Новини за общините
18.05.2015г.
БНР
36 милиона лева са влезли във всяка една българска община,
работила по европроекти
публикувано на 18.05.15 в 11:25
Средно по 15 проекта в община се изпълняват през изминалия програмен
период. Над 36 млн. лева средно са влезли във всяка една от българските
общини, работила по европроекти. Това стана ясно от отчета на УС на НСОРБ
представен днес.
Основно три програми на ЕС са финансирали проектите. Това са програмата
"Околна среда", ОП "Развитие на човешките ресурси" и тази за развитие на
селските райони.
Общините настояват за нов Закон за местните данъци и такси, защото
сегашният е непоправимо остарял, приет през 1998 г.
Като основен недостатък общините посочват, че методиката за определяне
на данъчните основи е усложнена и не отчита реалните пазарни тенденции.
Сегашният ЗМДТ съществено се разминава с основните принципи за местната
финансова самостоятелност и собствената приходна база на общините,
заложени в базови европейски документи като Европейската харта за местно
самоуправление на Съвета на Европа.
От НСОРБ предлагат да се въведе данък върху земеделските земи, като
ставката за обработваемите площи да е 1 лев за декар.
Заместник-изпълнителният директор на НСОРБ Емил Савов посочи, че се
работи и над промени, които касаят данъците от доходите на лицата да
остават в общините. Сега всички плащаме по 10% плосък данък, уточни
Савов. По думите му след разговори с финансовия министър е договорено
държавата да свали тежестта на 9 % от това, което плащат лицата за
доходите си.
Всеки общински съвет да има право да наложи върху този данък от 1 до 3%
отгоре, или най-високата данъчна тежест да е до 12%. През първата година
във всички общини да остава само 1% в общините, пресмятат от НСОРБ.
Investor.bg
Общините да не плащат санкции по европроекти при сгрешени
закони, иска НСОРБ

Новият Закон за еврофондовете цели да унифицира правилата на
оперативните програми, коментира Емил Савов
18.05.2015 10:05
При какви обстоятелства общините не трябва да плащат санкции (или
финансови корекции) по европроекти – това коментира пред БНР Емил
Савов, зам.-изпълнителният директор на Националното сдружение на
общините (НСОРБ). Според него, когато общините са спазили българското
законодателство, но то е в разрез с европейските директиви, проектите не
трябва да се санкционират.
При създаването на новия Закон за управление на евросредствата са
участвали и общините и са заложени няколко "принципни въпроса", при
които финансовите корекции не би трябвало да се внасят от бенефициенти
по европейски програми, заяви той.
Общините възлагат 80% от обществените поръчки в България, каза Савов.
„По-големият проблем не е толкова в сгрешените критерии, а в сгрешеното
законодателство. Сега правим съвсем нов закон. Силно се надяваме, че това,
което правим в момента, няма да го пипаме поне 2 години“, допълни той.
Савов обобщи и основните цели в новия закон: „Единните правила, които
важат за всички оперативни програми, да са унифицирани, да са прости и да
няма "творческо прилагане" на тези правила от страна на управляващите
органи“.
Той коментира, че новата програма "Региони в растеж" е насочена към
общините, които имат потенциал да генерират растеж и от НСОРБ не смятат,
че така тя ще помогне за преодоляване на сегашните задълбочаващи се
регионални различия.
На годишно събрание в Пловдив организацията трябва да приеме
предложение за проект на нов Закон за местните данъци и такси. Старият
носи духа на първообраза си от 1956 г., заяви Савов и посочи някои мерки в
новия: „Увеличаване на броя на общинските данъци с добавяне на
подоходен данък, където споделяме теглото с държавата. Тоест държавата се
отказва от част от сегашния подоходен данък в наша полза. И новият данък,
който ще отиде главно за селските общини, за земеделските земи – нещо, по
което сме уникални – един актив, който носи милиони левове за
собствениците, при нас е необлагаем от гледна точка на данъкоплатеца“.
Mediapool.bg
Местната власт иска данък "нива", държавата не дава
И общините може да вземат данък върху доходите
Обсъжда се държавата да намали ставката от 10 на 9 на сто, а
местните власти да налагат допълнително между 1 и 3 процента

16:11 | 18.05.2015
Държавата може да намали данъка върху доходите на гражданите с 1
процентен пункт и да даде на общинските съвети възможност да определят
допълнителен местен данък върху доходите между 1% и 3%. Така общините
ще увеличат приходите си. Този принцип може да залегне в нов Закон за
местните данъци и такси и реално може да доведе до увеличаване на
данъчната тежест за гражданите до 12 на сто.
Това стана ясно по време на Годишната среща на местните власти в
Югоизточна Европа. "В момента всички плащаме 10% плосък данък. Това, за
което си стиснахме ръцете с министъра на финансите Владислав Горанов, е
държавата да свали тежестта на 9 процента, а всеки общински съвет да има
право да наложи над това от 1 до 3 на сто, които да остават в общините. В
най-лошия случай данъчната тежест ще нарасне до 12%", обясни зам.председателят на Националното сдружение на общините Емил Савов,
цитиран от БТА.
От години общините искат част от данъка върху доходите да отива в
местните им бюджети, а не изцяло в държавния бюджет. В програмата на
второто правителство "Борисов" е записано, че ще бъдат предприети
промени в данъчната система и част от вземането да бъде преотстъпено на
местните власти. Вицепремиерът по икономическата политика Томислав
Дончев, който е гост на събирането на местните власти, коментира, че през
тази година ще се водят принципни разговори за промени, които да влязат в
сила от началото на 2016 г. "Българските местни власти имат нужда от нови
източници на приходи, за да бъдат финансово независими, а не само да
чакат пари от държавата", каза Дончев.
За тази година от данъка върху доходите в бюджета трябва да постъпят над
2.75 млрд. лв. Ако анонсираната от сдружението на общините промяна стане
факт, това означава, че в местните бюджети ще постъпят между 275.4 млн. и
826 млн. лв. Намалените постъпления в държавния бюджет пък ще са около
275 млн. лв.
Освен въпроса за преотстъпване на част от приходите от данъка върху
доходите, общините за пореден път поискаха да се налага данък върху
земеделските земи. Според Савов нивите трябва да се облагат с 1 лев на
декар. "Тази собственост в момента носи приходи на производителите,
включително по линия на европейските субсидии. Така че най-нормалното е
този актив да бъде облаган, иначе едни граждани биват облагани за
собствеността си, а други не", коментира зам.-председателят на сдружението
на местните власти. Според него от този данък най-много ще спечелят
селските общини с голям поземлен фонд, които по принцип са с поограничени бюджети, тъй като могат да разчитат основно на данък сгради,
данъка за колите, такса смет и други такси за услуги за осигуряването на
собствени
приходи.
Засега обаче правителството няма намерение да се съгласи с това искане на

