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Агенция „Фокус“
Кметът на Община Плевен проф. д-р Димитър Стойков е отличен с
приза „Златно евро”
19 Януари 2015 | 14:15
Плевен. Кметът на Община Плевен проф. д-р Димитър Стойков е отличен с
приза „Златно евро”, съобщиха от пресцентъра на общината. Призът се
присъжда за успешно привличане и усвояване на средства по европейски
програми. През програмния период 2007 - 2013 г. Община Плевен реализира
127 проекта с европейско финансиране на обща стойност 135 376 000 лв. 65
от тях са собствени, а в партньорство - 62. 716 са изградените обекти по
проекти и с други източници на финансиране като републикански субсидии за
общо 188 675 679 лв. Домакини на церемонията, която се провежда за
единадесети път, са Управителните съвети на Фондация „Човешките ресурси
в България и евроинтеграцията” и Националното сдружение на организациите
за социални услуги, издаващи списанията „Човешки ресурси” и „Фондове,
програми, проекти”.В рамките на събитието в различни категории беше връчен
националният златен приз „Човешки ресурси 2014”. Сред отличените са
Посланикът на Корея Н. Пр. Шин Менг-Хо, председателят на Българската
търговско-промишлена палата Цветан Симеонов, ректорът на Техническия
университет - София, проф. дтн инж. Георги Михов, доц. д-р Йордан Близнаков
- директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата при
УНСС - София, председателят на Синдиката на българските учители Янка
Такева и др. Приз „Човешки ресурси 2014” получиха кметът на Община Ловеч
Минчо Казанджиев - за реализирането на европроекти по създаването на
екологично чиста среда, и Иван Евстатиев, доктор по право, кмет на Община
Сатовча, за принос в утвърждаването на Стрелча като привлекателно място за
инвестиции и предпочитана дестинация с европейска визия.
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Европейският фонд "Солидарност" отпуска 600 хиляди евро за преодоляване
на щетите от юнското наводнение в Добричко, съобщи областният управител
Маргарита Новоселска. Голяма част от помощта е за областния град и община
Балчик. Общата сума на нанесените щети в областта е за над 45 милиона лева,
като само за Добрич тя е над 26 милиона лева.

Mediapool.bg
За да започне администрацията да говори
Отварят се сто бази данни и се променя финансирането на еуправлението
Още няма решение дали личните карти ще стават електронни
15:15 | 19.01.2015
Отваряне на 100 бази данни с ключови регистри и обръщане на принципа за
финансиране на електронното управление в опит да бъде накарана
администрацията да си обменя документи по електронен път, а не да
разкарват гражданите между тях. Тази амбициозна цел си е поставила
вицепремиерът по коалиционната политика и държавната администрация
Румяна Бъчварова.Въвеждат се около 30 условия, на които трябва да отговаря
всеки проект за е-управление, за да получи европейско или държавно
финансиране, посочи съветникът й Васил Величков. Сред тях са отворен код,
права за собственост, достъпен интерфейс, задължителна обмяна на данни и
т.н. До момента всяко министерство, агенция или община получаваха пари за
въвеждане на е-услуги, които бяха сами за себе си и най-общо представляваха
"вътрешна деловодна система", по думите на Величков. Средствата за това
идваха от оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК) и
държавния бюджет. Така без видими резултати потънаха около 300 млн. евро
за е-управление, по думите на Даниела Бобева, бивш вицепремиер на
икономическото развитие в кабинета "Орешарски".Въвеждат се още лимити за
финансиране на проектите за е-управление по новата оперативна програма
"Добро управление", по която са планирани да бъдат похарчени около 400
млн. лв. до 2020 г.. Например малка община не може да получи повече от 20
000 лв., средна – 40 000 лв. и т.н., посочи Величков.Петдесетте е-услуги за
нуждите на Столична община, разработени по ОПАК, ще бъдат основата за
въвеждането им и в други общини, допълни той. Въпреки че този европроект
по ОПАК се води за успешно приключил, на практика столичани не могат да
ползват всичките 50 е-услуги все още. В същото време редица общини си
разработиха свои е-услуги с пари по ОПАК. Така към момента при 63% от
извършваните административни услуги гражданите и бизнесът са посредници
между чиновниците от различни ведомства, вместо данните да се прехвърлят

от една администрация към друга. Сега администрацията предоставя 2312
услуги и 924 регулаторни режима.
Без решение за електронната идентификация
Правителството все още не е взело решение дали и от кога личните карти ще
стават електронни. Този въпрос ще бъде обсъден в петък от Съвета по
електронно управление, уточни Бъчварова. Новото виждане е, че това може
да бъде и обикновена електронна идентификационна карта, в която освен
единен идентификационен номер, да има и е-подпис, коментира Величков. Той
даде пример с разработените по европроекта 5000 пилотни е-карти, които
обаче на практика са неизползваеми. Тези карти са без е-подпис.
Електронното управление беше сред топ приоритетите на първия кабинет на
Бойко Борисов, като амбицията беше от 2015 г. личните карти да станат
електронни. По този начин се решаваше ключовия въпрос с електронната
идентификация на всеки гражданин.
Съветът за електронно управление е изцяло обновен като състав, структура и
функции, каза вицепремиерът Бъчварова. По думите й в него за първи път ще
има и трима представители на ИТ бизнеса, които ще се избират на ротационен
принцип.
Отварят се 100 бази данни
Отваря се достъпът до 100-те най-приоритетни бази данни – регистри,
списъци, статистики, съобщи още вицепремиерът Бъчварова. Решението е на
Съвета по административна реформа, като този списък ще се допълва. Все още
няма яснота къде ще бъде публикуван този списък, най-вероятно на портала
за обществени консултации.
Като пример беше дадено разписанието на всички междуселищни автобуси.
Не е ясно защо тази информация, която е налична в Изпълнителна агенция
"Автомобилна администрация", в момента е недостъпна, коментираха
експертите от екипа на Бъчварова.
Отключването на тези бази с данни ще даде възможност на бизнеса за
създаване на нови иновативни услуги, посочи Бъчварова. Например създаване
онлайн платформа с разписание на всички междуселищни автобуси у нас,
каквато в момента няма.
Подобна идея, включително синхронизирането на разписанията на автобуси и
влакове, имаше още през 2007 г. тогавашният министър на транспорта от БСП
Петър Мутафчиев, но това така и не стана.
Общо за държавите от ЕС около 40 млрд. евро от БВП се генерират от услуги,
формирани на базата на отворените данни.
Отварянето на данните е и един от най-важните ангажименти на страната ни
в глобалната инициатива "Партньорство за открито управление". Целта ни е
да повишим позицията на страната в индекса за открито управление, посочи
Бъчварова.
Оценка за въздействие на законодателството

Извършването на оценка за въздействие на законодателството в партньорство
с парламента ще е акцентът в административната реформа, каза Бъчварова.
Такава беше амбицията и на вицепремиера по икономическата политика
Даниела Бобева от предишното правителство, както и на финансовия
министър Симеон Дянков в първия кабинет на ГЕРБ, но незнайно защо не се
случва.
Вместо това продължава практиката с поправки в последния момент в
законите. Изключения не прави и вторият кабинет "Борисов", като последното
му внезапно хрумване беше прехвърлянето на вноските за втора пенсия от
частни фондове в НОИ.
Така стигаме до парадокса дневно държавната да променя по 2.25 нормативни
акта, отбеляза Бъчварова. Постоянните смени в законите е проблем за
стабилна бизнес среда.
Кодексът за социално осигуряване е най-често променяният закони от 2007 г.
до днес – 61 пъти, посочи Бъчварова. Други често променяни закони са за
здравното осигуряване, за устройство на територията и Данъчноосигурителния процесуален кодекс.
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Общини и училища получават 3.5 млн. лв. за чиста околна среда
Крайният срок за подаване на проекти е 20 февруари
16:40 | 19.01.2015
С до 10 000 лв. за общини и кметства и до 5000 лв. за училища и детски
градини ще бъдат финансирани проекти за опазване на околната среда,
съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева в
понеделник.
Тазгодишната кампания "За чиста околна среда", която се провежда за 12-та
поредна година, е на тема "Обичам природата – и аз участвам". Целта е да се
повиши екологичната култура и навлизането на съвременни тенденции в
сферата на опазване на околната среда.
Бюджетът на кампанията е 3.5 млн. лв. За училища, детски градини и
обединени детски комплекси предвиденият бюджет е общо 1.2 млн. лева, а за
общини и кметства са заделени 2.3 млн. лв.
Крайният срок за кандидатстване е до 20 февруари. Проектните предложения
трябва да се изпратят по пощата до Предприятието за управление на околната
среда (ПУДОС). Проекти донесени на ръка няма да се приемат.
В класирането няма да бъдат включвани проекти на училища, детски градини,
общини и кметства, които са били финансирани през последните две години –
2013 и 2014 г. Целта на ограничението е да се даде възможност на по-голям

брой нови участници да се възползват от предоставените средства, е посочено
в съобщението на ПУДОС.
При оценяването водещи ще бъдат съдържанието на проекта, оригиналност на
идеите и цялостното оформяне на проектното предложение.
От 2009 г. досега са реализирани 2048 проекти в рамките на програмата.
"Проектите са малки по мащаб, но сериозни като полза и ефект. Те
подпомагат, както местните общности, така и възпитанието и образованието
на децата ни", каза министър Василева.

