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Фокус
Зам.-кметът Ирина Савина ще посети ОДЗ №77, където се реализира
проект за разширение за две яслени и една градинска групи
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София. Ирина Савина ще посети ОДЗ №77, където се реализира проект за
разширение за две яслени и една градинска групи, съобщиха от пресцентъра
на Столична Община. Заместник-кметът ще посети ОДЗ №77 в 11.00 ч. В ОДЗ
№77„Ханс Кристиан Андерсен” в кв. „Дружба -2”, Район “ Искър” се
извършва разширение за две яслени и една градинска групи. Строителната
площадка е открита месец юли тази година и се очаква изграждането да
приключи през месец февруари 2015 г. Разширението на градината се
финансира от Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво
развитие на регионите”, утвърдена с ПМС 19 от 7 февруари 2014 г.
През месец септември от бюджета на Столична община са отпуснати
финансови средства в размер на 60 000 лв. за ремонт на басейна на
съществуващата сграда на градината.

Фокус
725 жители на село Радилово спряха с подписката си решение на
Общинския съвет в Пещера за стопанската вода (ОБЗОР)
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Пещера. След внасянето на подписката от жителите на село Радилово срещу
спирането на стопанската вода, бе оттеглено предложението за това спиране
направено в Общинския съвет. Това каза общинският съветник Неделчо
Рядков. Общо 725 жители на Радилово са се подписали, а подписката бе
внесена в местния парламент от кмета на селото. Така точка 3.1 от дневния
ред на днешното заседание: Даване на съгласие за временно спиране на
водоподаването на доставяната условно чиста вода от „Напоителни системи”
ЕАД - Клон Тополница в периода от 21 октомври до 31 декември във връзка с
актуализиране на Наредба за обществения ред и чистотата, бе оттеглена от
ръководството на община Пещера, обясни Рядков. Според кмета на село
Радилово мотивът на ръководството на община Пещера е, че е необходима
по-широка разяснителна кампания сред населението на село Радилово преди
вземането на решение за спирането на стопанската вода. Трябва да
направим проби, за да може да въведем пречиствателната станция в
експлоатация. Това каза кметът на община Пещера Георги Козарев. Аз не

виждам нещо трагично в това, че се спира стопанската вода от 21 октомври
до 31 декември. Това не е напоителен период. Не можем да въведем
станцията в експлоатация навреме. Един месец вече не можем да направим
проби, защото от село Радилово идва вода, която е доста разредена от
поливна вода. Това е забавяне, което е неоправдано, каза също Козарев. Той
допълни, че хората са свикнали с тази вода, но много от тях не я ползват
само за напояване, а я ползват и за битови цели в резултат, на което тя
влиза в канализацията. Това пречи да се направят пробите, а ако те не
бъдат направени и пречиствателната станция не заработи ще търпим
санкции, защото това е европейски проект, обясни Козарев. Той уточни, че
трябва да се направят и промени в общинската наредба, която регламентира
ползването на този вид вода. Проблемът сега е със село Радилово, но когато
се стигне до откриването на пречиствателна станция и в Пещера, тогава този
проблем ще стои и пред жителите на град Пещера, допълни Козарев. Не мога
да си обясня защо искат спиране на стопанската вода в село Радилово,
заради пробите на пречиствателната станция. Това каза кметът на
пещерското село Елена Рядкова. Ние и без това я спираме от началото на
ноември до началото на месец април, какво пречи пробите да се правят през
този период. Пределно ми е ясно, че пречиствателната станция е направена
по европейски проект и тя трябва да работи. Въпрос на техническо решение
е със съоръженията, които са изградени по канализацията, така наречените
преливници, да се реши проблема. Всичко е въпрос на техническо решение
станцията да работи без спиране на стопанската вода. Когато е правен
проекта, не знам кой го е направил този проект, без да се съобрази с това,
че стопанската вода я има в Радилово. Ами, когато паднат снеговете, през
зимата и пролетта ще спираме снега ли, попита Рядкова. Тя каза, че хората
не могат да разберат този парадокс, който според тях не е причина да се
спира стопанската вода. Всъщност искаме временно да спрем стопанската
вода в село Радилово, за да направим проба на пречиствателната станция.
Това каза председателят на Общинския съвет в Пещера Анастасия
Младенова. Въпросът е и друг, че това е един вид лукс за нашата община,
защото само 9 общини в България имат такава вода. Дали ще бъде стопанска
или поливна, тя трябва да се използва по предназначение. А това, че някои
я ползват за битови нужди, без да си заплащат тази услуга е друг проблем.
Затова трябва да въведем някакъв ред и да изменим, и допълним Наредбата
за обществения ред и чистотата. Нищо лошо няма в това, ние не правим
някакъв ход, с който да спрем тази вода. Заблуждават се хората, събират се
подписки, но в тях пише спиране на стопанската вода, не е записано, че това
е временно, само за един период от два месеца най-много, каза също
Младенова. Тя допълни, че трябва да се търси най-доброто решение. Докато
не се изчистят съмненията, ако е необходимо може да не се приема и Акт 16
за пречиствателната станция. Когато трябваше да тръгне проекта, също
имаше подписка, че той е необходим, за да има постоянно питейна вода.
Явно, за да стане нещо хубаво, ще има и неудобства. Надявам се, че
стопанската вода ще я има, но тогава, когато се ползва по предназначение,
обясни Младенова.

