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Връчиха първите годишни туристически награди
Национален фолклорен събор „Леденика“, община Враца спечели първо място в категория
„Духът на България“ на Годишните награди в туризма за 2016 г. с 19, 62% от вота на гласувалите
. Отличието бе връчено на официална церемония в Централния военен клуб, организирана от
Министерство на туризма. Статуетката бе връчена на кмета на Община Враца Калин Каменов.
"Много е трудно в един беден край да създаваш условия за туризъм, но ние имаме голяма
амбиция, самочувствие и желание да възродим нашия край, а с какво по-хубаво от това, което
ни е съхранявало през годините - българският дух", каза Каменов. "Бъдете здрави и обичайте
България", пожела на присъстващите той. Община Русе спечели отличието „Община на 2016
година за културно-исторически туризъм“ на Годишните награди в туризма за 2016 година,
предаде репортер на Агенция „Фокус“. Община Русе събра 41,74% от вота на гласувалите.
Втората позиция е за Община Стара Загора (13,34%), а третата – за Община Пловдив (13,05%).
Статуетката получи Димитър Наков, заместник кмет на Русе. Министърът в оставка Николина
Ангелкова поздрави победителя. "Заслужавате тази награда", каза тя. Зам.-кметът заяви, че за
него е изключително удоволствие да получи наградата именно в тази категория, която отразява
усилията, които полагат и пътят на успеха, по който Общината върви. Останалите номинирани
в категорията бяха Общините Благоевград, Елена, Карлово, Копривщица, Кърджали, Мездра,
Приморско, Сливница, Тутракан. Община Варна бе отличена с първо място в категория
„Община на 2016 година за морски туризъм“ на Годишните награди в туризма. Тя спечели над
35% от гласовете. Наградата получи зам.-кметът на Община Варна Коста Базитов. Той поздрави
министър Ангелкова за това, че само две години след създаването на Министерство на туризма
вече има и Годишни награди.,Останалите номинирани в тази категория бяха Община
Приморско, която остана на второ място с 26,49%, Община Каварна (20,94%) и Община Царево
(16,60%). Община Банско спечели първо място в категория „Община на 2016 г. за планински
туризъм“. Второто място зае Община Смолян (24.67%), а третото Община Лъки (15.86). Кметът
на Банско Георги Икономов прие наградата и благодари на всички, които са подкрепили
Банско в гласуването, както и на всички банскалии, които са помогнали градът да е превърне в
предпочитана дестинация за туристи от целия свят. Останалите общини, номинирани в тази
категория бяха Доспат, Петрич, Сапарева баня и Чепеларе. Отличието за „Община за балнео и
СПА туризъм“ на 2016 година спечели Община Велинград с 56.83%. На второ място остана
Община Поморие (21,37%), а на трето Община Сапарева баня (13,57%). Корените на България –
община Шумен, община Велики Преслав, община Каспичан“ спечели приза в категория
„Туристическа дестинация“. Статуетката получи лично кметът на Шумен Любомиров Христов.
Кандидатурата е подадена от община Шумен, а „Корените на България“ събра 27,40% от вота
на гласувалите. Второто място бе присъдено на Община Русе (24.96%), а третата позиция зае
Община Пловдив (15.78%). Останалите номинирани в категорията бяха: „Пъстрото лице на
Добруджа – община Добрич, община Добричка, община Балчик, Община Каварна; Община
Априлци; Община Банско; Ивайловград – Южната приказка на България и Община Сапарева
баня. На церемонията по връчване на първите годишни награди в туризма, освен министърът
на туризма Николина Ангелкова присъстваха и министърът на околната среда и водите
Ивелина Василева, министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, посланици,
представители на местната и парламентарната власт.
ГРАДЪТ

Иновативна система за паркиране и управление на трафика в градска среда в Хасково
В Хасково започна шестмесечно тестване на иновативна система за паркиране и управление на
трафика в градска среда, съобщи общинската администрация.