Агенция „Фокус“
В Министерство на културата ще се проведе пресконференция във
връзка с фестивала "Сурва" в Перник
19 Януари 2015 | 15:00
София. В Министерство на културата ще се проведе пресконференция във
връзка с фестивала "Сурва" в Перник, съобщиха от пресцентъра
министерството. Пресконференцията ще се състои на 20 януари 2015 г.
(вторник) от 10:30 часа в галерия „Средец“ в сградата на министерството и е
във връзка с предстоящия XXIV Международен фестивал на маскарадните игри
„Сурва“ в Перник. В нея ще участват министърът на културата Вежди Рашидов,
който е и патрон на фестивала, както и кметът на гр. Перник инж. Иван
Иванов, зам.-кметът по образование и култура Румяна Гьорева и
представители на отдел „Култура“ от община Перник. Освен подробна
информация за събитието, на пресконференцията представителите на медиите
ще научат и пълната програма с изявите и инициативите, включени в
предстоящия фестивал.По време на пресконференцията сурвакарите от с.
Долна Секирна ще запознаят присъстващите и с традиционния пернишки
обичай, като разиграят ритуал, свързан със Сурва. С този ритуал те ще
прогонят злите сили и ще пожелаят на всички здраве и берекет.
Международният фестивал на маскарадните игри "Сурва" в Перник e найавторитетната в България и на Балканите изява на традиционни народни игри
и обичаи с маски. Той популяризира достигнали до днес варианти на древна
ергенска обредност, част от българската фолклорна традиция. С конкурсната
си програма фестивалът е среща и надпревара на живите й носители, найпопулярни с наименованията “сурвакари” и “кукери”. През 2012 г. народният
обичай „Сурва“ бе вписан като „Живо човешко съкровище“ в националната
листа на нематериалното културно наследство.24-тото издание на
Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва” ще се проведе на 30
и 31 януари и 1 февруари 2015 г. в Европейската столица на маскарадните
игри - Перник. В събитието се очаква да вземат участие 82 сурвакарски
дружини с над 5 000 участници. Освен от Перник и страната във фестивала
ще участват и групи от Словакия, Сърбия, Италия, Словения, Р. Македония,

Холандия, Румъния, Гърция, Индонезия и Палестина. Очакванията са през
2015 г. ЮНЕСКО да впише “Сурва” и в листата на световното нематериално
наследство.
БТА
Малко над 8 милиона е събрала през 2014 г. от местни данъци и такси
община Кърджали
19 януари 2015 / 17:15
Постъпленията от местни данъци и такси в община Кърджали са 8 359 952 лв.,
което е изпълнение на плана със 107 процента, каза ресорният заместниккмет в общината Иван Велев. Събрани над плануваните са 545 хил. лв., като
най-добри показатели се отчитат при данък "придобиване на имущество",
туристически и патентен данък и данък МПС. Изпълнението на данък
"придобиване на имущество" е 121,4 на сто, а приходите - 1 млн.и 214 хил.
лв. Постъпленията от туристическия данък са 36 134 лв., при планирани 25
хил. лв. От данък МПС, през изминалата година са постъпили 1 млн. и 427 хил.
лв., което е изпълнени от 109,7 на сто, обясни Иван Велев.От данъка върху
недвижимите имоти в общинската хазна са постъпили 1 млн. и 578 хил. лв., а
от такса "битови отпадъци" - 3 млн. и 806 хил. лв. при планирани 3 млн. и 790
хил. лв. Заместник-кметът каза още, че са събрани над 1 млн. и 300 хил. лв.
просрочени задължения от некоректни данъкоплатци. Сред тях са както
физически, така и юридически лица. Още около 1млн. лв. имало за събиране
при съдия-изпълнител, допълни Иван Велев.
БТА
Кметовете на крайморски общини в Добричка област настояват да
стопанисват плажове
19 януари 2015 / 15:06
Общините да могат да стопанисват плажовете, които не са отдадени на
концесия, настояват кметовете на крайморски общини в Добричка област.
Искането е поставено на среща в областната управа с народните
представители от региона, протекла под мотото "Партньорството между
властите - в полза на хората от област Добрич". Общините харчат средства за
почистване на плажните парцели, които не се стопанисват, и настояват тези
инвестиции да бъдат законово регламентирани, поясни на пресконференция
депутатът от Патриотичния фронт Валентин Николов. По думите много фирми
се отказват от концесии по крайбрежието заради високите такси и затова
остават неохраняеми плажове. Общините са готови да стопанисват и
къмпингите, повечето от които сега са превърнати в сметища, каза Николов

като допълни, че се подготвят промени в Закона за Черноморското
крайбрежие.Депутатът от ГЕРБ Румен Иванов съобщи, че подобни срещи
между местната власт и народните представители занапред ще се провеждат
на всеки два месеца, за да се работи в партньорство по приоритетите в
развитието на региона.

БТА
Кметът на Ловеч отправи предложения за законодателни промени към
народните представители
19 януари 2015 / 14:51
Кметът на Ловеч Минчо Казанджиев отправи предложения за законодателни
промени към народните представители. Това стана днес на среща между
кмета, депутатите от Ловешкия избирателен район Корнелия Маринова,
Димитър Горов и Джейхан Ибрямов, областния управител Мадлена Бояджиева
и общински съветници. Казанджиев запозна присъстващите с предложението
на администрацията за промени в Закона за устройство на територията,
Закона за горите, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
Закона за достъп до обществена информация и други. С измененията ще се
постигне преодоляване на проблемите, с които българските общини се
сблъскват в работата си. Те ще допринесат и за по-качественото
административно обслужване на гражданите, заяви Казанджиев. В
изложението си той предложи още да бъде изготвен и приет Закон за
управление на средствата от ЕС, както и да бъдат отменени някои нормативни
актове. На срещата беше решено всички общински съветници, които имат свои
предложения за промени в законите, да ги внесат в едноседмичен срок в
деловодството на Общинския съвет, след което те ще бъдат предоставени на
народните представители. Две седмици по-късно в Ловеч отново ще се състои
среща в същия формат, за да се формулират конкретните предложения.
Организирането на днешната среща бе възложено на председателя на
Общинския съвет и на кмета с решение на Общинския съвет на последната за
2014 г. сесия.

БТА
Бюджетът на община Пловдив за тази година ще е близо 230 милиона
лева
19 януари 2015 / 14:15

Близо 230 милиона лева е рамката на бюджета на община Пловдив за 2015
година, съобщи днес кметът на града Иван Тотев. Проекторешението ще бъде
внесено за обсъждане в комисиите на Общинския съвет на 26 януари, а ще се
разглежда на сесия на 5 февруари. В бюджета за тази година са заложени 10
милиона повече местни приходи, в сравнение с рамката за 2014 г.
Капиталовата програма на града е 70 милиона лева и обхваща големи проекти
като южния обходен маршрут, нова детска градина, проектиране на
Бунарджика за социализиране на градската среда, ремонт на ключови
булеварди, спортната зала на "Колодрума". Ще бъдат санирани и няколко
детски градини. Миналогодишният бюджет е бил преизпълнен с близо 5
милиона лева, съобщи още Иван Тотев. Увеличени са приходите от "Синя
зона", наеми и местни данъци за придобиване на имоти и автомобили.