местните власти. Според вицепремиера Дончев първо трябва да се изчерпи
обичайната данъчна база в общините.
БНР
Президентът Плевнелиев се включва в международния кметски
форум в Пловдив
публикувано на 18.05.15 в 07:17
Годишната среща на местните власти от Югоизточна Европа, която втори ден
се провежда в Пловдив, ще бъде открита от президента Росен Плевнелиев.
Той ще участва в конференцията „Компетенции и готовност на местните
власти от Югоизточна Европа за превенция и управление на кризи”.
Във форума ще се представи ролята на българските общини при бедствията
през 2014 и 2015 г., опитът при управление при природни бедствия на
Япония, Босна и Херцеговина, на местните власти от Република Сърбия и
Македония по овладяване на кризата при наводненията. Припомняме, че в
срещата участват над 500 кметове и представители от Националното
сдружение на общините в България и на местните власти от Югоизточна
Европа и министри от кабинета.
Организатор на форума е Националното сдружение на общините в Република
България (НСОРБ), Мрежата на асоциациите на местните власти в
Югоизточна Европа (NALAS) и община Пловдив.
Днес в международната среща ще се включи и вицепремиерът по
еврофондовете и икономическата политика Томислав Дончев. Финалът на
официалната част ще е при обновените Пеещи фонтани.
Velikotarnovoutre.bg
Даниел Панов участва в работата на УС на НСОРБ
18 май 2015, 11:29
Търновският кмет присъства и на Годишната среща на местните
власти от Югоизточна Европа
Кметът на Община Велико Търново Даниел Панов участва в работата на
Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република
България и Годишната среща на местните власти от Югоизточна Европа,
които се провеждат в град Пловдив. Работата на Управителният съвет
включва заемане на позиция по Оперативна програма „Околна среда” 20142020; както и очертаване на рамка за позиция за участие на
представителите на НСОРБ в предстоящото заседание на Съвета за
децентрализация на държавното управление. Управителният съвет ще вземе

и становища по проекти за нормативни актове като Закона за обществените
поръчки, Закона за изменение и допълнение на Закона за горите. В дневния
ред на заседанието на Сдружението е включено предложение за
сътрудничество от Българска търговско-промишлена палата, както и
обсъждане на предстоящи промени в общинското здравеопазване. В
работата на Управителния съвет на НСОРБ кметът на Община Велико
Търново Даниел Панов ще направи ключова презентация по въпросите на
местните данъци и такси.
Агенция „Фокус“
Кметът на Банско Георги Икономов получи приз за иновации и добро
управление
18 Май 2015 | 14:58
Банско. Кметът на Община Банско Георги Икономов, заедно със своя екип,
взеха участие в Годишната среща на местните власти, организирана от
Националното сдружение на общините, Мрежата на асоциациите на местните
власти в Югоизточна Европа NALAS и Община Пловдив, съобщиха от
пресцентъра на общината. По време на форума се проведе Годишно Общо
събрание на общинското сдружение и бяха връчени отличията на 18 общини,
сред които и Банско, за присъден Етикет за иновации и добро управление –
процедура, провеждана в изпълнение на Стратегията на Съвета на Европа за
иновации и добро управление на местно ниво в партньорство между
Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и
централната власт, в лицето на Министерство на регионалното развитие
(МРР). На тържествената церемония заместник министър-председателят по
европейските въпроси и икономическата политика Томислав Дончев, връчи
на Икономов кристален дванадесетостен, символизиращ 12-те принципа за
добро управление - честно провеждане, представителност и обществено
участие по време на избори; отзивчивост; ефикасност и ефективност;
откритост и прозрачност; върховенство на закона; етично поведение;
компетентност и капацитет; иновации и отвореност за промени; устойчивост
и дългосрочна ориентация; стабилно финансово управление; човешки права,
културно разнообразие и социално единство; отчетност. Дейността на
администрацията е проверена по обективни критерии от двама независими
експерта. Критериите включват самооценка, оценка от страна на Общинския
съвет, както и проучване сред гражданите на база въпросник, разработен от
Съвета на Европа. „Участието на общинските администрации в процедурата
по присъждането на Етикета е на доброволен принцип. Считам, че това
участие само по себе си е заявка за открито управление и стремеж за
подобряване на качеството на работата на местната власт. Процедурата е
организирана така, че крайния резултат да бъде максимално обективен. За
присъждането на Етикета, Община Банско е доказала не само съвременна

вътрешно-нормативна база и предоставяне на административни услуги, но и
прилагането й на практика в духа на европейските ценности за управление с
лице към гражданите. За мен и моят екип присъдения Етикет е признание за
работата на нашата администрация и стимул за по-нататъшно развитие и
подобряване на местните политики” заяви Икономов по време на
церемонията.
Дарик нюз
Местните власти обединяват усилия за преодоляването на бедствията
18 май 2015 14:23
Последните бедствия в България и на Балканите, които отнеха човешки
животи и причиниха щети за милиони евро са основен акцент днес в
Годишната среща на местните власти от Югоизточна Европа, която се
провежда в Пловдив с участието на повече от 500 делегати. Форумът се
организира от Националното сдружение на общините в Република България
(НСОРБ), Мрежата на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа
(NALAS) община Пловдив.
Президентът
Росен
Плевнелиев
открива
специална
конференция
„Компетентност и готовност на местните власти от Югоизточна Европа за
превенция и управление на кризи“, на която се очаква да бъде обсъден и
проблемът с възстановяване на засегнатите райони от последствията, което
продължава изключително дълго време. Ще се дискутират и очакваните
промени в политиките, насочени към бедствените ситуации и подобряването
на координацията за реакции между отделните институции. По време на
конференцията ще бъде представен опитът на Япония при управление на
риска при природни бедствия. Участие ще вземат и делегати от районите,
засегнати от наводненията в Сърбия. Във форума днес се включва и
вицепремиерът по еврофондовете и икономическата политика Томислав
Дончев.
При официалното откриване в неделя министърът по околната среда и
водите Ивелина Василева обяви, че България трябва да има готовност да
усвои 32 милиарда лева чрез европейските фондове за икономическото си
развитие през новия програмен период. Средствата са именно за устойчиво
развитие и намаляване на различията между регионите.
Според кмета на Пловдив Иван Тотев общинските администрации у нас вече
работят по европейски правила и голяма част от кметовете инвестират
правилно средствата, като целта е да се постигне оптимален ефект. Тотев
коментира, че предизвикателствата пред общините са твърде много и твърде
големи, но точно споделеният опит ще помогне за подобряване качеството на
живот във всеки отделен регион на страната. По думите на кмета на
Пазарджик Тодор Попов, който е и председател на управителния съвет на
НСОРБ, в една българска община се изпълняват средно по 15 проекта, на

