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Агенция „Фокус“
Кметът на Казанлък Галина Стоянова ще участва в работата на 28-та
сесия на Конгреса на местните и регионалните власти в Съвета на
Европа
21 Март 2015 | 11:28
Казанлък. Кметът на община Казанлък Галина Стоянова заминава за
Страсбург, където ще се проведе 28-та сесия на Конгреса на местните и
регионалните власти към Съвета на Европа, съобщиха от пресцентъра на
общината. Изборът на кмета на община Казанлък за заместник-представител
на Конгреса на местните и регионалните власти към Съвета на Европа бе
направен по предложение на Националното сдружение на общините в
Република България - НСОРБ. Конгресът на местните и регионалните власти
на Съвета на Европа е един от основните органи на Съвета на Европа.
Неговите главни функции са свързани с развитието на местната демокрация в
държавите членки на СЕ. България е член на Конгреса от 1992 г. Негов
основополагащ документ е Европейската харта за местно самоуправление, в
която са заложени всички основни принципи на функционирането на местното
самоуправление – изборност на ръководните органи, право на автономност
при вземане на решения, самостоятелно управление на бюджета, право на
консултиране и др. Конгресът следи за развитието на местното
самоуправление в Европа и правилното прилагане на Хартата, като за целта
организира наблюдателски мисии в отделни държави, приема доклади,
документи и други. Пленарните сесии на Конгреса се провеждат два пъти
годишно – пролет и есен в Страсбург, където е неговата централа. Заместникчленовете на делегацията участват с пълни права във всички прояви на
организацията. 28-та, пролетна, сесия на Конгреса на местните и
регионалните власти ще се проведе на 24 и 25 март в Страсбург.
24 часа
Удължават с месец бедственото положение в района на свлачището
край Горни Воден
21.03.2015 12:25;
Чакат удължаване с още месец на бедственото положение в района на
свлачището по пътя за асеновградския квартал Горни Воден. Това съобщи
пред „Фокус” Пламен Йончев, зам.-кмет на Асеновград.

Свлачището продължава да се разширява и вече е върху площ от около 8 дка,
а пропадането е около 2 метра, каза Йончев. Срокът за бедственото положение
в рамките на 30 дни изтече. Изпратено е писмо до областния управител на
Пловдив, с искане за удължаването му с още един месец, съгласно Закона за
бедствия и аварии.
След официалното писмо за съгласие кметът на общината ще издаде заповед
за това. Областният управител Розалин Петков съобщи, че е дал съгласието
си за това. Проектът за укрепване на свлачището трябва да бъде преработен,
сумата вече ще е много по-голяма, каза още Йончев. Досега сумата за
укрепването му беше 590 000 лева и около 300 000 лева - за обходния път,
който вече е направен.
Все още няма обаче отпуснати средства от Междуведомствената комисия по
бедствия и аварии за това голямо свлачище.
Standartnews.com
Ново свлачище рухна край Кула
14:41 ч./21.03.15
Ново свлачище се появи в района на град Кула, предаде „Фокус", цитирайки
кмета на Видин д-р Владимир Владимиров. Причината отново са високите
подпочвени води. Новото свлачище се намира в околностите на града,
засегнало е полски път в посока към лозята на Кула.
„Мерките, които трябва да се предприемат, е укрепване на свлачището, но
това може да стане едва след спад на подпочвените води", уточни кметът на
общината.
Двете свлачища, които през тази седмица се образуваха в село Старопатица,
остават в същото състояние. „Наблюдава се свлачището, което се появи на
пътя за село Старопатица. Там са поставени обозначителни знаци, колите
преминават по здравия участък на пътя. В същото състояние е и свлачището
засегнало улица в Старопатица", допълни Владимир Владимиров. Той заяви,
че след като се изготви проект за укрепване на тези две свлачища до 1 месец
те могат да бъдат укрепени.
Standartnews.com
Варна кани бизнеса от Хамбург на форум
13:40 ч./21.03.15
Да бъде проведен съвместен бизнес форум между Варна и побратимения район
Аймсбютел в Хамбург, Германия. Тази покана е била отправена от делегация
от община Варна по време на работно посещения в чуждия град. Готовност за

съдействие по организиране на събитието е изразила Корина Нийнстед,
директор „Международни отношения" към Търговската камара на Хамбург.
Групата от морската столица бе водена от зам.-кмета Пейчо Пейчев и почетния
консул на Република Германия във Варна Недялко Неделчев. Програмата на
българската делегация включваше срещи с представители на ръководството
на район Аймсбютел, Сената, Търговската камара и министерствата на
градското развитие и околната среда и на икономиката, транспорта, и
иновациите, както и местни социални организации.
По време на всички срещи варненци са представили икономическия профил
на града, предимствата и големите инфраструктурни и други проекти, както и
инициативите във връзка титлата на Варна – „Европейска младежка столица
2017". Обсъдени са били възможностите за сътрудничество в областта на
конгресния туризъм и панаирното дело, представен е интересът на морската
столица за привличане на инвестиции за изграждане на панаирно градче и
голям конгресен център. По предложение на Варна е било поставено начало
на обсъждане на темите: структуриране и управление на общинската
икономика, събиране на местни данъци, поддържане на общинската
собственост, управление на зелени системи, транспорт, пристанищна дейност
и др. Представителят на Сената е изразил готовност за предоставяне на
допълнителна информация по темите.
Директорът на "Международни отношения" към Търговската камара в ХамбургКорина Нийнстед, е отправила предложение във Варна да бъде представено и
успешно работещото в Германия дуално образование - паралелно обучение на
две места - в професионално училище и в предприятие, като едновременно с
теорията, учащите придобиват и важни практически умения. Обсъдена е била
възможността Варна да бъде включена в проект на камарата за дуалното
образование, като предварително бъдат проучени потребностите на местно
ниво и готовността на фирмите да работят по подобна инициатива.
Standartnews.com
Община Каварна е първата, която има план за устойчива градска
мобилност
12:10 ч./21.03.15
Община Каварна е първата българска община, която разполага с План за
устойчива градска мобилност, който е факт в рамките на проект SEEMORE на
ЕК. Чрез плана ще се осигури изпълнението на политики, насочени към
намаляване на замърсяванията на околната среда, подобряване на
привлекателността на туристическите дестинации в региона и превръщането
на транспорта в ресурсно ефективен отрасъл. Като очакван ефект е заложено
увеличаване на туристите в региона, разкриване на нови работни места и
подобряване качеството на живот в града.