БТА
Община Разград очаква да получи близо 1 500 000 лева приходи от
общински имоти
19 януари 2015 / 11:47
Община Разград очаква да получи през 2015 година близо 1 500 000 лева
приходи от управление и разпореждане с общински имоти. Това е посочено в
подготвената годишна програма, която ще бъде гласувана на предстоящото
заседание на Общинския съвет. Най-много постъпления са предвидени от
наеми - 810 120 лева, като 150 000 лв. от тях са от Бизнес зона "Перистър".
Общината планира да получи 500 000 лева от продажби по реда на Закона за
общинската собственост, 138 000 лева от вещни права и 51 000 лева от
концесии. Разходите, предвидени за управление на общинските имоти, са в
размер на 101 000 лв. Най-много - 50 000 лв. са за текущи и основни ремонти
на общинските имоти. Проектобюджетът за изготвяне на технически паспорти
на общинския сграден фонд е 20 000 лева, по 10 000 лв. са планирани за
отчуждителни процедури и за изготвяне на концесионни анализи, по 5000 лв.
ще бъдат заделени за изготвяне на оценки и за издаване на скици и
удостоверения и 1000 лв. за обяви.

БТА
Община Добрич ще развива туристическата инфраструктура с нови
проекти по европейски програми
19 януари 2015 / 11:39

Община Добрич ще развива туристическата инфраструктура с нови проекти
по оперативни програми на Европейския съюз през 2015-а. Предстои
реконструкция на третата част на градския парк "Свети Георги", в който с
ресурс от 4 894 000 лева ще бъдат изградени арт площад, футболно игрище,
градина "Романтика", трасе за екстремно колоездене и други, се посочва в
годишната програма за развитие на туризма. Обновените пространства в
градския парк и в централната градска част ще привличат туристи със събития
по артистичния проект "Добрич - сцена на съвременното изкуство". Очаква се
през годината да започне и обновяването на Военното гробище-музей, което
е най-голямото в страната от времето на Първата световна война и се смята
за уникален паметник на културата. Общината ще финансира програмата за
развитие на туризма с 40 000 лева като по-голяма част от средствата ще бъдат
използвани за реклама на туристически продукти и участие в туристически
борси. През 2014 година в бюджета на програмата са постъпили над 41 800
лева от
туристически
данък. С подобряване на туристическата
инфраструктура по европейски проекти през последните две години от
кметската управа отчитат 33 на сто ръст на посещенията в културни и
исторически обекти. Новата програма за развитие на туризма ще бъде
обсъдена на предстоящото заседание на Общинския съвет на 27 януари.

БТА
Такса "смет" в Свищов ще бъде намалена с 0,10 промила през 2015
година
19 януари 2015 / 11:35
Такса "смет" в Свищов ще бъде намалена с 0,10 промила през 2015 година,
съобщиха от общинската администрация. Таксата, която физическите лица ще
плащат, ще е в размер на 4,17 промила. Променени са нивата и за бизнеса при 8,45 промила през миналата година, налогът през 2015 година ще бъде
7,9 промила. Най-висока е таксата за бизнеса в село Драгомирово - 11,27
промила и най-ниска - 5,96 промила в село Българско Сливово. Малко над два
милиона лева са одобрените разходи за осъществяване на дейностите по
поддържането на чистота на територията на общината, уточняват от
администрацията в крайдунавския град.

БТА
Банско се готви за първия балкански фестивал "Бохеми"
19 януари 2015 / 09:50

Банско вече се готви за първия по рода си балкански фестивал "Бохеми",
който ще се състои на 26 и 27 юни 2015 г. в курортния град, съобщиха от
общинската управа. Концепцията, идеите и целите на това ново и уникално
музикално събитие в лятната културна програма на пиринския курорт ще бъде
представена от организаторите от община Банско на пресконференция в
София на 21 януари от 11.00 часа в ресторант "Мома" на ул. "Солунска" 28 в
София. Ще бъдат обявени имената на някои от участниците – популярни
балкански певци, оркестри, различни музикални формации, свирачи, духови
и акапелни изпълнители. За подготвяното празненство на неравноделния
ритъм, тъпаните и горещата източна кръв ще разкажат кметът на община
Банско Георги Икономов, представители на "Бохемия Ентъртейнмънт" и на
останалите инициатори и съорганизатори на фестивала.

Агенция „Фокус“
В бургаското село Брястовец ще правят нова спортна площадка, в с.
Миролюбово – ремонт на тротоари
19 Януари 2015 | 18:30
Бургас. "През 2015 в село Брястовец ще се изгради нова спортна площадка и
пешеходна пътека с легнали полицаи от двете страни за по-голяма
безопасност и сигурност. Предстои поетапното чакълиране на улиците, където
това е най-необходимо", каза зам.-кметът Йорданка Ананиева при обсъждане
на проектобюджет 2015 в село Брястовец. Това съобщиха от общинския
пресцентър. Община Бургас има готовност да предостави безвъзмездно
тротоарни плочи за обновяване на крайпътните пространства в Миролюбово.
Това пък обяви зам.-кметът Атанаска Николова, която участва в представянето
на бюджета пред жителите на селото.

Агенция „Фокус“
Кметът на Каварна Цонко Цонев се срещна с новия изпълнителен
директор на Ей И Ес България Оливие Маркет
19 Януари 2015 | 16:06
Каварна. Кметът на Каварна Цонко Цонев се срещна с новия изпълнителен
директор на Ей И Ес България Оливие Маркет, съобщиха от пресцентъра на
Община Каварна. Поводът на срещата бе работа на ветропарка „Свети
Никола“, разположен в община Каварна. В разговора участваха и Благовест
Начев, управител на оперирания от Ей И Ес България вятърен парк „Свети
Никола“, Николай Пейчев, ръководител отдел „Комуникации“. По време на

срещата Оливие Маркет бе запознат с резултатите постигнати до момента от
работата на община Каварна с Ей И Ес.

Агенция „Фокус“
Община Велико Търново организира мобилни пунктове за събиране на
опасни битови отпадъци
19 Януари 2015 | 15:52
Велико Търново. Община Велико Търново организира мобилни пунктове за
събиране на опасни битови отпадъци, съобщиха от пресцентъра на общината.
Пунктовете ще бъдат разположени на 13 февруари пред сградата на Община
Велико Търново и на 14 февруари пред МОЛ – Велико Търново (Паркинга на
ул.”Симеон Велики”). Системата за събиране на опасни битови отпадъци е
отличена като „Зелена иновация” за 2014г.Събирането на опасни битови
отпадъци е реализация на ангажимента, който общината има в изпълнение
изискванията на Закон за управление на отпадъците.

Агенция „Фокус“
Кметът на Смолян Николай Мелемов
побратимената турска община Ялова

посрещна

делегация

от

19 Януари 2015 | 15:46
Смолян. Делегация от побратимената на Смолян община Ялова, водена от
зам.-кмета Радван Аджар се срещна с кмета Николай Мелемов. Това съобщиха
от пресцентъра на Община Смолян. Независимо, че след проведените местни
избори в Турция се е сменило ръководството на Общината, ние желаем да се
запознаем лично с Вас, за да продължим ползотворното сътрудничество между
Смолян и Ялова, посочи Радван Аджар. От името на кмета на побратимената
община, той покани Мелемов да посети през месец юли традиционния празник
на града. Смолянският кмет запозна гостите с мащабните проекти по които
работи Община Смолян. Той предложи лятото деца от Ялова да спортуват в
Смолян. Мелемов даде идея да се организира през есента на т.г. един
съвместен бизнес –форум с представители на бизнеса от Смолян и Ялова, за
да си сътрудничат в областта на туризма и други сфери от икономическия
живот. Радван Аджар прие идеята и каза, че ще говори с тяхната Стопанска
камара. Със смолянската Стопанска камара също ще се водят разговори, за да
участва в организацията на този мащабен форум, който ще е в полза за двете
Общини. Кметът на Смолян припомни, че и като депутат е лобирал да се
облекчи визовия режим за турските туристи и ще продължава да работи в тази
насока.

В състава на турската делегация бяха още Недрет Гюлен от град Ташкюпрю в
община Ялова и Селчус Атасой, общински съветник. С тях беше и
председателят на Изселническата организация в Ялова Лютфи Йозгюр.

