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Близо 700 млн. лева са разплатени за подпомагане на земеделието
19.12.2014 18:28
Близо 700 млн. лева са разплатените средства от Държавен фонд
„Земеделие“ от 1 ноември към момента по различните схеми и мерки,
предвидени за подпомагане в сектор земеделие. Това заяви министърът на
земеделието и храните Десислава Танева по време на среща с кметове на
общини от Област Смолян и земеделски производители, съобщиха от
пресцентъра на земеделското министерство.
„Фондът е институцията, която ще запази параметрите на бюджета си от
миналата година, в рамките на Държавен бюджет 2015 година, който
предстои да бъде приет. Това още веднъж доказва, значението и мястото на
отрасъл земеделие в икономиката на страната“, каза министър Танева.
Тя обясни, че приоритетни сектори в областта на земеделието ще бъдат
животновъдство, зеленчукопроизводство и трайните насаждения. „Това са
секторите, които получиха сравнително ниска подкрепа и финансови ресурси
от бюджета на Общата селскостопанска политика през преходния програмен
период. Затова сега подпомагането, което ще получат изброените сектори е
значително по-голямо“, обясни Танева. И допълни, че „за да облекчим и
съответно да направим нашия отрасъл по-конкурентен и по-доходоносен, от
страна на Министерството се предприемат редица мерки за намаляване на
административната тежест, като например земеделските стопани ще имат
възможност за в бъдеще да подават своите заявления по електронен път“.
„Първите мерки, които имаме намерение да открием за прием още в първото
тримесечие на новата година са, мерките с най-голям интерес от страна на
земеделските стопани, а именно инвестиции в земеделието и млад фермер. В
предложението си за новата Програма за развитие на селските райони
общият бюджет по тези мерки е запазен“, каза министърът. По общинските
мерки, които също бяха с голям интерес през предишния програмен период,
ще имат възможност да се кандидатства с проекти за близо 638 млн. евро,
обясни още тя.
Дарик news
Община Стара Загора с приз „Работодател
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Община Стара Загора бе отличена с приза „Работодател - партньор на
Министерството на отбраната 2014 г.". Наградата се учредява за първи път,
като част от грижата на МО за социална адаптация към цивилния живот на
военнослужещите, които напускат състава на въоръжените сили.

На церемонията по връчването на наградите участваха секретарят на
Община Стара Загора Цена Велкова, зам.-министърът на отбраната
Десислава Йосифова, началникът на отбраната вицеадмирал Румен Николов,
постоянният секретар по отбраната Добромир Тотев, представители на
отличени институции и фирми от цялата страна.
Учредяването на приза „Работодател - партньор на Министерството на
отбраната 2014 г." е доказателство, че там където има силни институции и
личности, има и грижа за хората и тяхното бъдеще, подчерта Цена Велкова.
Тя поздрави организаторите и всички наградени от името на кмета Живко
Тодоров и подчерта, че Община Стара Загора винаги е давали шанс за
развитие на можещите и знаещи хора. Сред тях като доказани специалисти
са служителите, които са напуснали редовете на българската армия.
БНР
Община Търговище беше отличена за социален проект
публикувано на 19.12.14 в 10:43
Община Търговище получи награда от Министерството на регионалното
развитие за проекта „Изграждане на социална инфраструктура за услуги от
семеен тип”, реализиран по оперативна програма „Регионално развитие“. В
изградените два центъра за настаняване от семеен тип са настанени 27 деца
и младежи с увреждания от цяла Североизточна България.
В изграждането и оборудването на двата центъра са инвестирани над 1
милион и 400 хиляди лева.
Заместник-кметът на община Търговище Емине Якубова обяви готовността за
осъществяване на нов проект, който ще замени социалните услуги в Дома за
медико-социални грижи, които ще бъде закрит. Той се казва "Шанс за
щастливо бъдеще".
Процесът на деинституционализация в община Търговище, мога да кажа, че
върви добре. Подготвили сме и от 2015 ще започнем нов проект. Имаме
сключен договор, бенефициенти сме за нови социални услуги и там
инфраструктурата е готова, проектът се изпълнява от Министерството на
здравеопазването. До март месец на следващата година оборудването и
обзавеждането ще приключи и затова можем да се похвалим, че стоим добре
на националната карта за социални услуги и грижи за деца, обясни Емине
Якубова.
Община Търговище е бенефициент и по проект "Комплекс за нови
алтернативи", чието осъществяване ще започне през месец март следващата
година.
Агенция „Фокус“
Йорданка Фандъкова: Още две общински болници имат финансиране
по инициатива JESSICA, освен Първа градска болница
19 Декември 2014 | 17:46

София. Още две общински болници имат финансиране по инициатива
JESSICA, освен Първа градска болница. Това каза кметът на София Йорданка
Фандъкова на посещение в Първа градска болница, по повод представяне на
6 високотехнологични апарата за подобряване на медицинските услуги,
които са част от инициативата JESSICA, предаде репортер на Агенция
“Фокус” . „Това са Първа Акушеро-гинекологична болница „Св. София” и
Четвърта градска болница. Освен финансирането около 600 000 лева по
JESSICA, за ремонт и ново оборудване, вчера Общинският съвет прие моя
доклад за отпускането на още 250 000 лева, така че да може да се
ремонтира Неонатологичното отделение – ангажимент, който бях поела. За
Четвърта градска болница същата сума около 600 000 лева, която също
очакваме да бъде усвоена за подобряване условията в болницата”, допълни
Фандъкова.
„Моделът, за който настоявам е през последните години – лично аз не
еднократно съм подчертавала, че няма нищо лошо в това болниците да бъдат
търговски дружества, стига да се управляват добре, да бъдат самостоятелни,
да могат да взимат решения – тук работи и това го показват резултатите”,
допълни още тя.
Standartnews
С над 560 000 лв. Симитли въвежда система срещу горски пожари
17:06 ч.19.12.14
София. Община Симитли спечели финансиране за борба срещу горските
пожари. Кметът на общината Апостол Апостолов подписа в петък договора за
финансиране на проект „Интегриране на система за ранно известяване при
възникване на горски пожари на територията на община Симитли".
Той е на стойност 563 457,20 лева, средствата са осигурени по Програмата
за развитие на селските райони, мярка 226, като ще бъде изпълнен до края
на 2015 година. Инвестицията ще бъде реализирана в прилежащия общински
горски фонд, в землищата на всички населени места. Системата за ранно
известяване на пожари не изисква строителни дейности и използва текущия
горски
масив,
върху
който
ще
се
монтират
необходимите
за
функционирането модули. Там ще се поставят събирателни и ретранслаторни
модули, които ще бъдат имплантирани чрез неинвазивни технологии за
монтаж във високите части на дърветата - в короните. Системата ще бъде
свързана с координационен център при оператор.
„Това е успешен финал на 2014 година и в сферата на инвестициите в
общината ни, реализирани с европейски средства. Близо 50 милиона са
инвестирани в подобряване на инфраструктурата, спорта, културата,
административния капацитет, туризма по различните оперативни програми и
структурни фондове на ЕС от програмен период 2007-2013. В готовност сме с
проектни предложения и за новия програмен период за над 200 милиона
лева", коментира общинският кмет Апостолов.
БТА