Планът е разработен за период 2015-2020 г., като предстои да бъде подложен
на публично обсъждане, преди да влезе в зала за одобрение от Общинския
съвет през април. Целта на плана е Каварна да стане още по-атрактивна
екологична дестинация. В дългосрочен план до 2020 година се предвижда
изграждането на велоалеи от Каварна до Нос Калиакра и от центъра до
стадиона, където се организират мероприятия. В краткосрочен план ще бъдат
приложени рекламно-информационни и административни мерки, които да
допринесат за популяризирането на Плана, както и за включването на всички
заинтересовани страни в по-нататъшното планиране на мобилността.
За реализиране на паркинг политиките се предвижда обособяването на синя
и зелена зони за паркиране, съответно в централната част и до плажната
ивица, както и обособяване на платени паркоместа по време на културни и
други събития с обществен характер, само за дните на проявите. Предвидени
са и други дългосрочни мерки, свързани с насърчаване използването на
водния транспорт от туристи, като алтернатива на съществуващите форми на
мобилност в региона.
Градът.бг
Министър Василева провери проекта за депото в Самоков
от 21.03.2015
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и заместникминистър Красимир Живков участваха в работна среща, свързана с
изпълнението на проекта "Изграждане на регионална система за управление
на отпадъците в регион Костенец (Самоков)", финансиран по Оперативна
програма "Околна среда 2007-2013 г."
Общата стойност на проекта е 9 478 365 млн. лв., над 78% от които е
европейско финансиране.
Бъдещото депо ще обслужва региона на Костенец, Ихтиман, Долна баня и
Самоков.
"Важно е новата регионална система да бъде изградена, защото в момента
сметището създава екологичен риск", коментира Ивелина Василева.
На срещата присъстваха кметът на община Самоков – Владимир Георгиев,
председателят на Комисията по околна среда и водите (КОСВ)- Станислав
Иванов, представители на фирмата-изпълнител, граждани.
Изпълнителите поеха ангажимент пред гражданите и гарантираха, че
системата ще бъде изградена така, че с функционирането й да няма рискове
за здравето на хората.
Ще следим всяка стъпка от управлението на проекта чрез контролните ни
органи. Гражданският контрол също е изключително важен и ще разчитаме на
него", категорична бе министър Василева.

Целта на проекта е увеличаване на разделното събиране на битовите
отпадъци и рециклирането и установяване на ефективна екологосъобразна
система за съвременно управление на отпадъците в региона.
Регионалното депо за отпадъци ще обслужва над 68 000 жители.
Проектът
включва
клетка за неопасни отпадъци, приемен център за
едрогабаритни отпадъци, инсталация за сепариране на отпадъците, система
за улавяне на газовете, както и изграждане на инсталация за компостиране
на "зелени" отпадъци.
Площадката, на която ще се събират отпадъците, е в близост до град Самоков,
недалеч от действащото депо за твърди битови отпадъци.
БНР
До края на март трябва да стартира ремонтът на пътя за парка за
танцуващи мечки в Белица
публикувано на 21.03.15 в 17:55
Въпросният участък от години е в плачевно състояние, но пари за
рехабилитацията му все не се намираха. "Наясно сме, че разбитата отсечка
отказва много туристи от желанието им да видят мечките в парка Белица",
заяви кметът на общината Ибрахим Палев. Близо четири години отне
реализацията на проекта за рехабилитация на пътя до парка в Белица. Найнакрая бяха отпуснати средства по европейската Програма за развитие на
селските райони. Реализацията на проекта беше отложена на няколко пъти –
заради обжалвания от страна на участници, загубили търг, както и заради
грешка на самата община. Проектът за рехабилитация на пътя до парка за
мечки в Белица е на стойност 16 милиона лева.
БНР
"Лозово" и "Сарафово" вече са защитени от наводнения
публикувано на 21.03.15 в 15:47
Община Бургас изгради защитни съоръжения в кварталите "Лозово" и
"Сарафово" преди пролетните дъждове, съобщават от администрацията.
Последните тежки наводнения в Бургас бяха на 31 януари - 4 февруари.
Заради тях дори се наложи обявяване на частично бедствено положение в найпострадалите райони на общината. В Лозово и Сарафово бе констатирано, че
дъждът и придошлите високи води от близките селскостопански площи
наводняват улици и ги запълват с кална маса. За спиране на тези процеси,
преди да са почнали пролетните дъждове, община Бургас изгради преградни
съоръжения в двата квартала. Те са направени от габиони - взаимносвързани
модули, изработени от двойноусукана телена мрежа и запълнени с трошено-

каменна фракция. Целта е на някои места калните потоци да се спрат, а на
други да се насочат в безопасна посока.
БНР
В Смолян приемат документи за кандидатстване в местния фонд "Ин
витро"
публикувано на 21.03.15 в 12:44
В Смолян започна процедурата по прием на документи за кандидатстване в
местния фонд „Ин витро”, който ще подпомага финансово двойки с
репродуктивни проблеми от общината.
Първата дата, до която трябва да бъдат подадени документите е 30-и април
тази година, втората е 31-ви август, а третата 30-и ноември тази година,
съобщиха от пресцентъра на Общината.
След предложение на кмета Николай Мелемов Общинският съвет в Смолян
единодушно гласува в края на ноември миналата година създаването на
Фонда. Местният парламент прие и Правилник за дейността му. Комисията,
сформирана от Общината заседава в едномесечен срок след изтичане на срока
за прием на документите.
Подробностите и необходимите приложения за кандидатстване са
публикувани на сайта на Община Смолян. От администрацията призовават
хората, които искат да се възползват от този Фонд, да подготвят необходимата
документация и да я внесат.
БНР
Започват прокопавания по улиците „Август Попов” и „Димчо Попов”
заради водния цикъл
публикувано на 21.03.15 в 12:28
Община Шумен издаде ново разрешително за прокопаване по проекта „Воден
цикъл на Шумен – етап 2”. Строителните дейности ще бъдат по ул. „Август
Попов“ - от ул. „Димчо Попов“ до ул. „Граф Игнатиев“. Ще се копае и по ул.
„Димчо Попов“ - от ул. „Ген. Тотлебен“ до ул. „Август Попов“.
Изкопните дейности и по двете отсечки трябва да завършат до 30.04.2015 г.
Въвежда се временен режим на движение със спиране на движението на МПС
в този район. Препоръчва се обходен път – ул. „Граф Игнатиев“ – ул. „Ген.
Тотлебен“ – ул. „Света гора“ – ул. „Анастасия Паскалева“.

