти и ще отпуска средства за развитието на детско-юношеските
школи на клубовете.
Целта е да има повече пари както за организиране на състезания, така и за
професионални треньори, които да работят с децата. Разпределението ще
бъде 70 процента за колективните спортове, останалите – към
индивидуалните.
"Изготвени са строги критерии за кандидатстване и разпределяне на тези
средства, като максималният грант е 40 хиляди лева. Така Столична община
откликва на инициативата за подпомагане на водещи наши спортни клубове

в популярни спортове с развити детско юношески школи, с много деца,
които се подготвят и тренират в тях," каза още Герджиков.
Заместник кметът Тодор Чобанов обяви, че тази година общината инвестира
в пет нови спортни зали, ремонта на девет басейна и 14 физкултурни
салона.
"До седмици ще е готов и парк "Възраждане", с което завършваме напълно
инвестицията от миналата година в комплекс "Спортна София" в Зона Б5 за
над 3 млн. лева. Общо за ремонт отделяме над 400 хиляди лева, които ще
бъдат за обновяване на 150 обекта, сред тях шест физкултурни салона, шест
стрийт фитнеса и нови пет от така търсените тенис маси. Те ще са в паркове
и в градинки в Надежда, Красна поляна и Сердика. Ще бъдат ремонтирани
21 спортни площадки," каза още Чобанов, като апелира за опазването на
спортните обекти.
Татяна Георгиева, председател на Постоянната комисия за децата, младежта
и спорта към СОС обяви, че от цялата сума отделена за спорт от общината,
880 хиляди лева ще се насочат за детски и младежки дейности.
"Това е много важно за нас, по тази причина стартирахме Проекта за
подпомагане на детските клубове. В тази връзка са и повече от 100-те
проекта по младежки дейности, за които са предвидени два транша от по
240 хиляди лева" каза Георгиева.
Секретарят на организационния комитет "София 2018" Анатоли Илиев обяви,
че се подготвя и фестивал на спортните филми като част от програмата от
събития.
"Предвидили сме няколко мащабни прояви, сред които Обиколката на
Витоша, Ърбан зоната, летни и зимни спортни фестивали на Витоша,
Екстрийм Феста в рамките на Европейската седмица на спорта, Софийският
маратон, който тази година ще е валиден за Балкански шампионат.
Подготвяме и първото издание на София Спорт Филм Фест през месец май,"
заяви Илиев.
24 часа
700 хиляди лева повече в хазната на Пазарджик след обявената
данъчна амнистия
Почти 700 хиляди лв. повече са събраните данъчни приходи в община
Пазарджик, през първите два месеца на годината, след обявяването на
данъчна амнистия за некоректните фирми и граждани, съобщи кметът Тодор
Попов. Вместо вдигането на местните данъци и такси в края на миналата
година общинския съвет на Пазарджик реши да обяви данъчна амнистия,
която се изразява в опрощаване на лихвите по дължимите от фирми и
граждани суми с десетгодишна давност, ако се платят до 31 март
2016година. Събраните недобори от минали години са 300 хиляди за такса
битови отпадъци, почти 200 хиляди от данъци за МПС, 80 хиляди за данъци
за недвижими имоти, 140 хиляди за придобиване на имот. От
администрацията на общината са оптимисти и се надяват до края на
данъчната ваканция тази сума да нарасне двойно. Общо около 4 милиона
дължат към местната хазна, за минали години, фирми и граждани. Почти
толкова са и неразплатените разходи на община Пазарджик, обявени от
финансовото министерство.
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Нов проект и 1,6 млн. лева са необходими на община Шумен за
възстановяване на Летния театър
Летният театър в Шумен ще бъде възстановен. Той е включен в Оперативна
програма "Региони в растеж", като идеята е да бъде възстановен до 2018
година, информира радио Фокус.
Обектът в момента е потънал в разруха и прилича повече на сметище,
установи проверка на кмета Любомир Христов. Община Шумен влезе във
владение на Летния театър и прилежащия му спортно-развлекателен
комплекс "Фабулис", след като прекрати концесионен договор.