Общинското ръководство на Перник обмисля стимули за коректни
данъкоплатци
19 декември 2014 / 17:15
Общинското ръководство на Перник обмисля да въведе стимули за коректни
данъкоплатци, съобщи кметът Иван Иванов. Инициативата цели да се повиши
събираемостта на местните приходи. Общината има несъбрани вземания в
размер на 6 млн. лева. В същото време просрочените й задължения
надхвърлят 12 млн. лева. До всички длъжници на общината ще бъдат
изпратени напомнителни писма. Кметът има идея да организира томбола с
награди за най-бързо погасилите дълговете си към общинската хазна.
Събираемостта на собствените приходи в община Перник през 11-те месеца
на годината е 59 процента. До октомври от такса "битови отпадъци" са
постъпили 5 336 524 лева.
Агенция „Фокус“
През програмен период 2007–2013 година област Шумен е усвоила
средства по шест оперативни програми
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Шумен. През програмен период 2007–2013 година област Шумен е усвоила
средства по шест оперативни програми, изключение прави само ОП
„Транспорт”, където няма сключени договори и реализирани проекти,
предаде репортер на Радио „Фокус” –Шумен. Данните по отделните
оперативни програми за програмен период 2007-2103 в област Шумен бяха
оповестени на пресконференция по рано днес. Има 237 проекта, като общият
процент усвояемост на безвъзмездната финансова помощ за областта е
38.41. 127 са приключилите проекти, прекратени са 23, 57 са проектите в
процес на изпълнение, а временно спрените проекти са три, а със статус
регистрирани са 26 проекта. Общата стойност на тези проекти е 303 930 921
лв., реално изплатени са 116 753 594 лв. ОП „Развитие на човешките
ресурси” е с най-много сключени договори- 89. Бенефициентите са 10.
Общата стойност на проектите е 9 865 607 лв., реално изплатени са 7 624
132 лв. Приключилите проекти по ОПРЧР са 52, прекратени са 7, в процес на
изпълнение са 27, регистрирани са 3. Относно бъдещето на Областните
информационни центрове, на координационна среща в Министерски съвет на
15 и 16 декември, е станало ясно, че Центровете ще продължат и през новия
програмен период, като ще бъдат финансирани по новата оперативна
програма „Добро управление”. В очакване на одобрение на новите
оперативни програми,, ОИЦ планира две обиколки по общини в периода
март-април-май, като в хода на представяне на одобрените оперативни
програми и актуални процедури за кандидатстване, ще представят
измененията в методиката за финансови корекции, както и платформата за
електронно кандидатстване и електронно отчитане на проекти. ОИЦ ще
продължи да работи активно на територията на град Шумен, с интензивен
график на срещи. Предвиждат се изнесени приемни през февруари в Бюрото
по труда. През периода януари- март са планирани посещения в
предприятия и фирми във връзка с новата оперативна програма „Иновации и
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БТА
Община Добрич обяви "зелен" телефон за кампанията "Избери жива
елхичка"
19 декември 2014 / 15:59
Община Добрич обяви "зелен" телефон, на който гражданите могат да
откликнат на апела "Избери жива елхичка - нека я засадим през новата
година заедно", съобщиха от кметската управа.Общината се включва в
кампанията на Министерството на земеделието и храните за опазване на
българската гора и природа. Живите коледни дръвчета през новата година
ще бъдат засадени в дворовете на училищата и в свободни площи край
жилищни блокове в Добрич, посочват от кметската управа. На зеления
телефон специалист на общината ще информира гражданите къде могат да
засадят своето дръвче.
БТА
В Хисаря са пуснати в експлоатация помпена станция и нова ВиК
мрежа, изградени със средства по ОП "Околна среда"
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В град Хисаря са пуснати в експлоатация помпена станция и ВиК-мрежа,
изградени със средства по ОП "Околна среда". Проектът е на обща стойност
31 572 802 лева и включва изграждане на битова и дъждовна канализация и
подмяна на водопроводната мрежа на трите квартала на града - "Момина
баня", "Веригово" и "Миромир", припомни при официалното откриване
кметът на община Хисаря Пенка Ганева. По думите й изграждането на
канализационна мрежа в трите квартала е необходимо условие за
постигането на пълна ефективност и оптимална експлоатация на изградената
пречиствателна станция на Хисаря. С този проект в Хисаря вече има 100процентова канализационна инфраструктура и всеки един дом и обществена
сграда са включени към нея, допълни Ганева. Изградени са 27 583 м канали,
1507 сградни отклонения, 898 улични оттоци и 596 улични разширения,
обяви заместник-министърът на околната среда Красимир Живков. В частта
"Водопровод" са реализирани 11 229 м, 71 противопожарни хидранта, 180
спирателни крана и 757 тротоарни спирателни крана,добави той.
Изпълнението на проекта ще допринесе за по-добрите условия за живеене,
опазването на околната среда и повишаването защитата на водите,
коментира още Ганева. По думите й осигуреното екологичното пречистване и
заустване на битовите отпадъчни води е сериозно конкурентно предимство
при привличането на инвеститори и развитието на местната икономика.

БТА
Туристически пакети и маршрути в региона на Кюстендил, Невестино
и Земен са разработени от трите общини по общ проект
19 декември 2014 / 15:32
Различни туристически пакети и маршрути, свързани с посещения на
исторически и културни обекти, природни забележителности, събития от
празничния календар в региона на Кюстендил, Невестино и Земен са
разработени в рамките на общ проект на трите общини. Те предлагат
възможност за ползване на балнео - и СПА процедури, и зимни спортове.
Основната цел на туристическите пакетите е осигуряване на адекватно
качество и атрактивност на предлаганите услуги. Резултатите от проекта,
носещ името "Стратегия Дантелетика"- Дестинация Кюстендил - Невестино Земен - природа, традиции и хилядолетна история", бяха представени днес в
Кюстендил. Проектът е наречен на името на древно тракийско племе,
населявало земите по средното течение на река Струма, днешните
Кюстендилско и Дупнишко поле, и планините западно от тях. Проектът е на
стойност 456 824,15 лева.
БТА
Стара Загора очаква израелски туристи и обмен на студенти с Израел
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Израелски туристи ще идват и в Стара Загора. Те могат да посещават
интересните обекти в града и да отсядат в СПА хотелите на Старозагорските
минерални бани, които са предпочитани от тях. Това е казал днес по време
на срещата си с кмета на Стара Загора Живко Тодоров посланикът на Израел
у нас Шаул Камиса Раз, съобщиха от старозагорската община.По думите на
дипломата през 2015 г. е необходима кампания, която да привлече повече
гости в региона. Според него когато политическата обстановка е стабилна и
в България има по-голяма сигурност, тук ще идват много повече израелски
предприемачи, ще има повече инвестиции в туризма, в икономиката, в
селското стопанство. Посланик Шаул Камиса Раз е съобщил още, че е имал
срещи в Тракийския университет с цел осъществяване на контакти с
израелски висши учебни заведения, за образователен обмен и размяна на
студенти. "Отличен е екипът, който ръководи града, готови сме да помагаме
при нужда", е отбелязал посланикът на Израел.
БТА
Нова техника за 450 000 лева купи община Монтана за депото за
твърди битови отпадъци край града
19 декември 2014 / 14:45
Нова техника на стойност 450 000 лева купи община Монтана за депото за
твърди битови отпадъци край града, което обслужва 12 общини от областите