стойност над 20 милиона евро, което ни поставя в листата на едни от найуспешните бенефициенти. Попов отчете, че голямата битка с тежките
бюрократични процедури продължава, а последствията от финансови
корекции също са проблем за кметовете.
В международния форум днес участват представители от Хърватия, Косово,
Словения, Македония, Молдова, Сърбия, Украйна, Босна и Херцеговина,
Турция, Румъния, Албания, Черна Гора, Република Сръбска и Австрия.
Приветствие към всички тях отправи и президентът на NALAS Джуро Буквич.
С кристалния приз „Етикет за иновации и добро управление на местно ниво“
са удостоени 18 общини в България. Годишната среща на местните власти от
Югоизточна Европа ще приключи с официален прием на кмета на Пловдив
тази вечер, който ще бъде на открито пред обновените Пеещи фонтани в
центъра на града.
Градът.бг
18 общини получиха Етикет за иновации и добро управление на
местно ниво
от 18.05.2015,
18 български общини получиха Етикет за иновации и добро управление на
местно ниво. Награждаването се проведе на тържествена церемония по
време на Годишната среща на местните власти от Югоизточна Европа в
Пловдив.
Отличията
връчи
заместник
министър-председателят
по
европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев. На
церемонията присъства и заместник министърът на регионалното развитие и
благоустройството Иван Аспарухов. Отличените общини в приключилата
трета процедура са: Банско, Бяла Слатина, Враца, Вълчи дол, Габрово, Горна
Оряховица, Димитровград, Добрич, Долна баня, Кнежа, Ловеч, Павликени,
Петрич, Поморие, Свищов, Столична, Троян, Търговище. "Радостен е фактът,
че този приз придобива все по-голяма популярност и интересът на местните
власти към него расте непрекъснато. Конкурсният принцип, чрез който се
отличават общините, е стимул за въвеждането на все по-активно изпълнение
на европейските правила за добро демократично местно самоуправление.
Това може да стане чрез постоянно подобряване на качеството на
предлаганите услуги от общините, ангажиране на населението в
обществения живот и провеждането на политики, съответстващи на
очакванията на хората." Това каза във видеообръщение към участниците във
форума министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна
Павлова. "Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
съвместно с Националното сдружение на общините в Република България,
ще продължим да работим по-ефективно, за по-ефективно управление на
публичните средства, чрез гражданско участие, откритост и прозрачност",
подчерта министърът. "Безспорен приоритет на правителството е да

продължат усилията за модернизацията на страната в абсолютно всички
сектори - тежката инфраструктура, градска среда, енергийна ефективност,
водната инфраструктура. Имаме изключително сериозни предизвикателства
в сферата на образованието, социалните дейности, публична администрация.
В нито една от тези сфери няма как да бъде постигнат прогрес и видими
резултати, ако държавата няма в лицето на местната власт, адекватен
съюзник и партньор, така че ние сме обречени да работим заедно", заяви
вицепремиерът Томислав Дончев. "За тази цел освен добрият синхрон в
движенията и да се научим, както се казва в спорта, да си подаваме добре,
неизменна част в това упражнение е местната власт да бъде силна,
независима от капризите на централната власт и изцяло зависима от волята
на хората", каза още Томислав Дончев. Той пожела на всички общини успех,
късмет и дързост. Етикетът се присъжда на общини, които успешно прилагат
12-те принципа за добро управление на местно ниво и е основен елемент от
прилагането на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво,
приета и прилагана от Съвета на Европа. Призът е морална награда, символ
на престиж и стимул за общините да подобряват своето управление в услуга
на гражданите. Главната цел на инициативата е да се насърчават усилията
на местните власти за формиране и прилагане на по-ефективни политики,
насочени към силно и жизнено местно самоуправление. България е първата
държава-членка на Съвета на Европа, която през 2010 г. получи
акредитация от СЕ да присъжда на свои общини Етикет за иновации и добро
управление на местно ниво. Досега успешно са проведени две процедури по
присъждането на европейския приз у нас - през 2011 и през 2013 г. Третата
процедура стартира в началото на 2014 г.
Градът.бг
Вицепремиерът Томислав Дончев:
новият ЗОП са критично важни

законът

за

еврофондовете

При изключителен интерес премина двудневният
европейското бъдеще на градовете в Габрово

форум

и

за

от 18.05.2015
Двата закона - проектът на закона за управлението на средствата от ЕС и на
новия закон за обществените поръчки, са критично важни, заяви по време на
форум в Габрово Томислав Дончев, зам. министър-председател по
европейските фондове и икономическата политика. Двата текста са
свързани, имат сходна функционалност и от тях се очаква по адекватен
начин да управляват дистрибуцията или разпределението на средствата. От
тези два текста реално зависи как и по какъв начин, по-бързо или по-бавно,
по-добре или по-лошо през следващите пет години ще бъдат разпределени
не по-малко от 50 и 60 млрд. лв. – от еврофондове, средства от държавния

бюджет, както и на отделните сектори. В рамките на два дни, на 14 и 15 май,
фокусът на вниманието в рамките на конференцията на тема "Европейско
бъдеще за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж" е насочен в
бъдещето, което се случва с решенията, които успяваме да формулираме и
приемем като визия, за да постигнем онзи момент, в който ще можем с
гордост да доказваме и говорим, че всички в България живеем в
интелигентни градове. С тези думи кметът на Габрово Таня Христова
приветства участниците в конференцията. Залата на ХГ "Христо Цокев" се
оказа тясна, за да побере присъстващите - над 100 участници – експерти,
представители на общини, НПО, агенции, компании и др. Медиен партньор
на събитието бяха "ГРАДЪТ Медиа Груп" и "Строителство Градът".
Участниците във форума се обединиха около тезата, че интелигентните
градове не зависят толкова и само от богат финансов ресурс, а най-вече от
интелигентни и отдадени на каузата хора, без значение дали са експерти,
политици, най-вече граждани, които провокират ангажираност и настояват
за решения в полза както на околната среда, така и на бъдещите поколения.
Вторият ден от програмата бе изцяло посветен на европейското
финансиране. Представени бяха оперативни програми за периода 2014 –
2020. Във форума взе участие Деница Николова, зам.-министър на МРРБ и
ръководител на УО на ОПРР.
Проектозаконът за управление на средствата от ЕС е в
междуведомствено съгласуване
През последните няколко месеца екипът на Томислав Дончев работи активно
по усъвършенстване на подготвените от 2012 г. текстове. Темата за проект
на закон за еврофондовете не е нова. За пръв път е лансирана от самия него
през 2012 г. Още тогава на базата на опита и научени уроци в системата се
стига до извода, че един от начините за адресиране на проблемите и за
решаване на предизвикателствата е нова законова уредба, която да въвежда
ред, прогнозируемост и яснота в системата. Поради редица политически
турбуленции оттогава приемането му и окончателното изработване на
текстовете се забавиха значително. Повече от година и половина
разработването и приемането на подобен текст не беше приоритет. Към
момента има финален текст на закона, който вече е в режим на
междуведомствено съгласуване, информира Томислав Дончев. С оглед поскорошното му приемане е възможно да бъдат изпуснати широките публични
консултации, каквито са били провеждани още в края на 2012 и 2013 г., като
оттогава логиката не се е променила много. Тъй като става дума за основния
инвестиционен ресурс на държавата, с който ще се разполага в следващите
5-7 години, бяхме длъжни да променим нещата и единственият начин, по
който счетохме, че това може да се случи, е приемането на специален закон
за еврофондовете, поясни Дончев. Подобни нормативни актове работят и в
други държави членки. Редът за предоставяне на безвъзмездни финансови
помощи като обща рамка е част от закона, общите условия за допустимост на
разходите, а така също и опита за балансиране правата на всички участници