По предварителни разчети сега на общината ще са необходими около 1,6
млн. лева за възстановяването на театъра.
Общината ще бъде инвеститор в тази сграда, категорично е общинското
ръководство.
Предстои да се изготви нов проект, след одобрението на който ще започне
работа по възстановяване на сградата. На първо време теренът около летния
театър ще бъде ограден, за да се обезопаси.
Комисията, която е направила оглед на сградата, е констатирала нарушения
по хидроизолацията, асансьорната клетка и носещите стени и подовите
настилки, разбити входове на помещения, липсващи или деформирани от
влагата окачените тавани, повредена ОВК инсталация и др.
Спортно-развлекателният
комплекс
"Фабулис"
не
е
включен
в
инвестиционната програма на общината и затова за нея ще се търси
инвеститор.
Сред другите големи проекти от Инвестиционната програма на общината, за
които се очаква финансиране по ОП "Региони в растеж" са ремонтът на
Младежкия дом ( над 2 млн. лева), ремонтът на четири училища (над 13 млн.
лева), проекти за подобряване на градската среда в централната част и
кварталите на Шумен и др.
Срокът за подаване на предложенията за Инвестиционна програма е до края
на месец март.
gradat.bg
Кметът на Стара Загора Живко Тодоров: Парк "Бедечка" ще има, но
на 100 дка, останалите 305 дка са частни
Община Стара Загора в мое лице не е взимала решение да се изгражда
квартал на мястото на парк "Бедечка". През 2003 г.със санкция на
тогавашния Общински съвет 2/3 от зелената територия са били върнати на
собствениците. Това заяви кметът Живко Тодоров по време на среща с
граждани за бъдещето на "Бедечка".
С последваща актуализация на Общия устройствен план, и изготвяне на ПУП
вместо парк и зона за рекреация беше предвидена зона за смесено
обществено
и
делово
обслужване
и
жилищно
строителство.
Новопредвиденият квартал "Бедечка" граничи на запад с ул. "Иван Вазов",
на изток с ул. "Хан Тервел", на юг с ул. "Христина Морфова" и на север с
парк "Загорка". Териториалният му обхват е около 420 дка, като повече от
30% са зелените площи. Около 2/3 от територията е частна собственост, а
останалата - общинска и държавна.

Кметът Тодоров припомни, че през 2013 г. е внесъл в местния парламент
предложение за частична актуализация на ОУП, с която да се отмени
предвиденото застрояване на парка, но то е било отхвърлено, с аргумент, че
са необходими милиони за отчуждаване на частните имоти.
Към настоящия момент казусът "Бедечка" има само две алтернативни
възможности за действие, посочи кметът. Едната е обжалване на ОУП и
започване на дълги отчуждителни процедури, за които общината трябва да
заплати близо 30 млн. лева, които тя няма. Другият вариант е собствениците
да останат във владение на земите си в кв."Бедечка". "Не мога да взема
популисткото решение за отчуждаване на земите от собствениците, защото
според закона до 2 години след това Общината трябва да им плати
обезщетението, в противен случай тръгнат десетки дела срещу нас", обясни
Живко Тодоров. Той допълни, че общината финансира изграждането на
инфраструктура, само когато има средства за това. Собствениците са наясно,
че "Бедечка" не попада в обхвата на Интегрирания план за градско развитие
и по тази причина не може да се ползва финансиране от европейски
програми.
Няма проблем да се изгради предвидената зелена паркова зона върху
общинската част от територията, съобщи кметът Тодоров. Скоро ще бъде
обявен конкурс за възлагане на инвестиционен проект.
"Ние няма да строим в зелени площи, а в собствените си имоти. При това сме
задължени в тях да изпълним 40% озеленяване", припомниха собствениците.
В ПУП-а по-голямата част от общинските терени са обособени като
поземлени имоти за широко обществено озеленяване – т.е. публична
общинска собственост. Резервирана е зелена зона по поречието на р.