Агенция „Фокус“
Йорданка Фандъкова: Три са общинските
финансират по инициатива JESSICA

болници,

които

се

19 Януари 2015 | 15:19
София. Три са общинските болници, които се финансират по инициатива
JESSICA. Това съобщи Йорданка Фандъкова по време на посещение в Четвърта
градска болница, по повод представяне на нова медицинска техника, пред
журналисти, предаде репортер на Агенция „Фокус” . „Благодарение на „Фонда
за устойчиво градско развитие” и инициативата JESSICA, ни бе позволено да
подобряваме както градската среда чрез финансирането на проектите за нови
пазари, за Парк „Възраждане”, така също изключително важно за подобряване
качеството на здравното обслужване в общинските болници в София. Първа
градска болница вече получи своята техника, а сега също и Четвърта Градска
болница. Предстои да се получи новото оборудване, то почти вече е получено
и в Първа Акушеро-гинекологична болница „Св. София”. Общата стойност на
финансирането за трите болници е близо 2 млн. лева, инвестирани в
здравеопазване, в подобряване на качеството на обслужване”, добави кметът
на столицата.„Радвам се, че тук има много добри лекари- професионалисти,
защото апаратурата е добре, но е важно „задкормилното устройство” - кой
работи с нея и какво прави. Пожелавам да имат много пациенти, но да излизат
здрави, излекувани и доволни”, допълни Фандъкова.„Много важно е, че
Общинските болници в последните години подобряват своята работа
непрекъснато и това се дължи безспорно на ръководствата, на управителите.
Четвърта градска болница е приключила годината с положителен финансов
резултат”, обясни Фандъкова.

Агенция „Фокус“
Продължава работата по изграждането на спортна зала в град
Костандово
19 Януари 2015 | 15:35
Пазарджик. Продължава работата по изграждането на спортна зала в град
Костандово, каза за Радио „Фокус” – Пазарджик заместник-кметът на Община
Ракитово Тодор Тодоров. Тя е в един проект заедно с пътя Дороково –

„Дъното”. По-напреднали са дейностите по ремонта на пътя, но и работата по
залата не е спряла. „Предстои отливането на колони, изграждане на металната
конструкция и монтиране на оборудването. По нея има още доста работа, но
се надяваме до лятото дейностите да приключат”, посочи Тодоров. Срокът за
изграждането на пътя и залата изтича през тази година. „Ако не успеем да
приключим работата по спортната зала в Костандово, вероятно ще се наложи
и удължаване на срока, но тя ще бъде завършена”, обясни Тодоров.

Агенция „Фокус“
Лилия Цонкова: Община Казанлък разработва проекти за развитието
на спортната дейност и за обмяна на опит с общини в други държави
19 Януари 2015 | 14:54
Казанлък. Стадион „Севтополис“ с прилежащите му тренировъчно футболно
игрище и Зоната за хвърляне са приоритетни обекти, заложени за
финансиране в следващия програмен период, каза за Радио „Фокус“ зам.кметът на община Казанлък Лилия Цонкова. Те са заложени в Интегрирания
план за градско възстановяване и развитие и в Общинския план за развитие.
„Още със стартирането на новия програмен период ние ще имаме възможност
да разработим цялостен проект, с който да направим обновяване на тази база,
която от много години не е сериозно обновявана“, поясни Цонкова. Тя
допълни, че същото се отнася и за Колодрума в Казанлък, който също е
приоритетен. Към момента Община Казанлък има разработен проект за
северния парк, така че за пространството около Колодрума съвсем скоро ще
има възможност да се кандидатства. „За стадиона – цялостен проект и за
Колодрума предстои да търсим възможности за финансиране „каза Лилия
Цонкова.
Община Казанлък разработва проекти и за развитието на спортната дейност и
за обмяна на опит с общини в други държави. Общината не е имала
възможност да подаде проект по „ Еразъм +“ през миналата година, тъй като
не са събрани нужния брой партньори, поясни зам.- кметът. „Имаше
необходимост да бъдат събрани пет партньорски държави. Това ще го
направим до месец октомври тази година и ще можем да разработим и
изпълним и в тази насока проектно предложение“, каза в заключение Лилия
Цонкова.
Агенция „Фокус“
688 лева, събрани от инициативата „Брациговска Коледа”, бяха
раздадени на 19 души в неравностойно положение
19 Януари 2015 | 14:41

Пазарджик. Община Брацигово за седма поредна година организира кампания
за набиране на средства за подпомагане на лица и деца в неравностойно
положение, като общо събраните средства от кампанията са 688,42 лв. Това
съобщи за Радио „Фокус” – Пазарджик Мария Мадарова, отговорник по
организирането на кампанията. За Брацигово бяха събрани 440,42 лева от
поставени в 13 обекта благотворителни кутии. Към кампанията активно се
включиха и ученици на СОУ „Н. Будители” - Брацигово. Бяха подпомогнати 18
семейства в неравностойно положение. В останалите населени места
постъпиха дарения, като в село Бяга бяха подпомогнати трима души в
неравностойно положение и 9 деца, в село Козарско – 1 дете, в село
Исперихово – 1 човек, в село Розово – 1 човек, в с. Равногор – 2 подпомогнати
лица и в с. Жребичко – 2 души, уточни Мадарова. По думите й, раздадените
суми са символични, но хората са били изключително щастливи от факта, че
в навечерието на коледните празници някой е влязъл в дома им и е проявил
щедрост и великодушие.

Агенция „Фокус“
Започна работата по „Воден цикъл на град Шумен – етап 2”
19 Януари 2015 | 14:35
Шумен. Издадени са нови четири разрешителни за прокопаване на „Воден
цикъл на град Шумен – етап 2”, съобщиха от общината. Прокопавания
започнаха по бул. „Симеон Велики” на изхода за Варна, в района на картингпистата. Строителството ще се извърши в периода от 12 януари до 12
февруари. Движението на моторните превозни средства е спряно по северното
платно на бул. „С. Велики”, а южното е двупосочно. Прокопавания ще има и
по ул. „Хан Кормисош“ - от ул. „Цар Ив. Александър” до бул. „Славянски“ ЗОНА 6 за изграждане на „Канализационен профил 186“ и „Водопровод по ул.
„Хан Кормисош“. Строителството ще се извърши през периода от 14 януари до
14 февруари със спиране на движението на МПС. Въвежда се временен режим
на движение по ул. „Кормисош“.

Агенция „Фокус“
Тече проектиране за ремонт на южната част на Приморски парк в
Бургас
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Бургас. Тече проектиране за ремонт на южната част на Приморски парк в
Бургас, съобщи за Радио „Фокус” – Бургас Стефан Дубаров, директор на ТД
„Зора”. Това е историческото ядро на Морската градина и се намира след
паметника на Александър Пушкин в посока пристанището. „То е и под
юрисдикцията на „Паметници на културата” т.е. всички съгласувания минават
задължително през това. Проектирането, което тече в момента, ще включва
всички алеи, саниране на зелените площи, чисто нова поливна система, нова
паркова мебел и осветление, видеонаблюдение, нов фонтан, нови питейни
фонтанки. С това ще приключи останалата инфраструктурна част, която не
беше по предишната оперативна програма и ще бъде цялостно завършен
Приморският парк”, обясни Дубаров. Ще бъдат засадени и нови дървета,
ландшафтно решение на зелените площи, красиво оформени и атрактивни
зелени площи. Община Бургас е стартирала обществената поръчка за проект
на канализация на Приморски парк. „Оттук нататък следват класирания,
експертни съвети, решения, финансирания”, допълни Дубаров. В новата част
на Приморски парк през тази година ще бъде изграден Дневен център за
работа с деца с увреждания. „Става въпрос за бившата сграда на 24-ти
Пехотен черноморски полк. Той ще бъде в рамките на самата сграда. Новината
е, че има готов проект. Предстои неговото съгласуване и съответно издаване
на строително разрешение и спечелилата фирма ще започне работа”, допълни
Дубаров.

