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Агенция „Фокус“
Емил Димитров: През 2014 година основните притеснения
общините бяха свързани със спиранията на траншовете
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Свищов. През 2014 година основните притеснения на общините бяха
свързани с временните спирания на траншовете по програми на Европейския
съюз. Това каза в интервю за Радио ''Фокус'' – Велико Търново зам.-кметът
на Община Свищов Емил Димитров. По думите му е добре, че вече страната
ни има кабинет. ''Този кабинет е зареден с очаквания за промени, промени
във всяка една сфера – здравеопазване, правосъдие и други'', отбеляза зам.кметът. Той подчерта, че европейското финансиране за реализиране на
проекти в българските общини няма алтернатива. Емил Димитров припомни,
че Община Свищов не би могла да закупи ново медицинско оборудване и да
ремонтира помещенията, в които то ще бъде монтирано, със средства изцяло
от общинския бюджет. В утвърдения Интегриран план за градско развитие на
Община Свищов са заложени проекти на стойност 93 млн. лева, които
предстои да бъдат реализирани до 2020 година.
''Без оглед на това каква ще е местната управа в следващ и по-следващи
мандати, ориентацията към усвояването на европейските фондове в Община
Свищов има своя траен характер'', допълни Емил Димитров.
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Предложенията за промени в Закона за водите готови до края на
годината
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Предложенията за промени в Закона за водите, касаещи управлението на
водните ресурси и на хидротехническите съоръжения, ще са готови до края
на годината. Това обяви министърът на околната среда и водите Ивелина
Василева при посещението си в Стара Загора.
Още на 1 декември на проведено извънредно заседание на Министерския
съвет бе създадена Междуведомствена работна група, която да подготви
промените и създаването на единен орган, който да контролира състоянието
на хидротехническите съоръжения.

Сформирана е и експертна група, която следи работата на областните
комисии, отговарящи за състоянието на речните корита и хидротехническите
съоръжения. „Напоителни системи" пък са задължени да извадят временно от
работа 78 язовира в страната, които са в предаварийно състояние.
Областните управители пък са упълномощени да отговарят за съоръженията
с неизяснена собственост.
Министър Василева увери, че от страна на държавата ще бъдат отпуснати
средства за компенсация на земеделските производители, чийто земи
пострадаха при последните наводнения.
Министърът на околната среда и водите коментира и темповете на
изгражданите по Оперативна програма „Околна среда" системи за
управление на отпадъците. Общият им брой е 21, като при изграждането на
тези в Самоков, Ямбол и Бяла, Русенско има сериозно забавяне заради
процедури по обжалване на обществените поръчки.
Общата стойност на изпълняваните обекти по ос 2 на Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г", е 830 милиона лева. За новия програмен период
предвидената сума е 524 милиона лева.

Агенция „Фокус“
18 проекта бяха реализирани по програма „Местни инициативи”на
Община Свищов през 2014 година
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София. През 2014 година, за 12 поредна година, Община Свищов реализира
Програмата за местни инициативи, която подкрепя изпълнението на
граждански проекти, информират от пресцентъра на Общината. Това
информират от пресцентъра на местната администрация. През 2014 година
от общинския бюджет за Програмата са били заделени близо 40 000 лева.
Официалният старт на изпълнението й бе даден на 1 март 2014 г., с
публикуване на обявата за набиране на проектни предложения от граждани
и неправителствени организации. За около два месеца в деловодството на
Общината са били внесени над 30 проектни предложения. След заседание на
Ръководния комитет на Програма „Местни инициативи” и въз основа на
оценката на неговите членове, председателят на Комитета, заместник-кметът
Емил Димитров, е внесъл предложение в Общинския съвет за изпълнение на
18 проекта.
С Решение № 901 от 24.04.2014 година, Протокол № 50 на Общински съвет,
Свищов бяха одобрени 18 броя проекти за финансиране по Програма
„Местни инициативи” в размер на 39 952 лева, от които 13 294 лева за
капиталови разходи и 26 658 лева текущи разходи. И през 2014 година,
предвид ограничените възможности на кметствата за извършване на текущи
и капиталови ремонтни дейности, беше запазена тенденцията приоритетно
да се дава възможност и на селата да изпълняват проектни инициативи по
тази програма. Така от осъществените 18 проекта, 9 бяха реализирани в
Свищов, а останалите 9 в малките населени места.