Бедечка. През 2015 г. е извършена паспортизация на зелената система на
парка и в електронен регистър са описани 1500 ценни дървета, които ще
бъдат съхранени.
Фокус
Велико Търново: Сграда паметник на културата в града бе
обезопасена по сигнали на граждани
Сграда паметник на културата в старата част на Велико Търново, която е
частна собственост, бе обезопасена по изискване на кмета Даниел Панов,
съобщиха от пресцентъра на Община Велико Търново. Сигнал, че фасадата
на стария хотел „Цар Борис” е в лошо състояние и създава рискове за
пешеходците, бе подаден от жители на ул. „Опълченска”. Със заповед на
Даниел Панов веднага бе сформирана комисия, която извърши оглед на
място и констатира, че масивната постройка действително е в лошо
състояние.
На собственика бе изпратено предписание да покрие и изолира външната
стена на сградата до реализацията на проект за реставрация и
възстановяване. В рамките на броени дни изискването бе изпълнено, а
рисковете за пешеходците и автомобилите вече са ограничени.
Специализирана комисия с участието на експерти от Община Велико
Търново, Националния институт за недвижимо културно наследство и
Регионална дирекция Национален строителен контрол извърши обстойна
проверка на сградите в старата част на Велико Търново. Констатирано е, че
състоянието на 60 от тях е проблемно. Установяват се собствениците и се
издават предписания да предприемат мерки за обезопасяване или ремонт.

Неизпълнението е основание за налагането на санкции. До момента са
съставени близо 10 предписания.
Фокус
Пламен Спасов, кмет на Община Родопи: Отчитат се проблеми с
битова престъпност в малките населени места, но са предприети
адекватни мерки
Отчитат се проблеми с битовата престъпност в малките населени места на
територията на Община Родопи, но са предприети адекватни и своевременни
мерки. Това каза за Радио "Фокус" - Пловдив Пламен Спасов, кмет на
общината. По думите му, се отчитат най-много кражби по вили, които хората
рядко посещават през зимния сезон. Подобни случаи са регистрирани в
населените места Ситово, Дедево, Бойково и други. „Това, което се опитваме
да направим като превенция в малките населени места е осветлението.
Въпреки трудностите, направихме така, че по тъмната част на денонощието
да е светло. Там, където светиха по 30 - 40 лампи, сега светят по 400 и
повече през цялата тъмна част. В същото време поставихме камери за
видеонаблюдение за 20 хиляди лева, като се тръгна от малките населени
места в планината. Акцията е съвместно с Първо районно управление. Техни
експерти позиционираха камерите на удачни места. Камерите са свързани,
където има интернет, а в село Първенец има изведен пункт за наблюдение”,
обясни Пламен Спасов. Той добави, че има огромен ефект от превантивните
мерки, като ще продължи поставянето на камери според възможностите на
общината. Пламен Спасов каза още, че 20 кметове и кметски наместници на
населени места в Община Родопи са преминали през двудневно обучение по
криминалистика, наказателно право, включително и практически занятия за
задържане на хора, нарушили закона. „Ние бяхме първите или вторите,
които направихме това обучение, след което то се проведе и по други
общини в България”, уточни кметът.
Фокус
Бургас: Село Равадиново става част от водния цикъл на Община
Созопол
Село Равадиново става част от водния цикъл на община Созопол. Това
съобщиха от пресцентъра на Община Созопол. С включване на отпадъчните
води на село Равадиново в ПСОВ - Созопол се завършва един важен етап от
създаване на условия за по-добра жизнена среда и за по чиста околна
среда, както за жителите на селото, така и за по-голямата част от
крайбрежна зона. Включването на с. Равадиново бе една от основните
задачи на Община Созопол през новия мандат, след като финансирането му
по европейския проект за Водния цикъл на Созопол и Черноморец се оказа
недопустим разход по критериите на програмата. Това бе и един от
основните ангажименти, които кметът Панайот Рейзи пое в предизборната си
платформа към жителите на с. Равадиново.
