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БНР
Общинският съвет в Радомир каза "Не" на концесиите на природни
богатства
публикувано на 19.10.14 в 12:24

Общинският съвет в Радомир каза "Не" на концесиите на природни богатства и
облече в законова форма желанието на населението да живее в чиста околна
среда. Въпреки неуспелия референдум заради недостигнатата активност от
изборите за общински съветници през 2011 година, на сесия, местните
законотворци приеха решение да не се одобряват устройствени планове,
предвиждащи добив и преработка на подземни богатства. Съобразихме се с
волята на 6770 гласували да живеят в чиста околна среда, коментира
председателят на Общинския съвет Красимир Борисов.
При вземане на решението съветниците са се позовали на, както на резултатите
от гласуването на проведения местен референдум, така и на чл.17, чл.20,
чл.21, т.11 и т.12 от ЗМСМА. Референдумът в Радомир се проведе на 5
октомври, паралелно с избора за народни представители. На въпроса „Съгласни
ли сте община Радомир да не одобрява устройствени планове, предвиждащи
добив и преработка на подземни богатства?” отговориха общо 7569 човека. От
тях 6 770 казаха „Да”, 704 отговориха с „Не”, а 95 от бюлетините бяха
недействителни. Избирателната активност беше 41.4%. По време на
посещението в Радомир на представители на Цюрихския университет,
председателят на Българското сдружение за насърчаване на гражданската
инициатива Даниела Божинова нарече местният референдум уникален. Той се
отличава от провежданите досега у нас по това, че местната власт и
Гражданският инициативен комитет работят екипно и това заслужва
поздравления, каза тогава Божинова. Решението на местния ОбС е поредното
доказателство в подкрепа на думите й

БНР
Тържествена сесия на Общински съвет-Дупница по случай 19 октомври
- празникът на града

публикувано на 19.10.14 в 12:03

Тържествена сесия на Общински съвет-Дупница по случай 19 октомври празникът на града, се проведе днес. Тя започна под звуците на химна на
Република България. Приветствено слово произнесе кметът на община Дупница
инж. Методи Чимев. Слово произнесе и ученичката Лиляна Славова, която само
преди седем дни бе градоначалник в Деня на отворените врати. Временно
изпълня ващата длъжността Председател на ОбС Силвия Овчарченска прочете
поздравителен адрес от президента на Република Българя Росен Плевнелиев.
Поздрави са получени от кметовете на София, Благоевград и Димитровград.
Един от гостите на сесията, Арсенчо Алексовски - кмет на Община Крива
Паланка, поздрави присъстващите, след което дари с картина инж. Чимев. С
пълно единодушие, званието "Почетен гражданин на град Дупница" бе
присъдено на краеведът Иван Хаджийски. Награди получават и оперните певци
Арон Аронов и Донка Шишманова. Тържествената програма продължи с
водосвет, отслужен от Архиерейския наместник на Дупнишката духовна околия
Георги Паликарски. Бе осветено и българското знаме, което е поставено на 22метров пилон в местността "Дренски рид", което ще бъде символ на българската
държавност в района.

Кмета.bg
Карлово е домакин на международен младежки обмен
Проектът се осъществява със съдействието на община Карлово, която е
съучредител на сдружението и се финансира от програма "Еразъм+" на
Европейската комисия
неделя, 19 октомври 2014 г.

Карлово е домакин на международен обмен от днес до 26 октомври, съобщиха
от общината. В града ще гостуват 42-ма младежи от 7 държави - Италия,
Испания, Румъния, България, Хърватска,Полша и Естония. Проектът "Социално
Включване: Без социално изолирани младежи в програма "Еразъм+" е на
местното младежко сдружение "Младежки и граждански инициативи в Розовата
долина", което вече 7 години организира местни, национални и международни
проекти, насърчаващи младежката активност и социалната ангажираност.

Проектът се осъществява със съдействието на община Карлово, която е
съучредител на сдружението и се финансира от програма "Еразъм+" на
Европейската комисия. По проекта младежите ще обсъждат проблемите на
различни маргинализирани и социално изолирани групи, ще работят за
насърчаване толерантността към различните и намаляване агресията сред
младежите.
Предвидени са и сесии за предприемаческите умения и търсенето на ключови
партньори за бъдещи проекти. Участниците в обмена ще посетят и център
"Европа Директно" в гр. Пловдив, за да се запознаят с услугите, които тези
центрове предлагат за младежи.
На 22 октомври от 19,30 ч. в зала "Васил Караиванов " на община Карлово ще
се проведе и общата междукултурна вечер, на която всяка страна ще представи
своя бит, култура, песни танци и традиционна кухня. Гайдарите от Калофер ще
покажат богатството на българския фолклор пред чуждестранните групи и
гостите на града.

Кмета.bg
120 души гласували на втория тур на частичните кметски избори село
Вардун
Право на глас по избирателни списъци имат 770 души, които упражняват вота
си в ОУ „Христо Ботев”
неделя, 19 октомври 2014 г. 12:29 ч.