Фокус
260 000 лева са необходими за ремонт на катедралния храм „Св.
вмчк Димитър Солунски” във Видин
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Видин. Изготвен е проект за ремонтирането и освежаването на най-опасните
части и подпокривни конструкции на катедралния храм „Св. вмчк Димитър
Солунски” във Видин. Това каза за Радио „Фокус” – Видин епископ
Поликарп, председател на храма и викарий на Видинския митрополит. Той
добави, че документите са предадени на община Видин и се очаква
финансиране
от
отдела
към
Министерския
съвет,
подкрепящ
възстановяването на православни храмове в страната. „Проектът, който сме
подготвили, е на стойност около 260 000 лева. Надяваме се тези пари да
бъдат предоставени, за да може да се спаси храмът от сериозно
разрушаване”, добави епископ Поликарп. Катедралният храм на Видин е
осветен преди 114 години, но досега е ремонтиран само частично. На 26
октомври – Димитровден, тържествено ще бъде отбелязан храмовият празник
на катедралата.

Фокус
В Созопол продължава изпълнението на проекта за интегриран воден
цикъл
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Созопол. В Созопол продължава изпълнението на проекта за интегриран
воден цикъл, съобщиха от пресцентъра на общината. Срещу сградата на
община Созопол ще се проведе официална церемония Първа копка за
откриване на Обект: „Строителство на ВиК мрежа в землището на град
Созопол, местност Провлака” в рамките на проект „Интегриран проект за
воден цикъл на Созопол – I етап”, финансиран по Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013г.”. Събитието е с начален час 11.00.

Фокус
Във Велико Търново ще се проведе пресконференция за завършване
на ремонтните дейности на Трапезица
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Велико Търново. Пресконференция за завършване на ремонтните дейности
по проект „Изграждане на подпорната стена, художествено осветление и

туристическа инфраструктура за достъп до исторически резерват Трапезица
в град Велико Търново” ще се проведе във Велико Търново, съобщиха от
пресцентъра на общината. Пресконференцията ще се проведе на 21
октомври, вторник, от 11:00 часа на територията на историческия резерват
Трапезица (на долна станция).

Фокус
Община Смолян отбелязва
Балканската война

тържествено

102-та

годишнина

от

21 Октомври 2014 | 07:49 | Агенция "Фокус"

Смолян. Община Смолян отбелязва тържествено 102-та годишнина от
Балканската война, съобщиха от пресцентъра на общината. Тази година
отбелязваме 102-та годишнина от Балканската война – война освободителна
и правдива, водена от свят идеал и с една цел – освобождение на българите
под чужд гнет и обединение на Отечеството ни. За сто и втори път честваме
и Родопската свобода, дошла с успешното настъпление на българската армия
и победоносната битка на връх Кавгаджик, наречен днес Средногорец или
„Родопската Шипка”. Съдбоносните боеве на 19, 20 и 21 октомври 1912
година, в които войните от 21-ви пехотен Средногорски полк, 9-ти пехотен
Пловдивски полк, пограничните роти от състава на Родопския отряд и
присъединените към тях местни доброволчески чети отблъскват врага,
решават съдбата на Родопите като я присъединяват към Майка България! На
върха остават завинаги 96 български войни, пред чийто подвиг се
прекланяме. Поклон и пред пълководския талант на полк. Владимир
Серафимов – освободителят на Родопите, олицетворение на бойния дух на
Българската армия. Не са забравени думите му: „Аз не ще отстъпя на
противника селата, в които вчера бях посрещнат като освободител!” В
тържествените празнични дни, когато със синовна почит и вълнение си
спомняме делата и победите на нашите предци, жертвоготовната им любов
към Отечеството и подвига им, извършен единствено в името на България, е
редно да се запитаме доколко сме техни достойни наследници, какво още да
направим, за да съхраним и предадем техните идеали на децата си. Нека с
достойнство и толерантност обединим стремежите си за просперитет на
държавата ни и да работим за успешното бъдеще на Родопския край.