Община Созопол внесе заявление за финансиране в Предприятието за
управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), което
беше одобрено за финансиране с решение от Протокол 6 /23. 12. 2015г на
УС на ПУДООС. Проектът е на стойност 1 852 098,87 лв. Към настоящия

момент документацията за избор на изпълнител на СМР е минала
предварителен контрол от страна на финансиращата институция и Община
Созопол като възложител е обявила обществена поръчка за строителство на
обекта съгласно изискванията на ЗОП.
Изграждането на обект "КПСт Равадиново и напорен тръбопровод“ е част от
проект „Канализация на село Равадиново”. Този обект е също финансиран от
ПУДООС.
КПСт Равадиново ще бъде изградена в края на ул. „Пирин” в посока
местността „Куку баир”. Канално-помпената станция е монолитно
стоманобетонно съоръжение, от което ще продължи изграждането на
напорния тръбопровод до довеждащия колектор на ПСОВ Созопол.
Напорният тръбопровод е с дължина 2 757 м. и ще преминава по ул. „Пирин”
и ул. „Хр. Ботев” до края на селото и пътя Равадиново - Созопол. Събраните
отпадни води се тласкат до изливна шахта, която се намира на кръстовището
на стария път Созопол - Черноморец и пътя Равадиново - Созопол. Там се
заустват в шахтата на довеждащия колектор и постъпват в Пречиствателната
станция.
Проектът е приоритетен за местната общност и в тази връзка това е
единственият обект на територията на общината, чието строителство ще
продължи и през лятото - това решиха на последната сесия общинските
съветници. Самото строителство ще засегне пътната връзка от селото до
разклона за Созопол и неминуемо ще има моменти на трудности и
дискомфорт за жителите на с. Равадиново. Това са предизвикателства, с
които трябва да се справи общината по възможно най-добрия начин.
Община Созопол е успяла да привлече външно финансиране за проект с
висока екологична стойност - отпадъчните води на населено място като
Равадиново с висок туристически потенциал да бъдат пречистени и по този
начин да се гарантира чиста околна среда и повишаване качеството на
живот на местното население.
Фокус
Кюстендил: Общината разполага с готов инвестиционен проект за
подмяна на водопровод и канализация в града и в три от селата
Общината разполага с готов инвестиционен проект за подмяна на
водопровод и канализация в града и в три от селата. Това каза пред Радио
„Фокус – Кюстендил зам.-кметът на общината Росица Плачкова. Тя посочи,
че в предходния програмен период общината е подписала договор за
безвъзмездна финансова помощ, касаеща финансиране на проектиране и
изграждане на водопровод и канализация на територията на град Кюстендил
и селата Жиленци, Слокощица и Лозно. „През миналия период не ни беше
дадена възможност да финализираме във фаза строителство на този проект.
Той приключи с изработването на инвестиционен проект. В настоящия
програмен период условията за финансиране на такива проекти се смениха,
необходимо е за територията на цялата област да бъде изготвено единно
предпоректно проучване. Мастерплановете, които през изминалите години
се случиха, сега са недостатъчни, за да могат да бъдат възлагани проекти и
те да бъдат финансирани по тази ос”, обясни Плачкова. Според нея, едва
след изготвяне на проучването, ще стане ясно какъв проект ще бъде
финансиран в региона.

Фокус
Бургас: Кметът Димитър Николов се срещна с кмета на
Александруполис Евангелиос Ламбакис
Бургас и Александруполис могат да се предлагат като общ туристически
пакет на руския пазар. Това съобщават от Община Бургас. Тази възможност
коментираха кметовете на двата морски града Димитър Николов и
Евангелиос Ламбакис на среща в Бургас. На нея присъстваха зам.-кметът
Красимир Стойчев, председателят на Комисията за международно
сътрудничество в Общински съвет Бургас Георги Дражев и Цанко Иванов,
председател на БТТП. Предложението е част от мерките за задълбочаване на
сътрудничеството в няколко приоритетни области между двата града.
Предпоставка
за
утвърждаване
и
разработване
на
маршрута е
осъществяването на авиовръзка Бургас- Александруполис- Санкт Петербург.