Монтана и Враца, съобщи кметът Златко Живков. Техниката е произведена в
Германия - камион, тип мултилифт, електрокар и перфоратор за пластмасови
отпадъци. С нея поточната линия за сепариране на отпадъци ще може да
работи с постоянно натоварване и няма да спира, ще се постигне по-бърза и
по-качествена обработка на отпадъците, поясни кметът. Следващата стъпка
за модернизирането на изграденото преди 6-7 години депо за твърди битови
отпадъци е направата на площадка за преработка на строителни отпадъци.
Общината е получила разрешение от Министерството на околната среда и
водите и очаква средства, за да започне строителството, съобщи Живков.
Агенция „Фокус“
Общински съвет-Благоевград отхвърли предложение за изграждане
на газопровод, преминаващ през общински имоти в землището на
село Покровник
19 Декември 2014 | 14:07
Благоевград. Бурни дебати предизвика точка от дневния ред на общинското
заседание днес, свързана с одобряване на подробен устройствен план и
парцеларен план за газопровод, който трябва да премине през общински
имоти в землището на село Покровник, предаде репортер на Радио „Фокус” –
Пирин. Общинските съветници обявиха, че преписката не е законосъобразна
и е неокомплектована. Проектът за новия газопровод бе внесен като
предложение за гласуване и по време на редовна общинска сесия в края на
месец септември тази година, когато бяха внесени пет възражения в
общинска администрация за законосъобразността на парцеларния план. В
крайна сметка след дълъг дебат по точката бе решено предложението да се
върне в Общинска администрация за доокомплектоване и корекции. По
време на днешното гласуване „Против” се обявиха 17 общински съветници,
„За” гласуваха 12, петима се въздържаха. Преписката бе определена като
незаконосъобразна и неокомплектована и отново върната в Общинска
администрация.
БТА
Семейства, чиято къща бе разрушена при наводнението в Берковица,
получиха 10 000 лева от местната община
19 декември 2014 / 14:26
Четири семейства от Берковица, чиято триетажна къща бе разрушена от река
Берковска при наводнението на 4 септември тази година, получиха днес 10
000 лева от общината.Сумата връчи кметът на Берковица Димитранка
Каменова. Тя съобщи, че средствата са отпуснати с решение на общинския
съвет в Берковица. Каменова се поинтересува от какво имат нужда към
настоящия момент семействата и обеща съдействие от общината за
закупуването му и за отреждане на терен за строителство на нова къща. Тя
съобщи, че четирите семейства ще получат и още едно дарение от Германия
на стойност 2000 евро.

БТА
Общинският съвет в Плевен реши да се повишат цените на билетите и
абонаментните карти за тролейбусния транспорт в областния град
19 декември 2014 / 13:40
Общинският съвет в Плевен реши да се повишат цените на билетите и
абонаментните карти за тролейбусния транспорт от началото на 2015 г. Това
съобщи председателят на съвета Дарин Ангелов. Той посочи, че в момента
общинското дружество "Тролейбусен транспорт" е едно от най-добрите в
Плевен и в страната. С европейски средства купува нови тролеи, разширява
мрежата, предстои строителство на ново депо. Неговият управител инж.
Ангел Несторов аргументира необходимостта от повишение на цените с
увеличените разходи за поддръжка и амортизации. Решението е от 1 януари
цената на билета от 80 ст. да стане 1 лв., а абонаментните карти да
поскъпнат от 1 февруари средно с 10-12,5 на сто за различните категории
пътници. Единствено картите за учащите се няма да се увеличават - остават
с цена 14 лв. месечно за една линия и 16 лв. - за цялата градска мрежа. За
пенсионери до 70 години картата ще струва 10 лв., а над 70 години - 8 лв.
За една линия месечната карта за граждани ще бъде 40 лв., за всички линии
- 53 лв. Промените на цените са такива, че стимулират пътуването с карти, а
не с билети, коментира Ангелов. Цените за пътуване с тролейбусите в
Плевен не са променяни от 2012 г. Общинският съвет иска да развива
общинското дружество, а не да го фалира, заяви председателят му Дарин
Ангелов.
БТА
Община Тунджа назначи 20 безработни в засегнати от наводненията
села
19 декември 2014 / 12:45
Община Тунджа назначи 20 трайно безработни в 14 села, засегнати от
наводненията през този месец, съобщиха от общинската администрация.
Новоназначените ще са на 4-часов работен ден и ще изпълняват
задълженията на сезонни работници. Техните възнаграждения ще бъдат
изплащани със средства от регионални програми за заетост.
БТА
Три плевенски общини трябва да представят становища по идейния
проект за автомагистрала "Хемус" до края на януари 2015 г.
19 декември 2014 / 09:52

Три плевенски общини - Белене, Пордим и Левски, трябва да представят
становища по идейния проект за автомагистрала "Хемус" до края на януари
2015 г. Това реши Областният експертен съвет по устройство на територията,
съобщи пресцентърът на областната администрация в Плевен. На общините
им се предоставя цялата документация, която съдържа основните технически
характеристики за доизграждане на първия етап на проекта, касаещ трасето
през Плевенска област. Участък "3" е Летница-Александрово с дължина
29,080 км. Връзката с път III-301 е "полудетелина", без реконструкция на
съществуващото шосе. Магистралата пресича река Осъм и железопътната
линия Троян-Свищов. Участък "4" е от Летница-Александрово до БутовоПавликени е с дължина 33,2 км. като и тук връзката е с "полудетелина".
Следващият участък обхваща отсечката от Бутово-Павликени до Русе-Велико
Търново под село Катуница - дължина 32,611 км. Пресичането става
посредством "детелина" като първокласният път пресича магистралата с
пътен подлез. В тази част ще има три пътни възела. Допустимата скорост на
движение по автомагситрала "Хемус", заложена в проекта, е 140
км/час.Предвижда изграждане на две платна за движение с по две ленти с
ширина 3,75 м. всяка. Аварийните платна са по 2.5 м. във всяка посока.
Настилката ще бъде четирипластова.
БТА
В специални съдове се събира пепелта от печките на твърдо гориво в
Брезник
19 декември 2014 / 09:31
В специални съдове се събира пепелта от печките на твърдо гориво в
Брезник, съобщиха от общината.В началото на отоплителния сезон в града
са монтирани 20 съдове за пепел и сгурия. Те са обозначени с надписи,
регламентиращи предназначението им. Досега отпадъците от изгорелите
дърва и въглища се изхвърляли в контейнерите, или до тях. Тази практика
обаче често водела до възникване на пожари от остатъчна жар в пепелта. Тя
предизвиквала запалване на битовите отпадъци и отделяне на
токсини.Местната управа апелира гражданите вече да изхвърлят пепелта от
печките само в обособените за целта съдове. Инициативата се реализира по
пилотен прокт. Монтажът на ощеспециални съдове продължава до края на
януари.
Агенция „Фокус“
Откриха ученически дворец на спорта в Бургас
19 Декември 2014 | 15:17
София. Откриха ученически дворец на спорта в Бургас, съобщиха от
пресцентъра на общината.Комплексът е на три нива и предлага условия за
практикуването на много спортове. На първото ниво е разположен басейн с
размери 25 на 15 метра. В него ще се провеждат тренировки и състезания по
плуване и водна топка. Комплексът разполага с две многофункционални

