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Детелина Николова с почетен плакет
16 септември 2015, 15:02
От Националното сдружение на общините за принос в местното
самоуправление
Кметът на Добрич Детелина Николова получи почетен плакет от
Националното сдружение на общините в Република България, съобщават от
Община Добрич.
Плакетът се връчва с признание и благодарност за приноса на Николова при
отстояване на общинската кауза през мандат 2011 – 2015 г. като член на
Управителния съвет на Сдружението.
Burgasutre.bg
Готови сме с програмата за морско дело и рибарство
16 септември 2015, 14:47
Десислава Танева изрази надежда, че и в този програмен период
интересът към Програмата за морско дело и рибарство ще бъде
огромен
Първата мярка от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., по
която ще отворим прием, е „Подпомагане за стратегиите за водено от
общностите местно развитие“. Тя предвижда изготвяне на стратегиите на
местните инициативни рибарски групи. Това съобщи министърът на
земеделието и храните Десислава Танева при откриването на първото за
страната рибно тържище в Бургас.
Танева допълни, че новата Програма е финализирана и до края на месеца
ще бъде предложена за приемане от Министерски съвет. „Надявам се всичко
да върви по план и до края на месец ноември да имаме одобрена програма
от Европейската комисия, която да стартираме“, обяви министърът и уточни,
че общият бюджет е 113 млн. евро.
Освен познатите дейности, разпределени в шест приоритета, в Програмата за
първи път се предвиждат и компенсаторни плащания за преминаване на
аквакултурното производство под контрол за биологично“, каза още
министър Танева. По думите й, това ще улесни малките рибари. Друга новост

е и възможността за организация на производителите, която цели
сдружаване на общностите, които да получат пряк достъп до пазара и повисока цена.
Десислава Танева изрази надежда, че и в този програмен период интересът
към Програмата за морско дело и рибарство ще бъде огромен. Тя обяви, че
старата програма е договорена на 105 %, а разплатените по нея средства са
64%.
Труд
Община Велико Търново отличник в електронните услуги
16.09.2015 13:56
Община Велико Търново е отличник по предоставяни електронни услуги. Над
17 000 жители и юридически лица са се възползвали от възможностите на
платформата. Всеки от тях е спестил поне по 30 лева, колкото струва
закупуването на електронен подпис.
Според главния секретар на кметството Мина Илиева пък електронните
услуги са достъпни и в малките населени места, а във всяко едно от тях е
осигурен достъп до интернет.
Тя припомни, че през 2013 г. Община Велико Търново бе избрана от
Министерския съвет за пилотна администрация в иновативен проект на обща
стойност над 3 млн. лв. Чрез разработката гражданите и бизнесът се
обслужват комплексно, без да се изискват вече наличните в Общината
данни. Бе доставен софтуер и хардуер за 250 000 лева, като финансирането
е изцяло европейско.
"Платформата ни дава възможност да развиваме и надграждаме създаденото.
Вече сме готови за новия период на европейските програми и очакваме
добро финансиране", информира зам. кметът на старата столица Снежана
Данева-Иванова.
Основните акценти са поставени върху интеграцията с ключови системи на
правителството - ГРАО, Търговски регистър, Система за достъп за извличане
на данни от регистрите на централните администрации Regix и др. Целта е
жителите на общината и бизнесът да имат достъп до възможно най-много
общински услуги, които да бъдат предложени на възможно най-ниската цена
и във възможно най-кратки срокове.
На сайта на Общината вече е качен Общият устройствен план, предстои
въвеждането и на система за електронен обмен на информация в
администрацията.
БНР
Общинската управа в Добрич отчита 62,3% изпълнение на бюджета
за полугодието

публикувано на 16.09.15 в 12:00
Общинският съвет в Добрич днес прие отчета на местната администрация за
изпълнение на бюджета през първите шест месеца на годината. Общинската
управа отчита 62,3 % изпълнение на плана за данъчните приходи за първото
шестмесечие на годината. От местни налози в бюджета са постъпили над
3 800 000 лева, най-високо – близо 70 % е изпълнението на плана за
приходите от данък върху недвижимите имоти. Най-много са постъпленията
от данък върху превозните средства – близо 1 760 000 лева, което е около
63 % спрямо разчетите. От неданъчни приходи в местната хазна са влезли
около 6 200 000 лева, или почти 49 на сто спрямо плана. Най-голям е делът
на постъпленията от общински такси – 4 650 000 лева. През отчетния
период община Добрич не е допуснала финансиране на местни дейности с
държавни приходи, няма просрочени задължения.
БНР
За трета година община Силистра ще финансира ученически проекти
публикувано на 16.09.15 в 08:27
За трета поредна година община Силистра ще предостави средства от
бюджета за реализация на ученически проекти на тема „Младежта срещу
насилието и наркотиците”. На конкурсен принцип ще бъдат финансирани
ученически идеи в направленията превенция на насилието, агресията,
тормоза и противоправното поведение сред децата и младежите; инициативи
срещу употребата на наркотици, алкохол и цигари; дейности за превенция
на трафика на хора и съпътстващото рисково поведение; пътна безопасност,
повишаване на здравната и сексуалната култура на подрастващите и
безопасно използване на интернет.
Всеки ученически проект може да получи до 1 000 лева от общинския
бюджет. В конкурсната сесия могат да участват ученически групи от
минимум 10 души, на възраст от 12 до 18 години. Крайният срок за
кандидатстване е 9 октомври. Проектите трябва да бъдат реализирани в
рамките на 1 календарен месец.
Burgasutre.bg
Девет бургаски общини депонират отпадъците си в ново регионално
депо
16 септември 2015, 14:51