Втори тур на частични кметски избори се провежда в село Вардун, община
Търговище.
Право на глас по избирателни списъци имат 770 души, които упражняват вота
си в ОУ „Христо Ботев”.
До 11.30 са гласували 120 човека. Няма постъпили жалби и оплаквания, няма
информация и за произшествия. Според членовете на секционната комисия
изборите протичат спокойно.
До частичен избор в село Вардун се стигна, след като с решение на ОИКТърговище от май месец 2014 г. правомощията на тогавашния кмет на с. Вардун
Николай Славов са били прекратени поради неоснователното му отсъствие от
работа повече от месец.

Darik news
Фотоволтаично улично осветление в община Стралджа
19 октомври 2014 12:41 | Дарик Сливен

Стралджа и селата
Зимница,
Воденичане
и
Лозенец вече
имат
фотоволтаично улично осветление. Иновативната технология е на базата на
възобновяеми енергийни източници – слънчева енергия.
Новоизградените 220 лампи осигуряват икономии в общинския бюджет,
съобщиха от община Стралджа. Спестените средства се насочват за осветление
на досега неосветени райони в общината.
А предимствата са по -безопастно движение на пътя и намаление на кражбите.
Новото улично осветление е по трансграничен проект „Чиста енергия за
осветление в населените места на Стралджа и Кавакли” с партньори от РТурция.
Обектът е изграден с безвъзмездната финансова помощ на Европейската
програма за крайгранично сътрудничество.

Darik news
Възможност за работодателите в Старозагорско
19 октомври 2014 11:27 | Дарик Стара Загора

До 24 октомври работодателите от община Стара Загора могат да заявят
потребности от наемане на персонал след приключило професионално
обучение.
Проектното предложение е изготвено от Асоциация на индустриалния капитал в
България и ще бъде финансирано по Националния план за действие по
заетостта.
За
Стара
-продавач
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Ако проявявате интерес към наемане на субсидирани и несубсидирани работни
места на лица, обучени по тези специалности, потърсете Дирекция «Бюро по
труда» - Стара Загора, за да потвърдите намерението с попълване на
предварителна декларация.

Darik news
Перник празнува, обявяват и почетен гражданин на града
19 октомври 2014 10:42

Деня на град Перник празнуват днес перничани и гости от страната и от
чужбина. Програмата за Деня на града ще започне по традиция със Света
литургия в чест и памет на Св. Иван Рилски в храма, именуван на светията закрилник. Празнично дефиле ще тръгне в 11 часа, а половин час по-късно
ритуално ще бъдат издигнати знамената на България и Перник пред Двореца на
културата.
По традиция на днешния ден ще бъде обявен и новият почетен гражданин на
Перник. Със званието ще бъде удостоен писателят - историк Цанко Живков.
Творецът е популярен със своите задълбочени проучвания около рожденото
място на Паисий Хилендарски и претенциите на местните хора, че авторът на
„История славянобългарска" е родом от Кралев дол. Според становището на
общинската администрация Цанко Живков е превърнал Перник и неговите
граждани в основна тема на книгите си и се е наложил като техен летописец.
През 2001 година на крепостта Кракра по негов сценарий бе направен
спектакъл за воеводата Кракра. На специална церемония ще бъдат връчени и
наградите "Перник 2014" за принос в областта на здравеопазването,
социалната дейност, образованието, културата, медиите и бизнеса.
След официалните приветствия, перничани ще се забавляват с концерт
„Фолклорна китка" с участието на АНПТ "Граовска младост", АНПТ "Граово",
ДФА "Граовче" и ДФА "Чудно оро".
В 12:30 ч. в галерия "Любен Гайдаров" ще бъде открита колекционерска
изложба „Перник в творчеството на пернишките художници".
Специален поздрав към празнуващите ще отправят от 14:00 ч. на сцената пред
Двореца танцьорите от фолклорен ансамбъл от сръбския град Лесковац.

Програмата ще продължи от 16:00 ч. с „Младежка сцена", в която ще се изявят
солисти и състави от Общинския младежки дом и РМД - Мошино.
В 18:30 ч. е началото на спектакъла, наречен „Хроники за Перник" и посветен
на 85-годишнината от обявяването на Перник за град. Тони Димитрова ще
изпее най-хубавите си песни за перничани в Деня на града. Концертът на
бургаския славей ще започне в 19:30 ч. пред Двореца на културата.
Една от празничните изяви днес е с авангарден и нетрадиционен стил. В
първото по рода си подземно модно шоу манекенки ще дефилират с високи
токчета в единствения на Балканите Подземен Минен музей. С шоуто модна
агенция "Ивет Фешън" ще отбележи 20-годишния си юбилей. Шоуто ще започне
в
17:00
ч.
Галерия "Кракра" ще покаже на посетителите си картини от изложбата "Духът
на Перник", рисувани по време на 17-ия пленер по живопис по повод Деня на
града.
В проявата участват художници от 6 държави от Европа и Азия. Предпразнично
бяха организирани и два пленера по скулптура, в самостоятелна изложба в Артсалона се представя и скулпторът Богомил Живков.
За втора поредна година община Перник даде възможност за изява на
възрастните самодейци от Пернишко и от страната в проявата „Златна есен
край Струма". В тазгодишното издание, което се проведе вчера, специални
гости бяха Женската певческа фолклорна група „Бистришките баби", които са
включени в Списъка на шедьоврите на световното нематериално културно
наследство на ЮНЕСКО, Женската фолклорна певческа група за „Високо пеене"
от благоевградското село Сатовча, както и живото човешко съкровище разказвачката на граовски хумор от Брезник Лидия Добревска.
Изпълнители от Перник, София, Кюстендил и Благоевград участваха с песни,
танци, с музиката и хумора си на сцената в градския парк край река Струма.
Специално участие имаха и банатските българи от румънското село Винга.
Днешният празник на Перник ще споделят и гости от побратимени градове от
Русия, Сърбия, Македония, Черна гора и Чехия.