в системата. На база на предложените текстове целият процес от избора на
проект до одобряване на разходите без драматичната тема за финансовите
корекции става подсъден по реда на АПК, като първа инстанция са
регионалните административни съдилища, втора е ВАС. Системата е в
състояние да гарантира бързо правораздаване на всички жалби, които се
появят. Предложението е финансовата помощ да се предоставя с
административен договор след проведена административна процедура пред
компетентния орган. Според Томислав Дончев най-важното е, че с новия
закон ще се въведе ред, за който надеждите са свързани с устойчивост, т.е.
това са нови принципи, които няма да могат да бъдат спонтанно променяни.
Яснотата, прогнозируемостта и предвидимостта на системата са критично
важни за всеки участник, без значение дали е контролиращ орган за
разпределянето на средствата или в позицията да превръща инвестициите в
блага. Според направено наскоро изследване 94% от заинтересованите
страни считат, че има нужда от закон, и то с коментираните параметри.
Новият закон за обществените поръчки се очаква да влезе в сила от
януари 2016 г.
Новият закон за обществените поръчки се очаква да мине през Народното
събрание най-късно през есента, а от 1 януари 2016 г. да влезе в сила. До
дни се очаква текстовете на двата проектозакона да бъдат качени на
www.strategy.bg.
Новият закон е рамков, въвежда основните положения и принципи. Цялата
динамика би могла и ще бъде обявена с правилник за прилагането, обобщи
Томислав Дончев, който в хода на конференцията маркира няколко важни
иновации в новия ЗОП - създава се легална правна основа за електронното
възлагане и за пълна електронизация на процеса, което е сериозен опит да
се намали бумащината. Всичко, което се е оформяло с различни документи и
многобройни декларации, ще е част от единна декларация.
Друга новост е свързана с обръщане на реда при разглеждане на
предложенията в обществените поръчки. Първо се отваря цената, след което
останалите документи. Очаква се това да пести енергия и административно
време специално по отношение на тази процедура. Целият закон е базиран
на нов фактически подход като подредба, търсена е максимална смислова
сходимост с директивите, така че ползването на закона, не само четенето му,
да е до голяма степен интуитивно. Има предложен оптимизиран вариант за
обжалване, промени има и в предварителния контрол, както и на контрола,
който се прави до праговете, добавен е предварителен контрол на случаен
принцип, като всяка поръчка без значение на финансирането може да се
окаже обект на предварителен контрол.
За членове на комисии ще могат да бъдат избирани външни експерти на
случаен принцип. Предвижда се да се запазят някои от нещата, които не са
въпрос на законодателство, а на текуща практика, ще има постоянно
действаща междуведомствена работна група.

Настоящият текст на ЗОП към момента не работи и не изпълнява изначалните
функции, за които е бил предназначен. Томислав Дончев го оприличи на
многократно преправяна дреха, от която не може да се разберат началната
кройка и началният цвят. Законът е сложен за прилагане. Ако през 2012 г.
са се обжалвали 12 и 14% от обществените поръчки чрез пропорционален
размер на въведените такси, за последната година процентът жалби е под 8,
което означава двукратно намаляване. Томислав Дончев се надява, че с
новия закон няма да има нужда от нов закон през следващите 10 години.
Преди новия закон се очаква нова промяна в действащия ЗОП
Тя трябва да бъде гледана идната сряда от МС, като веднага след това ще
бъде представена на вниманието на парламента, информира Томислав
Дончев. Промяната е свързана с възможността специализирани кооперации
на хората с увреждания да имат резервирано участие в обществени поръчки.
Това безспорно е добра практика, която в последните години поради
либерализацията на режима отпреди повече от година води до редица щети.
Там предложението е свързано с по-дисциплиниращ ред.
Втората голяма дилема е мястото на Агенцията по обществени поръчки. До
момента тя е част от структурите към Министерството на икономиката. С
предложението АОП се мести в Министерството на финансите.
Градът.бг
Пречиствателната станция за отпадъчни води в Трявна е пред
въвеждане в експлоатация
от 18.05.2015,
Пред въвеждане в експлоатация е пречиствателната станция за отпадъчни
води в Трявна. За обекта се очаква насрочване на държавна приемателна
комисия, съобщиха от местната администрация.
Договорът за инженеринг (проектиране в работна фаза и авторски надзор по
изпълнението, изграждане, доставка и монтаж на оборудване с обучение на
персонала и пускане в експлоатация) на пречиствателна станция за
отпадъчни води (ПСОВ), довеждащ колектор и довеждаща техническа
инфраструктура на гр. Трявна реализира "Хидрострой" АД.
Пречиствателната станция за отпадъчни води за територията на град Трявна
включва комплекс от сгради и съоръжения, разположени в землището на с.
Бижовци. По проекта са изградени още: довеждащ колектор до
пречиствателната станция с трасе от североизточния край на града към
изхода на гр. Дряново по реката успоредно на течението и с четири
преминавания под реката и едно над реката по Добревския мост, довеждаща
техническа инфраструктура, осигуряваща достъп до ПОСВ и включваща:
пътна част нов мост, електрозахранване, водопровод, брегова част откъм

реката,
комуникации,
вертикална
планировка,
благоустрояване
и
озеленяване.
Възлагането на поръчката е от края на декември 2012 г. и е на стойност 12
247 696.4 лв. с ДДС. Проектът на община Трявна е финансиран от
Кохезионен фонд на Европейския съюз и правителството на Република
България чрез оперативна програма "Околна среда". Той се реализира по
процедурата "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води в агломерации над 10 000 е. ж.". Общата му стойност е
13 141 649.47 лв.
С реализирането на проекта се очаква процентът на свързаното към ПСОВ
население на град Трявна да нарасне на 85% към 2015 г и 100% към края на
целевия период – 2040 г.
След въвеждане на обектите в експлоатация осъществяването на проектните
дейности се очаква да осигури прилагане на принципа "замърсителят плаща"
чрез тарифна система за услугите, свързани с пречистването на отпадъчните
води. Очакванията са за подобряване качеството на околната и жизнената
среда, подобряване здравето на населението посредством въвеждане на
екологосъобразно пречистване и заустване на отпадъчните води и не на
последно място повишаване на атрактивността на Трявна като туристическа
дестинация.
Градът.бг
В Русе откриха реновираното футболно игрище на стадион "Дунав"
от 18.05.2015,
Реновираното тренировъчно игрище на стадион "Дунав" бе открито преди
дни.
Проектът за тренировъчното игрище е финансиран от общинския бюджет и
спонсори на общината, а общата стойност на инвестицията е над 200 хил. лв.
С тези средства изцяло е изравнена и обновена тревната настилка, като е
поставена изкуствена, подходяща за футбол. Изградени са три реда
скамейки с общо 300 места, а прилежащият към трибуните терен е
асфалтиран. Поставени са и шест нови осветителни тела, които позволяват
да се тренира и през тъмната част на деня. С откриването на спортното
съоръжение се предоставя възможност на младите спортисти от школата и
мъжете от футболен клуб "Дунав" да развиват спортните си умения.
Министърът на младежта и спорта Красен Кралев поздрави русенските
спортисти и заяви, че макар правителството да не е взело участие в
реновирането на терена, Русе може да разчита на неговата подкрепа за
бъдещите проекти на общината.
Кметът Стоилов заяви, че се надява новият терен да бъде едно добро начало
за постижения на спортистите от русенските клубове и че са налице всички
предпоставки за развитие на спорт на високо ниво.