БНР
Община Земен може да получи средства за изграждане на две
подпорни стени в селата Пещера и Калотинци
публикувано на 21.03.15 в 11:19
След три години чакане община Земен е на път да получи финансиране за
изграждане на две подпорни стени в селата Пещера и Калотинци. Още през
2012 г. кметът Димитър Сотиров поискал по съответния ред финансиране от
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерски съвет за аварийно-възстановителни работи по двата обекта.
Спешно е трябвало да се укрепи с подпорна стена улица към гробищния парк
в село Калотинци. Подпорна стена е била нужна и в махала „Кьосева” в село
Пещера. Питане защо не са били финансирани двата обекта до вътрешния
министър, който ръководи Междуведомствената комисия, е внесъл народният
представител от Реформаторския блок д-р Валентин Павлов. В писмените
отговори до него се обяснява, че до края на 2012 г. пари не е имало заради
големите разходи след земетресението от 22 май. Сега средства ще може да
бъдат отпуснати, но с документи отново ще трябва да се докажат неотложните
аварийно-възстановителни работи пред Комисията и правителството да
одобри финансиране от резерва за непредвидени и неотложни разходи на
държавния бюджет. Двата писмени отговора са подписани от вече бившия
вътрешен министър Веселин Вучков, затова не е изключено да се наложи
народният представител да постави темата и пред новия МВР министър Румяна
Бъчварова.
БНР
Топъл обяд на бедните през цялата година ще осигурява община
Бургас по европейски проект
публикувано на 21.03.15 в 10:54
Нова програма за финансиране на обществени трапезарии за бедни ще бъде
представена в Бургас на 27 март в Културен център „Морско казино”,
съобщиха от пресцентъра на общината. През есенно-зимния период 2014/2015
г. над 13 000 души са получавали топъл обяд. Със средства по новата
оперативна програма ще се даде възможност на тези лица да получават топъл
обяд и през останалите месеци на годината – от началото на месец май до
края на месец септември. Към момента са разкрити 179 обществени
трапезарии. Ще се даде възможност и за създаване на нови трапезарии за
целогодишно обслужване - в общините, които не са финансирани от фонд
„Социална закрила“.Стойността на един храноден за едно лице от целевата
група се определя в размер на 2.30 лв. на лице на ден и включва – супа,

основно ястие и хляб. Предвижда се броят на обхванатите лица да бъде над
5000.
БНР
Днес е Международният ден на гората
публикувано на 21.03.15 в 09:13
Днес е Международният ден на гората. В Ловеч започва кампанията: "Да
изчистим общината". Заради акцията до 13.00 часа ще бъде затворен за
движение пътят на изхода на града по посока Троян.
Целта на кампанията, която се организира от Община Ловеч, е да бъдат
почистени от отпадъци и храстовидна растителност замърсените зони в града
и селата, и особено местата за отдих и туризъм, както и общинската пътна
мрежа.
Около 100 служители от частна фирма ще почистват района на алеята "Баш
бунар" и парка "Стратеш". В първата акция от пролетното почистване на Ловеч
ще се включат ръководството и служители от общинската администрация. От
там са осигурили и транспорта за извозване на събраните отпадъци.
Кампанията ще продължи и през следващите седмици в кварталите на Ловеч
и селата от общината.
Днес в цял свят ще бъдат проведени редица събития, които ще представят
социалните, екологичните и икономическите функции на горите. Именно
дърветата са основен фактор за повишаване на качеството на живот чрез
осигуряване на чист въздух и питейна вода, опазване на биоразнообразието,
подобряване на околната среда и смекчаване на климатичните промени,
подчертават еколози. Честванията тази година са под мотото: "Горите като
източник на прехрана - осигуряване на прехрана за гората".
БНР
Приеха единодушно бюджета на община Омуртаг
публикувано на 21.03.15 в 08:27
Бюджетът на община Омуртаг за тази година бе приет единодушно от
Общинския съвет. Общата рамка е 12 418 541 лв. Спрямо първоначалния
бюджет за миналата година повишението е с близо 12 на сто. Това се дължи
на по-големия размер на трансферите от държавата и очакваните неданъчни
приходи. При постъпленията от централния бюджет по-значителен ръст има в
средствата за здравеопазването, зимното снегопочистване и читалищата.
Целевата субсидия за капиталови разходи е 785 400 лв., от които над 406 000
лв. са за основен ремонт на пътища, а около 300 000 лв. ще бъдат за четвъртия
етап от разширението на административния център на Омуртаг. Собствените

средства за капиталови разходи са над 1 600 000 лв. Сред приоритетите тази
година са инвестиции в пътната инфраструктура, ремонтни дейности по
сградите на кметствата, работа по подмяната на водопроводната и
канализационна система в Омуртаг и завършване на ремонтните дейности по
започнатите през 2014 г. проекти от Публичната инвестиционна програма.
Varnautre.bg
Чистим Варна следващия уикенд
21 март 2015, 16:48
Ако искате да се отървете от старите си електродомакински уреди,
подайте заявка и ще бъдат извозени директно от дома ви
Община Варна организира пролетно почистване следващия уикенд - 28 и 29
март. Петте райони кметства ще координират действията на отзовалите се
участници и ще предоставят безплатно чували и ръкавици. Предстои да бъдат
определени местата за разполагане на събраните боклуци.
Има поставени съдове за разделно събиране на строителни, растителни и
едрогабаритни отпадъци. Местата са както следва:
Район "Одесос" до дерето на ул. "Струга", до бл. 45;
Район "Приморски" – ул. "Ген. Г. Попов" до бл. 22 и бл. 23; к.к. "Чайка" до
спирка "Ген. Заимов"; вилна зона "Траката", ул. "8-ма"; "Виница"- ул.
"Албатрос"; СО "Ален маг"; местност "Добрева чешма"; СО "Манастирски рид,
Бялата чешма и Дъбравата", в близост до хотел "Геолога";
Район "Младост" - "Възраждане" I, ул. "Ана Феликсова" 21-22; "Младост" II
над паркинга на бл. 138;
Район "Вл. Варненчик" - срещу бл. 408/415; срещу бл. 229;
Район "Аспарухово"– ул. "Св. Св. Кирил и Методий" – Бункера (до обръщача
на автобус № 2);
На територията на града са разположени и съдове за разделно събиране на
отпадъци, като спирането и паркирането на автомобили до тях е забранено.
Общината има и сключен договор и за разделно събиране на излезли от
употреба електродомакински уреди. В тази връзка гражданите могат да
подават заявки от 8.30 ч. до 19.30 ч. на безплатен тел. 080014100 и фирмата
ще извози уредите директно от домовете им.
За въпроси и информация, относно пролетното почистване, гражданите могат
да се обръщат към:
Сектор "Екологичен контрол" при Община Варна – 052/820 295
Еколози район "Одесос" – 052/612 877
Еколози район "Приморски" – 052/359 158
Еколози район "Младост" – 052/820 784
Еколози район "Вл. Варненчик" – 052/575 720
Еколози район "Аспарухово" – 052/370 130