зали. Голямата е предназначена за баскетбол, волейбол, хандбал, спортни
танци и художествена гимнастика. В по-малката ще се провеждат тренировки
по бойни спортове, фехтовка, йога, борба, има обособена и фитнес зона. Към
залите и басейна са изградени необходимите обслужващи помещения лекарски кабинети, стаи за треньори, душове, съблекални и санитарни
възли. Съоръжението разполага и с конферентна зала. В нея има специално
място, където се пазят завоювани в различни състезания купи и
награди.Ученическият спортен комплекс е с обща площ от 4 500 квадратни
метра. Стойността му е 3,9 милиона лева, осигурени от Община Бургас.
Съоръжението се намира в двора двете гимназии - ГРЕ "Г. С. Раковски" и ПМГ
"Акад. Н. Обрешков", които делят една сграда. При откриването му кметът на
Бургас Димитър Николов връчи символични ключове на директорите на
двете училища."Децата на Бургас са не само добри и красиви, но и
талантливи. Затова ние ще им осигуряваме най-добрите условия, за да се
развиват. Спортният комплекс ще работи всеки ден, за да може повече деца
да тренират. Благодаря на всички, които помогнаха при неговото изграждане
и мога да заявя, че всички неприятности и нерви по време на работата си
струваха", заяви кметът Димитър Николов. В новия спортен център ще се
повеждат всички ученически състезания от спортния календар на Общината.
Той ще приюти част от събитията в програмата за отбелязване на "Бургас Европейски град на спорта 2015".За откриването на новия комплекс беше
подготвена великолепна, прецизно синхронизирана програма, в която с
демонстрации се включиха ученици и състезатели от много спортни клубове.
Агенция „Фокус“
В Кюстендил бяха представени резултатите от проекта „Стратегия
Дантелетика”
19 Декември 2014 | 14:48
Кюстендил. В Кюстендил бяха представени резултатите от проекта
„Стратегия Дантелетика”, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил.
Проектът се реализира от общините Кюстендил, Невестино и Земен и
привлича туристите с природата, традициите и хилядолетната история на
региона. Десислава Алайкова - ръководител на проекта, обяви резултатите и
дейностите, извършени по него. Проектът е на стойност 456 824, 15 лева,
като според Алайкова той е изпълнен успешно. Направени са рекламни
материали, посетени са туристически борси и изложения. „Посетихме
изложението в Москва и Лайпциг, туристическата борса във Велико Търново,
„Вашата ваканция" в Бургас, посетихме и инициативата Зелени дни в
София”, заяви Десислава Алайкова. Проведени са инфотурове с журналисти
и туроператори от водещи агенции, а в края на миналия месец е проведен и
туристически форум. Координаторът на проекта Деница Димитрова допълни,
че като резултат от маркетинговите дейности са били разработени
туристически пакети, както и маршрути с различна степен на трудност,
подходящи за начинаещи и по-напреднали планинари и любители на
планинските терени. „На туристическите борси и изложения имахме
уоркшопове и с туроператори, които проявиха интерес към Дестинация
Кюстендил - Невестино - Земен и предстои тя да бъде включена в техните
сайтове, предложения и туристически пакети”, заяви Деница Димитрова.

Агенция „Фокус“
Кметове от населените места в района на Сатовча и Хаджидимово
обсъждат бъдещите си действия във връзка с изкупната кампания на
тютюна
19 Декември 2014 | 14:05
Сатовча. Кметове от населените места в района на Сатовча и Хаджидимово
ще обсъдят бъдещите си действия във връзка с изкупната кампания на
тютюна. Това каза за Радио „Фокус” – Пирин Арбен Мименов, председател на
сдружението на производителите на ориенталски тютюн. На срещата, която
започва след малко, ще стане ясно дали фирмите-изкупвачи са спазили
обещанията си за увеличаване на броя на комисиите и повишаване на
цената. Преди седмица във всички 72 населени места в района имаше едва
шест комисии от три фирми, а тютюнът се изкупуваше за 3 – 4, рядко до
5лева/кг. Цена под 5 лева е на пълна загуба, категорични са
производителите, които заявяват готовност и за протести.
Агенция „Фокус“
Кметът на Каварна Цонко Цонев: Пръстенът-убиец е едно от новите
археологически чудеса не само на България, но и на света
19 Декември 2014 | 13:32
Каварна. Пръстенът-убиец е едно от новите археологически чудеса не само
на България, но и на света. Това каза за Радио „Фокус” – Варна кметът на
община Каварна Цонко Цонев, по повод отритият на нос Калиакра пръстенубиец, който стана победителят в категория „Открития” на кампанията
Чудесата на България. Той посочи, че пръстенът е едно голямо
археологическо откритие от месец август миналата година. „Вече 11 години,
откакто аз съм кмет, на нос Калиакра се провеждат разкопки и миналата
година дадоха топ резултатът си. Намерен бе този пръстен, който е с касетка
за отрова и който е първото доказателство, че такива действия са
извършвани и по нашите земи”, каза още Цонко Цонев. По думите му,
находката е доказателство, че такива приспособления не са само митове,
легенди или пък че съществуват само във филмите, а наистина е имало хора,
които са си разчиствали сметките – политически или икономически по този
начин. Според кметът на Каварна това откритие е много интересно, защото е
разместило пластовете на историята, която хората знаят за Средновековието
на България. Цонев допълни, че това е един малък бронзов пръстен, който е
внесъл много въпроси, но и е дал отговори на някои въпроси. „Найинтересното е да се разбере, кой е използвал този пръстен и с какви цели.
Това е една мистерия, която възбужда въображението и фантазията на
хората. Може би и заради това пръстенът спечели, защото е мистичен, а и
нали знаете, че там където има смърт и убийства винаги има голям интерес.
Още повече, че пръстенът е сред най-новите открития на българската
археология. Освен това още миналата година американската археологическа