На реновираното тренировъчно игрище започна първият мач на обновен
терен между детските отбори на "Дунав 2010" – Русе, и "Черноломец" –
Попово, от зона Русе.
В рамките на визитата си в дунавския град министър Кралев посети
спортната зала, за да инспектира строителството на "Арена Русе", която
предстои да бъде открита на 23 юли.
Mediapool.bg
София пуска клипове с инструкции какво да се прави при бедствия
18:15 | 18.05.2015
Клипове с указания как гражданите да действат при бедствия ще
разпространява Столичната община. Кратките филми ще бъдат пускани в
метрото и ще бъдат дадени на националните медии, каза кметът на София
Йорданка Фандъкова.
Клиповете ще бъдат показвани и в детските градини и училищата.
Фандъкова обясни, че общината развива нов проект, който предвижда
изграждането на общински полигон за обучение на доброволци, ученици и
студенти със симулатори при земетресение, учебни кабинети и с музей с
експозиция.
Дарик нюз
Кметът Красимир Костов участва в годишната среща на местните
власти от Югоизточна Европа
18 май 2015 10:03
Кметът на Община Шумен Красимир Костов участва в годишната среща на
местните власти от Югоизточна Европа, която се провежда днес и утре в
Пловдив. Форумът предвижда последното за мандата Общо събрание на
НСОРБ, както и Общо събрание на Мрежата от асоциации на местни власти
от Югоизточна Европа (НАЛАС).
Общото събрание на кметското сдружение ще обобщи изводите и поуките от
изминалите 4 години, ще обсъди концепция за подготовка на нов Закон за
местните данъци и такси и ще приеме традиционното Послание към
кметовете и общинските съветници от мандат 2015-2019 г.
В рамките на Общото събрание на НАЛАС ще се проведе и конференция за
превенция на бедствията в Югоизточна Европа. Ще бъдат организирани
изложение на успешни общински проекти и бизнес-изложение, презентации
на Управляващите органи на Оперативните програми, на фонд „Флаг",
фондове за градско развитие, местни власти и бизнес структури от
Югоизточна Европа.

Събитието се организира от НСОРБ, НАЛАС, Община Пловдив и „НСОРБ Актив" ЕООД.
В двата престижни форума се очаква да участват президентът Росен
Плевнелиев и министър-председателят Бойко Борисов, министри, европейски
комисари, ръководители на Съвета на местните и регионални власти и
Конгреса на местните и регионални власти в Европа, както и на кметове и
други представители на местни власти от над 20 страни.
БНР
Община Петрич получи Европейски етикет за иновации и добро
управление
публикувано на 18.05.15 в 14:50
Община Петрич получи Европейски етикет за иновации и добро управление.
Наградата бе връчена на кмета на града Вельо Илиев на официална
церемония днес в Пловдив, в рамките на форума "Годишна среща на
местните власти от Югоизточна Европа", организиран от Националното
сдружение на общините в Република България, Мрежата на асоциациите на
местни власти в Югоизточна Европа и община Пловдив. Етикетът се връчва
като признание за успешното прилагане на принципите за добро
демократично управление, качеството на предоставяните публични услуги и
добрите практики при изпълнението на публични политики в общината.
„Горд съм, че община Петрич получава европейското отличие, като оценка за
работата на администрацията. Благодаря на всички жители на общината,
които са участвали в анкетното проучване, както и на Общинския съвет в
Петрич.“ Това, каза за Радио Благоевград кметът на града Вельо Илиев. Той
коментира и напрежението в общината след излъчването на телевизионен
репортаж с конкретни обвинения за злоупотреби с общински средства и
заяви, че според него всичко е свързано с предстоящите избори. Вельо
Илиев е категоричен, че няма да се откаже от кметското място.
Standartnews.com
София с нова техника за чистене на графити
08:12 ч./18.05.15
Столична община планира да закупи специална техника, с която да изчисти
паметниците и фасадите на сградите в София от графити и надписи. От
"Дирекция" сигурност на общината са отделили 70 000 лева за това, предава
БГНЕС. Очаква се техниката да бъде доставена най-късно през есента.
С нея общинските служителите ще могат бързо да заличават изрисуването и
поставянето
на
надписи
по
различни
паметници
и
сгради
в

столицата. Мобилната система ще има възможност да премахва графити и
надписи от стени на сгради, огради, паметници, стъкло и кристал. При
работата си машината ще използва смес от вода и растителни влакна.
Мобилната система ще има възможност да премахва графити и надписи от
стени на сгради, огради, паметници, стъкло и кристал. При работата си
машината ще използва смес от вода и растителни влакна.
Градът.бг
Избират изпълнители на текущ ремонт и поддържане на улици в
София
от 18.05.2015
Столичната община изпрати покани до три компании и обединения за текущ
ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения в различни
райони.
Това са компаниите:
- "Трейс груп Холд" АД за позиция
1- ДЛВ ЕООД за позиция
2- Консорциум "Техникъл Юнивърсъл Фасилитис - ТЮФ".
Изборът на компаниите се обуславя от факта, че фирмите са избрани
за изпълнител по обжалваните обособени позиции, както и с
предишния им опит по същите зони за поддържане, съобщават от
Столичната община.
Обособените позиции са:
1. Текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните
съоръжения на територията на Столичната община за райони
"Витоша", "Лозенец", "Средец" и "Триадица".
2. Текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните
съоръжения на територията на Столичната община за райони "Искър",
"Слатина", "Кремиковци".
3. Контрол върху подготовката на строителството, контрол на
количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и
влаганите материали за осъществяването на текущ ремонт и
поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения на цялата
територия на Столичната община.
Градът.бг
Ремонтът на Руски паметник започва през юни
от 18.05.2015

През юни ще започнат ремонтните работи на кръстовището на площад "Руски
паметник" и на част от бул. "Витоша" в София. Дейностите стартират с
кръстовището на Руски паметник, за да завърши ремонтът за 75 дни - до
септември.
Тази седмица подготвят организация на движението и график за
строителството. Ще бъдат асфалтирани лентите за движение, а паветата ще
бъдат запазени в зоните около тях - като фриз на трасетата. Трамвайното
трасе се измества и ще премине през подготвените преди години трамвайни
релси извън кръга. Ще има ново осветление, тротоари и връзка на
велоалеите с трасетата по бул. "Цар Борис III" и по бул. "Скобелев", нов
водопровод. Стойността на проекта е 3.5 млн. лв.
Ремонтът на бул. "Витоша" от ул. "Гургулят" до ул. "Бяла черква" ще включи
и обновяване на подлезите при бул. "П. Славейков", връзките с бул.
"България", тротоарите. Предвижда се и велоалея от бул. "П. Славейков" до
Южния парк. Стойността на ремонта е 6.8 млн. лв.
По време на ремонта трамваите ще се движат, а тролейбусните линии ще
бъдат разделени.
Градът.бг
Завърши в срок интегрираният воден проект на Стара Загора
от 18.05.2015,
Финализирани са всички дейности по реализацията на "Интегрирания воден
проект за Стара Загора". Строителството е изпълнено в срок, съгласно
изискванията в сключения договор, съобщиха ръководителят на проекта и
зам.-кмет на общината Янчо Калоянов и Милена Димитрова - началник на
отдел "Инвестиции и управление на проекти". Обектите са с подписани
документи и въведени в експлоатация.
С реализацията на проекта завършва целият канализационен цикъл на Стара
Загора и се решават напълно проблемите с водоснабдяването и
канализацията на града. Около 27 км канализационна мрежа е изградена,
рехабилитирана и модернизирана, реконструирани са над 2 км
водоснабдителна мрежа в града и близкото село Богомилово. "Разширени са
главни колектори и отливен канал в централната градска част и кв. АПК за
преустановяване на преливане и достигане на разредена вода до ПСОВ,
което води до компрометиране на нейната работа. Изградена е
канализацията на кв. "Кольо Ганчев", както и водоснабдяването и
канализацията на кв. АПК, обясни инж. Калоянов.
Интегрираният воден проект за Стара Загора е финансиран по оперативна
програма "Околна среда" 2007 – 2013 г. и е на обща стойност 40.4 млн. лв.
Община Стара Загора получи от МОСВ почетен знак и грамота за най-бързо
преминал през оценка европейски проект. Изразходваните средства за 2014
г. са верифицирани от УО на ОПОС, извършеният одит от ИА към