Технологията е разработена от стартъп компанията "nLimit Solutions". Тя позволява на водачите
на превозни средства да локализират свободните паркоместа и в рамките на 10 минути да
пристигнат на резервираното място на паркинга. Това ще става чрез инсталирано на смартфон
мобилно приложение.
През софтуера ще може да бъде и плащано за престоя през дебитна или кредитна карта или
чрез сканиране на билета от паркометъра.
Общината ще има възможност да тества приложението напълно безплатно, а опцията е и за
дългосрочно сътрудничество и внедряване на технологията при успешни проби. Тя ще
гарантира и по-добрата събираемост на таксите от паркингите и повече удобство за
шофьорите.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Пазарджик: Община Пещера ще получи 2 млн. лв. за реконструкция и рехабилитация на
улици и пътища
Община Пещера ще получи 2 млн. лв. за реконструкция и рехабилитация на улици и пътища, с
постановление от 16 декември на Министерски съвет, съобщи за Радио „Фокус“ – Пазарджик
Стоян Йовчев от общинската администрация в Пещера. С тези 2 милиона лева ще бъде
ремонтирана една проблемна улица в Пещера, а именно ул. “Хан Пресиян“, която хората
приемат за околовръстно шосе. По думите на кмета Николай Цайчев през годините там са
направени много и различни по вид дейности, които са компрометирали изключително много
цялото трасе. То на практика няма цялостна настилка, а представлява комбинация от
множество кръпки, които всяка година се увеличават. Градоначалникът допълни, че проекти за
близо още 8 милиона лева са на етап оценка по Програмата за развитие на селските райони.
Проектите са за рехабилитация на 7 улици в населените места и пътя от Пещера до „Св.
Константин“.
ТОПНОВИНИ
Община Русе планира преобразяване на улиците и тротоарите с 30 млн. лв., 1/3 от които
кредит и подмяна на осветлението с 8 млн. лв.
Спазваме стриктно нашата програма. 2016 г. бе много важна – годината на организацията на
бъдещата работа. Планирахме и дори стартирахме някои от основните инфраструктурни
промени в Русе, които предстоят през 2017 г.
Това заяви днес на нарочна пресконференция кметът на Русе Пламен Стоилов, който отчете
най-важното от изминалата година за градаа и предстоящото през следващата.
„В края на 2016 г. изпълнихме планираното – в ход са всички проекти по инфраструктурната
програма. Имаме гарантирани над 100 млн. лв. инвестиции, които през 2017 г. ще влязат
реално в града – инвестиционна програма на Община Русе, двете програми за саниране, както
и трансграничното сътрудничество, по което ще се финансира надграждането на кейовата
стена от пасарелката до бившия Техникум по облекло до Конския плаж под Гранд хотел „Рига“.
Кеят, Придунавски булевард, инфраструктурата в квартал „Родина“, обновяването на

училищата „Христо Ботев“ и „Баба Тонка“ са сред най-важните проекти, които предстоят,
отчете Стоилов.
Зам.-кметът Димитър Наков поясни и дейностите по обновяване на „Придунавски булевард“,
който предстои да стане двупосочен, като бъде разширен и в района към Речна гара да се
направи по-малък наклон. Целта е до тази част от града да има достъпен обществен транспорт.
В строително-ремонтните дейности там ще се използва и метода на т.нар. армонасипни стени,
който ще гарантира сигурността и целостта на пътя и на сградите около него.
Очаква се сключване на договор за обществена поръчка и начало на дейностите по ремонта на
"Придунавски булевард" да се случат до средата на 2017 г.
Зам.-кметът Наков и арх. Живка Бучуковска увериха, че е помислено и за естетиката при
оформянето на важната за всички крайбрежна зона.

Предвидена е и нова транспортна схема. Към момента текат все още проучвателни дейности в
тази връзка. Това важи и за подобряване на обществения транспорт, като плановете са за целта
той да е изцяло общински.
С кредит от 10 млн. лв. ще се осигури 1/3 от финансирането на ремонт на всички улици и
тротоари в града. Наред с това чрез ОП „Комунални дейности“ благоустрояването в тази област
ще се осигури през следващите години.