асоциация класира находката под №7 в Световните топ открития, което
означава, че пръстенът е от новите археологически чудеса на света, а не
само на България”, каза в заключение Цонко Цонев.
Агенция „Фокус“
3,2 млн. лв. струва проектът за саниране на четирите общински
училища в град Свищов
19 Декември 2014 | 12:23
Свищов. Три милиона и 200 хил. лева е стойността на проекта за саниране
на четирите общински училища в град Свищов. Това разказа за Радио
„Фокус” – Велико Търново зам.-кметът на Община Свищов Емил Димитров. По
думите му три от училищата са вече завършени, а четвъртото ще бъде
санирано в началото на следващата година. Последният проект се е забавил
заради спорове покрай обществената поръчка, но към момента всички
неточности са изяснени. Проектите се финансират по ОП „Регионално
развитие”. Средствата, отделени от крайдунаваската община като
съфинансиране са изплатени на 100%. През тази година Община Свищов е
реализирала много и значими проекти, свързани с подобряване на
административния капацитет. „Това е изключително важна сфера. Тук са
включени и социалните проекти, които от своя страна дават възможности на
хора в неравностойно положение да подобряват своята комуникация”,
обясни още Емил Димитров. Той е на мнение, че тези проекти също са
важни, макар и да нямат инфраструктурен характер.
Дарик news
Нова детска площадка за децата от "Комлука"
19 декември 2014 16:16
Кметът на община Сливен Кольо Милев откри днес обновена детска
площадка в квартал „Комлука”. Тя е предназначена за деца от 3 до 12годишна възраст. При реконструкцията й са демонтирани стари, счупени и
опасни пързалки, люлки, катерушки и пейки. Монтирани са нови четири
съоръжения - пързалка, люлка, клатушка, катерушка, 3 пейки,
ударопоглъщаща настилка под съоръженията, кошчета, информационна
табела и ограда. Предстои да се монтират и 3 съоръжения за деца с
увреждания - маса–пясъчник, игра „Телефон” и лабиринт. Площадката е на
стойност 25 082,46 лв. с ДДС.
Дарик news
Мерки за реките Мочурица и Мараш
19 декември 2014 10:27

И тази година община Стралджа бе домакин за провеждането на съвместно
заседание с участието на институции, отговорни за контрола по поддържане
чистотата
на
реките
Мочурица
и
Мараш.
Поводът
са
периодичните замърсявания на реките, вследствие на което рибата измира,
а хората, подавали многократно сигнали, губят доверие в институциите и
държавата, уточняват от общинския пресцентър. Екопроблемът засяга не
само община Стралджа, но и съседните Сунгурларе, Тунджа, Карнобат,
Ямбол.
Първите сигнали за отравяне на водата в стралджанския район са от 2003 г.
През 2007 г. е взето решение за мониторинг с последващи доклади, но
въпреки това през 2012 г. е отчетен поредният случай. Следва
проверка, резултатите от която показват отклонения от показателите. През
лятото на 2013 г. има сигнали за ново замърсяване и отново констатации за
отклонения в пробите. Кметът Митко Андонов предизвиква нова среща на
институциите в Стралджа за обсъждане на проблема, правят се усилия да се
разбере кой все пак е основния замърсител, но така и не се стига до
консенсус.
На 18 декември 2014 г. под ръководството на Митко Андонов, кмет на
община Стралджа, с участието на Иван Иванов, зам.- кмет и Анна Грозева,
еколог, специалисти от Басейнова дирекция Пловдив, РИОСВ Ст.Загора и
Бургас, община Карнобат, кметовете на селата Палаузово и Воденичане, се
проведе поредното съвместно заседание.
На базата на извършените поредица от проверки от Басейнова дирекция в
наблюдаваните 8 пункта, специалистите обобщават, че няма фрапиращи
високи стойности на показателите, запазва се тенденцията за лошото
състояние на реката по биологични и физикохимични показатели. От РИОСВ
Бургас представиха своята контролна дейност, която включва и периодични
санкции за нарушители по трасето. Има замърсяване на реката, необходими
са по-сериозни мерки за предотвратяване на това, категорични
са представителите на институциите.
Радослава
Петрова,
юрист
консулт
в
Басейнова
дирекция
Пловдив,
информира за намерението да се организира среща с
представители на евентуалните замърсители за обсъждане приложението на
по-строги индивидуални ограничения, които да бъдат постижими.
Като домакин на срещата, кметът Митко Андонов за пореден път припомни
хронологията на събитията, които вече имат десетгодишна история, без да се
намери решение. „Общината ще реагира винаги сериозно по този въпрос,
ще изискваме активна намеса от контролните органи, докато не се уверим,
че р. Мочурица и р. Мараш текат чисти, а районът ни е екологично чист” каза той.
Дарик news
Кметът на Добрич стана почетен член на Съюза на офицерите и
сержантите от запаса
19 декември 2014 16:39
Кметът на Добрич Детелина Николова е удостоена със званието „Почетен
член на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва“. Грамотата

за отличието заедно с членска карта и почетната значка на Съюза са
връчени официално на среща в общината от председателя на областната
организация на Съюза Кольо Димитров.
Кметът Николова е благодарила за високата чест като е пожелала на
членовете на организацията да продължават със същия дух и ентусиазъм да
отстояват националните традиции.
Освен представители на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и
резерва на срещата са присъствали членове на Съюза на военноинвалидите
и военнопострадалите и на Съюза на ветераните. От патриотичните съюзи са
благодарили на Община - Добрич за грижите и вниманието към техните
организации, чиято основна цел е съхраняване на историческата памет.
Дарик news
Кметът Костов даде тържествен обяд на ветераните от войните
19 декември 2014 07:59
Кметът на Шумен Красимир Костов даде днес традиционния предколеден
тържествен обяд на ветераните от войните. 78 са те в областта, 40 от тях са
от община Шумен.
На тържеството присъстваха още зам.-кметът по култура и образование
Живка Тонева, доц. д-р Радослав Узунов - председател на Съюза на
офицерите, сержантите от резерва и запаса и подп. Петьо Петров, началник
на Военен отдел Шумен.
С едноминутно мълчание ветераните почетоха своите другари, които вече не
са сред живите.
Мишо Йорданов, зам.-председател на Областния съвет на ветераните,
предаде на присъстващите поздравите на председателя на организацията
Иван Бончев, почетен гражданин на Шумен, който не можа да присъства на
тържеството. „Тези срещи, които правим, са проява на грижа и уважение от
страна на Община Шумен към достойно изпълнения ви дълг", каза Мишо
Йорданов и пожела живот и здраве на всички.
„Радвам се, че тези наши срещи са една устойчива традиция, която ние като
екип сме приели. Това е един много малък жест на нашата лична
признателност, на признателността на шуменци, за това, което сте дали и за
това, което продължавате да давате - с мъдростта си, с авторитета си и с
любовта си към Шумен", каза Красимир Костов в приветствието си.
Той разказа на ветераните за работата на кметския екип и общинската
администрация, за евро-проектите, които бяха реализирани през отиващата
си година и за тези, които предстои да бъдат стартирани през следващата.
„Строителството и развитието на Шумен ще продължи, насочваме
вниманието си към кварталите, за да придобие по-съвременен вид нашият
град. В основата на всичко е да продължим онова, което вие сте започнали.
Пожелавам ви здраве и по-дълъг живот, весели и щастливи празници", каза
в приветствието си към ветераните Красимир Костов.
Със свои изпълнения поздрав към ветераните поднесоха танцова формация
„Европа", вокална груха „Херсонита" и дует „Шанс".
Дарик news