Еколози
Еколози
Еколози
Еколози
Еколози

кметство
кметство
кметство
кметство
кметство

"Тополи" – 052/740 935
"Константиново" – 052/820 797
"Казашко" – 052/820 664
"Каменар" – 052/671 323
"Звездица" – 052/820 662

Plovdivutre.bg
800 млади дръвчета и 2 милиона цветя ще красят Пловдив
21 март 2015, 17:00
Започна залесителната кампания
Със засаждането на 70 чинара в първия пролетен ден днес официалният старт
на пролетната залесителна кампания за Пловдив започна в район „Западен”,
предаде БНР. Дърветата бяха засадени в зеленото пространство до
Коматевския транспортен възел при пътната връзка между западното платно
на ул. „Коматевско шосе” към „Хаджи Димитър”. Първият чинар беше засаден
от кмета на район „Западен” Димитър Колев, с асистенция от директора на ОП
„ Градини и паркове” Стоян Алексиев. Следващата седмица от другата страна
на платното ще се засадят още 30 дървета, както и 50 на булевард „Свобода”.
Така до две седмици само в първото за годината залесяване в „Западен” ще
се засадят 150 нови дървета. За сравнение, 200 дървета са залесени за цялата
минала 2014г. В залесителната акция в район „Западен” участваха кметове и
заместник кметове от Пловдив, общински съветници и администрация.
Залесителни акции се проведоха и в пловдивските райони „Източен” и
„Централен”. Децата от ЦДГ "Щурче", учители и родители се включиха също в
кампанията. "Зелената" им акция е част от проявите, с които забавачката ще
отбележи 25- годишния си юбилей.
За целия град тази година е планирано да се засадят 800 дървета и минимум
2 милиона цветя.
Освен залесителна дейност,
от ОП „Градини и
паркове” извършват и т.н. подпълване на цветните лехи, което включва и
възстановяването на откраднати от гражданите цветя.
Plevenutre.bg
Подписани са 14 договора по Националната програма за енергийна
ефективност
21 март 2015, 12:20
8 са подписаните договори на сдружили се кооперации в Плевен

До момента Областният управител на Област Плевен Ралица Добрева,
съвместно с кметовете на общините и представителя на Българска банка за
развитие е подписала 14 договора по Националната програма за енергийна
ефективност.
8 са подписаните договори на сдружили се кооперации в Плевен, 4 в Левски
и 2 в Гулянци, съобщиха от областната администрация.
„Екипът на областна администрация работи в изключително стегнат порядък.
Договорите се подписват без никакво закъснение. Инициативата на
гражданите обаче е водеща в този процес”, подчерта Областният управител
на Ралица Добрева. Тя допълни, че възможността за реализиране на дейности
във връзка с повишаване на енергийната ефективност на жилищните блокове
с над 35 апартамента е шанс за подобряване качеството на живот на хората и
удължаване експлоатацията на старото жилищно строителство по
индустриален способ. Именно, за да бъдат стимулирани гражданите и да бъдат
категорично разсеяни всички спекулации в началото на февруари в Плевен бе
министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
„Надявам се темповете да се ускорят, за да може Област Плевен и нейните
жители съответно да се възползват в максимална степен от възможностите,
предоставяни от програмата”, допълни Добрева.
Областна администрация Плевен и общините на територията на областта са на
разположение на гражданите, за да улеснят максимално процедурата по
подготовката на документите за кандидатстване за финансиране по
Националната програма за енергийна ефективност.
БТА
Община Разград търси изпълнител за обследване на жилищата по
Националната програма за саниране
21 март 2015 / 14:41
Община Разград обяви обществена поръчка за определяне на изпълнител за
извършване на технически услуги по Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради, съобщиха от общинската
администрация. Поръчката е в две обособени позиции, като първата е за
извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики
и изготвяне на технически паспорти, а втората - за изпълнение на детайлно
обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат.
Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 900 000 лв., а
крайният срок за нейното изпълнение е 30 декември 2016 г. Срокът за
получаване на офертите за участие е 27 април, а отварянето им е предвидено
за 28 април. В началото на седмицата кметът на Разград Денчо Бояджиев и
представители на Сдруженията на собствениците подписаха първите два
договора в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност
на многофамилни жилищни сгради. Първото сдружение - "Разград - Орел 12",

е с адрес ж.к. Орел, бл.12 и се състои от девет входа с 210 апартамента, а
второто сдружение - "Наш дом - гр. Разград", е с адрес ул."Св.Климент" 46 и
се състои от един вход с 53 обособени обекта. Съгласно клаузите на договора
общината трябва да проведе всички необходими процедури за избор на
изпълнители на дейностите по обновяване на сградата и да сключи договори
с избраните изпълнители, информират от местната управа.
БТА
Международен форум, посветен на Световния ден на водата, ще бъде
открит в Тетевен
21 март 2015 / 12:22
Международен форум, посветен на Световния ден на водата, ще бъде открит
утре в Тетевен. Той се организира от Научноизследователския център по
медицинска биофизика и община Тетевен. Тази година в събитието участват
представители от България, Германия, Австрия, Швейцария и Русия. То ще
бъде открито от областния управител Мадлена Бояджиева, съобщават от
администрацията. Доц. Илияна Янева от Националния център по обществено
здраве и анализи към Министерството на здравеопазването ще представи
доклад за лечебните билки в България. Доц. Георги Глухчев, който ръководи
Интердисциплинарна тематична група за изследване на свойствата на
активирани води към БАН, ще покаже актуални резултати за повлияване на
човешкото здраве от електрохимично активирани води. Ще има и други
изказвания на български и чуждестранни експерти. Проф. Игнат Игнатов ще
представи резултати за полезното въздействие на планинската вода върху
здравето на човека. Ученици от СОУ "Георги Бенковски" ще покажат състава
и свойствата на планински извори от Тетевен. Чрез онлайн връзка срещата в
Тетевен ще се "включи" в общата информационна мрежа на проекта
"Международен воден мост-2015", който се организира от сдружението "Аз
обичам водата" и Българската асоциация по водите. До 1 юни ще се състои и
конкурс за най-добра фотография на планински извори. На 11 юни в Тетевен
ще се организират и Дни на планинската вода.
БТА
В Русе се състоя публично обсъждане на изпълнението на бюджета на
общината
21 март 2015 / 11:25
Кметът Пламен Стоилов и екипът му са присъствали на обществено обсъждане
за изпълнението на бюджета на община Русе за миналата година. Това
съобщиха от местната управа. Началникът на отдел "Финансово стопански