„На 6 януари трябва да има обществено обсъждане по темата за кредита. Предстои този
въпрос да се обсъди и гласува и от Общинския съвет“, поясни впоследствие Пламен Стоилов.
Той добави в тази връзка, че към момента Община Русе няма никакви задължения и
просрочени заеми, като е получил адмирации за финансовата си дисциплина от различни
институции.
Наков увери, че се работи и по уличната регулация в района на бул. "Родина", който също има
нужда от ремонт.
Предстои и тотална подмяна на уличното осветление, като Стоилов даде за пример
монтираното осветление по булевард „България“. Извършено е енергийно обследване.
Общината ще кандидатства за безвъзмездно финансиране по Националния доверителен
екофонд. Прогнозната стойност е около 8 млн. лв., с които до 2019 г. трябва да е обновено
осветлението в целия град и малките населени места в Общината, поясни зам.-кметът Страхил
Карапчански.
По отношение на спорта кметът Стоилов маркира успешното приключване на програмата „Русе
– Европейски град на спорта 2016“, както и работата по ремонта на Градския стадион, успехите
на футболния клуб „Дунав“, който се завърна в елита след 25-годишно прекъсване и заема
шесто място след 19 срещи в Първа лига. Не бе пропуснат и проектът „Дракончета“, който
работи за осигуряване на още по-широка основа за развитие на футбола в Русе.
ТОПНОВИНИ
На близо 10,5 млн. лева възлиза бюджетът на Община Тервел за 2017 г.
На 10 456 059 лв. възлиза проектът за бюджет на Община Тервел за 2017 година, съобщи
заместник-кметът Дияна Илиева. Тя подчерта, че и през следващата година ще се запази
тенденцията Общината да разчита изцяло на външно финансиране, като европейски проекти и

други източници на финансиране, за да изпълни инвестиционната си политика. Устойчивият
във времето, но ограничен размер на местните приходи, не позволява разширяване на
публичните услуги и реализиране на голяма инвестиционна програма, посочи зам.-кметът.
Разчетите сочат, че бюджетът за 2017 година не се отличава от тазгодишния – нито по
отношение на дейностите, за които общината получава финансиране от републиканския
бюджет, нито за тези, които се издържат от местните общински приходи. Със 71 200 лв. помалко в сравнение с миналата година е държавната издръжка на образованието – училища и
заплати на детски градини. Причината е намаляващият брой на децата и учениците в общината
– процес, който тече в цялата област Добрич. По-малко са средствата за здравеопазване детска ясла и училищно здравеопазване.
С 6 400 лв. повече са средствата за читалищата, а с 3200 лв. – за дома за стари хора. Всички
държавни дейности, които изброихме – училища, детски градини, читалища, ясли, дом за стари
хора – не могат да се справят с издръжката си само с помощта на средствата от държавния
бюджет. Те получават допълнително средства от общината, някои имат и собствени приходи от
такси, наеми на земи и пр.От републиканския бюджет Община Тервел ще получи през идната
година общо 7 646 700 лв. – с 48 200 лв. повече от миналата година.
От местни данъци, такси, наеми на земи и други общински активи, Община Тервел планира да
получи през 2017-та година 2 809 359 лв. Сумата е съизмерима със събраната до момента за
2016-та. Тези средства обслужват всички дейности на общината – детски градини и ясли,
извънкласни форми за работа с деца, социални услуги, прояви от културния и спортния
календар, улично осветление, текущи ремонти на всякакъв вид публична инфрастру ктура,
чистота, озеленяване, пенсионерски клубове, ученически транспорт, екологични дейности,
работа на администрацията, ритуали, музей, подпомагане на църкви и джамии и всякакви
други начинания в полза на обществеността.
Разликата между бюджет 2016 и бюджет 2017 се крие във вътрешния баланс между разходи за
възнаграждения на заети в общината и звената към нея и другите общински дейности. За
увеличаването на минималната работна заплата, което следва да доведе до увеличаване на
възнагражденията на останалите служители не е предвиден компенсаторен механизъм в
републиканския бюджет. Така разходите за заплати ще нараснат значително и това ще доведе
до намаляване на средствата, които традиционно общината влага в други дейности – текущи
ремонти,материали и услуги от всякакъв характер.