Нова фитнес площадка радва старозагорци в парк „Тракия“
19 декември 2014 13:31
Най-новата фитнес площадка на открито в Стара Загора бе открита в парк
„Тракия". Инициативата е на двата Лайънс клуба в града - „Тракия" и
„Августа" и е подкрепена финансово от Община Стара Загора и Обществен
дарителски фонд.
Това е важна придобивка за града, подчерта зам.-кметът Иванка Сотирова.
„Само след няколко месеца, на метри от спортната площадка, ще бъде открит
Международният младежки център, където ще творят и работят младежки
екипи от цял свят. След реконструкцията на сградата на кино „Жельо
Диманов" и обособяването на спортните съоръжения, децата на Стара Загора
и гостите на града ще се чувстват прекрасно".
Комбинираните фитнес уреди са разположени в югозападната част на парк
„Тракия". Монтирани са хоризонтален и вертикален велоергометър, уреди за
стягане и укрепване на краката, за бодибилдинг, ходене и разтягане и др.
Общината подкрепи реализацията на проекта с осигуряването на терен и 9
хил. лв. от фонда за подпомагане дейността на неправителствените
организации.
Дарик news
Разкрити са работни места в новите социални услуги в Казанлък
19 декември 2014 07:34
Община Казанлък изпълнява Проект „Разкриване на резидентен тип
социални услуги в гр. Казанлък", финансиран по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г., чрез Европейски социален
фонд. Проектът се изпълнява в партньорство с Фондация „Сийдър".
В рамките на проекта през месец ноември беше извършен подбор на
персонала, който ще работи за предоставяне на две нови социални услуги от
резидентен тип - Център за настаняване от семеен тип и Защитено жилище в
гр.Казанлък. Назначени са управител, ръководител екип, двама ключови
социални работници и 11 социални терапевти-детегледачи. Сключени са
договори с приложни специалисти - рехабилитатори, медицински сестри,
психолози, педагози, които ще осигуряват специфична експертна помощ на
персонала и потребителите на услугите. През месец декември наетият
персонал премина поредица от обучения, вкл. въвеждащо обучение по
проект „Детство за всички", финансиран по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси".
През текущия месец стартираха посещения на институциите, от които ще се
извеждат деца и младежи с увреждания - потребители в двете нови социални
услуги от резидентен тип. При тези посещения наетият персонал събира
информация за всяко дете или младеж, които предстои да бъдат изведени от
институциите. Същевременно се изгражда отношения на доверие с
потребителите в новите услуги и се работи с персонала от институцията с
цел да се обмени информация за индивидуалните умения и нужди на децата
и младежите. По време на посещенията се изготвят индивидуални планове за

преход и реализирането на посещения с цел преместване на децата и
младежите от институциите в новите услуги в гр. Казанлък.
Дарик news
Турският консул в Кърджали: България е мост към европейските
пазари за турския бизнес
19 декември 2014 16:41
На първа официална визита в Кърджали пристигна генералният консул на
Република Турция в Пловдив Алпер Акташ. Той бе приет от областния
управител Илия Илиев, а по-късно и от кмета на общината инж. Хасан Азис.
„България е мост към европейските пазари за турския бизнес, а Кърджали е
регион с голям икономически потенциал. Турция се стреми към разширяване
на двустранните търговски партньорства. Инвестиции като „Теклас” и
„Шахинлер” са добър пример, но не са достатъчни. Би могло да са много
повече”, каза при срещата си с областния управител Илия Илиев турския
дипломат.
„Големите инвестиции се правят на места, където има голям потенциал, а
Кърджали е такова място”, каза пък пред кърджалийския градоначалник
Алпер Акташ. Той се ангажира да запознае турския бизнес с този потенциал
и да насочи инвестиционните намерения на представителите му към региона.
„Ако дойдат инвеститорите тук, ще дойде и работната ръка и работната
ръка”, подчерта Акташ.
Инж. Азис го е запознал с 5 общински проекта, които да послужат като
основа за реклама и презентация на региона в Южната ни съседка.
Кметът на Кърджали и консулът на Турция си размениха подаръци като
градочалникът подари на дипломата ахат от Родопите, а дипломатът върна
жеста със сервиз за кафе.
По време на посещението си при областния управител на Кърджали Алпер
Акташ, подобно на много свои предшественици, повдигна въпроса с визовия
режим и поиска правителството да предприеме стъпки за неговото
облекчаване. „Ако отпаднат пречките при издаването на визи, присъствието
на турски фирми у нас ще стане по-осезателно, а всяка събота и неделя
Кърджали ще е пълен с тамошни туристи”, прогнозира консулът.
Mediapool.bg
Община Разград дава още милион за ремонта на "Лудогорец Арена"
18:53 | 19.12.2014
Община Разград ще отпусне още 1 млн. лева за реконструкцията на стадиона
на футболния шампион "Лудогорец". Това съобщи кметът на града Денчо
Бояджиев.
По негови думи в момента по съоръжението се работи денонощно за
довършителните дейности по строителството на сектор Б, който ще носи
името на защитника Козмин Моци.