Агенция „Фокус“
Община град Добрич е финансирала 10 проектни предложения на
граждански организации през 2014 г.
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Добрич. Община град Добрич е финансирала през миналата година 10
проектни предложения на граждански организации. Това е посочено в
докладна записка от кмета на добруджанския град Детелина Николова,
предаде кореспондент на Радио „Фокус” – Варна. В сформираната общинска
комисия, разгледала постъпилите проектни предложения, са внесени 13, от
които 10 са одобрени, сочи отчетът. Общо общината е заделила за тяхното
финансиране 10 000 лв. Толкова са предвидени и за тази година.
Предложението за това ще бъде разгледано на редовното заседание на
Общинския съвет на Добрич следващия вторник. 500 лв. са отпуснати на
Сдружението с нестопанска цел (СНЦ) „Хоби С клуб” за проекта „Докосване
до флората,фауната и древното минало на Добруджа”, 800 лв. – на Сдружение
„ИМКА – Добрич” за проекта „Превенция на насилието в училище чрез
музикална терапия по метода на Карл Орф“, 700 лв. - на СНЦ „Родителско
настоятелство ясла „Пролет” за проекта за „Екоигралки за децата малки”, 1050
лв. – на Сдружение „Клуб по спортен риболов фиш бей” за проекта „На

риболов от малки”, 1300 лв. – на СНЦ „Здравна грижа за всеки” за проекта
“Училище ВОВ – връстници обучават връстници”, 1200 лв. – на Национално
дружество „Традиция” клон Добрич - Подготовка за провеждане на
военноисторически реконструкции „Избухване на Априлското въстание” и
„Добричката епопея през Първата световна война“, 2000 лв. – на Центъра за
съвременно образование-шахматен клуб „Енергия 21” за проекта „Научи се да
играеш шах в училище”, 900 лв. – на Сдружение на инвалидите „Надежда”Добрич за проекта „Изкуството като терапия за хора с увреждания“, 650 лв. –
на Сдружение „Клуб по бойни спортове и самозащита Сейкен –Добрич за
проекта „Спортувай карате – бъди здрав!”, 900 лв. – на Асоциация „Детско
сърце” – град Добрич за проекта “Да помогнем на сърдечно болните деца от
град Добрич – 2014”. В отчета е посочено, че всички граждански организации
са изпълнили проекта си по договор и в срок. Програмата на общината за
предоставяне
на
възможност
на
инициативните
неправителствени
организации от Добрич да реализират своите проекти с цел решаване на
конкретни социални проблеми за съответните общности работи вече 9 години
успешно. „През 2015 година се очаква стартирането на оперативните
програми за новия програмен период, по които допустими бенефициенти ще
бъдат и неправителствените организации. От голямо значение е укрепването
и затвърждаването капацитета на НПО и обогатяването и разширяването на
проектния им опит. С цел постигане на устойчивост на местните НПО
предлагаме и през 2015 година да се организира провеждането на нова
процедура за избор и класиране на проектни предложения, представени от
неправителствени организации от бюджета на Община град Добрич, като се
запази размера от 10 000 лева”, е посочено още в докладната записка.

Агенция „Фокус“
40 хил. лева ще бъдат вложени в ремонт на инфраструктурата в
панагюрското село Бъта през 2015 г.
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Пазарджик. Общественото обсъждане на общинския бюджет в частта му за
местни средства в панагюрското село Бъта премина нормално, каза за Радио
„Фокус“ Пазарджик кметът на селото Георги Александров. „Нямаше кой знае
колко голям интерес към обсъждането, а въпросите, които бяха зададени, не
бяха свързани конкретно с бюджета, защото жителите на селото използват
тези срещи с кмета на общината, за да поставят всякакви проблеми на
вниманието му“, обясни Александров. Той уточни, че в капиталовата програма
за населеното място тази година са заложени 30 хиляди лева, колкото и за
другите села в общината, както и допълнително 10 хиляди лева за изкърпване
на уличната мрежа. „Средствата ще бъдат изразходени според разработената
за селото строителна програма за целия мандат, към която се придържаме

стриктно засега. Парите ще отидат изцяло за ремонт на инфраструктурата,
защото това остава най-болезненият въпрос за Бъта“, каза още Георги
Александров.

Агенция „Фокус“
Община Добрич е постигнала ръст от 33% в посещаемостта на
туристически обекти през 2014 г.
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Добрич. Община Добрич е постигнала ръст през 2014 г. в посещаемостта на
туристически обекти в града. Увеличението е с 33%, сочи отчет, който ще бъде
разгледан и гласуван на предстоящото редовно заседание на Общинския съвет
на Добрич, предаде кореспондент на Радио „Фокус” – Варна. В отчета е
посочено, че с постигнатите резултати е защитено и затвърдено постигнатото
от общината първо място през 2012 г. в Националния конкурс „Общините за
развитието на туризма“. По-високата посещаемост на туристическите обекти
в добруджанския град е в резултат на започналата през 2012 година
амбициозна общинска програма, за изграждане на модерна инфраструктура,
обслужваща туризма на територията на Добрич, и на създадените нови,
иновативни рекламни материали, както и на проведения активен маркетинг на
туристическия продукт, включително и на регионално ниво. През миналата
година успешно са приключени различни дейности в рамките на Програмата
за развитие на туризма в града - извършена е реконструкция на мост в третата
част на Градски парк „Св. Георги“; организиран и проведен е „Фестивал на
талантите“ на 1 юни 2014 г. в контекста на осигуряване на устойчивост по
проект „Добрич – жива шевица от таланти“; рекламиран е туристическият
продукт на общината чрез разнообразни подходи - публикация в луксозното
издание за 2014 година на Асоциацията на Британските Туристически Агенции
(АВТА), заедно с още 40 000 туроператора и туристически агенти от цял свят
и авансово плащане за нова публикация през 2015 г.; участие на рекламния
клип и два от продуктовите филма по „Пъстрото лице на Добруджа“ в Х-я
Международен фестивал на туристическия филм „На източния бряг на Европа“
– Велико Търново, където клипът е удостоен с наградата в категория „Природа
и екотуризъм“; рекламна кампания на клипа и два от филмите в активния
летен сезон (юни – септември 2014), включваща 50 излъчвания с общ обем
телевизионно време 550 минути в телевизионните канали за туризъм BG Info
Channels на три езика (това също е част от осигуряването на устойчивост на
проект „Пъстрото лице на Добруджа“); участие в изложението WTM – Лондон
2014 с рекламни материали на щанда на България чрез Министерство на
икономиката и енергетиката, (отново в контекста на осигуряване на
устойчивост по проект „Пъстрото лице на Добруджа“); тиражиране на
музикален албум на оркестър и певици на Професионален фолклорен

ансамбъл „Добруджа” по повод честването на 60-годишният му юбилей. През
миналата година Община град Добрич е приключила изпълнението на проекта
„Пъстрото лице на Добруджа”. Той е по Оперативна програма „Регионално
развитие“ 2007 -2013 г., на стойност 486 245.16 лв. и е изпълняван, заедно с
общините партньори Балчик, Добричка и Каварна. Така в изпълнение на
проектните дейности, в съответствие с европейските норми, е създаден за
първи път регионален туристически продукт, който включва природните,
исторически и културни дадености на четирите общини и е популяризиран по
съвременен, модерен и интересен начин, е посочено в отчета. Основни
приоритети на комплекса от маркетингово-рекламни дейности по проекта са
били имиджовото представяне на предимствата, потенциала и уникалната
регионална идентичност на новата туристическа дестинация „Пъстрото лице
на Добруджа“, както и продуктово представяне на новото портфолио от
туристически пакети. За целта е бил изработен „пакетен микс“ от повече от 13
вида маркетингово-рекламни продукти, с обща концепция и дизайн,
тиражирани на три езика – български, английски и руски, в около 100 000
екземпляра общо. Става дума за печатни издания – туристически алманах,
дипляна – тип информационен гид, продуктова карта тип ПАД и имиджова
карта на туристическия район, промоционална кутия с вложен бранд-сувенир
и тематични продуктови сувенири; мултимедийни издания, наречени „банка
Медиятека“. Това са имиджов рекламен видеоклип и пет продуктови филма по
пет минути всеки, излъчвани по една от националните телевизии през март
2014 г., също интерактивна презенатация и GPS карта на региона. Рекламният
продукт е популяризиран и чрез интернет сайт „Пъстрото лице на Добруджа“,
който разказва за възможностите за туризъм и почивка. Сайтът можете да
видите тук. Той е на български и английски език и съдържа подробна
информация за маршрутите и обектите, включени в тях като текст, снимки и
видео. Уеб страницата е с изчистен и уникален дизайн, съобразен с наймодерните тенденции за изработка на уеб сайтове с дизайн, който осигурява
на потребителите бърз и удобен достъп през всяко мобилно устройство.
„Създадени са Фейсбук страница „Пъстрото лице на Добруджа“, брандиран You
Tube канал, „Google+” - профил и др.”, е посочено още в отчета на Община
град Добрич.Банери и статии са публикувани в други туристически сайтове.
Създадена е външна реклама с атрактивен дизайн – четири рекламни
билборда по 12 кв. м., поставени на възлови пътни участъци на територията
на четирите общини; два рекламни винила в светещите кутии на летище
София; 10 указателни табели, всяка с информация за определен маршрут и
30 информационни табели, представящи обектите, включени в маршрутите. В
допълнение е проведена широка кампания за публично разпространение на
рекламните и информационни материали. „Пъстрото лице на Добруджа“ е
представено на едно от най-значимите туристически изложения в световен
мащаб - в Лондон през 2013 г., Берлин, Букурещ и София през 2014 г.
Създадена бе информационна „банка“ – контактна листа с координати на
туроператори и заинтересовани страни, която е изключително полезна за
туристическия обмен и дейността на Туристическите информационни

центрове. „Албена тур“ ЕАД – един от големите туроператори на България е
включил маршрути от „Пъстрото лице на Добруджа“ в своите пакети за 2014
година, които успешно се продават. Постъпилите суми в бюджета на общинска
администрация от туристически данък за 2014 година са 41 828 лева.