Министерството на финансите е преминал успешно и без забележки, съобщи
гл. финансист Цанка Ганева.
Договорът за безвъзмездна финансова помощ по ОПОС е подписан на
1.06.2012 г. Изпълнител на проекта е обединение "Воден проект Стара
Загора", в което участват: "Трейс Груп Холд" АД - водещ партньор, Пи Ес Ай
АД, "Водстрой 98" АД и "Инфраструктурно строителство" ЕООД. Стойността
на договора е 26 961 871.52 лв. без ДДС.
Близо 500 000 лв. са предвидени за рехабилитацията на голяма част от
улиците в кв. "К. Ганчев", съобщи зам.-кметът Янчо Калоянов. По думите му
през новия програмен период ще се кандидатства с проект за цялостна
рехабилитация на ВиК мрежата в старозагорския квартал "Самара-3", а след
това и за ромския кв. "Лозенец".
Реализирани обекти по проекта:
- Главен колектор II, Главен колектор I (OK525-519-4616-4615-830) и
отливен канал на Дъждопреливник I-2 и Профил II-16
- Главен колектор VII (РШ47 - Дъждопреливник VII-3-РШ51)
- Отливен канал на Дъждопреливник VII-З
- Канализация на кв. Кольо Ганчев-запад"
- Канализация с. Богомилово
- Водоснабдяване и канализация на кв. АПК.
БНР
Община Сандански се включи в кампанията „Да изчистим България
заедно”
публикувано на 18.05.15 в 11:15
13,6 тона отпадъци бяха събрани в Община Сандански, която се включи за
поредна година в националната кампания „Да изчистим България заедно”.
Под егидата на кмета на община Сандански Андон Тотев служители от
общинска администрация, Съюза на българските спасители и доброволци в
Деня на спорта почистиха района около спортната площадка в ж.к. „Спартак“
и тревните площи около Паметника на Спартак, издигащ се в началото на
Сандански. Бяха почистени и спортните игрища в селата Левуново и Ново
Делчево. На 31 май в почистването на общината активно ще се включат и
всички детски градини и училища. Всички събрани чували бяха извозени в
депото за отпадъци.
Plevenutre.bg
Информират никополчани по проект за управлението на отпадъците
18 май 2015, 10:41

Срещата ще се състои на 20 май от 10.30 ч. в село Санадиново
Ръководството на Община Никопол - бенефициент по проект „Изграждане на
регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски
(Никопол)“, кани гражданите на Информационен ден за напредъка на
проекта. Той се изпълнява по ОП « Околна среда 2007-2013 г.», Приоритетна
ос 2: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на
отпадъци”, в партньорство с общините Павликени, Свищов, Левски и Белене.
Събитието ще се състои на 20 май / сряда / от 10.30 ч. в село Санадиново.
Дневната програмата включва: Посрещане на гости пред сградата на НЧ
„Христо Ботев” от 10:30 ч. От 10:40 до 12:00 ч. ще започне изграждане на
регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски
(Никопол) – начало и напредък в текст и снимки. На финал ще се посети
строителния обект от 12:15 до 13:00 ч.
БТА
Паметни плочи на шестима загинали във Втората световна война
откриха в монтанското село Славотин
18 май 2015 / 14:29
Шест паметни плочи, посветени на всеки от шестимата жители на село
Славотин, загинали във Втората световна война, бяха открити в селото,
съобщи кметът на Монтана Златко Живков. Плочите са издялани от черен
мрамор и са монтирани върху паметника на загиналите по време на
Септемврийското въстание от 1923 година. Във Втората световна война са
участвали 52 души от Славотин, шестима от тях са загинали по бойните
полета в Унгария, Югославия и Албания, съобщи кметът на Славотин Личко
Цолов. Той обяви, че откриването на паметните плочи в селото е част от
националната програма за честване на 70-годишнината от края на Втората
световна война.
БТА
Община Асеновград подпомогна финансово абитуриентите-сираци
18 май 2015 / 13:07
Община Асеновград подпомогна финансово над 20 абитуриенти кръгли
сираци или с един родител във връзка с предстоящия им бал. Това съобщиха
от пресцентъра на общината. Инициативата има дългогодишна традиция, а
средствата бяха
връчени на официална церемония в общинската
администрация. По 500 лева получиха четиримата зрелостници - две
момичета и две момчета от дома за деца лишени от родителски грижи "Таньо

войвода" в града. Всички абитуриенти, които са с един родител от средните
училища в Асеновград получиха по 200 лева. Тази година за този жест и с
решение на Общинския съвет община Асеновград раздаде 4100 лева.
БТА
С настъпването на туристическия сезон по алеи в Балчик е въведен
пропускателен режим за автомобили
18 май 2015 / 12:15
С настъпването на активния туристически сезон по крайбрежната алея и
алея "Двореца" в Балчик е въведен пропускателен режим за моторни
превозни средства. Мярката се предприема, за да има сигурност и условия за
безопасно движение в приморската част на Балчик, според издадената
заповед на кмета на общината Николай Ангелов. Разкриват се три
контролнопропускателни пункта - за т. нар. дамба преминаването е през
КПП "Бяла къща" и КПП "Тих кът", има пункт и за алеята към архитектурнопарковия комплекс "Двореца". По двете алеи се разрешава движението само
на автомобили, които обслужват търговските обекти, и то в определени
участъци за времето от 8 до 11 часа. Изключение се прави и за автомобилите
и почистващата техника на общинското предприятие "Благоустройство и
комунално стопанство" за времето между 6 и 10 часа. Забранява се
движението на всички други автомобили, включително на собствениците и
наемателите на търговските обекти. Входните карти и пропуските за достъп в
определения часови интервал ще бъдат заведени в специален регистър в
информационния център на общината, се посочва в заповедта на кмета. На
трите КПП-та ще има дневници за аварийно влизане на коли. Без пропуск
достъп до алеите имат автомобили на МВР, Бърза помощ, аварийни коли на
"Енерго Про", "ВиК", служебните автомобили на общинската администрация
и други. Пропускателният режим е въведен до 30 септември.
БТА
Община Ямбол обяви програмата на тържествата по повод на
празника на града Свети Дух
18 май 2015 / 11:40
Община Ямбол обяви програмата на тържествата по повод на празника на
града, който се отбелязва на Свети Дух - 1 юни, съобщиха от общинския
пресцентър. Гражданите на Ямбол ще могат да посетят концерти на Лили
Иванова, на Орлин Горанов и Кристина Димитрова, на Дивна и VenZy, на
групата Д2 и техния вокал Дичо, подгряван от ямболски рок-състави. В
програмата е включен и концерт-спектакъл на танцова школа "Всички