Правителството на Пламен Орешарски отпусна 3 млн. лв. за ремонта на
"Лудогорец Арена". Средствата са по публичната инвестицонна програма
"Растеж и развитие на регионите", която беше премахната от правителството
на Бойко Борисов.
На практика общината допълва недостигащото финансиране по поръчката.
Търгът беше спечелен от фирма "ЕИС – Строителна компания" с цена от 3.33
млн. лв. без ДДС – почти същата спрямо прогнозната. Компанията е
собственост на Евгени Руменов Огнянов и "БМФ Порт Бургас", собственост на
братя Домусчиеви, които са собственици на футболния отбор "Лудогорец",
сочи справка в Търговския регистър.
Срокът за изпълнение на поръчката е 180 дни и ако графикът бъде спазен,
се очаква да приключи през февруари.
Компанията изгражда монолитна стоманобетонна конструкция, като над
трибуните в сектор Б в момента се прави козирка от метална конструкция с
покритие от ламарина и поликарбонат, покриваща две трети от площта над
местата за зрители.
Ще бъдат обособени стъпаловидно разположени открити трибуни с 2355
седящи места и обслужващи помещения, разположени на две етажни нива
под трибуните - съблекални, душови помещения, стаи за треньора, допинг
контрол и др., както и технически, и помощни помещения за обслужване на
стадиона, сервизни помещения за посетителите.
След този етап ще започне реконструкцията и на останалите сектори.
Цялостната модернизация на стадиона трябва да приключи до края на 2015
г., а прогнозната й стойност е 20 млн. лева. За нея собственикът на
"Лудогорец" Кирил Домусчиев обеща да даде 16 млн. лева и изиска
останалите 4 млн. от общината и държавата.
Mediapool.bg
Данъчната кампания за 2015 г. в София ще започне месец по-рано
10:18 | 19.12.2014
Данъчната кампания за 2015 г. в София ще започне с един месец по-рано от 1 февруари, за да имат столичани повече време да платят местните
данъци с отстъпка от 5%. Това съобщи заместник-кметът по финанси Дончо
Барбалов.
Намалението ще бъде от началото на февруари до края на април, остава
възможността и за разсрочено плащане. Досега обикновено данъчната
кампания започваше около 1 март.
Също така се подготвя възможност писмото с начислените данъци да
пристига по електронен път, а не на хартия. Обмисля се вариант гражданите
да дават електронен адрес в онлайн системата на общината по партиден
номер.
И през 2015 г. няма да има промяна на данъците за столичани.
Събираемостта на приходите от местните данъци за тази година е 91% до 19
декември. Очакванията са до края на годината тя да достигне до 95 на сто.
Това е най-добрият резултат от началото на мандата, уточни Барбалов.
Standartnews

Актуализираха бюджета на Варна за 2014 г.
15:25 ч.19.12.14
Варна. Бюджетът на община Варна за 2014 г. бе актуализиран с ръст над 7
млн. лв. спрямо приетата макрорамка от 222 млн. лв. Решението бе взето по
време на последната сесия на Общинския съвет за декември. 33 от
общинските съветници гласуваха със "за", 2 бяха "против" и 8 се
въздържаха.
Актуализираният бюджет на Варна за тази година вече възлиза на малко над
229 млн. лв. при първоначално заложени 222 млн. лв.
Съветници от групата на БСП гласуваха с "въздържал се". Те смятат, че за
втора поредна година актуализацията е приета в последния момент и без
дебати за нейната необходимост.
"Разлика с представените сега цифри със сигурност ще има и в отчета, който
ще бъде представен след няколко месеца", каза Пламен Начков от БСП. И
изтъкна, че приходите от данъка върху превозните средства и туризма са
паднали с по около 300 хил. лв. като липсва ясно обяснение каква е
причината за спада в събираемостта им.
Актуализацията с около 7 млн. лв. беше мотивирана от общинската
администрация с получените субсидии и парите, отпуснати от националния
бюджет за сферата на образованието.
Завишените субсидии, получени през държавния бюджет са предвидени като
разходи за учебници и помагала, за ремонт на материалната база в
училищата, безплатен транспорт на ученици до 16 години и стипендии, стана
ясно от Общинския съвет.
Standartnews
Община Струмяни се бори за IT проект на годината
08:49 ч. 19.12.14
Община Струмяни участва в надпреварата за IT проект на годината 2014,
организиран от вестник „Computerworld България". Той е реализиран с
финансовата
подкрепа
на
Оперативна
програма
„Административен
капацитет" в периода 2009-2010 г. Целта му е постигане на по-добри услуги
за гражданите и бизнеса в общината чрез използване на нови технологични
възможности, като бе отличен през ноември тази година от Управляващия
орган на ОПАК.
„Трябва да се отбележи, че не е важна само реализацията на един проект, а
и продължаването му и използването на неговите резултати и развитието му.
Технологиите трябва да се използват за удобство на гражданите и бизнеса",
заяви IT специалистът на общината Стоян Петков.
Това може да стане с много усилия и с не толкова много средства. Община
Струмяни е сред първите в България, която предлага възможността
електронно заявена услуга да се заплати с придобилите вече популярност
среди за разплащания ePay и EasyPay. Така се стига до разширяване на
вариантите за плащанията на задълженията за местни данъци и такси от
всяка точка в България, а чрез ePay - през интернет от цял свят.

„Проектът е реализиран в услуга на гражданите и фирмите. Всички могат да
се възползват от удобството да плащат своите задължения по най-лесния за
тях начин, без да се налага да се идва в Струмяни, Микрево или Илинденци,
където това също е възможно, но само в рамките на работния ден",
коментира общинският кмет Емил Илиев.
БНР
Полицаи ще обикалят и нощем селата от община Враца
публикувано на 19.12.14 в 15:30
Поне веднъж седмично полицаи ще обикалят през нощта всяко село в
община Враца. Това решение бе взето днес на среща между кметовете и
кметските наместници от региона и представители на полицията, съобщават
от Общината. Предложението дойде от секретаря на с. Бели извор Марияна
Алипиева и бе подкрепено от кметовете. Темата на дискусията, която бе
водена от кмета на общината Николай Иванов, бе намаляване и превенция
на битовата престъпност. От страна на полицията в срещата взеха участие
Иван Кирилов- директор на Областната дирекция на МВР- Враца, Димитър
Газибарски - началник на Районно управление "Полиция", Венцислав
Петров- началник сектор "Охранителна дейност", Силвия Берчева- началник
на Полицейски участък "Дъбника" и полицаите Момчил Иванов и Сашка
Таскова. Всички кметове благодариха за бързата реакция на полицията при
всеки възникнал сигнал и за доброто сътрудничество.
"Искам пред вас да благодаря на Областната дирекция на МВР и на РУ
"Полиция" за съдействието, което ни оказаха през тази година"- каза кметът
Николай Иванов.
В края на дискусията комисар Иван Кирилов каза, че това е само една от
регулярните срещи между полицията и представителите на населените места
от региона. Подобни срещи вече са проведени в почти всички общини от
Врачанска област, с изключение на община Криводол, където предстои,
допълват от Общината.
БНР
Ремонтират минимум 40 улици в Разградско
публикувано на 19.12.14 в 15:21
„Вече е задействана процедурата по усвояване на банковия кредит от 7 млн.
лв., изтеглен от община Разград, който ще бъде насочен към подобряване на
инфраструктурата ”, обяви днес кметът Денчо Бояджиев. През пролетта ще
започне основен ремонт на най-малко 40 улици в Разград и останалите
населени места на общината. Част от парите ще бъдат вложени в други
довършителни дейности по инфраструктурата. Паралелно с това през 2015
година трябва да приключи цялостната реконструкция на централната
градска част по стартиралия вече проект, който е на стойност 5 млн. лв.