В тази връзка двамата градоначалници посетиха Летище Бургас и се
срещнаха с ръководството на аеропорта. Заедно с директора на аерогарата
Георги Чипилски беше обсъдена възможността за реализирането на
предложението и привличането на оператори на новата комбинирана
дестинация. Предстои да бъдат анализирани условията и опциите за
налагането й на пазара. Гръцката делегация посети и Пристанище Бургас,
БМФ - порт Бургас /терминал Бургас Изток 2 и Терминал Бургас Запад/ и
фериботния терминал и порт Bulgarian Wеst, за да се запознае с
възможностите за сътрудничество при обработката на товари и експорта на
стоки между двете пристанища. Предстои да бъдат осъществени и позадълбочени разговори за включването на Бургас и Александруполис в
круизни пакети, както и редовна автобусна линия между двата града.
"Изключително сме впечатлени от Бургас, от неговата модерна визия и
амбиция за развитие, възможности, от пристанищата и летищeто", заяви в
края на посещението си у нас кметът на Александруполис Евангелиос
Ламбакис.
Фокус
Мирчо Петров, кмет на село Трилистник: Има фрапиращи участъци
по дигата на река Стряма, които се нуждаят от спешно
възстановяване
Има фрапиращи участъци по дигата на река Стряма в пловдивското село
Трилистник, които се нуждаят от спешно възстановяване. Това съобщи за
Радио "Фокус" - Пловдив Мирчо Петров, кмет на населеното място. По думите
му, проблемите остават неразрешени, а кметовете на отделните населени
места не могат да взимат еднолични решения за справяне със ситуацията.
Напоителни системи трудно се включват в тези неща. „По принцип, целият
участък е фрапиращ - от заустването на река Стряма до град Баня. Три
институции я управляват, а не може да се вземе решение кой как да я
възстановява. Проблемният участък е дълъг някъде около 40 километра.
Река Стряма преминава през четири общини - Марица, Раковски, Калояново,
обхваща и част от Сопот. Ситуацията е сериозна. Сега ако един ремонт
струва 5 единици, след 4-5 месеца ще струва 50 единици. Това все пак е
бюджет от държавата, наши пари”, обясни Мирчо Петров. Той добави, че
трябва да се изготви програма, да се направи корекция на коритото на
реката и да се възстанови там, където има опасни участъци. „Може да се

направят препятствия, които да спират реката или да ограничават скоростта
й, защото тя е много бърза и разрушава.
Нещата са сериозни в момента, до който стане беля и започнем да се
паникьосваме. Аз постоянно пиша писма до община Марица, общината пише
до „Напоителни системи”, а те отговарят, че няма достатъчно средства.
Въртим се в един омагьосан кръг”, коментира кметът на пловдивското село
Трилистник. Мирчо Петров каза още, че засега ситуацията с проблемните
участъци е под контрол, но се изключват екстремни ситуации, особено с
проливните дъждове през пролетта. „От Клисура до Калофер всичката вода
се влива в река Стряма и за броени часове коритото се пълни догоре. А тя не
е малка. Тя е около 60 метра широка, а дълбочината с дигите е някъде около
3—4 метра. Това е вода, която идва с голяма сила”, подчерта кметът. Според
него трябва да се използват форми на европейските фондове, за да се
изготви програма за цялостна корекция на реката, защото повече от 40
години не е правено нищо сериозно.
Дарик
Свищов ще домакинства национален фестивал на любителските
камерни и кафе- театри
Свищов ще домакинства на XIV-тия национален фестивал на любителските
камерни и кафе- театри на 25 и 26 март. Театралният преглед ще се проведе
в Първото българско народно читалище “Еленка и Кирил Д. Аврамови 1856”, които до 15 март приемаха заявките за участие в него.
Всички театрални групи, които са заявили участие, ще представят по един
спектакъл. Според регламента, той не бива да надвишава час и ще бъде
представен пред експертно жури. Организаторите споделят, че тази година
във фестивала ще участват нови 6 състава, три от които са софийски.