Darik news
Проверяват обектите по Публичната инвестиционна
„Растеж и устойчиво развитие на регионите“
21 октомври 2014 10:08

програма

Работна група, която да следи за изпълнението на Публичната
инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите,
назначи
областният управител Иван Каракашки . Дейността на работната група е
свързана с наблюдение и анализ на изпълнението на одобрените
инвестиционни
проекти,
както
и
да
контролират
и
подпомагат
своевременната организация за провеждане процедурите по Закона за
обществените
поръчки
от
общините
бенефициенти.
В рамките на две седмици специалисти от администрацията направиха
необходимите проверки по места и направиха следните констатации.
Община Дупница: Проект - „Многофункционална спортна зала Марек" на
стойност 4 500 000 лв.- общината е сключила договор с фирма изпълнител и
изпълнението на строежа е започнало. Договорът е от дата 03.07.2014 г.,
като в него е регламентирано, че срокът за изпълнение на СМР е 405
календарни дни и започва да тече от датата на подписване на Протокола за
откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и
ниво
на
строежа.
Община Сапарева баня: Проект-„Реконструкция и основен ремонт на улици в
община Сапарева баня, подобект улица „Венелин" и улица „Христо Ботев",
село Сапарево на стойност 300 000 лв.- сключен е договор с фирма
изпълнител, подписан е протокол за строителна площадка и определяне на
строителна линия. Налице е забавяне поради влошени метеорологични
условия, което е удостоверено надлежно. Обектът ще бъде завършен до края
на
месец
октомври.
Община Невестино:Проект- „Допълнително водоснабдяване на село
Невестино от село Мърводол в 30/34 м. „Топилата" до водоем в махала
„Синурска" и от водоем м."Синурска" до съществуваща водопроводна мрежа
на село Невестино на стойност 927 184 лв. - сключен е договор с фирма
изпълнител. Строителството се изпълнява съгласно действащата нормативна
уредба.
Община Кочериново: Проект-„Извършване на ремонтни дейности асфалтиране на част от уличната мрежа на град Кочериново" на стойност
700 000 лв.Асфалтирани са 6 улици, от които на две е сменен водопровода и
е
извършено
частично
асфалтиране
на
околовръстен
път.
Дейностите
са
завършени
в
срок.
Извършено
е
плащане.
Община
Бобошево:Проект-"
Подобряване
на
инфраструктурата,
благоустрояване на населените места на територията на Община Бобошево"
на стойност 1 000 000 лв. - дейностите ще бъдат завършени в уговорения в
договорите срок. Към датата на проверката са изпълнени 90% от дейностите.
Съгласно сключения договор № 44/28.05.2014 г., с предмет извършване на
СМР по изграждане на канализационната мрежа на с. Блажиево, с. Слатино,
с. Усойка, срокът е 6 месеца, считано от датата на подписване на Протокол
обр. 2а към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на
строителство. Съгласно сключен договор № 45/28.05.2014 г., с предмет
текущ ремонт на обекти от техническата инфраструктура в населени места
на територията на община Бобошево, срокът е периодът от датата на
сключването му до датата на съставяне и подписване на приемателен
протокол на последния от обектите на интервенция. До 10 дни ще бъде

завършен
и
последният
обект
в
село
Слатино.
Предстои да бъдат посетени на място обектите в Общините Трекляно и
Кюстендил.

Darik news
Каназирева: 30-милионният заем да се ползва за съфинансиране на
европроекти
21 октомври 2014 09:38 | Дарик Пловдив

Финансовата политика на Пловдив е объркана от години и общината се
управлява с теглене на многомилионни заеми, които гражданите ще връщат с
плащането на високи местни данъци и такси. Това заяви в ефира на Дарик
радио общинската съветничка от „Съюз за Пловдив“ Дани Каназирева. По
думите й, парите от 30-милионния заем трябва да се инвестират не в
преасфалтирането на улици, което е задължение на Общината, а в
съфинансирането на европроекти, което би донесло поне 200 милиона лева.
Ако приходите от данък МПС, които са в размер на 12 милиона, всяка година
се инвестират в инфраструктура, няма да има нужда от тегленето на заеми,
смята Каназирева.
Парите, които Община Пловдив ще получи за Европейска столица на
културата през 2019-та не трябва да се инвестират само в културни събития,
а да вземем пример от градовете, спечелили вече този приз и инвестиврат и
в инфраструктура, категорична е Каназирева.