БНР
За втора поредна година община Гърмен организира инициативата за
подпомагане на децата сираци „Да подадем ръка”
публикувано на 19.12.14 в 11:40
За втора поредна година община Гърмен организира инициативата за
подпомагане на децата сираци „Да подадем ръка”. Тази година тя ще се
проведе под надслов „По-щастливи празници за децата сираци“.
Финалът на инициативата е на 19 декември в читалище „Искра“. Там от 14
часа ще има коледен базар, в който всеки желаещ може да участва със свое
произведение – предмет, сувенир или кулинарно изкушение, в 16ч ще
започне благотворителен концерт, с участието на Ирина Паскалева, Снежина
Андреева и Иван Гоцев. Всеки желаещ да помогне в благотворителната
инициатива, може да го направи с дарения на парични средства в кутиите,
които ще бъдат разположени на Коледния базар или по Банкова сметка. През
миналата година, чрез тази инициатива, се събраха 6 300 лв., които
подпомогнаха 42 деца сираци от общината.
БНР
В село Баница- от бедствието към празниците
публикувано на 19.12.14 в 11:32
Село Баница е във Врачанския край. През лятото ги сполетя бедствиенаводнение, последствията от което все още преодоляват бавно. Кметът
Любен Нинов казва, че са разчитали единствено на себе си в тежката
ситуация. Направени са около 2 км защитни диги, а улиците, разрушени от
водната стихия, са насипани с камъни. Това каза кметът Любен Нинов:
"Ние сме може би единственото село, което приключи с щетите от
бедствието, защото не чакам други, а със собствен труд и техниката, която
ми дадоха се справих. Изградихме защитни диги около 2 км южно от селото,
да го защитим, ако има нови наводнения. Около 2 км улици сме настлали с
камъни, изчистихме площада, плочките останаха. Но е трудно- никакви пари
не се отпускат"- поясни Любен Нинов. И скромно отбелязва, че има принос и
в спасяването на човешки животи от водното бедствие.В село Баница си имат
спортен комплекс със собствен басейн с минерална вода, както и по-малък
детски басейн. Доскоро кметът стопанисваше обектите и е убеден, че ако от
Община Враца го отдадат на концесия, това ще доведе до разграбване на
базата. За зимния сезон кметът Любен Нинов се шегува, че ако
температурите паднат достатъчно, могат да напълнят басейна и да го ползват
за пързалка. А иначе- по-сериозно към зимната подготовка, кметът е уверен,
че проблеми със снегопочистването няма да имат. Защото е "врял и кипял" в
кметската професия, и знае как да се оправя в екстремни ситуации.
"Не очаквам проблеми със снегопочистването, договорите са сключени. През
селото минава и пътят за Оряхово, затова трябва да се поддържа добре. Ние
сме в падина и често се заледява, а когато това стане, аз дирижирам нещатав центъра- полиция, идват от бедствия и аварии хората, опесъчава се и така

спасяваме положението. Не допускаме повече от един час забавяне да има,
никога не сме се излагали пред хората"- похвали се кметът.
В селото гледат и към идващите празници. Макар трудните времена, хората
от Баница ще се съберат на общоселско тържество. А за хората си Любен
Нинов казва, че са добри и трудолюбиви хора, и заслужават истински
празник.Още за село Баница може да чуете в звуковия файл.
БНР
Ремонтират центъра на Дулово през следващата година
публикувано на 19.12.14 в 08:42
Центърът на Дулово ще е на дневен ред през следващата година“ - каза за
Радио Шумен кметът на общината д-р Юксел Ахмед. В бюджета за 2015 г. са
заложени 838 000 лв. от средствата за капиталови разходи, които ще се
вложат в ремонт на площада в общинския център, ремонт на паметника на
загиналите дуловски граждани, ще се реновират Младежкият дом и
площадът около него, както и този около църквата. „Решили сме обликът на
центъра да се промени в положителен план”, коментира още д-р Юксел
Ахмед. 141 000 лв. са заделени за общинската пътна мрежа, а със 335 900
лв. ще се ремонтират кметства и общински сгради по селата в общината.
„Това, което сме предвидили през последните три години, като разход за
капиталови, сме го изпълнявали. Надявам се да е така и догодина. Просто
ние залагаме на реални неща, съобразявайки се с бюджета, с който
разполагаме, не разчитаме на кух бюджет“, допълни д-р Ахмед.Бюджетът на
общината за следващата година е в размер на 13 млн. лв. Кметът на община
Дулово д-р Юксел Ахмед уточни, че до края на настоящата година всички
общини ще получат задържаните 5% от държавната субсидия. „Със
средствата ще платим по-спешните сметки за електричество и към
доставчици”, допълни Юксел Ахмед.
Агенция „Фокус“
Н.Пр. посланикът на Израел Шаул Камиса Раз бе на официално
посещение в Бургас
19 Декември 2014 | 21:49
Бургас. Посланикът на Израел Н.Пр. Шаул Камиса Раз и Почетният консул на
Израел в Бургас Орлин Мандов бяха на официално посещение в Областна
администрация Бургас. Това съобщиха от пресцентъра на Областна управа –
Бургас. Визитата беше съвместна с областния управител Вълчо Чолаков и
кмета на Бургас Димитър Николов. Пред журналисти Н.Пр. Посланикът на
Израел акцентира върху добрите взаимоотношения между двата народа. Той
заяви, че Бургас и южното ни Черноморие са привлекателни и интересни
дестинации за израелския турист, като допълни, че това не се изчерпва само
в ценово измерение, а и заради природата и гостоприемството на българския
народ. Освен това израелският турист вече има интерес и към дестинации в
България, които предлагат зимен туризъм и към вътрешността на страната.

Н.Пр. прогнозира, че туристпотока от Израел към Черноморието ни ще се
увеличава.
Посланикът Шаул Камиса Раз заяви, че има реален интерес на предприемачи
от Израел, които искат да развиват бизнеса си в Бургас и региона.
Областите,
в
които
той
определи
инвестиционния
интерес,
са
здравеопазване и туризъм. Образование е другата област, в която са
създадени добри практики. Вече се работи по съвместни проекти между
университетите в Бургас и Хайфа, за да могат израелски студенти да учат в
Бургас и други български градове и обратно. На пресконференцията стана
ясно, че Израел ще изгражда и оборудва четири модерни онкологични
центрове в България, два от които ще са в София. В тази връзка кметът на
Община Бургас Димитър Николов прикани Н.Пр. Шаул Камиса Раз да
съдейства единият от останалите два онкологични центъра да е в Бургас.
„Той е голям приятел на града ни и винаги е готов да помогне”, каза още г-н
Николов.
Н.Пр. Посланика на Израел Шаул Камиса Раз, обяви че предстои
побратимяване на гр. Бургас с израелския град Хамиса с цел задълбочаване
на доброто сътрудничество в областите на здравеопазването, туризма,
културата и др.
Вечерта всички заедно ще запалят четвъртата свещ за почитания еврейски
празник Ханука, като преди това този ритуал е извършен в София, Пловдив
и Стара Загора.