ДНЕВНИК
Нов сайт ще има Столичната община от 2017 година
Столичната община ще бъде с нов сайт от 2017 г. Той ще обедини сайтовете на Общинския
съвет, кмета на София, Столичния инспекторат. На него гражданите ще могат да намират
информация за всички ремонти и промяна на движението в София. Порталът бе представен от
заместник-кметът на София по "Законност, координация и контрол" Ралица Стоянова. Новият
портал не залага толкова на текста, колкото на визуалните елементи, обясни тя. По думите й
дизайнът на сайта е разработен в "цветовата стилистика, характерна за общината". Всъщност
това е светлосиният цвят. Стоянова повтори няколко пъти, че новата интернет страница е
технически готова, като в момента се "изпълва с информация". Въпреки това на официалната
презентация на сайта не беше казано кога ще бъде готов, нито колко е струвало изработването
му. Пред "Дневник" Стоянова обясни, че се очаква новият сайт да бъде пуснат в началото на
2017 г. За него общината е платила 200 хиляди лева. Обществената поръчка за избор на

изпълнител е обявена през март 2015 г., като срокът за изпълнение е бил 330 дни. "На два пъти
спирахме поръчката, за да се появят повече кандидати", обясни Ралица Стоянова забавянето на
процедурата. Справка на сайта на агенцията за обществени поръчки показва, че на конкурс за
изработването на портала се е явила само една фирма, която е и избрана.

Страницата на Столичния общински съвет ще отразява бъдещите заведения, нормативната
уредба, архив и информация за общинските съветници. Новият портал на Столична община ще
има и английска версия за туристи.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Дончо Барбалов зам.-кмет на Столична община: Политическата ситуация и евентуални
политически сътресения няма да окажат влияние върху изпълнението на бюджета на
Столична община
Политическата ситуация и евентуални политически сътресения няма да окажат влияние върху
изпълнението на бюджета на Столична община както за тази, така и за следващата, коментира
Дончо Барбалов зам.-кмет по финансите на София за Радио "Фокус". „На този етап не се
предвиждат нови заеми през 2017 година. Все пак трябва да сме предпазливи с приемането на
нови заеми. Единственото изключение, което се обсъжда е свързано с инсталацията,
изграждане на RDF, където предстои да се установи окончателният разме р на гранта, който
бихме могли да получим и разликата ще се трябва да се до финансира най-вероятно чрез
заеми и средства, така че това на този етап е единственият заем, който предвиждаме.
Предстои да видим точният размер, в момента се приключват анализите за разходи-ползи“,
коментира Дончо Барбалов. Той допълни, че изпълнението на бюджет 2016 на София е много
добро. До сега Столична община е изпълнила 95-96% от годишния бюджетен план и отчита
почти 100% изпълнение на някои видове данъци.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Евгени Крусев, зам.-кмет на София: 16 млн. лева са предвидени за изграждане на улици,
булеварди и пробиви през 2017 година
За изграждане на улици, булеварди и пробиви по инвестиционна програма са предвидени 16
млн. лева за 2017 година. Това каза зам.-кметът на София с ресор „Транспорт“ Евгени Крусев по
време на откриването на семинара „Проект за бюджет на Столична община за 2017 година“,
предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Включени са бул. „Монтевидео“, разширението на бул.