Днес зам.-кметът Атанаска Николова и обслужващият екип на депото
представиха на градоначалниците действащите мощности и обясниха
как и в какъв режим работят
Финален оглед на новото Регионално депо "Братово - запад" направиха днес
кметът Димитър Николов, областният управител Вълчо Чолаков, както и
градоначалниците на Поморие - Иван Алексиев, Карнобат - Георги Димитров,
Несебър - Николай Димитров, Айтос - Васил Едрев, Сунгурларе - Георги
Кенов.
Текат
последни
довършителни
работи
по
довеждащата
инфраструктура, но повечето мощности в комплекса вече работят. В
последната седмица на септември предстои да се организират Дни на
отворените врати, в които журналисти и всеки желаещ жител на областта са
добре дошли да разгледат депото.
Проектът "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в
регион Бургас" е финансиран по Оперативна програма "Околна среда 20072013 г.", в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ №DIR-5102118-C001/25.08.2011 г. Общият размер на
привлеченото европейско финансиране е 43 млн. лв. Проектът беше
подготвен и реализиран от Община Бургас, в партньорство с общините
Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе.
Внушителното съоръжение ще се ползва от 210 населени места с близо
половин милион жители. Там са отворени над 50 нови работни места.
Навременното приключване на проекта спаси жителите на Бургаска област
от плащането на глоби на Европейския съюз заради неизпълнение на
съвременните изисквания за щадене на околната среда при депонирането и
обработката на отпадъци.
Burgasutre.bg
Бургас ще изгради Център за рехабилитация на деца с детска
церебрална парализа, аутизъм
16 септември 2015, 10:41
Той ще се намира близо до квартал Ветрен
Община Бургас следи внимателно възможностите за привличане на външно
финансиране за подобряване на здравните си и социални услуги. Тя
подготви няколко такива проекта, които очакват одобрението на
европейските партньори. За един от тях вече има положителен отговор.
Вчера бе подписан договор за създаване на Център за рехабилитация и
психологическа подкрепа за децата с детска церебрална парализа, аутизъм и
соматични увреждания. Той ще се намира близо до квартал Ветрен.

Стойността на спечеления проект е 800 000 лева, които идват от Норвежкия
финансов механизъм.
Предстои изграждане на пристройка и преустройство на съществуваща
сграда по плана на вилна зона "Минерални бани". Новият комплекс ще бъде
зареден с най-модерно обзавеждане и специализирано медицинско
оборудване. До момента в Бургас липсваше такава инфраструктура и услуга,
които да осигурят достъп до качествени здравни грижи за деца с церебрална
парализа, аутизъм и соматични увреждания.
По проекта ще бъдат обучени 11 медицински и немедицински специалисти за
работа с тази целева група: 1 педиатър; 1 психиатър; 1 невролог; 1
физиотерапевт, 1 кинезитерапевт, 1 рехабилитатор, 1 психолог, 1 логопед, 1
социален педагог, 2 - помощен персонал/санитари. Предвижда се да бъдат
привлечени доброволци, които да се грижат за децата.
Предстои и обучение на 80 родители на деца, страдащи от ДЦП, соматични
увреждания, причинени от инфекциозни заболявания, аутизъм.
Създаденият Център за рехабилитация и психологическа подкрепа ще има
капацитет за 20 посещения на ден или 5-6000 годишно.
Dobrichutre.bg
Кристалина Георгиева е новият почетен гражданин на Добрич
16 септември 2015, 14:39
Официалното връчване на отличието е на 25 септември
Общинските съветници решиха Кристалина Георгиева да е новият почетен
гражданин на Добрич. Българският еврокомисар получи подкрепата на 26
общински съветници при тайно гласуване, като двама са гласували "против",
четирима – "въздържал се", три бюлетини са били невалидни. Припомняме,
че по регламент изборът на Почетен гражданин трябва да стане с тайно
гласуване.
Отличието ще се връчи на тържествена сесия на Общинския съвет на
празника на Добрич – 25 септември.
БТА
Община Балчик ще предостави на търг паркинг край архитектурнопарковия комплекс "Двореца"
16 септември 2015 / 14:53
Община Балчик ще предостави чрез публичен търг паркинг под наем край
архитектурно-парковия комплекс "Двореца", съобщиха от кметската управа.
За имота с площ 1205 квадратни метра, който е публична общинска