В село Царевец със значителна финансова подкрепа от страна на местната
общност беше облагородено голямо пространство в центъра на селото и
оформено като парк за отдих чрез монтиране на пейки, кошчета за отпадъци
и осветление. В Драгомирово беше облагороден районът до сградата на
кметството чрез оформянето му като кът за отдих и спортни занимания. За
целта бяха закупени и монтирани пейки, кошчета за отпадъци, оградни пана
и баскетболни кошове. В Морава беше подменена дограмата на
физкултурния салон на училището. В квартал „Стоян Ников“ в Свищов по
инициатива на група граждани беше оформен кът за отдих с монтиране на
беседка, пейки и кошчета за отпадъци. Свищовското сдружение „ЕССЕ ХОМО
ПИЛАТИУС“ направи Център за здравна физическа и духовна култура, като
за целта бяха ремонтирани и оборудвани помещения на бившето училище
„Алеко Константинов“.
В ОДЗ „Слънчо“ в Свищов по инициатива на група родители бе реализиран
проект за закупуване и монтиране на комбинирано детско съоръжение в
двора на детското заведение.
По инициатива на група граждани кът за отдих бе изграден и на ул.
„Александър Стамболийски“ в Свищов, като за целта бяха монтирани пейки и
кошче за отпадъци. На ул. „Плевенско шосе“ в Свищов бе възстановена и
укрепена разрушена подпорна стена. В село Александрово бе реализиран
проект за оформяне на кът за отдих, чрез облагородяване на парково
пространство и монтиране на беседка. В Ореш бе ремонтирана оградата на
детската градина „Зорница“. По инициатива на Училищното настоятелство в
СОУ „Николай Катранов“ в Свищов бе реализиран проект за облагородяване
на двора на училището. За целта бяха закупени и монтирани стойки за
велосипеди, пейки и кошче за отпадъци, чешма, оформен цветен кът,
пребоядисани спортните съоръжения и порталните врати.
В ЦДГ „Васил Левски“ в Свищов бе изпълнен проект за художествено
декориране на оградата на детската градина, боядисване на уредите,
изработка и монтаж на пейки.
В село Деляновци бе извършен ремонт на покривната конструкция на
Здравния дом, а в село Червена бе ремонтирана оградата на църковния двор
и поставена портална врата.
С подкрепата на програма „Местни инициативи“ хората в село
Хаджидимитрово извършиха реконструкция и подмяна на гравитачен
довеждащ водопровод, а в село Овча могила бе закупена и доставена
система за видео наблюдение с цел превенция на вандалски прояви и
кражби.
По инициатива на група лекари от МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ в
пространството до бившата Поликлиника на свищовската болница,
непосредствено до новоизградения външен асансьор, бе оформен кът за
отдих с пейки и ремонтирано осветлението.
В ЦДГ „Калина – Малина“ в Свищов група родители инициира подмяната на
остарели детски креватчета и пейки в едно от спалните помещения.