„Тодор Каблешков“ от „Братя Бъкстон“ до „Цар Борис III“, посочи той и допълни, че се залага и
на връзката със Северната скоростна тангента. „На бул. „Шипченски проход“ предвиждаме и
велотрасе, което да може в един бъдещ момент да бъде свързано с велосипедната мрежа на
кв. „Дружба“, която да бъде доведена до центъра на града“, обясни Евгени Крусев. „Предстои
стартирането на строителството на метродепото, което ще бъде разположено на територията
на автобусното поделение в Землене. Къртицата, която ще прокопае тунелите в самия център
на града, е доставена и се сглобява. Очакваме в края на февруари или март да започне своята
работа“, поясни зам.-кметът. „През 2017 година очакваме да започне доставката на 28 нови
трамвая, модернизирани от град Базел, които да се движат по различни линии на обществения
транспорт. Те са с нископодова секция, така че да се осигурява по-добър достъп на хората с
неравностойно положение“, каза още Евгени Крусев.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“

Зам.-кметът Дончо Барбалов: 927 млн. лева са очакваните приходи на Столична община за
2017 г.
Общите приходи на Столична община очакваме да са в размер на 927 млн. лева, където влизат
и делегираните държавни дейности, при които имаме увеличение с 28,5 млн. лева. Това каза
зам.-кметът на София по направление „Финанси и стопанска дейност“ Дончо Барбалов по
време на откриването на семинара „Проект за бюджет на Столична община за 2017 година“,
предаде репортер на Агенция „Фокус“. „В първите дни на януари ще знаем точно как сме
приключили 2016 година, при нужда бихме актуализирали приходите, предвиждаме
увеличение с 18 млн. лв. на данъчните приходи на общината за 2017 година“, посочи той и
уточни, че общото увеличение в неданъчните приходи, което се предвижда е 165 хил. лева.
„Предвиждаме увеличение на текущите разходи за образование с около 300 хил. лева. 35,5
млн. лева ще бъдат отделяни, от които почти 35 млн. лева са за издръжка“, поясни Дончо
Барбалов. „За физкултура и спорт предвиждаме 2,2 млн. лева, както и увеличение със 100 хил.
лева на средствата по програма „София-европейска столица на спорта“, допълни той.
Барбалов отбеляза, че средствата за управление и контрол на отпадъци са 1,7 млн. лева. „При
озеленяване предвиждаме увеличение,свързано основно с поддръжка на зелените площи. С
почти 2 млн. лева се увеличават средствата от 18,5 на 20,7 млн. лева“, посочи зам.-кметът.
„Инвестиционната програма за 2017 година е 397 млн. лева, от които 275 млн. оперативни
програми. При банковите заеми нямаме сериозен ресурс, както знаете от 2015 година няма
нови заеми, които общината да е вземала, използваме средствата от вече придобити заеми“,
каза още Дончо Барбалов.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Кметът Йорданка Фандъкова: През 2017 г. планираме довършването и изграждането на 4
нови детски градини в „Драгалевци“, „Младост“ 4 и „Красна поляна“
Планираме довършването и изграждането на 4 нови детски градини. Това са преустройството
на старото Боянско училище, нова сграда към ОДЗ 160 в кв. „Драгалевци“, ново ОДЗ в кв.
„Младост“ 4 и реконструкцията на ОДЗ 40 в „Красна поляна“. Това каза кметът на София
Йорданка Фандъкова по време на откриването на семинара „Проект за бюджет на Столична
община за 2017 година“ в Правец, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Започваме
цялостната реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 26 училища и
детски градини със средства по ОП „Региони в растеж“, посочи тя. Кметът подчерта, че в тези
проекти, освен мерки за енергийна ефективност се включва и цялостна модернизация,
включително и на дворовете, като първото училище с изцяло обновен двор е 26-то в кв.
„Витоша“. „Заедно с обществения съвет за хора с увреждания и за социална политика взехме
решение, че ще направим цялостна стратегия за достъпна София“, обясни Йорданка Фандъкова
и допълни, че по мерките за достъпност е предвидено изграждането на 5 асансьора на
подлезите на бул. „Цариградско шосе“. „Залагаме средства за довършване за ремонта на
площадното пространство на НДК, възстановяването на Западен парк и благоустройството на
първите 8 декара от парк „Въртопо“ в район „Младост“ и проекта за реконструкция на
зоологическата градина“, коментира кметът. По думите ѝ в бюджета за 2017 година са
заложени средства за продължаване на рекултивацията на депата в Суходол, Долни Богров и
„Садината“. „Официално проектът за бюджет ще бъде внесен в Столичния общински съвет на 9
януари, съгласно вече приетият национален бюджет. Надявам се до края на януари, ако
следваме този график, да започнем дискусии и да можем да го включим на сесия на СОС“,
уточни Йорданка Фандъкова. Кметът благодари да всички, които са се включили в подготовката

и обсъждането на проекта за бюджет на Столична община за 2017 година, на всички зам.кметове и техните екипи, както и на общинските съветници и районните кметове.