собственост, ще се наддава при начална годишна наемна цена 5639 лева.
Спечелилият търга ще бъде задължен да осигури и пропускателен режим по
алеята, водеща до "Двореца".
Общината ще предостави под наем на търг с тайно наддаване и 50
паркоместа по алея "Ехо" и други 40 по улица "Албенски път". Общата площ
на паркоместата е 900 квадратни метра, а началната годишна наемна цена 4212 лева.
Срокът на договорите за наем е пет години. Търгът ще се състои на 28
септември в сградата на общинската администрация.
Агенция „Фокус“
Д-р Тодор Чобанов: В постоянната експозиция на Музея за история на
София са разположени 8 основни теми в 8 основни зали
16 Септември 2015 | 15:18
София. В постоянната експозиция на Музея за история на София са
разположени 8 основни теми в 8 основни зали, но и множество инсталации,
витрини и места за излагане в коридорите, които се използват максимално.
Това каза пред журналисти д-р Тодор Чобанов, зам.-кмет на Столична
община, на посещение в Музея за история на София ден преди откриването
на постоянната експозиция, предаде репортер на Агенция „Фокус”. "Има и
няколко зали за изложби, туристически информационен център с
книжарница. Основните теми, които представяме са свързани с държавността
и историята на България в Третото българско царство", обясни д-р Чобанов и
добави, че едната зала е посветена на институциите. "Там са изложени
реликви на българската държавност и на местната власт. Има зала на
дворцовия кабинет с вещи и подаръци на династията; има зала, посветена на
живота на улицата в София с магазини, превозните средства и бита на
софиянци; има зала за градския бит и къщите; зала, посветена на връзките
между българската династия и династиите в Западна Европа с ключов
експонат каляската на Мария Антоанета", разказа той. "В съседство е залата
на духа, където са изложени реликви от Софийската Света гора, икони,
богослужебни книги, показващи силата на духовната традиция в София и
областта и в съседство залата, посветена на Античността с археологически
находки и ценни експонати от VI пр. Хр. до към завършването на Римския
период - VI в.", добави той.
Агенция „Фокус“
Йорданка Фандъкова: Реконструкцията на частта от сградата на
Софийска минерална баня, където се помещава Музеят за история на
София, е на стойност от около 5 млн. лв.

16 Септември 2015 | 14:36
София. Реконструкцията на частта от сградата на Софийска минерална баня,
където се помещава Музеят за история на София, е на стойност от около 5
млн. лв. и се финансира по ОП "Регионално развитие". Това каза пред
журналисти Йорданка Фандъкова, кметът на Столична община, по време на
посещение в Музея за история на София ден преди откриването на
постоянната експозиция, предаде репортер на Агенция „Фокус”. "Това беше
труден и тежък проект, защото беше в голяма степен готов, когато
започваше. След това имаше затруднение и затова съм много благодарна на
министър Лиляна Павлова и зам.-кмета Ирина Савина, които работиха,
докато стане готова сградата и след това д-р Тодор Чобанов заедно с екипа
си, с общински средства на стойност около 1.5 млн. лв., подготвиха
експозицията, така че да може да бъде открита в Деня на София", заяви
Фандъкова. "Затова днес поканих премиера Бойко Борисов и министър
Лиляна Павлова, защото това е един партньорски проект с европейски
средства с подкрепата на управляващия орган и общината, за да покажем на
софиянци и гостите на града духа на София", посочи още тя. Според нея
Музеят за история на София е интересен и е съчетание на културноисторическо наследство и модерност. "Освен експонати от Античността, от
Средновековието и от новата история на София, след като е обявена за
столица на България, имаме и съвременни инсталации, които разказват тази
история. Във всяка зала има филм, както и съоръжения, които чрез
съвременни технологии също показват част от историята на града", разказа
кметът на Столична община. "Според служителите на музея, това е
единственият музей в България, който предлага превод със слушалки на
няколко езика за всеки един от посетителите. За мен е важно, че има и зала
за обучение на най-малките, така че училищата и детските градини да могат
да посещават музея, да водят децата тук в своите часове по история, а защо
не и по география или изобразително изкуство", добави тя. По думите й,
интересът към пространствата е голям и има две зали за гостуващи изложби,
в които могат да се представя съвременно изкуство.
Агенция „Фокус“
Йорданка Ананиева, зам.-кмет на Бургас: Във всички големи
жилищни райони на Бургас трябва да има площадки за деца със
специални потребности
16 Септември 2015 | 13:29
Бургас. Във всички големи жилищни райони на Бургас трябва да има
площадки за деца със специални потребности. Това каза за Радио „Фокус” –
Бургас Йорданка Ананиева, зам.-кмет по образование и култура на Община
Бургас, във връзка с новооткритата детска площадка в парк „Изгрев“.