дейности" към община Русе Сабина Минковска е съобщила, че през миналата
година има увеличение, спрямо 2013 г., по приходната част с 16 937 000 лева,
а по разходната с 14 558 000 лева. През изминалата година 114 731 816 лева
са били приходите, а разходите - 91 801 428 лева. "От това е видно, че
средствата по бюджета в община Русе са изразходвани законосъобразно,
ефективно, ефикасно и целесъобразно, при използване на възможните
законови методи за събиране на просрочените вземания с данъчен и
неданъчен характер и без допускане на просрочени задължения", е казала
Минковска, цитирана в прессъобщението. Преходният остатък е в размер на
22 930 000 лева, като това дава добър старт на общината за осъществяване
на проекти и програми през тази година. От кметството информират, че
бюджетът за 2014 г. е преизпълнен, а общината е приключила годината без
просрочени задължения. Минковска е определила като балансирано
изпълнението на бюджета спрямо планираните разходни норми.
БТА
Община Трявна обяви традиционния литературен конкурс на името на
Петко и Пенчо Славейкови
21 март 2015 / 10:53
Община Трявна обяви традиционния национален литературен конкурс за
лирично стихотворение на името на Петко и Пенчо Славейкови. Конкурсът е
част от Славейковите празници в града, които се състоят през май и са под
патронажа на президента. Това съобщиха от общината. Конкурсът е анонимен
и е организиран за съвременни български автори на поезия. Всеки автор може
да участва с едно непубликувано лирично стихотворение, отпечатано в шест
екземпляра и изпратено на адреса на общинската администрация в Трявна.
Шестчленно жури присъжда една Славейкова награда в размер на 1600 лева
и почетен плакет, една втора награда от 600 лева и две трети награди от по
300 лева. Крайният срок за изпращане на творбите е 8 май 2015 година.
Агенция „Фокус“
Николай Мелемов: С продажбата на два от запорираните автомобили
в полза на консорциум „Светлина” работата на общината няма да спре,
но проблемът е с общинските жилища
21 Март 2015 | 17:57
Смолян. С продажбата на два от запорираните автомобили в полза на
консорциум „Светлина” работата на общината няма да спре, но проблемът е с
общинските жилища, където живеят крайно нуждаещи се хора. Това каза за
Радио „Фокус” – Смолян кметът на община Смолян Николай Мелемов по повод

започналата през тази седмица разпродажба на общинското имущество в
полза на консорциум „Светлина” в Смолян. Частният съдебен изпълнител
Петко Мачкърски продаде два от петте запорирани автомобила на общината
след проведен търг за публична продан. Николай Мелемов обясни, че сагата
с Консорциум „Светлина” е от доста време. Кметът обясни, че са заварили
много задължения, повечето от които са разплатили защото така или иначе,
общината ги е признала, но с Консорциум „Светлина” са в Съда. На първа
инстанция е спечелила общината, на втора – Концорсиумът, и по думите на
Мелемов, това че те са спечелили на втора им е давало право да изкарат
изпълнителен лист. „Сега сме във Висш касационен съд, тоест на трета
инстанция”, каза кметът. Мелемов припомни хронологията. „2008 г. общината
сключва договор с Консорциум „Светлина”, който се представлява от г-жа
Маслева, съпруга на служител тогава в администрацията на общината, и г-н
Малин Симов – две фирми. 2008 г. е сключен договорът, който е за пет години
за сумата от два милиона и половина лева. Тоест около половин милион
годишно. За този половин милион годишно те са длъжни да правят обход, за
който абонаментът е 12 500 лева, 600 лева месечно, да отстраняват повреди.
За съжаление общината не може да си позволи такъв договор, като само за
сравнение ще кажа, че в момента имаме звено в общината, купихме вишка за
18 000 лева и това звено за 50 000 лв. годишно, т.е. 10 пъти по-малко, се
справя с ремонта на осветлението в общината. 2008 г. е сключен договорът, а
само една година им е плащано, защото общината не може да си позволи
такова чудо и от 2009 г. се спира да се плаща на този консорциум. Когато
станах кмет бяха натрупани вече фактури задължения за над милион лева.
Когато станах кмет веднага уведомих консорциума, че общината няма
възможности в бюджета да продължи договорът с тях и не съм разплащал нищо
повече. Защо се съдим? Освен всичко друго, има много съмнителни фактури.
Имаме на 4 ноември 2011 г., когато вече съм станал кмет, но не съм влязъл в
длъжност, в самия ден те правят обход и в същия ден общината се съгласява
с констатациите, в същия ден е извършена работата и е пусната фактура за
около 100 000 лева. Всичко това ни накара да не разплащаме и да влезем в
съдебен спор с тях и сега, за съжаление, както казах с решението на втора
инстанция на Пловдивския съд те искат изкарват изпълнителен лист и
запорират имущество, от което пък се поражда другата сага. Предявяват
фактура за 200 000 лв., с разноски по адвокати, съдия-изпълнител, стават 440
000 лв., това е искането и запорираното имущество е за над два милиона лева,
като включва и общински жилища, където живеят крайно нуждаещи се хора.
Надявам се дотам да не се стигне, защото това ще е най-неприятното. Коли
има. Няма да спрем работата на общината заради продадени две коли,
въпреки че ще се продават следващата седмица още коли. Най-неприятното
е, че има и запори на жилища, които ако се продадат трябва хората да останат
на улицата”, каза Мелемов.