ТОПНОВИНИ
Насрочиха частичните избори за кмет на община Кубрат
На 19 февруари жителите на община Кубрат ще избират нов кмет. Частичните избори са
насрочени с указ на президента Росен Плевнелиев и вече са обнародвани в Държавен вестник,
съобщи председателят на Общинската избирателна комисия Мариета Борисова.
До провеждането на частични избори се стигна, след като през ноември правомощията на
избрания през миналата година кмет на общината Бюрхан Исмаилов бяха прекратени
предсрочно заради влязла в сила присъда. С присъда на Разградския окръжен съд той е
признат за виновен за извършено престъпление като управител на юридическо лице, който, за
да получи кредит, представил неверни сведения. За извършеното престъпление 48-годишният
кмет на Кубрат е осъден на шест месеца лишаване от свобода, чието изпълнение е отложено за
срок от три години. Присъдата е потвърдена с решение на Апелативния съд във Варна и е
оставена в сила с решение на Върховния касационен съд от началото на ноември.
Временно изпълняващ длъжността кмет на община Кубрат в момента е инж. Красимир
Великов, избран на длъжността с решение на Общинския съвет.
ТОПНОВИНИ
С 1 млн. лв. изграждат канали за предотвратяване на наводнения в Долно Езерово
Проблемът с наводняващите се улици в Долно Езерово е напът да бъде решен. Община Бургас
е обявила обществена поръчка за изграждане на отводнителни канали за предотвратяване
наводненията в квартала, показа проверка на Topnovini.bg. Прогнозната стойност на поръчката
е 1 млн. лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 120 дни.
Строителните дейности включват реконструкция на съществуващото мостово
съоръжение/водосток на кръстовището на улици „Захари Зограф“ и „Петко Д. Петков“. Ще се
изгради и отводнителен колектор 210/90см по улици „Младост“ и „Георги Дълбошки“ до
заустване в съществуващата корекция с размери 240/120см при ул. „Петко Д. Петков“.
Оферти за участие в поръчката се подават до 23 януари 2017 г. в Община Бургас.
Наддавателните предложения ще бъдат отворени на следващия ден.
ТОПНОВИНИ
Община Разград няма да променя размера на такса смет за следващата година
Община Разград няма да променя размера на такса смет за следващата година.
Предложението е на кмета д-р Валентин Василев и предстои да бъде разгледано на
предстоящото заседание на Общинския съвет.
За 2017 г. приходите от такса битови отпадъци се очаква да са в размер на около 4 125 000 лв.
От тях 3 575 000 лв. се очаква да са приходи от таксата при запазване на досега приетия размер
и 550 000 лв. преходен остатък от 2016 г.
Общият размер на разходите за следващата година е 4 146 305 лв., което дава основание да
считаме, че при увеличаване на събираемостта от стари вземания с около 22 000 лева,

приходите за 2017 г. ще балансират разходната част без да се налага промяна в размерите на
досега приетите такси за битови отпадъци, отбелязва Василев.
Увеличеният размер на плануваните разходи за 2017 г. спрямо предходната кметът обяснява с
промяна в честотата на сметосъбиране от 28 пъти на 36 пъти годишно в селата Гецово,
Дянково, Киченица, Липник, Мортагоново, Осенец, Островче, Побит камък, Пороище,
Радинград, Раковски, Стражец, Ушинци и Ясеновец. То се дължи и на завишаване на размера
на отчисленията по Закона за управление на отпадъците, промени на единичните цени за
предоставяне на услугите за сметосъбиране и поддържане на чистотата на територията на
населените места и др.