„Предложението дойде от Сдружение „Азбукари“ , което ни предложи да
изберем заедно подходящото първо място и да изградим една площадка,
която да може да интегрира децата със специални образователни
потребности т.е. да има и съоръжения за игра и за тях“, поясни Ананиева. По
нейните думи, след разглеждане на възможни бази е избран именно парка в
комплекс „Изгрев“, като за изграждането на детския кът е била необходима
основна реконструкция на самото място. „Финансирането е съвместно, една
част събраха „Азбукари“ чрез своите спонсори, а другата част беше от
общинския бюджет. Съвместно е изградена тази площадка и се радвам, че се
случи“, допълни тя. По нейните думи, дискомфорт са създали
продължителните процедури по одобрение на проекта и доста на
специалните съоръжения. „Площадката е много красива и функционална.
Има възможност на нея да играят деца от различни възрасти, с различна
степен на подвижност“, допълни зам.-кметът по образование и култура.
Ананиева посочи, че в бъдеще се очаква изграждането на още такива
площадки.
Агенция „Фокус“
Община Благоевград се включва в Европейска седмица на спорта
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Благоевград. Европейски ден на спорта ще се проведе в Благоевград,
съобщиха от пресцентъра на общината. Инициативата е част от кампанията
на Министерство на младежта и спорта за провеждане на Европейска
седмица на спорта и се организира от Община Благоевград, съвместно със
спортните клубове и училищата в града. Събитието ще се проведе на 18
септември /петък/ от 08:00 до 20:00 часа. Мероприятия ще има през целия
ден в спортен комплекс “Пирин” и зала “Скаптопара”.
Целта на събитието е клубовете да представят пред родители, деца, гости на
града, възможностите за спорт в общинските бази на Благоевград. От 16:00
часа до 20:00 часа в комплекс “Пирин” ще се проведат демонстрации на
различни видове спорт. В тях ще вземат участие КСГ „Л. Солачки“ – спортна
гимнастика и батут“, естетическа гимнастика „Прима“, таекуон-до клуб
„Фолкън“, боксов клуб „Македония“, спортен клуб „Самбо-Дети“, боксов клуб
„Македония“ боксов клуб „Ипон-зенит“, гимнастически спортен клуб „Пирин
– Благоевград 2011“ и спортен клуб по канадска борба „Спартак“ и др.
По същото време на паркинга пред ученическия интернат ще бъдат
представени рекламни материали на спортните клубове, развиващи дейност
на територията на община Благоевград.
Агенция „Фокус“

Д-р Емил Кабаиванов: За Карлово подписахме проекти по ОП
„Региони в развитие” на стойност над 15 млн. лв.
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София. Проекти имаме по три основни оперативни програми. Едната е ОП
„Развитие на селските райони” за всички 26 кметства извън Карлово,
проекти за благоустрояване, за детски спортни площадки, ремонт по
енергийна ефективност на училища, детски градини, читалища. Също така
сме предвидили и ремонт на улици – поставяне на асфалт и тротоари,
подмяна на водопроводи и канализация. Проектите са мащабни и са на
стойност над 75 милиона. Това каза за Агенция „Фокус” кметът на община
Карлово д-р Емил Кабаиванов. Той съобщи още, че за общината вече има 12
подписани проекти по ОП „Региони в развитие” на стойност 15 млн. 678 хил.
лв., които ще бъдат реализирани през следващия мандат.
„Имаме и готови проекти за водния цикъл на град Баня. Град с големи
перспективи в развитието на туризма, като и за Калофер и Розино. Ще има
много какво да се работи този мандат. Надявам се, че нашите съграждани ще
ме подкрепят, а моето единствено желание е да работя за Карлово и
общината. Това е моята кауза”, заключи кметът на Община Карлово.
Агенция „Фокус“
Йорданка Фандъкова: Следващата година започва реконструкцията
на ул. "Граф Игнатиев", където ще се направи пешеходна зона
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София. Следващата година ще започнем реконструкцията по ул. "Граф
Игнатиев", където също предвиждаме да направим пешеходна зона със
запазване движението на трамвая. Това каза пред журналисти Йорданка
Фандъкова, кмет на Столична община, на откриването на Европейската
седмица на мобилността, предаде репортер на Агенция „Фокус”. По думите
на Фандъкова, най-важното са пешеходците и пешеходните зони. "Вече е
напълно готова първата голяма пешеходна зона на бул. "Витоша", припомни
тя. "В Европейската седмица на мобилността имаме много инициативи.
Радвам се, че тук сме освободили паркинга и днес той е за децата и за
всички гости, но на 22 септември традиционно ще освободим от автомобили
бул. "Цар Освободител", както и част от ул. "Ген. Йосиф Гурко", където
предстоят много неща да се случват", заяви Фандъкова. Тя отправи послание
е за повече толерантност и по-чиста околна среда. "Пожелавам успех на
инициативата. Хубаво е, че учебната година започва с още един празник,
освен първия учебен ден, но от утре вече се надявам децата да залягат над
уроците и да внимават на пътя", допълни тя.