Агенця „Фокус“
Кирил Стоянов, кмет на село Самуилово: Изцяло е асфалтиран и
изкърпен пътят за Сандански между Петрич и местността „Скалата”
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Петрич. Изцяло е асфалтиран и изкърпен пътят за Сандански между Петрич и
местността „Скалата”, съобщи за Радио „Фокус” – Пирин Кирил Стоянов, кмет
на село Самуилово, община Петрич. Най-проблемните отсечки са асфалтирани
изцяло, направено е изкърпване на всички дупки, както и пътят за
Марикостиново, уточни кметът. „Положен е асфалт върху 12 хил. кв. метра, от
които 4 хил. са цялостно асфалтирани“, подчерта той. Осевата линия на
асфалтираните участъци е възстановена, а банкетите са изцяло почистени.
Изкърпване на пътната настилка е направена и на общинския път Първомай –
Габрене.Преди месец кметът на петричкото село Самуилово алармира „Фокус”
за опасният участък. Кирил Стоянов е потърсил съдействие от отговорни
институции в лицето на Областно пътно управление - Благоевград, общините
Петрич и Сандански, както и Районните управления „Полиция” - Сандански и
Петрич относно належащия проблем в района, а именно състоянието на пътен
участък между Сандански и Петрич в местността „Скалата”. Пътят е част от
републиканската пътна мрежа на България, а именно Републикански път 108,
през когото в момента се отклонява трафикът от Е-79 към Гърция заради
строителството на ЛОТ 4 от автомагистрала „Струма”. По трасето е имало
дупки с диаметър 2 метра и дълбочина около 40 см, които полицейските
служители от „Пътна полиция” са обезопасявали със светоотразителни конуси,
за да предупреждават шофьорите да карат по-бавно заради опасните условия.
Кирил Стоянов алармира и за редица други проблемни пътни участъци в
Община Петрич. Полицейски служители от Петрич засипваха с чакъл пътя към
Марикостиново, където също имаше огромни дупки. Към момента са
отстранени проблемните участъци в редица основни пътни аретрии в Община
Петрич.
Агенция „Фокус“
Община Бургас предоставя на своите жители безплатна услуга за
извозване на отпадъците след домашен ремонт
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Бургас. Община Бургас предоставя на своите жители безплатна услуга за
извозване на отпадъците след домашен ремонт. Това съобщиха от пресцентъра
на Община Бургас. "Стартирахме услугата миналата година, но тя важеше само
за основните градски територии. Сега тя е достатъчно развита и сме готови да
обхванем и всички квартали на Бургас, така че нека се възползват и те. През
2014-та сме извозили над 50 000 чувала с отпадъци по сигнали на граждани.
Благодаря им за проявената съвест и нека заедно продължим да създаваме
новия облик на Бургас като чист и уреден европейски град", каза кметът
Димитър Николов. До миналата година ставаше така, че съвестните хора
трябваше да похарчат собствени пари за превоз на отпадъците след домашен
ремонт до депо, а останалите трупаха когато и където им падне, най-често до
контейнерите за боклук. От старта на безплатната услуга до днес са
обслужени 2300 поръчки. Извозени са над 6000 кубика строителни материали,
стари мебели, дограми и стъкла. Новата услуга прави града по-чист и пести
пари на бургазлии. Тя се предоставя при следните изисквания:Стопанинът,
произвел строителни и едрогабаритни отпадъци, е необходимо да подаде
заявка за извозване на тел. 056/852 337 - за дата, час и адрес.Консорциум
"Титан Бургас" ДЗЗД, като изпълнител на заявката, е длъжен да извози
отпадъците до 48 часа след приемането й. Извозването се осъществява в
интервала от 08.00 до 16.00 ч. за дните от понеделник до събота
/включително/ и между 08.00 и 12.00 часа за неделя и в празничните
дни.Строителните отпадъци трябва да са поставени в чували, а
едрогабаритните приведени във вид, удобен за товарене.Количеството на
отпадъка да не надвишава 3 куб. м.В деня на извозване чувалите със
строителните отпадъци и едрогабаритните отпадъци да бъдат изнесени на
място с осигурен достъп за специализирания автомобил.При неспазване на
тези изисквания, отпадъците няма да бъдат обслужени и отговорността за
тяхното третиране и транспортиране носи стопанинът. След стартиране на
безплатното извозване общинските екоинспектори засилено контролират
спазването на изискванията на Закона за управление на отпадъците и
Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Бургас,
като при констатиране на нарушения налагат глоби в максимален размер.

Агенция „Фокус“
Новият Младежки общински съвет в Казанлък встъпи в длъжност
19 Януари 2015 | 09:45
Казанлък. Новият Младежки общински съвет в Казанлък встъпи в длъжност,
съобщиха от пресцентъра на Община Казанлък. На 16 януари 2015 г. новите
членове на Младежки общински съвет – Казанлък, проведоха първо
заседание, на което официално получиха своите удостоверения от заместник-

кмета на община Казанлък по програми, проекти, младежка политика и
хуманитарни дейности Лилия Цонкова. В новия състав на Младежкия съвет за
първи път имат представителство 5 младежки и неправителствени
организации, работещи в сферата на младежките дейности, 8 училища и един
представител от гражданската квота. Младежите са мотивирани да развиват
активна дейност и заявиха своето желание за работа през следващите 2
години в посока развитие на младежките дейности и достигането на тези
дейности до повече млади хора от общината. От тази година Община Казанлък
предоставя на своите младежи.

Агенция „Фокус“
Община Кюстендил насрочи публично обсъждане на бюджета за 2015
година
19 Януари 2015 | 09:43
Кюстендил. Община Кюстендил насрочи публично обсъждане на бюджета за
2015 година, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. Публичното
обсъждане ще се състои на 24 януари от 15.00 часа в заседателната зала на
общината, а повод за него е предстоящото приемане на бюджета на Община
Кюстендил за 2015 година. При разработването на бюджета са ползвани
одобрена от Министерския съвет средносрочна бюджетна прогноза за
страната, размерът на бюджетните взаимоотношения между държавния
бюджет и общините, както и одобрената бюджетна прогноза от Общинския
съвет за периода 2015 - 2017 година. Под внимание са взети и прогнозата за
очаквания размер на новите задължения за разходи и за поемане на
ангажименти за разходи, задълженията по финансирането на общинския дълг
и на размера на общинските гаранции към края на бюджетната година, както
и задълженията по национални и регионални програми и проекти. Обърнато е
особено внимание на допусканията за развитието на региона, приетите от
Общинския съвет стратегии, прогнози за развитие на общината и Общинския
план за развитие.

Дарик нюз
Правим първа копка на велоалеите на 28-ми януари
19 януари 2015 14:18
Първата копка за изграждането на 48 километра велоалеи в Пловдив, които
са част от Транспортния проект на града, ще бъде направена на 28-ми януари,
съобщи кметът Иван Тотев. Изграждането на велоалеите струва 14 млн. лева

и те са част от Транспортния проект на община Пловдив за над 40 млн. лева,
по европейската програмата „Устойчив градски транспорт“.
Те ще бъдат направени с червен асфалт и с широчина от 2 метра, което ще
позволява на велосипедистите спокойно да се разминават и изпреварват.
Всички големи булеварди в различните квартали на Пловдив ще бъдат
включени в новата веломрежа.
По проекта за устойчив градски транспорт ще бъдат реализирани и други
маршрути освен предвидените 48 километра. Те ще са по други инвестиционни
проекти на общината и ще се намират по бул. "Шести септември" - от моста
на Адата до Цариградско шосе, по бул. "Руски", "В. Априлов", Коматевско и
Пещерско шосе.
По този начин се очаква веломрежата в Пловдив да надхвърли 60км.
Постепенно тя ще се надгражда, като основната част от проекта се очаква да
приключи до есента на 2015г.