стъпки" със специалното участие на световния шампион по салса Алфредо
Торес. И тази година в градската градина ще се състои традиционният артфестивал "Отворени пространства" на тема "Пробуждане". Ще бъдат
разкрити работилници за деца, артистични инсталации, лятна читалня, базар
на хранителни и козметични биопродукти. В поредицата от културни
събития, посветени на Деня на Ямбол, са и ежегодните музикални празници
"Златната Диана", както и 20-то издание на театралните празници "Невена
Коканова".
БТА
Община Вършец отпусна пари на абитуриенти без родители за техния
бал
18 май 2015 / 10:22
Община Вършец ще подпомогне с по 150 лева десет момичета и момчета от
курортния град, които завършват средното си образование през тази година,
но са без родители или само с един родител, съобщиха от местната
администрация. Средствата се отпускат за абитуриентския бал и
подготовката му. Зрелостниците са от две училища във Вършец - СОУ "Иван
Вазов" и Професионалната гимназия по икономика и туризъм. Община
Вършец отпуска 800 лева на местния духов оркестър "Зелени дел" за
заснемане на видеоклип с народния певец Юри Крумов. Оркестъра е
съставен предимно от ученици от двете училища, уточниха от
администрацията.
БТА
Община Троян е осигурила лични асистенти на 40 потребители на
социални услуги
18 май 2015 / 10:05
Община Троян е осигурила лични асистенти на 40 потребители на социални
услуги, съобщиха от общинската администрация. От там уточниха, че това е
станало чрез реализацията на проекта "Нови възможности за грижа",
финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 20142020", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Община Троян е партньор по проекта на Агенцията за социално
подпомагане. Целта на проекта е подобряване качеството на живот на хора с
увреждания и възрастни болни лица, както и преодоляване последиците от
социалното изключване и бедността. От администрацията съобщиха още, че
са подадени 145 заявления от кандидат-потребители и 106 заявления от
кандидати за лични асистент На база изготвената оценка комисия, назначена

със Заповед на кмета на община Троян Донка Михайлова, е извършено
класиране на кандидат-потребителите на социалната услуга, съобразно
изготвените критерии. Вече са сключени договори за обслужване с 40
потребители и избраните от тях 39 лични асистенти. От общинската
администрация допълниха, че вторият прием за документи ще се извърши от
22 юни до 10 юли тази година. Продължителността на проекта е до 29
февруари 2016 г.
БТА
Община Радомир има просрочени вземания за 4 760 772 лв. и 920
438 лв. просрочени задължения
18 май 2015 / 09:34
Община Радомир има просрочени вземания на стойност 4 760 772 лв. в края
на миналата година, съобщиха от Общинския съвет. Най-много са
несъбраните средства от такса "Битови отпадъци" – 3 026 481 лв. и от
данъци - 1 181 564 лв. От наеми на жилища са просрочени 283 537 лв., от
наем на терени и пазари - 95 390 лв., на помещения - 95 265 лв.
На 920 438 лв. възлизат просрочените задължения на общината в края на
миналата година. Те са предимно за чистота - 838 287 лв. и текущи ремонти
- 77 076 лв. Община Радомир прави опити за разсрочване на задълженията
на юридическите лица, за да се увеличи събираемостта, уточняват от
администрацията.
Агенция „Фокус“
Пенка Игнатова, Община Велико Търново: Кметът инж. Даниел Панов
е изключително отговорен към училищата и детските градини
18 Май 2015 | 11:23
Велико Търново. Кметът на Велико Търново инж. Даниел Панов е
изключително отговорен към училищата и детските градини. Това каза в
интервю за Радио „Фокус” – Велико Търново Пенка Игнатова, директор
Дирекция „Образование” в Община Велико Търново. Според нея, общината
кандидатства по всички възможни европейски проекти и програми за
подобряване на материалната база на учебните заведения в региона. „Както
в един дом и училищата винаги имат нужда от належащи ремонти. Ние обаче
правим каквото можем и каквото трябва за да осигурим добра материална
база за учениците”, добави Игнатова. По думите й, в региона няма
училищата, на които покривите да текат. Преди да започнат дадени
вътрешни ремонти на някое школо, първо се инспектира покрива.
„Насочваме усилията си и към санитарните възли, кухненските блокове,

занималните в детските градини и класните стаи в училищата. Отговорността
за доброто състояние на учебните заведения е обща за всички нас”, допълни
още Пенка Игнатова.
Агенция „Фокус“
Георги Икономов, кмет на Банско: От всички общини в област
Благоевград Банско е усвоила най-много средства от еврофондовете
за последния програмен период
18 Май 2015 | 10:51
Банско. От всички общини в oбласт Благоевград Банско е усвоила най-много
средства от еврофондовете за последния програмен период. Това каза в
сутрешния блок на Радио „Фокус“ кметът Георги Икономов. Според него това
се дължи най-вече на мащабния проект за рехабилитация на
канализационната мрежа и изграждане на пречиствателна станция. „Заедно
с това има редица по-малки проекти, но и много по-ценни и с по-голяма
важност на обществото като изграждането на пътища до малки населени
места в общината, които да го съживят впоследствие с допълнителни мерки.
Прави се и рехабилитация на важни туристически обекти, изграждаме в
момента и парка в Добринище. Изобщо все важни и видими неща, които през
годините не са правени“, допълни Георги Икономов. Кметът на Банско
допълни, че се извършват ремонти на инфраструктурата в общината заради
тежката зима. По думите му няколкото свлачища в района се разчистват,
възстановен е достъпът и до местността „Предел“.
Агенция „Фокус“
Поставят нови
Благоевград

тротоарни

плочки

по

централните

улици

на

18 Май 2015 | 10:40
Благоевград. Поставят нови тротоарни плочки по централните улици на
Благоевград, предаде репортер на Радио „Фокус” - Пирин. Тази сутрин екипи
работят по улица „Д-р Христо Татарчев”, миналата седмица бяха подменени
някои от старите и пропаднали павета в пешеходната зона в центъра на
града. В инвестиционната програма на Община Благоевград за 2015 година
са предвидени средства за ремонт на асфалтовите настилки на редица
проблемни улици „Христо Силянов", „Христо Чернопеев", „Христо
Смирненски", „Д-р Владимир Бъчваров", и „Света гора". Уличната мрежа на
улица „Георги Попов" ще бъде подобрена от бул. „Васил Левски" до ул.
„Климент Охридски". Ще бъдат ремонтирани асфалтовата настилка,
тротоарите и бордюрите на ул. „Даме Груев", асфалтни работи ще бъдат