Агенция „Фокус“
Йорданка Фандъкова, СО: Продължаваме с купуването на нови
екологични автобуси
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София. Работим много за това нашата столица, въпреки интензивното
движение, да бъде един по-чист и по-зелен град, затова в последните години
започнахме да закупуваме нови превозни средства. Това каза пред
журналисти Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, на откриването
на Европейската седмица на мобилността, предаде репортер на Агенция
„Фокус”. "Тук е един от новите автобуси - екологични, модерни, красиви. От
миналата година те са общо 126 и продължаваме с купуването на нови
екологични автобуси", заяви Фандъкова. "Много се радвам, че успяхме
старите автобуси да ги оставим като музейни експонати и благодарение на
децата те са толкова красиви, но не стават за движение по улиците, защото
не са чисти и екологични", посочи тя и добави, че е най-добре те да стоят в
гаражите и децата да могат да рисуват върху тях. "Строим метрото, което е
най-екологичният градски транспорт, имаме нови тролеи, автобуси, но много
се радваме на този нов екологичен автобус, който е тук. Той е атрактивен и
ни показва бъдещето на електромобилите, затова и ние залагаме на
електрическия транспорт и екологичните автобуси", каза още тя.
"Залагаме обаче и на велосипедите, затова почнахме изграждане на
велоалеи. В момента там, където е възможно във всички големи проекти
включваме и изграждането на велоалеи. Надяваме се да бъдем толерантни
към велосипедистите и те да бъдат толерантни към пешеходците", заяви
Фандъкова и добави, че на много места те си разделят тротоарите половината за пешеходци и половината за велосипедисти. "Надявам се, че
ще се научим коя част за кого е и в това ще ни помогнат също и колегите от
Съвета по безопасност на движението", допълни тя.
Агенция „Фокус“
Станислав Благов, кмет на Свищов: Приходите на общините трябва да
се увеличат, но не е ясно дали по-високите данъци ще са поносими
за бизнеса и гражданите
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София. Приходите на българските общини трябва да се увеличат, защото
сега постъпленията в хазната на местната власт са основно от продажба на
собственост и отдаване под наем, а това не са устойчиви приходи. Това
коментира в сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“ кметът
на Свищов Станислав Благов. По думите му, не е ясно дали увеличението на

данък общ доход с до 2 процента, предлагано от Министерството на
финансите, ще бъде поносимо за гражданите и бизнеса. „Предложението,
което имахме ние в годините назад, беше свързано по-скоро с преотстъпване
на част от данъка върху доходите, от десетпроцентния данък. От този данък
да бъде преотстъпена част към българските общини, защото сега при тази
ситуация е очевидно, че този проблем ще се яви по-скоро за бизнеса и за
хората, за работещите“, коментира още Благов. Според него данъчните
приходи в българските общини трябва категорично да бъдат увеличени.
„Предложението на министъра на финансите е перспективно. То е логично.
Въпросът, който стои за разрешаване, е дали ще бъде поносим този
допълнителен данък от 2%. И сега в тези дни и месеци, които са преди
изборите, едва ли ще има кмет, който да каже – „Да, увеличаваме данъците“.
В перспектива, обаче, увеличаването на приходите в бюджетите на
българските общини трябва да бъде за сметка на данъчни такива. В момента
балансирането на бюджетите на общините в България, на активните общини
в България, е организирано въз основа на продажба на собственост, на
наеми, на концесии, на всякакви други процеси, които нямат характера на
устойчивост“, допълни кметът. Според него трябва да бъде направен един
много прецизен анализ и да се даде допълнителна възможно за реализация.
„В последните години процесите, които се реализираха в българските
общини, по-скоро са свързани с реализирането на сериозни капиталови
програми. Бяха подсигурени с алтернативни средства, с извънбюджетни
средства от европейските структурни фондове. Ако обаче разглеждаме
бюджетите на българските общини сами по себе си, ще видим, че те няма да
са достатъчни за някакви сериозни инвестиционни политики, които
българските общини биха могли да реализират“, категоричен е Благов. Той
допълни, че общините трябва да реализират далеч по-високи приходи от
тези, които отчитат сега. По думите му данъчните приходи в бюджетите на
общините у нас са много по-малки в сравнение с европейските, като
разликата е драстична.
Агенция „Фокус“
Община град Добрич е спазила всички нормативни актове при
провеждането на процедурата за обществени поръчки по изграждане
на уличния водопровод в града
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Добрич. Община град Добрич е спазила всички нормативни актове при
провеждането на процедурата за обществени поръчки по изграждане на
уличения водопровод в града. Това съобщиха от пресцентъра на община
град Добрич във връзка с твърдения на общинските съветници от БСП за
некоректно изпълнение на общината по процедурата.