Агенция „Фокус“
Кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов поздрави представителите
на Република Казахстан по повод казахската Нова година - Науръз
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Благоевград. Кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов приветства
представителите на Република Казахстан в България по повод казахската
Нова година, съобщиха от пресцентъра на общината. Тържеството се състоя
пред зала „22-ри септември” в Благоевград, където се помещава наскоро
откритото почетно консулство на Казахстан в България. „Днес ние празнуваме
пролетта, новото начало, възраждането, съживяването, новите сили. Днес е
началото на традиционната казахстанска Нова година – Науръз и като на Нова
година ще пожелая да бъде успешна, ползотворна, мирна. И тъй като по
традиция днес числото седем е на почит, пожелавам ви седем дни в седмицата
да бъдете щастливи и здрави”, пожелава в своето приветствие кметът д-р
Атанас Камбитов. На официалния празник присъстваха посланикът на
Казахстан в България Н. Пр. Избастин Тамиртай, почетният консул Митко
Солаков, председателят на ОбС- Благоевград Радослав Тасков, депутати и
евродепутати,
областни
ръководители,
кметове,
представители
на
политически партии и културни институции. Н. Пр. Избастин Тамиртай пожела
на български език „Честита Нова година” на студентите и казахските
граждани, които живеят в „красивия Благоевград”. Почетният консул на
Република Казахстан в България Митко Солаков отчете, че за
няколкомесечното съществуване на консулството в Благоевград вече е
осъществена добра връзка между казахи и благоевградчани. Той бе
категоричен, че ще продължи да работи за подобряване на бизнес контактите
в региона, за да се използват по-пълно възможностите на огромния пазар,
който предлага една от най-проспериращите държави в света - Казахстан.
„Моето желание е да дадем възможност на казахските граждани да отбележат
своя празник, макар и далеч от родината, и да запознаем благоевградчани с
казахската култура и обичаи, които са много близки до тези на прабългарите”,
каза още Митко Солаков. В празничния концерт пред зала „22 септември” по
повод Науръз бяха представени традиционен казахски танц и изпълнение на
домбра от студенти от Американския университет в България. Участие взе и
детски фолклорен танцов ансамбъл „Пиринче”. Финалът на програмата бе
запазен за гласовитите солисти на Ансамбъл „Пирин”, а изненадата бе
популярният изпълнител Веселин Маринов.
Агенция „Фокус“
Кметът на Община Велико Търново Даниел Панов се срещна с зам.председателя
на
Парламента,
министрите
на
отбраната
и
образованието
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Велико Търново. Кметът на Община Велико Търново Даниел Панов се срещна
с зам.-председателя на Парламента, министрите на отбраната и
образованието, съобщиха от пресцентъра на общината. В началото на срещата
Кметът на Община Велико Търново поздрави всички и благодари за
вниманието, което е оказано на града с посещението им. Иван Иванов
Заместник председателя на Народното събрание заяви, че Велико Търново
заслужава много повече усилия и повече работа. Градът е знаков за редица
демократични събития и процеси. Идването на толкова много министри е
много добра оценка за всичко, което е направено и се прави в града и региона.
Кметът на общината постави два важни въпроса към министъра, които бяха
обсъждани при последното му посещение във Велико Търново. Средствата за
начало на ремонта на Гарнизоен военен клуб са осигурени и ще започнат в
кратък срок- потвърди Министър Ненчев.По вторият поставен въпрос
прехвърляне собствеността на Клуба на офицерите и сержантите от запаса.
Предстои да се търси решение на този въпрос. Кметът оцени като много добър
изборът на новият изпълнителен директор на фирма „Терем Ивайло“ и заяви,
че компанията има много голям потенциал за развитие и разрастване. По
отношение настаняването на Щаб на многонационалните военни сили Даниел
Припомни, че съгласно Становище на НСОРБ за децентрализация призовава
да се разпределят ресурси, възможности и събития в общини извън петте найголеми града в България. „Велико Търново има необходимият капацитет и
потенциал не само заради Национален военен университет „Васил Левски“, а
и капацитета и традициите на града като цяло и се надявам, че ще ни бъде
поверено това домакинство“- заяви Даниел Панов. Министърът на
образованието проф. Тодор Танев заяви, че е доволен от начина, по който се
развива образователният процес във Велико Търново и в средното и във
висшето образование. Той припомни, че личната му и семейна история е тясно
свързана с Велико Търново. „Работим много усилено по приемане на новият
закон за средното образование. Тази реформа е много закъсняла, защото е
трябвало да бъде направена преди повече от 20 години. Много трябва да се
мисли и работи по професионалното образование.
Агенция „Фокус“
Община Бургас работи по няколко проекта за цялостното завършване
на изграждането на велосипедна мрежа в града
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Бургас. Община Бургас работи по няколко проекта за цялостното завършване
на изграждането на велосипедна мрежа в града. Това каза за Радио „Фокус” Бургас Теодора Цанева, експерт в Дирекция „Европейски политики и

програми” към община Бургас. Основният е проектът „Интегриран градски
транспорт на Бургас”. По него се изграждат трасетата на Бързата автобусна
линия и други такива извън нея основно в комплексите „Меден рудник”,
„Славейков” и „Изгрев”. След като приключи проектът в края на тази година,
ще се анализира завършеността на мрежата и със следващи проекти се
планира до няколко години да се завърши цялостно велосипедна мрежа на
града. С проекта „В подкрепа на инвестиционната програма на община Бургас
2014-2020” ще се изградят още няколко трасета, които да допълнят мрежата.
Проектът е свързан с реализиране на готови инвестиционни проекти на обекти
в ЦГЧ и к-с „Възраждане”. „След анализа в края на година, ще предвидим с
други проекти да довършим тази мрежа”, каза още Цанева.
Агенция „Фокус“
Кметът на Велико Търново Даниел Панов се срещна с Посланика на
Босна и Херцеговина
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Велико Търново. Кметът на Община Велико Търново Даниел Панов се срещна
с Негово Превъзходителство Боривой Маройевич-Посланик на Босна и
Херцеговина в България, съобщиха от пресцентъра на общината. Кметът
представи възможностите за инвестиции и бизнес във Велико Търново.
Запозна госта с богатото културно-историческо наследство и важното място,
което Старата столица заема не само в историята, но и в съвременното
развитие на България. Той представи значимите и мащабни проекти с
европейско финансиране, реализирани в града, както и важните
инфраструктурни проекти, които предстои да се реализират. Даниел Панов
представи успешното развитие на туристическият бранш и ръстът от близо 12
% на туристическият поток през 2014 година. Посланик Маройевич заяви, че
е впечатлен от средищното и стратегическо разположение на Велико Търново,
от неговото богато културно-историческо наследство и активно развитие.
Приятно изненадан е, защото си е представят града като съвсем малък, но е
много впечатлен от атмосферата и от всичко, което е видял. Негово
Превъзходителство заяви, че ще направи всичко по силите си за да може по
време на мандата си да спомогне за установяване на побратимени отношения
на Велико Търново с град Баня лука, който е роден град на посланика.
Боривой Маройевич прояви интерес към възможността да се поклони в
църквата „Свети 40 мъченици“ пред гроба на Свети Сава. Посланика се
поинтересува какви са резултатите от участието на Велико Търново в
съревнованието за излъчване на български град Европейска столица на
културата. Даниел Панов го уведоми, че Старата столица в съревнование с
трите най-големи града е останала на второ място на финала на състезанието,
но ще получи финансиране от държавата за част от своите проекти. Посланика
и кмета на общината говориха за възможността в кратки срокове да бъде