извършени и на ул. „Вихрен". Нова асфалтова настилка ще има и
транспортната алея на парка на улица „Даме Груев" в Благоевград.
Облагородяват се и междублоковите пространства. Идеята е Благоевград да
придобие изцяло обновен и европейски облик. За това ще допринесат и
новите указателни табели на улиците, които ще бъдат монтирани също тази
година.
Агенция „Фокус“
Община Твърдица
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18 Май 2015 | 10:10
Твърдица. Община Твърдица ще санира 100 % от блоковете на своята
територия. И двата блока в общинския център са одобрени, съобщи за Радио
„Фокус”-Сливен кметът Атанас Атанасов. „Всички документи са подадени при
областния управител на област Сливен. Оттук нататък предстоят
процедурите преди началото на санирането, включващи и избор на фирма –
изпълнител, техническо обследване и други. Надяваме се до есента за
започнем работа“, каза Атанас Атанасов. В град Шивачево има три жилищни
блока. Така Твърдица стана първата община в България, в която всички
възможни сгради по сега действащото законодателство ще бъдат санирани с
европейски пари.
Агенция „Фокус“
Община Бургас пуска обновена версия на своя сайт
18 Май 2015 | 09:32
Бургас. Община Бургас пуска обновена версия на своя сайт, съобщиха от
пресцентъра на общината. Старият сайт на Община Бургас вече 7 години
успешно изпълнява единствената си функция - да е от полза на бургазлии и
гостите на града, да ги информира своевременно за всичко важно, което се
случва или предстои да се случи; да им предоставя бързи услуги, които
пестят време и административни главоболия. Във виртуалното пространство
обаче всичко се изхабява бързо и ъпгрейдването е нещо задължително.
Затова от следващата седмица Община Бургас пуска обновена версия на
своя сайт. Визията и структурирането са подобрени, за да може с него да се
работи още по-лесно. Разбира се, адресът остава непроменен www.burgas.bg. В новия сайт има ново послание от кмета Димитър Николов
към всеки, който още не е посещавал нашия град. То е следното: „Бургас
винаги е носил привлекателното усещане за свобода. Град на смели
мечтатели, които оставят следи. Град, който не изчерпва своя заряд. Град,

който обича движението, живее страстно с морските бури и жарките спомени
край брега. Бургас е град на спомени, към който всеки поглежда с надеждата
да усети отново неговия особен чар. Той винаги е впечатлявал с модерното
си мислене и воля да прогресира, да улавя пулса на новия ден. Това е град,
в който постоянно се случва нещо интересно.
Дарик нюз
Община Варна е получила 7 месеца отсрочка за ремонта на центъра
18 май 2015 08:07
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е
удължило със 7 месеца срока за ремонт на централната пешеходна зона във
Варна, стана ясно след запитване на вестник "Сега" до градската управа.
Това се е случило преди месеци, но не е съобщавано публично нито от МРРБ,
нито от общината.
Реконструкцията на ларгото започна на 20 май 2013 г. и трябваше да
приключи точно след 2 години, т.е. вдругиден. През пролетта обаче
централната и местната власт са удължили с анекс проекта до края на
годината.
Модернизацията на пешеходната зона е на стойност 5 милиона лева, като 4.2
милиона са от Европейския фонд за регионално развитие. "Няма промяна във
финансовите параметри", заяви за "Сега" чрез пресцентъра на общината арх.
Десислава Борисова, ръководител на проекта.
Формалната причина за удължаването на срока са намерените при
разкопките антична делва и зид в участъка пред църквата "Св. Николай
Чудотворец".
Дарик нюз
Община Дупница с намерение за нов заем от 250 000 лв.
18 май 2015 10:15
Община Дупница заяви намерение за поемане на нов общински дълг от 250
000 лева. Средствата са необходими за довършване на проекта за зелена и
достъпна градска среда. Ако предложението бъде одобрено, заемът ще бъде
поет от фонд ФЛАГ. 250 000 лева е размерът на собствения принос, който
кметството трябва да осигури. Европейското финансиране е на стойност над
6 милиона лева.
Чрез него се извършва ремонт на основни улици в центъра и няколко
квартала, благоустрояване на междублокови пространства, изграждане на
детски площадки, велоалеи и др. Крайният срок за приключване на
дейностите е до средата на септември. Новият кредит местната управа

трябва да изплати за 4 години. Общественото обсъждане на намерението е
насрочено за 22 май.
БНР
През юни стартира нова програма за лични асистенти
публикувано на 18.05.15 в 15:12
Нова програма „Независим живот” на Социалното министерство за лични
асистенти, които ще помагат на хора с увреждания и самотно живеещи
възрастни, започва през юни. Досега само безработни можеха да
кандидатстват за лични, социални и домашни асистенти на хората с
увреждания или самотно живеещи възрастни. По новата схема за асистенти
ще могат да бъдат наемани и работещи. „По програмата общините ще имат
възможност да изградят и самостоятелни социални звена“, обясни главният
специалист „Социални дейности и здравеопазване в община Нови пазар
Мария Димитрова.
„До момента нямаше как да бъдат включени към социалните услуги
медицински и здравни услуги. В този случай имаме възможност към Центъра
да бъдат назначени медицинска сестра, рехабилитатор, социален работник.
Евентуално може да бъде обзаведена зала за рехабилитация в центровете.
Това е наистина иновативна интегрирана услуга“, каза Мария Димитрова.
Програмата ще продължи до края на 2017 г. Общините и отделните райони
ще могат да кандидатстват с проекти за изграждане на социални звена на
стойност между 80 000 и 500 000 лв.
Burgasutre.bg
Димитър Николов: Спортното майсторство и феърплеят са пример за
най-младите
17 май 2015, 14:48
Кметът поздрави спортисти и треньори по случай 17 май
Кметът на Бургас Димитър Николов поздрави спортисти и треньори
по повод Деня на спорта.
"Приемете моите поздравления по повод Деня на спорта. Спортът е социален
феномен, който се е зародил в дълбока древност и днес е начин на живот за
милиони хора по целия свят. Спечелените от Вас купи и медали, поставените
рекорди и извоюваната слава са повод за гордост и признание за упорития
труд и постоянство, които влагате всеки ден. Волята за победа, спортното

майсторство и феърплеят са достоен пример за най-младите хора в нашето
общество”, се казва в поздравителния адрес.
"Празникът тази година е специален за нас, защото Бургас е удостоен с
приза "Европейски град на спорта 2015". Признанието е резултат както на
усилията ни да изграждаме добра база и да насърчаваме масовия спорт, така
и на резултатите, които Вие постигате в съревнованията. Приемете моите
пожелания за здраве, още много спортни успехи и победи, които да
продължат изградените традиции!
Честит празник!", казва още кметът на Бургас.
БТА
Общината в Смолян разпореди да бъдат премахнати стопанските
постройки и градините в коритата на реките Черна и Бяла
18 май 2015 / 18:08
Общината в Смолян разпореди до 31 май да бъдат премахнати от
собствениците всички стопански постройки и градини в коритата на реките
Черна и Бяла, съобщи пресцентърът й. Заповедта е във връзка с
предстоящото цялостно почистване на реките в рамките на града. На
стопаните, които не отстранят постройките до крайния срок, ще бъдат
съставени актове за административни нарушения. След 1 юни общината ще
започне премахването им за сметка на собствениците и ползвателите им.