„Хубаво е, че привличаме нови състави от цяла България. Това е знак, че
разширяваме интереса към фестивала, а този факт може само да ни радва,
сподели един от организаторите Йордан Герчев. Другите театрални трупи,
които са заявили участие са от Елена, Костинброд, Нови пазар и от страна на
домакините.
Фестивалът се провежда под егидата на Община Свищов. Предвидена е
специална награда на кмета на Община Свищов, както и три награди за
спектакъл. Ще бъдат присъдени и специални награди за мъжка и за женска
роля.
Тази година фестивалът ще премине под знака на 160 -годишнината от
основаването на първото българско читалище. По време на прегледа ще
бъдат отбелязани още две важни за театралното дело годишнини. Т.г.
навършват 180 години от рождението на Теодосий Икономов, автор на
първото българско драматично произведение “Ловчанският владика” и 175
години от рождението на Игнат Иванов, който превежда на български за
свищовския театър „Женитба” на Гогол.
Дарик
Отчетоха изпълнението на бюджета на Община Севлиево за 2015 г.
Годишният отчет за изпълнението на бюджета на Община Севлиево за 2015
г. беше представен пред севлиевци по време на публичното обсъждане

вчера. В съответствие с разпоредбите на чл. 140, ал. 4 от Закона за
публичните финанси, председателят на Общински съвет - Севлиево Здравка
Лалева представи изпълнението на бюджета за предходната календарна
година.
На отчета присъстваха кметът на Севлиево д-р Иван Иванов и зам.-кметът
по„Финанси" г-жа Калина Георгиева.
От подробно изложената информация станаха ясни ключовите параметри на
касовото изпълнение на бюджета за предходната година и постигнатите
фискални цели. Представен беше и анализ на събираемостта на приходите и
функционално разпределение на разходните показатели.
Аналитично беше изложено изпълнението на инвестиционната програма на
общината и реализираните проекти с финансиране от Европейския съюз.
Общата бюджетна рамка, формирана през 2015 г. възлиза на 19 850 031 лв.
и 12 829 223 лв., финансирани по проекти на Европейски съюз, което
образува сумарно ниво на отчетени разходи в размер от 32 679 254 лв.
В края на месец март, на редовното си заседание общинските съветници
предстои да гласуват годишния отчет за изпълнението на бюджета на
Община Севлиево за 2015 г.
Дарик
И община Каварна се включва в кампанията "Часът на Земята“
И тази година община Каварна ще се включи в Международната кампания
"Часът на Земята", организирана от световната природозащитна организация
WWF.
Общината ще покаже своята съпричастност към кампанията с провеждането
на инициативи на местно ниво, които ще се проведат на 18.00 март, петък,
от 17.00 часа. В центъра на града ще има програма с участието на вокална
академия „Каварна“, ученици и граждани. На открито ще бъде прожектиран
филм за вредите, които човешката цивилизация нанася на Земята.
Инициативата „Часът на Земята“ е фокусирана към усилията за справяне с
климатичните промени. Отбелязва се със символичното гасене на
осветлението за час на 19 март, събота от 20.30 до 21.30 часа. От община
Каварна приветстват жителите да подкрепят международната инициатива
като изгасят осветлението в домовете си.
Дарик
Стара Загора е сред желаните инвестиционни дестинации в Европа
Стара Загора e на пето място в категорията „Малки региони на бъдещето ефективност на разходите", на престижна класация за най-обещаващи
инвестиционни дестинации в Европа. Класацията fDi Европейски градове и
региони на бъдещето 2016/17 е проведена от fDi Magazine - издание на
Файненшъл Таймс.
На церемонията по награждаването в Кан вчера наградата за Стара Загора
получи зам.-кметът Красимира Чахова, от главния редактор на изданието
Кортни Фингър. На церемонията присъстваха много представители на други
наградени градове и региони: кметът на Киев - Виталий Кличко, кметове и
зам. кметове на Лондон, Варшава, Москва, Загреб, Истанбул и др., както и

Румяна Грозева, изпълнителен директор на Агенция за регионално
икономическо развитие - Стара Загора.