организирана среща с кмета на Баня лука. Кметът на Община Велико Търново
предложи Баня лика да участва по време на Международно изложение
„Културен туризъм“ със свой щанд и туроператорски компании. Големи
български компании имат свои производствени клонове в Баня лука. Градът
има летище и се намира на около 300 км. от Белград. „Партньорството между
градовете е особено важно за обмяна на добри практики, взаимно обогатяване
на културните събития и съвместно участие в съвместни проекти по
трансгранично сътрудничество“, заяви в края на срещата Даниел Панов.
Агенция „Фокус“
Благовеста Факирова: 35 хил. лв. ще бъдат отделени за
видеонаблюдие в малките населени места на Община Велико Търново
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Велико Търново. 35 хил. лв. ще бъдат отделени за видеонаблюдие в малките
населени места на Община Велико Търново. Те ще бъдат отпуснати по
програма „Местни инициативи”. Това каза за Радио „Фокус” – Велико Търново
Благовеста Факирова, председател на Сдружението на кметовете и кметски
наместници в общината. Тя припомни, че по програмата могат да
кандидатстват инициативни групи, сдружения или читалищни настоятелства.
Стойността на изготвените от тях проекти не трябва да надвишава 5 500 лв.
„В момента има 5 села, които са подали документи. Дали те ще бъдат одобрени
или не ще се реши от Комисията, която ще оценява проектите. Ако евентуално
те бъдат одобрени, общо 29 села от 36 в общината ще бъдат с
видеонаблюдение”, обясни още Благовеста Факирова. Тя посочи, че подобни
средства се отпускат ежегодно от 2005 година насам. ''В момента искаме да
поставим нови камери, които да могат да наблюдават и отчитат номерата на
колите и през нощта. За 2015 година ни бяха отпуснати 35 хил. лв., с които
трябва да направим ремонти и да разширими системите в Дебелец,
Килифарево и Ресен”, каза още председателя на Сдружението на кметовете.
Предстоят и основен ремонт на Ново село, както и частичен ремонт на
камерите в село Русаля. В следствие на дъждовете и снеговете са се получили
малки нарушавания на обслужващата мрежа на самите камери и това ще се
поправи. „Хубаво е, че програмата „Местни инициативи” реши, че могат да
участват и селата. Ние искаме около 35% доброволно участие към
изграждането на видеонаблюдението, което дава възможност на хората и
бизнеса да се включат в тази система”, добави Благовеста Факирова.
Агенция „Фокус“
Станислав Благов: 400 000 лева отделя Община Свищов за 15-те
населени места за текущи ремонти
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Свищов. В рамките на тазгодишния бюджет сме заделили средства за 15-те
населени места, в размер на повече от 400 000 лева за текущи ремонти. Ако
всеки един от кметовете осъзнае, че камерите за видеонаблюдение са
приоритет, биха могли поетапно да организират това общо дело, което е много
важно. Това каза в интервю за Радио „Фокус” – Велико Търново кметът на
крайдунавската община Станислав Благов. Всяко населено място само
реализира инвестиционната си програма. „Могат да използва по 30 – 40
хиляди лева, за да си подсигурят онова, което е най-важно, като в това число
влизат и камери, които те могат да решат да си закупят. Единственото условие,
което поставям е всичко да бъде съобразено с изискванията на РПУ-Свищов”,
коментира кметът. По думите му, средствата по програма „Местни инициативи
2015” са в много по-малък размер – между 25 и 30 хиляди лева.
Агенция „Фокус“
Около 250 хил. лв. е стойността на строителните дейности за
реконструкцията на пространството пред сградата на Стария съд в
Бургас
21 Март 2015 | 14:35
Бургас. Около 250 хил. лв. е стойността на строителните дейности за
реконструкцията на пространството пред сградата на Стария съд в Бургас.
Това каза за Радио „Фокус” – Бургас Теодора Цанева, експерт в Дирекция
„Европейски политики и програми” към община Бургас. Тя обясни, че след
провеждане на открита процедура за избор на фирма-изпълнител, ще бъде
ясен окончателният бюджет по пазарни цени. Проектът има за цел
реконструкция на пространството с осигуряване на няколко допълнителни
възможности. На първо място община Бургас ще се опита да превърне
запустялото пространство в един квартален микропарк с нова площадка за
деца от 3 до 12 години. Ще бъдат подменени няколко дървета, които не са в
добро състояние, като ще се засадят допълнително дървесни и храстови
видове. Напълно ще бъдат подменени настилките. Ще се подмени подземната
инфраструктура, ще се ремонтират основните ел. и ВиК мрежи, както и
телекомуникации. Парковото осветление ще бъде енергийно ефективно и
ползваната енергия ще бъде компенсирана чрез разполагане на няколко
клетки за производство на собствена електроенергия. Ще има площадка за
рециклиране на биологични отпадъци и система за сметосъбиране, като ще се
сложат подземни контейнери. „Новият характер на пространството по-скоро
ще има презентативна функция на сградата на Стария съд, която също
предстои да се реконструира. Основното площадно пространство пред нея,
което няма да бъде залесено, ще може да се ползва за масови прояви и
изложби на открито”, каза още Цанева. Ще има няколко нови беседки,