От община град Добрич заявяват, че твърденията на общинските съветници
от БСП са неверни и целят да манипулират обществеността. От общината
съобщават следните факти:
След проведена процедура по обществена поръчка „СМР по изграждане на
уличен водопровод и канализации в град Добрич" е сключен Договор №
ДОП-П4 между Община гр. Добрич и фирма „Танатос" ООД на 22 юни 2015 г.
На 23.06.2015 г. Община град Добрич връчи Уведомление на Изпълнителя за
стартиране изпълнението на строително-монтажните работи на водопровод и
канализация по ул. "Ген. Колев", а на 13.07.2015 г. е подписан Протокол №
2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия
на техническата инфраструктура. В хода на изпълнението на дейностите
възникна необходимост от изграждане на водопровод с Ф90 с дължина 150 м
за захранване на улица „Брацигово" и плувен комплекс „Русалка", който не е
заложен в първоначалния проект. В тази връзка се извърши изменение в
одобрения инвестиционен проект по чл. 154 от ЗУТ. Чрез заменителна
таблица е осигурено финансирането на дейностите по изграждане на този
водопровод за сметка на предвидените в КСС по одобрения проект дейности
по възстановяване на асфалтовата настилка върху изкопите, в които са
положени новите водопроводни и канализационни тръби по ул. „Ген. Колев".
Основание за извършване на замяната е включването на ул. „Ген. Колев" за
цялостно преасфалтиране като допълнителен обект по проект „Обновена и
модернизирана градска среда чрез реконструкция на градски парк „Св.
Георги"". В заключение искаме да приканим общинските съветници от БСП за
коректност и действия, насочени към хората, а не неистини, които подвеждат
добричлии. В предмета на поръчката са включени строителни работи по
изграждане на уличен водопровод по улица „Ген. Колев” и канализация по
ул. „Ген. Попов”. Изграждането на 150 метра водопровод за захранване на
улица „Брацигово” и плувен комплекс „Русалка” е изцяло в контекста на
предмета. Изграждаме водопровод, а не „сграда или мост”. Изключително
законосъобразни са нашите действия, спазвайки чл. 154 от Закона за
устройство на територията и регламентите на Закона за обществените
поръчки. Не е в полза на обществеността да се злоупотребява с неверни
данни и да се манипулира общественото мнение.
Дарик нюз
Община Асеновград изпълнява проект „Техническа помощ за
подготовка на инвестиционни проекти за програмен период 20142020 г.”
16 септември 2015 16:17
Общински съвет-Асеновград даде съгласие днес кметът д-р Емил Караиванов
да издаде запис на заповед във връзка с изпълнението на проект
„Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за програмен

период 2014-2020 г.”, финансиран по Оперативна програма „Регионално
развитие 2007-2013 г.” Проектът е на стойност 179 475, 80 лв., което
представлява 35% от безвъзмездната финансова помощ от ОПРР по проекта.
Общата цел на проектното предложение отразява стремежа на община
Асеновград към непрекъснато развитие и предоставяне на качествени
условия на живот на своите граждани. В този смисъл общата цел е
укрепването на капацитета на община Асеновград за успешно участие в
оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.”.
Проектът предвижда поредица от специфични цели, които поетапно
допринасят за осъществяването на общата му цел - Изграждане на
техническа готовност за подобряване на социалната, образователната и
културната инфраструктура, както и подобряване на градската среда в
Асеновград.
Дарик нюз
Община „Тунджа“ отново подпомогна финансово своите млади хора
16 септември 2015 13:05
В първия учебен ден - 15 септември, кметът на Община „Тунджа“ Георги
Георгиев и ръководният екип на общината връчиха на 135 ученици и
студенти стипендии и еднократно финансово стимулиране общо в размер на
10 650 лева. Това е третата за 2015 година сесия, на която се раздават част
от средствата, събрани от дарители и представители на бизнеса по време на
традиционния общински коледен благотворителен бал. Те се връчват на
млади хора за постиженията им в областта на образованието, културата,
изкуството и спорта.
Трима гимназисти ще получават шестмесечни стипендии. Това са Йорданка
Марчева от с. Стара река, Росица Донева от с. Роза и Николай Колев от с.
Хаджидимитрово. С еднократно финансово стимулиране в размер на 200
лева са удостоени 19 ученици от селата: Ботево, Бояджик, Миладиновци,
Скалица, Межда, Крумово, Овчи кладенец, Генерал Тошево, Болярско.
Студентите Михаела Иванова от с. Веселиново, Цветелина Михайлова от с.
Роза, Дарина Иванова от с. Кукорево, Кремена Вълева и Николай Начев от с.
Победа получиха по 100 лева. В този размер е и еднократният финансов
стимул на Габриела Георгиева от с. Козарево. Финансово бяха подпомогнати
още 107 ученика с по 50 лева. Освен от изброените села, сред тях са и деца
от селата Дражево, Завой, Чарган, Гълъбинци, Могила, Тенево, Генерал
Инзово, Стара река, Калчево, Кабиле, Безмер.
Благотворителният фонд е създаден по инициатива на кмета на Община
„Тунджа“ Георги Георгиев през 2008 година и оттогава благодарение на
младежката инициативност и съпричастността на хора с щедри сърца
ежегодно се подпомагат стотици ученици и студенти, жители на община
„Тунджа“.