След получаването на наградите, участниците имаха възможност да споделят
опита си в привличането на чужди инвестиции и да обсъдят възможни
съвместни инициативи. Представителите на Стара Загора обмениха опит със
Загреб, Киев, Талин, Кардиф. Със зам.-кмета на Пловдив Розалин Петков
бяха обсъдени конкретни съвместни инициативи в тази посока.
Днес предстои среща с Dr. Henry Loewendahl, гл.изп.директор на WAVTEQ,
(консултиращ партньор на fDi Intelligence и една от топ 3 компаниите,
предоставяща глобални услуги в привличането на преки чужди инвестиции),
на която да бъдат обсъдени възможностите за сътрудничество.
За създаването на класацията fDi Европейски градове и региони на бъдещето
2016/17, fDi Intelligence на Файненшъл таймс използва данни, събрани чрез
специални онлайн инструменти, като най-важни от тях са fDi Benchmark и fDi
Markets. Събраната информация за 481 дестинации - 249 града, 148 региона,
39 местни производствени консорциума - е разпределена в пет отделни
категории: Икономически потенциал, Работна среда, Ефективност на
разходите, Инфраструктура и Бизнес среда. Всеки участник може да получи
максимум 10 точки за всяка категория данни, чиято тежест е допълнително
определяна от екипа на FDI, за да отговаря на търсените критерии за всяка
подкатегория на класацията Европейски градове и региони на бъдещето
2016/17.
Категорията, в която се класира Стара Загора, е тази на малките региони с
население по-малко от 1,5 милиона жители. На първо място в класацията за
Малки региони на бъдещето - ефективност на разходите се нарежда Скопие,
следвано от Бургас, Пловдив и Русе. След това идва ред на Стара Загора, а
малко по-назад - на 8-мо и 9-то място - остават регионите на Варна и София.
През 2011 г. Стара Загора е класирана на второ място в 2 категории на
конкурса: в категорията „Първите 5 FDi града за привличане на преки чужди
инвестиции в Източна Европа" и в категорията „Първите 5 FDi микро-града
за привличане на преки чужди инвестиции в Европа", като микро-градове са
тези, с население под 250 000 жители.
БТА
Общо 60 лични асистенти ще бъдат наети от община Пазарджик по
проект
Община Пазарджик започва работа по социален проект, чрез който ще бъдат
наети общо 60 социални асистенти, съобщиха от администрацията.
Проектът "Център за почасово предоставяне на услуги за социално
включване в общността или в домашна среда" към Звено за услуги в
домашна среда към Домашен социален патронаж се финансира по
ОП"Развитие на човешките ресурси". Общият размер на безвъзмездната
финансова помощ е 499 994 лева.
От общината посочват, че проектът ще осигури възможност за предоставяне
на интегрирани социални услуги на 130 лица в неравностойно положение за
период от 18 месеца. Също така лица, които полагат грижи за свои близки с
увреждания, ще могат да се върнат на реалния пазар на труда, допълват от
администрацията.

Центърът, който се създава по проекта, ще осигурява почасово грижи за
хора с увреждания, самотно живеещи тежко болни,семейства на деца с
увреждания и възрастни хора, които не могат да се самообслужват.
Социалната услуга "Личен асистент" ще се предоставя в град Пазарджик и
31 населени места от общината.
БТА
Нови детски съоръжения ще бъдат изградени в Павликени
Нови детски съоръжения за игра ще бъдат изградени в двора на ЦДГ
"Слънце" в град Павликени.
Проектът e одобрен за финансиране от програма "Красива България",
съобщиха от общинската администрация.
Планът за оформяне на двора на най-голямата детска градина в града
предвижда изграждането на общо четири площи със съоръжения за игра.
Три от тях са предмет на настоящия проект, четвъртата зона и парковото
осветление ще се реализират по друг проект.
Общината осигурява съфинансиране в размер на 35 356 лева от общата
стойност на проекта 64 873 лева.