ТОПНОВИНИ
Община Никола Козлево търси доброволци за общинско формирование
Община Никола Козлево набира доброволци за участие в доброволно общинско
формирование. Доброволец може да е всяко дееспособно навършило 18 години физическо
лице, което е клинично здраво, не страда от психически заболявания и не е осъждано за
умишлено по престъпление от общ характер. Служители на МВР и МО не могат да участват във
формированията. Желаещите следва да подадат документите си до 29 декември в Общинска
администрация Никола Козлево, която се намира на пл. „23-ти Септември”. След приключване
на срока за подаване на заявления, разглеждането и определянето на одобрените кандидати,
ще се извърши от комисия, определена с заповед на кмета Ешреф Реджеб. В комисията влизат
специалисти от Общината и представител на РСПБЗН-Каолиново.
ГРАДЪТ
Община Троян с нова система за видеонаблюдение на централната градска част
Община Троян е изградила система за видеонаблюдение на централната градска част на Троян,
съобщават от пресцентъра.
Поставени са 19 камери в кризисни точки, определени след анализ на Районното управление
на МВР в Троян. Досега е имало шест - на входовете и изходите на града, и две - в Орешак.
Стойността на новата система е близо 27 500 лева (с ДДС).
Изграждането на системата изцяло е съобразено с утвърдените със Заповед № 8121З-391 /
21.04.2016 г. на Министъра на вътрешните работи Насоки за определяне на местата за
изграждане на системи за видеонаблюдение и на минимални функционални и технически
изисквания към системите.
Системата за видеонаблюдение работи като интегриран комплекс от съоръжения, устройства и
програмно осигуряване, гарантирайки непрекъсната детекция и видео-оценка на възникналите
събития. Общото наблюдение, управление и оценка на видеосигнала се извършва с пълна
функционалност, както от Общинска администрация, така и от Оперативния дежурен на РУ
МВР – Троян.
Системата дава възможност за съхранение и ползване на видео и друга съпътстваща
информация от наблюдението за срок от 60 денонощия, като осигурява видеонаблюдение
както в светлата, така и в тъмната част на денонощието.
Системата за видеонаблюдение е от отворен тип, с възможност за скалируемост, позволяваща
надграждане и интегриране (добавяне на допълнителни съоръжения, оборудване и нови

функционалности) на всяко ниво, при съвместимост с избрания тип система за пренос на
информация.
Изпълнител е "Систера Технолоджи", София. Цялата система е производство на BOSH. Общата
стойност на системата е 27 469 лв. с ДДС.Като следващ етап, през 2017 г. се предвижда
надграждане на системата с видеоконтрол на ключови кръстовища и учебни заведения.
КМЕТА
2 млн. лв. за лунния пейзаж във Враца
2 млн. лв. отпусна Министерски съвет за ремонт на улици във Враца. Решението е било взето
на заседание миналата седмица, съобщи кметът на града Калин Каменов. Градоначалникът
благодари на премиера Бойко Борисов и правителството за подкрепата. Това е поредният
транш, който държавата направи за подобряване на инфраструктурата в града под Околчица
през 2016 г.
Ремонтните дейности ще започнат от догодина. В момента местната управа прави списък с найлошите отсечки в града, които трябва да бъдат обновени спешно. По-голяма част от малките
улици във Враца приличат на лунен пейзаж. Средствата, отпуснати от държавата, ще помогнат
частично за разрешаване на проблема.
Както Кмета .БГ съобщи, наскоро общинската управа избра изпълнител за ремонтните
дейности, които ще се извършват в града през следващите 2 г. Обществената поръчка бе на
стойност 4.2 млн. лв. Отпуснатите пари ще отидат за финансиране на дейностите. За останалата
част тепърва ще се търси вариант. Тази година бяха отпуснати 14 млн. лв. за ремонт на бул.
„Васил Кънчов“ във Враца, който не бе обновяван основно от няколко десетилетия. Дейностите
там продължават под пълна пара, тъй като срокът за асфалтирането изтича в края на годината.