Дарик нюз
25 млн. лв. по програма "Региони в растеж" за подобряване
градската среда на Габрово
16 септември 2015 12:29
В рамките на малко над 25 млн. лв., които Габрово ще получи от новата
оперативна програма "Региони в растеж" трябва да реализираме проекти в
градската, образователната, социалната инфраструктура.
Това пише вестник "Габрово ДНЕС" в последния си брой.
Става дума за реконструкция на кръговото на площад Беларусия, тъй нар.
Колелото, изграждане на ново кръгово на Шиваров мост и прилежащите
пространна, а също така парк Баждар, тъй нар. Източна улица, ремонт на
Трето и Осмо училище, на Дома на културата.
"Тези обекти ще бъдат предложени за финансиране, по тази програма като
преди това ще бъдат обсъдени и подкрепени от обществеността. Сега
усилията ни са насочени към организиране на тръжни процедури в аванс, за
да не се бавят строителните дейности. Всички посочени обекти са важни и
трябва да направим всичко възможно да ги включим в ограничения
финансов ресурс", очертава бъдещето на проектите за подобряване на
градската среда кметът Таня Христова.
Тя пояснява, че вече не министерства и управляващи органи решават кои са
важни и значими проекти, а общността на Габрово. Изискванията са само от
тези 25 млн. лв. 5 на сто да отидат в подобряване на образователната
инфраструктура, толкова за социална инфраструктура, определени проценти
за градска среда и т.н. Такива са новите европейски изисквания, градовете
получават допълнителна роля и относителна самостоятелност за развитието
си и за подобряване на градската среда.
"Процесът вече е започнал. Предстои да се събере работна група от
различни организации, които представляват местната общност и да се
изготви списъкът на инвестиционните проекти. Вече стана ясно кои обекти
ще бъдат предложени за обсъждане. Когато бъдат одобрени, Общината
веднага ще изготви проектните фишове и ще започне подготовка за
обществените поръчки. Така, че съвсем реалистично е догодина
строителният сезон да започне с поне три от посочените обекти", каза още
Таня Христова.
В района на Колелото се предвижда благоустрояване на парка и прилежащи
квартални пространства по друга програма. През юли Управляващият орган
на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. стартира
формиране на допълнителен списък с резервни обекти за финансиране в
рамките на схема „Зелена и достъпна градска среда“ на ОП „Регионално
развитие“. Предвид условията, при които могат да бъдат финансирани
резервните обекти, Община Габрово предложи 2 подобекти, които са част от

pаботен инвестиционен проект „Благоустрояване на парк „Колелото“ и
прилежащи квартални пространства“.
Единият подобект е наречен „Квартал 91“. Проектът предлага частична
промяна в организацията на местата за паркиране с цел освобождаване на
ослънчена територия за създаване на вътрешноквартална зона за отдих и
игри и запазване на съществуваща дървесна растителност. Проектирани са
62 паркоместа, в т.ч. 6 за хора с увреждания. Предвидена е зона за отдих с
пергола, пейки и маси за пикник, с уреди за фитнес и тенис маса, както и
детска площадка с ударопоглъщаща настилка, обзаведена с комбинирани
съоръжения за игра, люлки, клатушки и пр. за деца до 12 годишна възраст.
Настилките ще бъдат рехабилитирани, ще се монтират табели, ограждения,
кошчета за смет, антипаркинг елементи, кашпи. Пространствата са достъпни
и сигнализирани за хора с увреждания. Прогнозната стойност на строителномонтажните работи е 358 867 лв.
Другият подобект е „Квартал 92 и ул. Г. Кирков“. Ще бъдат извършени
благоустройствени дейности в квартално пространство - настилки,
озеленяване,
градско
и
парково
оборудване,
осветление,
напоителна система, спортна площадка.
Дарик нюз
Община Кюстендил
облигационния заем

ще
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16 септември 2015 16:33
Преговори за рефинансиране на облигационния заем води община
Кюстендил.
"Става дума за изключително добри условия, над 10% по- ниски лихвени
нива и отпадане на обезпеченията по заема, а именно ипотеките на
недвижими имоти. Стартираме процедура по обществено обсъждане и след
това ще е необходимо решение на Общинския съвет. Затвърди се
положителното отношение на финансовите институции към община
Кюстендил. Това говори за доверие", каза на пресконференция кметът Петър
Паунов.
Главницата по облигационния заем в момента е 4 875 000 евро, като
емисията се обслужва редовно, допълни кметът Паунов. Той припомни, че
облигационния заем е изтеглен в условия на икономическа криза и
политическа война срещу общината, като още през 2011, финансовите
институции са дали кредит на доверие на общината.
"Преди 4 години един бивш финансов министър каза, че община Кюстендил
има 29 млн. лв. задължения и това бе една от най- големите лъжи, но други
се готвят да го надскочат. Самият факт, че днес финансовите институции
сами ни търсят, показва колко е израснал Кюстендил икономическата криза",
заяви Петър Паунов.