кошчета и възможности за краткотраен отдих извън детската площадка. В
момента се подготвя проектното предложение и община Бургас ще
кандидатства за финансиране по ОП „Региони в растеж”. Амбицията на община
Бургас е реконструкцията да започне в края на лятото, а ремонтът ще
продължи до края на март следващата година. Самата сграда на Стария съд е
държавна собственост и е паметник на културата. Финансирането и ремонтът
е ангажимент на Областна администрация-Бургас.
Агенция „Фокус“
Официално бе открито "Регионално депо за отпадъци село Стожер"
21 Март 2015 | 14:30
Добрич. Официално бе открито регионалното депо край добричкото село
Стожер, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Министърпредседателят Бойко Борисов и Детелина Николова прерязаха лентата по
време на церемонията по откриването на регионалното депо край село
Стожер. Церемонията започна със водосвет, обслужен от варненският и
великопреславски митрополит Йоан и добрички свещеници, с благодарност за
добрите инициативи и добрите дела. Бе отправен богослов към
присъстващите: „Нека бог помага на всички и за всичко онова което се случва
за просперитета на нашата държава, да пребъде”. Фолклорен поздрав –
народна песен и танц, прославящи Добруджа, поднесе Професионален
фолклорен ансамбъл „Добруджа”. От официалните гости пръв поднесе
приветствие към присъстващите кметът на Добрич Детелина Николова. Със
задоволствие, тя обяви началото на работата на този обект след 10-годишни
усилия. По думите на Николова, обектът е приоритетен за всичките девет
общини, които ще го ползват. „През годините проектът е срещнал одобрение
и подкрепа от различни страни”, посочи тя. „И неговата работа е в контекста
на следваната на държавата ни политика, както и на Европейския съюз за
интегрирано управление на отпадъците”, каза още кметът на града. „Всички
страни, като Министерство на околната среда и водите, строителните филми и
екипът разработил проектът за допринесли за неговия успех и Община град
Добрич е една от малкото в страната ни с подобно модерно депо”, допълни
Детелина Николова.
Агенция „Фокус“
Община Казанлък ще се представи в първото международно
изложение-форум „Травел Експо” в руския град Толияти
21 Март 2015 | 11:23

Казанлък. Община Казанлък ще се представи в първото международно
изложение-форум „Травел Експо” в руския град Толияти, което се провежда
от 22 до 24 март, съобщиха от пресцентъра на общината. За участие са
поканени представители на всички побратимени на Толияти градове. През
2015 година се навършват 20 години от подписването на Договор за
сътрудничество и работна програма между Община Казанлък и Толияти. През
2012 г. по време на посещението на кмета на Толияти Сергей Иванов в
Казанлък, кметът на община Казанлък Галина Стоянова и руският гост
подписаха Споразумение за сътрудничество между двата града, което през
следващите години бе изпълнено с конкретно съдържание в сферата на
културата, образованието, ученическия обмен, туризма. Участието на Община
Казанлък в международното изложение „Травел Експо” се реализира в
съответствие с Протокола за сътрудничество между двата побратимени града.
През 2014 г. на международната туристическа борса „Културен туризъм“ във
Велико Търново на щанда на Казанлък имаше представители на Толияти. Така
редом с туристическия потенциал на града на розите бе представен и
туристическият потенциал на Толияти.
Дарик нюз
Екокомплекс „Шерба” стана туристическа дестинация на три общини
21 март 2015 11:07
Екокомплекс „Шерба" в гората на варненското с. Гроздьово предизвиква все
повече интереса на туроператорите. Това стана след като той бе включен в
проекта „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален
туристически продукт" на трите морски общини Несебър, Долни чифлик и
Бяла, който получи финансиране по Оперативна програма „Регионално
развитие". „Общата цел на проекта е повишаване ефективността на
регионалния маркетинг в Централен Черноморски регион чрез прилагане на
иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически
продукт", обясни кметът на Долни чифлик Борислав Натов.
Идеята е чрез прилагането на формулата „5 дни - 4 сезона - 3 общини", да се
намали сезонността, да се привлекат нови пазарни сегменти и да се
преодолява териториалната концентрация. Част от това е и „Шерба" с
възможностите си за целогодишен и разнообразен по вид туризъм. Екопаркът
е включен в интерактивен туристически органайзер, до който има достъп в
интернет и от официалните сайтове на трите общини.
Комплексът се намира в гората на с. Гроздьово, община Долни чифлик, която
граничи с Държавното ловно стопанство „Шерба". В района има богата флора
и фауна, а срещите с елени, сърни, фазани и други животни са мечтано
преживяване. Гостите на комплекса могат да се насладят на удоволствието,
което се предлага чрез фотолов в ловното стопанство.

За своите гости екокомплексът разполага с хотелска част с 19 елегантни стаи
със собствени бани, от които 5 апартамента; 3 кокетни малки вили с една или
две спални и хол с трапезария и външно барбекю. Освен това има 2 фамилни
къщи с 5 и 3 стаи с бани, със собствена механа с камина. На разположение на
гостите на комплекса са още ресторант с открити тераси; конферентна зала с
капацитет 60 места (оборудвана с екран, мултимедия и озвучаване);
мултифункционално игрище с тенис на корт, площадки за футбол, волейбол и
баскетбол и фитнес зала. Модерният СПА център има три сауни: хербал (със
специална сенотерапия и билки, подбрани от заобикалящия екологично чист
район), класическа финландска и сауна с хромотерапия, парна баня, масажен
кабинет, релакс зона, джакузи, душове с различни ефекти и мини водопад.
Дарик нюз
Стартира приемът на документи за стипендии на Община „Тунджа”
21 март 2015 08:48
Община „Тунджа” обяви началото на І-ва сесия за 2015 г. за кандидатстване
за отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране на ученици
и студенти с постоянен адрес в община „Тунджа”. Документите, необходими
за кандидатстване са формуляр за кандидатстване; документ, удостоверяващ
учебното заведение, в което кандидатът учи, както и документ удостоверяващ
успеха за последната завършена година; анкета, удостоверяваща социалното
положение; копие на документи, удостоверяващи постигнати успехи от
участия в регионални, национални и международни състезания и конкурси или
значими обществени прояви.
Документите се подават в деловодството на община „Тунджа” от родителите
на ученика/студента/ или чрез кметовете на населените места.
Учащи, навършили 18 години, могат да подават документи лично.
Срокът за подаване на документи е 31 март 2015 год.