Дарик нюз
Общината ще преасфалтира Асеновградско шосе
19 януари 2015 11:32
Община Пловдив планира да асфалтира и освети Асеновградско и Карловско
шосета.
Тъй като 2-те пътни артерии са извън рамките на общинската територия,
пловдивският кмет Иван Тотев е разговарял с колегите си от „Родопи“ и
„Марица“ да сключат споразумение, което ще позволи Пловдив да инвестира
в тези проекти.
Споразумението трябва да бъде гласувано на сесията на 29 януари.
Само за преасфалтирането на Асеновградско шосе от табелата на Пловдив до
Околовръстното ще бъдат похарчени близо 1 млн. лв.

Дарик нюз
Хърватска делегация пристига в Благоевград
19 януари 2015 15:13
Официална делегация от град Чаковец, Република Хърватия, пристига днес в
Благоевград. В състава на делегацията влизат кметът на община Чаковец
Стйепан Ковач и заместник-кметовете Марио Медвед и Романо Богдан.
Срещата е по инициатива на ръководството на хърватския град Чаковец,
Междумурска област. Целта на посещението в Благоевград е предварително

споразумение за побратимяване на двата града - Чаковец и Благоевград.
Делегацията ще се срещне утре, вторник, с кмета на община Благоевград
Атанас Камбитов.
На работната среща ще присъства и посланикът на Република Хърватия у нас
Лйерка Алайбег. Град Чаковец е вторият по големина град в Междумурска
област.
Градът се намира на 7 км западно и 20 км северно от границата на Хърватия
със Словения. Чаковец е развит административен център.
Главните развити отрасли са производство на текстил, обувна промишленост,
металообработка, полиграфия, развита е и хранителната и химическата
промишленост.
Дарик нюз
Тервел с богат празничен
основаването на града
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19 януари 2015 15:12
През 2015 г. Тервел отбелязва 55 години от обявяването си за град. По този
повод общината е подготвила поредица от празнични събития в юбилейната
година.
На 30 януари с празничен концерт пред тервелчани ще се представи
Професионален фолклорен ансамбъл „Странджа“. През последната седмица на
януари ще излезе от печат специален брой на вестник „Тервел“, с който ще
бъде поставено началото на поредица от публикации, свързани с миналото на
града – от годината, в която той е станал град (1960) до 1979 година. В
специална рубрика на вестника „Успелите тервелчани“ ще бъдат
представени хора от Тервел, които са намерили призвание и успех в различни
житейски сфери – наука, спорт, култура, кулинария. През годината ще бъде
отпечатан и брой 300 на вестник „Тервел“, чието начало бе поставено на
26.01.2006 г.
През февруари ще бъде обявен конкурс „Искам да разкажа… моята мечта за
Тервел“, чиято цел е да мотивира творящите хора да се запознаят с историята
на родния край, с фактите около възникването на селището и неговото
обществено- икономическо развитие, с почетните знаци и символи на
общината. Желаещите да се включат в различните компоненти на конкурса
могат да представят свои рисунки, приложни изделия, стихотворения,
разкази, спомени, снимки и колажи, уточняват от кметството. Резултатите от
конкурса ще бъдат обявени в средата на месец май.
Отново през май и юни ще бъдат организирани за 40-ти път Празници на
културата. Тервелчани и гостите на града и общината ще могат да се срещнат
със свои любимци от големите музикални и театрални сцени.
През 2015 година се навършват 55 години от провеждането на първия
Добруджански събор, 75 години от подписването на Крайовската спогодба,

130 години от Съединението на България и 135 години от рождението на
Йордан Йовков, припомнят още от община Тервел. Във връзка с тези
годишнини от кметството ще организират ретроспективна фотоизложба,
документална изложба от фонда на РИМ Добрич и срещи с изследователи на
Добруджа. Община Тервел ще провокира историческите интереси на
подрастващите като им даде възможност в рамките на ваканционната
програма „Наше лято“ да се включат в работата на общинския музей. Във
връзка с юбилейната годишнина от Крайвската спогодба, участниците в
историческата секция към ОДК ще участват в образователна екскурзия до
исторически местности в Добруджа.
През есента ще се проведе и юбилейно 10-то издание на Крос „Златна есен“ –
съвместна проява на община Тервел и КЛА „Атлетик“. Това е индивидуална
надпревара за учениците от 5 до 12 клас на училищата на територията на
община Тервел, в която най-добрите получават награди.

Дарик нюз
Съветниците в Шумен ще гласуват план за интеграция на ромите в
периода до 2020 г.
19 януари 2015 15:55
План за действие за интегрирането на ромите в периода до 2020 г. ще
разгледат шуменските общински съветници по време на редовното си месечно
заседание на 29 януари. Целта на документа е чрез взаимодействие с местните
общности да бъдат подобрени социално-икономическите условия за живот на
уязвимите малцинствени групи. „Общинският план за действие задава основни
принципи на общинската политика за равноправно интегриране на
българските граждани от ромски произход и за лица в неравностойно
положение от други етнически групи, живеещи в сходна на ромите ситуация",
се казва в документа.
Основни приоритети в плана са повишаване на образованието, здравния
статус, жилищните условия, младежките дейности и др.
Ако Планът бъде одобрен, местния парламент ще осъществява мониторинга
върху изпълнението му, което е разделено на два етапа. Всичко свързано със
стратегията ще бъде обсъждано и с неправителствени организации ,граждани
и медии в Шумен. Финансирането ще се осъществява с национални и общински
средства, както и с такива от европроекти.
Работна група, съставена от представители на администрацията и на местната
активна група, създадена със заповед на кмета на Шумен, ще изготви и
изпълни всички дейности предвиден по план.

Дарик нюз
Средно по 119 преписки на ден обработвани в Община Монтана през
2014 година
19 януари 2015 16:44
През миналата година служителите на общинска администрация – Монтана,
са обработили 29 904 хиляди преписки на граждани. Най-много от
постъпилите заявления са в дирекция Административно обслужване на
населението - 12 929, следват дирекциите Териториално устройство и
строителство – с 4 986, Общинска собственост - с 3 256, Хуманитарни дейности
– с 2 377, Финансово стопански дейности – с 2 115 и Европейска интеграция
и икономическо развитие – с 1607. Пряко до общинското ръководство – кмет,
заместник кметове и секретар - са подадени 2114 преписки, а до Общинския
съвет - 520.
Статистиката бе представена от директора на дирекция Административно и
правно обслужване на населението Антоанета Коцина.
Средният брой регистрирани преписки на ден през 2014 година е 119,
или средно по 15 клиенти са обслужвани на час в Центъра за услуги и
информация на гражданите. Най-натоварени са месеците март, април, юни и
юли, уточни Коцина.

Дарик нюз
Около 30 сгради в Дупница могат да кандидатстват за 100-процентово
финансиране за саниране
19 януари 2015 10:42
Около 30 са сградите в Дупница, които могат да кандидатстват за 100процентово финансиране за саниране. Това показва приключилата проверка
на строителния отдел в Община Дупница на 308 многофамилни жилищни
сгради. В петък са отправени покани до домоуправителите за среща в Община
Дупница утре от 17 часа, на която ще получат пълна информация за
предстоящото кандидатстване. "Имаме яснота по първоначалните етапи и
затова няма да губим време. Вече подготвяме и екип от служители на
администрацията, които да бъдат изцяло в помощ на хората при подготовката
и цялостното изготвяне на документацията. Очакваме получаването на
методиката в началото на месец февруари, както и да разберем сумата, която
ще бъде отделена за Дупница за тези дейности", коментира инж.Методи
Чимев-кмет на Община Дупница.
За да бъде взето решение за кандидатстване е необходимо съгласието на 67%
от собствениците на тези сгради. Мерките, които се финансират са -

обновяване на общите части - покрив, фасада, стълбища, топлоизолация и
дограма, ремонт или подмяна на вътрешни инсталации, изграждане на
инсталации
за
соларни
панели,
ремонт
на
електроинсталации,
енергоефективни мерки в асансьорите.