Дарик нюз
Две напълно обновени детски площадки откриха в Дупница
16 септември 2015 14:45
Напълно обновени и оборудвани с детски съоръжения са двете детски
площадки, които бяха открити празнично днес. Първата се намира в
непосредствена близост до Дом „Олга Стоянова" и е само на няколко метра
от ЦДГ „Калина". Именно децата от градината дадоха старт на игрите там.
Лентата прерязаха кмета, зам. кмета и директоът на ЦДГ „Калина".
Малко по-късно беше осветена и детската площадка при стария Хлебозавод.
Там липсваха детски съоръжения и настилка, а храстите бяха колкото
децата. От дълго време жителите в района очакваха обновяването на тази
площадка. Други две детски площадки са в процес на изграждане.
Дарик нюз
Министър Кралев: Благодаря на кмета Даниел Панов за новия облик
на стадион „Ивайло”
16 септември 2015 19:29
Няколко месеца след като провери на какъв етап са ремонтните дейности на
великотърновския стадион „Ивайло”, днес спортният министър Красен
Кралев заяви, че е доволен от свършената работа. „Изключително съм
щастлив че съм във Велико Търново. Този стадион поражда у мен много
спомени. Тук съм бягал като състезател и благодаря на кмета Даниел Панов,
че спази обещанието си и превърна стадиона в това прекрасно съоръжение,
което виждам днес”, каза министърът. Той уточни, че с градоначалника ще
обсъдят въпроса за изграждането на тренировъчните терени и изрази
надежда, че децата и техните треньори ще върнат спортната слава на Велико
Търново.
В старата столица Красен Кралев откри Европейската седмица на спорта. На
стадион „Ивайло” се събраха кметът Даниел Панов, областният управител
проф. Пенчо Пенчев, спортни деятели, деца и техните наставници.
„Изключително се радвам, че се възползвате от Европейската седмица на
спорта, през която маже да се съветвате с треньори. Всички зали са
отворени и са безплатни. Нека ви виждаме повече на терена, а не пред
компютрите”, обърна се към младите спортисти Даниел Панов.
На въпрос как министерството ще продължи да подкрепя спорта във Велико
Търново, Красен Кралев отговори, че старата столица е сред приоритетите на
ведомството. ”Нашето правителство завари държавата в лошо икономическо
състояние и ние все още покриваме дефицита от управлението на

Орешарски. Затова не мога да кажа с какъв финансов ресурс ще
разполагаме през следваща година, но ви уверявам, че Велико Търново е
наш приоритет”, посочи той.
Министърът разгледа обновените и модернизирани спортни зали на стадион
„Ивайло”, а преди това получи подарък от Бончо Генчев- виолетова тениска
на Етър с №10 и неговото име.
БНР
Книгата „Кметовете и управлението на Балчик за периода 18782015” представят днес на балчишката общественост
публикувано на 16.09.15 в 16:11
Началото на представянето на книгата „Кметовете и управлението на Балчик
за периода 1878-2015” е от 18.00 ч. в Художествената галерия. В Балчик се
преплитат хилядолетни истории и романтичното излъчване на съвременния
град. Балчик в миналото се слави като житарски град с едно от най-големите
пристанища на Източното Черноморие. Днес е известен туристически център
и фестивален град на Балканите. Вече 137 години община Балчик има свое
самоуправление. Голяма роля за просперитета играят избраните кметове.
Много от тях са забравени, неизвестни. С чувство за дълг към тях направих
това проучване за миналото и настоящото управление, споделя авторката
Цонка Сивкова. Идеята за написване на книгата е от 2010 г. по инициатива
на литературен клуб "Йордан Кръчмаров" при НЧ "П. Хилендарски" в Балчик.
Историята е съхранила факта, че през 1878 г. в Балчик е създадено
временно руско управление, което разрушава турската администрация.
Образуван е градски съвет, който като орган на властта, е бил изборен. В
страниците на книгата е отделено достойно място на почетните граждани на
Балчик, както и на жените в управлението. Повече за историята на Белия
град любопитните ще могат да научат от изданието, което ще бъде достъпно
в библиотеките.
БТА
Обществена трапезария за сто души отново започва да работи през
октомври в Гоце Делчев
16 септември 2015 / 18:28
Социалната услуга "Обществена трапезария" отново ще се предлага в
община Гоце Делчев от следващия месец, съобщиха от общинската управа.
Днес е бил подписан договорът между фонда "Социална закрила" и община
Гоце Делчев, с който започва реализирането на социалната услуга.
Договорът е за срок 64 работни дни за периода от 1 октомври до 31

декември 2015 година. От услугата ще могат да се възползват 100 души,
които ще получават всеки ден безплатен обяд, включващ супа, основно
ястие и хляб, информират от общината.
Обществената трапезария е социална услуга, която е изпълнявана и преди
на територията на община Гоце Делчев. Сега тя се възобновява, за да се
осигури безплатна храна на социално слаби и нуждаещи се хора.
БТА
За две години община Антоново ще вложи близо 500 000 лева в
подобряване живота на хора в нужда
16 септември 2015 / 16:49
За две години община Антоново ще вложи близо 500 000 лева в подобряване
живота на хора в нужда. Дейностите са по проекта "Намаляване на бедността
и насърчаване на социалното включване", по който днес кметът Танер Али е
подписал договор в Министерския съвет. Проектното предложение е
иновативно за общината, съобщиха от кметската управа.
Целта на дейностите е подобряване качеството на живот, достъпа до основни
социални и здравни услуги на хора с увреждания и такива над 65 години;
осигуряване на дългосрочна грижа и предоставяне на услуги в общността и в
домашна среда. Заедно с това улесняване достъпа им до заетост и
осигуряване на заетост на безработни лица на територията на община
Антоново.
В проекта ще участват 47 потребители на социални услуги разделени в две
целеви групи. Ще бъде закупен един специализиран автомобил.