Darik news
Краеведът Иван Хаджийски бе обявен за почетен гражданин на
Дупница
19 октомври 2014 14:53

Тържествена сесия на Общински съвет-Дупница, по случай 19- ти октомврипразникът на града, се проведе днес. Тя започна под звуците на химна на
Република България. Приветствено слово произнесе кметът на община Дупница
инж.
Методи
Чимев.
"Днес ние празнуваме заедно с Българската православна църква и най-великия
светец на българската земя - Свети Иван Рилски. Под неговата закрила, всички
ние трябва да продължим да работим за превръщането на Дупница в един още
по- привлекателен дом за нас, нашите родители и най-вече нашите деца.
Благодаря на всички вас уважаеми дами и господа общински съветници за
съвместната ни работа. Без спорове и дискусии няма как да се взема найправилното и най-коректното решение. Но в името на всеобщата ни кауза,
винаги сме намирал общ език. Защото каузата Дупница е надпартийна, каузата
Дупница е повече от всички нас. Каузата Дупница е кауза на всички
дупничани", каза в част от словото си инж. Чимев.
Слово произнесе и ученичката Лиляна Славова, която само преди 7 дни бе
градоначалник в Деня на отворените врати. Временно изпълняващата
длъжността Председател на ОбС Силвия Овчарченска прочете поздравителен
адрес от президента на Република Българя Росен Плевнелиев. Поздравителни
адреси бяха изпратени от още десетки кметове, институции и политици.
Един от гостите на сесията бе Арсенчо Алексовски-кмет на Община Крива
Паланка, който поздрави присъстващите и дари с картина инж. Чимев.
Званието "Почетен гражданин на град Дупница" бе присъдено, с пълно
единодушие
на
краеведът
Иван
Хаджийски.
35 години Иван Хаджийски изследва новата и най-новата история на
Дупнишкия край. Публикувал е 12 книги, от които 8 научни монографии и 4
научни студии. Негови монографии са изпратени в редица световни
библиотеки, сред които Конгресна библиотека - Вашингтон, Университетските
библиотеки на Калифорния- Бъркли, Станфорд, Сиатъл и др. Иван Хаджийски
притежава научно звание главен асистент, а от 26.04.2004 год. е член на
Македонски научен институт - София.
Дупничани празнуваха на пл. "Свобода", на който се виеха и кръшни хора.

Darik news
Севлиевският тиквеник тази година е дълъг 255 метра
19 октомври 2014 08:49

255 метра е дълъг севлиевският тиквеник тази година. Това е с цели 6 метра
повече от миналогодишното постижение. За направата му са използвани 120 бр.
кори за баница, 90 кг тиква, 15 кг захар, 5 кг пудра захар, 15 кг орехи, 20
литра олио, 0.400 кг канела и 0.200 кг. ванилия.
Подготовката по приготвянето на кулинарния специалитет отне пет дни, а с
изработването му бяха ангажирани майстор-кулинари от ресторантите
„Севлиево плаза“, „Тихия кът“, „Одеса“, „Хелиос“ и фирма „Форинар“.

Darik news
В село Воден за осми път фестивал "Св. Иван Рилски Чудотворец"
19 октомври 2014 08:39 | Дарик-Хасково

Домакин на Осмия регионален фестивал "Свети Иван Рилски Чудотворец" ще
бъде от 10 ч. днес димитровградското село Воден. Фестивалът е продължение
на традиционния празник в селото, който е провеждан до 1947 г. в местността
"Св. Иван" в землището му, където е имало параклис с името на светеца. Покъсно той бил изоставен. Сега в местността се издига 2-метров метален
православен кръст, който бе монтиран от местната кооперация, след като през
1996 г. по време на жътва се запалил комбайнът им, припомни секретарят на
читалището Донка Тенева. От 2007 г. е възстановен и празникът в деня на Св.
Иван Рилски. Организира го читалището,
с подкрепата на местната
кооперация, църковното настоятелство и Община Димитровград. И тази година
на сцената в село Воден ще се представят самодейни колективи от читалища в
димитровградско, информират организаторите.
105-годишнината си отбелязва
димитровградското село Воден.
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