Дарик нюз
Одобрен е проект за ремонт на Пеещия фонтан и водните огледала
19 януари 2015 17:08
Одобрение получи вторият етап на проекта на Община Плевен „Обновяване и
модернизация на физическата среда чрез реконструкция на Централната
пешеходна зона на град Плевен", реализиран по ОП „Регионално развитие".
Предстои Общинският съвет да одобри подписването на анекс за удължаване
срока на договора.
Първият допълнителен обект в рамките на втория етап са трите „Водни
огледала" с обща площ 1 408 кв.м. Стойността на тяхната рехабилитация е
499 571,02 лв. Очаквани резултати от изпълнението на дейностите са:
Основно ремонтирани водни съоръжения с площ 259 кв.м., озеленени площи
- 273 кв.м., полагане на декинг - 158,5 кв.м., рехабилитирана пешеходна зона
- 717,5 кв.м., ремонтирана машинна зала, изградена нова система ефекти,
посредством съвременни енергоефективни решения за водна и светлинна
архитектура, намалени разходи за вода и електричество и въвеждане на нови
стандарти. Създадена е и екологична и комфортна околна среда.
Труд
Варна се бори за нов асфалт към курортите
19.01.2015 12:16
Пълна рехабилитация на бул. “Княз Борис I” в отсечката от Икономическия
университет до “Пикадили парк” ще се опита да направи община Варна до
края на тази година
Т.нар. представително шосе към северните курорти е в окаяно състояние от
непрекъснатите кърпежи на дупки, които се отварят след всеки по-сериозен
валеж.
“Техническото проектиране е в ход, но за да реализираме бързо строителните
работи, ще ни е нужна помощ и от държавата”, обяви кметът Иван Портних.
Ангажимент да му съдейства пое министърът на туризма Николина Ангелкова.
Колежката от регионалното министерство Лиляна Павлова пък обещала да
възложи проектиране на трасето от края на Варна до кръстовището на Аладжа
манастир, което ще се преасфалтира след края на сезона, разясни кметът.

Пред Ангелкова той представи още два проекта за облекчаване на трафика
към Златни пясъци, за които от години настояват хотелиери и туроператори за изграждане на трета лента от Аладжа манастир до входа на курорта, където
вместо сегашния светофар да има кръгово кръстовище.
По цялото трасе трябва да бъде монтирано и улично осветление. Стойността
на строителните работи още не е изчислена, но е ясно, че финансирането им
може да се осигури най-рано през 2016 г. Тогава ще заработи фонд
“Туристическа инфраструктура и атракции”. Той ще оперира с част от
приходите от плажните концесии и ще отпуска средства за инфраструктура в
курортните зони, каза Ангелкова.
За саниране на свлачището в местността Трифон Зарезан, което от 10 години
блокира панорамния път за Златните, пари ще се търсят по новата ОП “Околна
среда”. Шанс за привличане на евросредства Варна ще има и като център на
една от деветте туристически зони у нас.

Труд
Дарена преди 80 г. жп гара ще става туристическа база
19.01.2015 21:12
Дарената през 1934 г. от тогавашния депутат и общественик Андон Виячев жп
гара в кюстендилското с. Шишковци да стане туристическа база, предлага
кметът на селото Климент Терзийски /БСП/. В нея ще отсядат гости и туристи,
които искат да разгледат забележителностите по Риша планина и Земенския
пролом. От месеци кметът е в спор с ръководството на БДЖ, откъдето решили
спирката да се събори. От 2 години там жп билети не се продават, а и
пътниците са малко.
Сградата дори била заключена от БДЖ, докато се намери фирма, която да я
събори. "С голяма борба успях да изискам обратно да ни върнат ключа от
чакалнята и сутрин я отварям рано, вечер заключвам късно, за да могат хора,
които пътуват с влака към Кюстендил и София, да я ползват. Притеснени сме
дали новите управляващи няма да си изпълнят решението и да съборят гарата
ни тихомълком. А на втория етаж има 3 свободни стаи. Ще ги оборудваме и
там ще отсядат туристи, ще преспиват. Всяка година правим и пленер със
студенти от Художествена академия на името на Владимир ДимитровМайстора. Защо тези млади живописци да не отсядат и те в гарата, вместо да
им търсим квартири по къщите", мотивира амбицията си за жп гарата кметът
Терзийски.
Той показа завещанието на дарителя Виячев, според което - "ако дойде време
гарата да не се ползва по предназначение, то да се предаде на управниците
на селото".

"Ако трябва, с телата си ще я пазим, но няма да позволим да я съборят
шефовете на БДЖ, ще обявим гражданско неподчинение", заканва се
Терзийски.
Информирани пък твърдят, че има решение да бъдат съборени 4-5 спирки и
по направлението Кюстендил-Гюешево, както и гарата в Долно село, които не
се използват от години.
БНР
Няма да се плащат такси за детските градини в Търговище
публикувано на 19.01.15 в 16:37
С повече от 200 деца ще се увеличат посещаващите детските градини в
община Търговище, след като стана ясно, че родителите няма да плащат
такси. Финансовите експерти на Община Търговище са изчислили, че
разходите за издръжката на около 1200 деца ще доближи 0,5 милиона лева,
които ще бъдат осигурени от собствени приходи, без да се увеличават
местните данъци и такси.
Основният аргумент на заместник-кмета Диян Дечев:
Пълен достъп до детските градини за всички деца, без значение от тяхното
социално положение. Ако има родители, които по тази причина не са си дали
децата в детските градини, да ги обхванем напълно. Зная много добре, че е
много важно социализацията на децата да става сред други деца.
Предвижда се педагогическият персонал в детските градини в Търговище да
бъде увеличен с повече от десет души.

БНР
Столичната община има нов зам.-кмет по здравеопазване
публикувано на 19.01.15 в 16:28
Д-р Антоанета Пейчева става заместник-кмет с направление „Здравеопазване”
на Столичната община. Това съобщи пред журналисти кметът на София
Йорданка Фандъкова.
Досегашният зам.-кмет - ген. Стоян Тонев, стана депутат след последните
избори.
Не очакваме печалба от общинските болници. Това каза пред журналисти
Йорданка Фандъкова по време на посещение в Четвърта градска болница, по
повод представяне на нова медицинска техника.
„В Пета градска болница наследството е много тежко и все още не могат да се
справят с него, но работят активно. Всички останали болници завършиха 2014

г. без да имат задължения към доставчици за годината, което е много важен
резултат.
Общината инвестира около 8 млн. лева годишно за подпомагане на
общинските болници, за да може те да обслужат всички граждани и да не
връщат пациенти, допълни Фандъкова.
БНР
Социалната услуга „Обществена трапезария“ продължава и през 2015
г.
публикувано на 19.01.15 в 15:16
Социалната услуга „Обществена трапезария“ продължава да действа в община
Бяла и през новата година. Общинската администрация подписа нов договор
с Министъра на труда и социалната политика за осигуряване на топла храна
веднъж дневно на нуждаещи се.
Всеки работен ден потребителите на социалната услуга ще получават супа,
основно ястие и хляб. Обособени пунктове, в които храната се раздава. По
изключение приготвената в обществената трапезария храна може да бъде
предоставена за консумация в дома, когато потребителя има здравословни
проблеми или е лице с увреждания.
Услугата ще се предоставя още 4 месеца – до края на април 2015 година. От
нея ще се възползват потребители както в град Бяла, така и в селата Попович,
Дюлино, Господиново и Горица. Общият брой на потребителите е 85.
Обхванати са възрастни хора с доказана липса на доходи и близки, които да
се грижат за тях, граждани на месечно подпомагане, самотно живеещи с
минимални пенсии и пенсии за инвалидност, скитащи и бездомни.

БНР
160 000 лв. очаква община Велики Преслав от земи, отдадени под наем
и аренда
публикувано на 19.01.15 в 09:20
Близо 317 000 лв. приход от продажби, наеми и концесии предвижда
годишната програма на Велики Преслав за управление и разпореждане с
имоти, общинска собственост. Според прогнозата за 2015 г. най-големите
постъпления, около 160 000 лв., се очакват от земите, отдадени под наем и
аренда. От имотите, отредени за продажба, се очаква печалба от около 60 000
лв., а от имоти, предвидени за отдаване под наем, очакваният приход е за 23
000 лв. Годишната програма за управление на общинската собственост ще
бъде обсъдена във вторник на първата за тази година сесия.