БТА
Шабла и румънската община Хършова ще модернизират спортни
бази
Шабла и румънската община Хършова ще модернизират спортни
обекти,търсейки нови подходи в укрепване на общественото здраве.
Общинският съвет на крайморския град вече даде съгласие Шабла да
участва в партньорския проект по Програмата за трансгранично
сътрудничество Румъния-България 2014-2020 година.
Общината предвижда да обнови спортната зала, която разполага с 2840
квадратни метра разгърната площ и 500 места за зрители. В обекта има
няколко зали за различни спортове, съблекални и сервизни помещения.
Базата привлича местните спортни клубове, ученици от СОУ "Асен Златаров"
и е център на масови спортни прояви. В рамките на проекта "Безгранично
здраве чрез спорт и сътрудничество - обединени в битката срещу
заболяванията" ще бъдат закупени и специализирани уреди за превенция на
болести.
В Хършова ще бъде модернизиран местния стадион. Двете общини очакват
обща финансова подкрепа от 1 500 000 евро. Общинският съвет в Шабла
даде съгласие да съфинансира участието в партньорския проект.
БТА
Кметът на Добрич ще даде старт на инициативата "Обичам да тичам"
Кметът на Добрич Йордан Йорданов ще даде старт на инициативата "Обичам
да тичам", съобщават от общината. Надпреварата ще привлече деца и
възрастни на новия скейтпарк в градската градина "Свети Георги" на 19
март.

Лекоатлетическият клуб "Добруджа 99" отправя предизвикателството хората
да преодолеят пасивния начин на живот и да укрепят здравето си чрез
спорта. Изкушените от бягането за здраве ще могат да пробват силите си на
две разстояния - 2,5 и 5 километра.
Инициативата "Обичам да тичам" не поставя никакви възрастови
ограничения, като в маршрута могат да се включат и хора с увреждания.
Спортната инициатива ще търси съмишленици на скейтпарка всяка седмица,
информират от кметската управа.
БТА
Покритият мост да бъде обявен за недвижима културна ценност
искат от община Ловеч
Община Ловеч настоява покритият мост на Кольо Фичето в града да бъде
обявен за недвижима културна ценност. За целта предстои да бъде
изпратено мотивирано предложение до Националния институт за недвижимо
културно наследство /НИНКН/, съобщи кметът Корнелия Маринова.
Покритият мост е част от Архитектурно-историческия резерват "Вароша" и
като самостоятелен обект няма подобен статут.
Администрацията започва подготовката на документацията, която да изпрати
в НИНКН заедно с доказателствата и снимков материал за значимостта на
обекта.
Маринова добави, че в НИНКН има специален отдел, разглеждащ подобни
предложения. След това от там трябва да изготвят становище, което да
изпратят до министъра на културата и той със своя заповед да попълни
списъка на съществуващите обекти.
След евентуалното обявяване на покрития мост за недвижима културна
ценност всякаква намеса при обновяване трябва да се съгласува с НИНКН и
Министерството на културата, заяви кметът.
БТА
Сурвакарската група от пернишкото село Големо Бучино спечели
златен медал на карнавал в Прилеп
Сурвакарската група от пернишкото село Големо Бучино е спечелила златен
медал и грамота на XV Международен карнавал "Прочка 2016" в Прилеп,
съобщи общинският пресцентър.
Пернишката група е била единственият участник от България. В рамките на
двудневния карнавал на 12 и 13 март пред журито са се представили 1500
маскирани. Групата от Големо Бучино е с 32-ма сурвакари. Най-много
овации е събрала Александра, която е на една година и 11 месеца и е била
най-малкият участник в карнавала. Тя е внучка на кмета на Големо Бучино
Александър Александров. По думите му в семейството традициите се
предават от поколение на поколение от най-ранна възраст.
Призът в Прилеп е поредното престижно отличие на сурвакарската група от
Големо Бучино. Досега тя е участвала в два международни фестивала - в
Струмица и Пожаревац, където също е била отличена.