Darik news
Осигурено е отопление за училището в село Обручище
21 октомври 2014 09:35 | Дарик Стара Загора

а отопление и създаване нормална учебна среда на основното училище „Св.
Св. Кирил и Методий" в с. Обручище всяка година са необходими около 1015 тона гориво.
За периода януари - декември 2015 г. в следствие добрите отношения на
ръководството на община Гълъбово и ръководствата на ТЕЦ „AES - Гълъбово"
и „Мини марица изток" ЕАД училището получи горивото, като дарение от
двете компании.
От ТЕЦ „AES - Гълъбово" поеха ангажимента да осигуряват храната и
транспорта на учениците от училището в с. Обручище.
Тази година училището отбеляза 155 години от създаването си. По данни към
15 септември 2014 г. там учат 57 ученика.

Darik news
Правят 10 нови детски площадки в община Генерал Тошево
21 октомври 2014 09:20 | Дарик Добрич

100 000 лева ще бъдат отпуснати от бюджета на Генерал Тошево за
изграждане на 10 детски площадки на територията на общината,
съобщават от там. За това е взето решение с пълно мнозинство от Общинския
съвет.
Освен в Генерал Тошево, където предстои да се направи нова площадка на
стойност 30 000 лева, със специализирани съоръжения за игра на открито ще
се сдобият и средищните села в общината. Предвижда се те да включват
различни модули за деца от 3 до 12 години за катерене, пързаляне,
люлеене. От общината ще поставят изискване част от комбинираните
съоръжения да са достъпни и за деца с ограничени двигателни функции.
Настилките ще бъдат меки и ще предпазват при падане и подхлъзване.
Очаква се детските площадки да бъдат готови идната пролет.
В Генерал Тошево продължава и работата по спортни обекти. След като
се в двора на СОУ „Никола Й. Вапцаров" се изгради фитнес на открито и
изцяло бе обновена спортната база, в момента върви създаването на
модерна площадка за футбол на малки вратички. Стойността й е 218 910
лева, финансирана е със средства от програма „Растеж и устойчиво развитие
на регионите".
Новите детски и спортни съоръжения са в съответствие с интегрирания план
за градско развитие на Генерал Тошево, припомнят от общината.

Darik news
Ремонтираха Художествената галерия в Каварна
21 октомври 2014 08:51

Художествена галерия "Христо Градечлиев" в Каварна бе обновена по
проект "Красива България" на Министерство на труда и социалната
политика. Сградата на културния институт се намираше в изключително
лошо състояние, при което компрометирането на покривната конструкция
доведе до рушене на външните стени, посочват от община Каварна.
Реализираните реставрационни дейности са ремонт на покрива, на фасадата,
подмяна на дограма и благоустрояване на вътрешния двор. Те са на стойност
115 789 лева, като 50% от тях са финансирани със средства от бюджета на
общината.

Darik news
Стартира кампания „Русе – безопасен велосипеден град“
21 октомври 2014 07:59 | Дарик Русе

Сдружение „Вело-Русе“, с подкрепата на Общината и сектор Пътната
полиция на РДВР - Русе, организира кампания “Русе - безопасен велосипеден
град”. Първата акция ще се проведе днес от 17 до 18.30 часа на ул.
„Борисова“ до Община Русе. Следващото събитие ще се проведе по същото
време утре на пресечката на ул. „Александровска“ и ул. „Майор Узунов“.
С увеличаване на дължината на тъмната част от деня, все по-осезаема е
необходимостта от адекватното светлинно оборудване на велосипедистите в
града, коментира председателят на сдружение „Вело-Русе“ Кольо
Пазарджиев. По този повод, в рамките на няколко дена колоездачите в Русе
ще бъдат спирани за проверка, ще им се раздават информационни брошури
за безопасно предвижване в града с велосипед и предпазване от най-честите
инциденти. В допълнение ще се проверява наличието на светлоотразителни
елементи и фарове. За нередовните велосипедисти ще има специални
позитивни изненади.
Събитието дава началото на информационна кампания насочена към
русенци, която предшества изграждането на велосипедната инфраструктура
в нашия град, и цели създаването на правилна култура за поведение на пътя
на ползвателите на велосипеда.

БНР
Продължава ремонтът на центъра на Омуртаг
публикувано на 21.10.14 в 09:21

Продължават строително-монтажните работи по проекта „Разширяване на
административен център Омуртаг ІІ-ри етап”, съобщиха от общинската
администрация. Към момента обектът е изпълнен на 30%. На строителната
площадка вече са реализирани двата фонтана с огледална конфигурация и
шестоъгълна форма, които се разполагат на самия вход на сградата на
общината. Оформени са вече и повечето цветарници, които ще бъдат с
тристранни
пейки
и
кътове
за
отдих
около
тях.
Обновяването се извършва за над 400 000 лв. От тях до 355 000 лв. са от
Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на
регионите”, останалата част са от собствени средства на община Омуртаг.
Фирмата-строител на обекта е от общинския център. Строителството на
обекта се очаква да приключи до края на годината.

БНР
В Чирпан отбелязват 100 години от смъртта на Яворов
публикувано на 21.10.14 в 09:39

Днес в Чирпан с откриването на изложбата "Светът на Яворов" – съвместна
инициатива на Къща музей“ П.К. Яворов“ и РИМ в Пловдив започва
програмата на Община Чирпан и фондация Яворов посветена на 100
годишнината от трагичната смърт на поета и 60 годишнината от
превръщането на родната му къща в музей. След откриването на изложбата
ще бъдат отличени дейци на изкуството и културата, допринесли за
обогатяване на фонда на музея и популяризиране на живота и делото на
Яворов. Актьорът Христо Мутафчиев ще представи откъси от най-новата
книга на Явора Стоилова "Обречени".

БНР
Бюджетна прогноза и
видинските съветници

ремонт

на

пътя

за

Брегово

обсъждат

публикувано на 21.10.14 в 09:19

"Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. на
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности" на
Община Видин се очаква да приеме на днешното си редовно заседание
видинският Общински съвет. Местният парламент ще гласува още
предложение за рехабилитация и реконструкция на пътя за Брегово. Очаква
се общинските съветници да утвърдят маломерни паралелки във видинските
училища. Общо 13 точки са включени в предварителния дневен ред на
заседанието, което започна в 9 часа.

БНР
Осъдиха купувач на гласове в село в община Радомир
публикувано на 21.10.14 в 09:03

Осъдиха на година условно купувач на гласове. Милен Миланов от
радомирското село Владимир бе задържан в деня на вота на 5 октомври след
подаден сигнал на тел. 112, че предлагал по 20 лева на избирателите, за да
гласуват за ДПС. При направената проверка сигналът е потвърден и веднага
е образувано бързо производство. Разпитвани са и свидетели, които са
предоставили банктнотите. Присъдата на Милен Миланов е с тригодишен

изпитателен срок. Наказанието му е наложено от Районния съд в Радомир
след споразумение с прокуратурата.

БНР
Детска площадка за 45 хиляди лева откриват в село Марково
публикувано на 21.10.14 в 07:27

Нова детска площадка ще бъде открита в пловдивското село
Марково. Новото съоръжение е изградено по европейски стандарт и е на
стойност от 45 хиляди лева.
На церемонията по откриването ще присъства кметът на община „Родопи”
Пламен Спасов.

Кмета.bg
Берковица и Ниш започнаха изпълнение на общ проект
В двата града ремонтират спортни съоръжения със 755 338 евро
вторник, 21 октомври 2014 г. 10:17 ч.

Общината в Берковица и градската община Палилула на град Ниш, Сърбия,
започнаха изпълнение на общ проект, съобщиха от администрацията на
българския град.
С него се предвижда обновление на спортни съоръжения. Стойността му е
755 338 евро, които се отпускат от европейски фонд чрез програмата за
трансгранично сътрудничество България – Сърбия.
По-голямата част от средствата са предвидени за общината в Берковица –
644 388 евро. С тях ще бъде ремонтирана оградата на стадиона, ще бъдат
изградени трибуни и външно осветление. Ще направени и нови игрища за
баскетбол, волейбол, футбол, тенис, както и писта за биатлон и за бягане.
Спортни съоръжения ще бъдат ремонтирани и в сръбския град.
Първата среща по общия проект се състоя преди дни в град Ниш, допълниха
от администрацията в Берковица. Общината в сръбския град е била партньор
и в изпълнението на три проекта на общината в Лом. С Берковица си
партнира за първи път.