За поредна година с успешното изпълнение на Програма „Местни
инициативи“ Община Свищов демонстрира своята готовност за подкрепа и
партньорство на гражданската инициативност. В условията на икономическа
криза и финансова стагнация, Общината намери възможност и през 2014
година да финансира идеите на гражданите за това как Свищов и малките
населени места да стават все по-добро място за живеене.
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Завършват в срок Регионалното депо в Стара Загора
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Изготвен е график за компенсиране забавянето на изграждането на
Регионалното депо за отпадъци край Стара Загора. Строителните дейности
по проекта трябва да завършат до края на 2015 г., но 4-те фирми от
консорциума имат нагласа да ги приключат по-рано.
Това стана ясно по време на посещението на министъра на околната среда и
водите Ивелина Василева, която заедно с кмета на Стара Загора Живко
Тодоров, заместниците му Янчо Калоянов и Йордан Николов, областния
управител Георги Ранов и заместника му Маноил Манев, инспектираха
работата по проект „Изграждане на регионална система за управление на
отпадъците в регион Стара Загора" (РСУО). Проектът е финансиран по
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.".
Обилните валежи през последните седмици са затруднили работата, но са
осигурени необходимите техника и жива сила за преодоляване на
изоставането.
Чрез реализацията на проекта се намалява замърсяването на околната среда
в общините от целевия регион Стара Загора - Стара Загора, Чирпан, Братя
Даскалови, Павел баня, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Гурково, Твърдица,
Опан, Раднево и Гълъбово.
Целта е увеличаване на разделното събиране на битовите отпадъци и
рециклирането, както и установяване на ефективна и екологосъобразна
система за съвременно управление на отпадъците в региона.
Регионалната система за отпадъци ще третира над 34 тона отпадъци на
година. По време на експлоатационния период, който е 23 години - от 2014
г. до 2036 г., системата ще обслужва над 366 хил. души. По време на
строителството са отворени нови 120 работни места, а по време на
експлоатация ще бъдат 64.
По време на посещението си в Стара Загора министър Василева инспектира и
финализирания "Интегриран воден проект". "Това е един от проектите, които
безпроблемно са стигнали до своя финал. Това затвърждава мнението ми, че
община Стара Загора има много сериозен административен капацитет, който
прилага при управлението на проекти", коментира тя.
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Последна за годината оперативка на общинския кмет с кметове и
кметски наместници в Болярово
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Кметът на община Болярово Христо Христов проведе последната за годината
работна среща с колегите си кметове и кметски наместници на населените
места на територията на общината. На оперативката присъства и секретарят
на община Болярово Мария Чанева.
Христо Христов уведоми колегите си за оставащите мероприятия до края на
годината, предимно празнични. Благодари им за успешната съвместна работа
и през тази година и насочи вниманието им към основните задачи в
предстоящата 2015 г. „Правейки равносметка на изминалата 2014 г., тя беше
една от най-успешните през мандата, поради големият брой проекти, по
които се работеше. През 2015 година предимно ще се правят такива, в
очакване на новите мерки, които предстои да бъдат утвърдени и по които ще
може да се кандидатства” - каза кметът Христов.
Мария Чанева съобщи, че през предстоящата година е необходимо да се
премине към комплексно административно обслужване.

БТА
Кметът на Кюстендил забрани хвърлянето и възпламеняването на
бомби и пиратки на обществени места
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Кметът на Кюстендил Петър Паунов забрани търговията на пиротехнически
изделия от търговци и физически лица, които нямат издадени разрешителни
за това, съобщиха от общинската администрация. В заповедта на кмета се
забраняват хвърлянето и възпламеняването на бомби, пиратки, и други
гърмящи пожароопасни стоки на обществени места - училища, детски
градини, дискотеки, пазари, спортни зали, стадиони, питейни заведения и на
места, намиращи се в близост до леснозапалими материали. Санкциите за
неспазване на забраните за физически лица са до 5000 лева, за еднолични
търговци и фирми - до 50 000 лева. Контролът по изпълнение на заповедта е
възложен на началника на РУ-МВР Кюстендил Росен Райчев и на директора
на общинското предприятие "Управление на общинските имоти" Емилиян
Йорданов.

БТА
С конкурс бяха избрани най-чистите села в община "Тунджа"
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С конкурс, организиран от общинската администрация на "Тунджа", бяха
избрани за най-чистите населени места в общината през тази година,
информираха от общинския пресцентър.
В състезанието са участвали
половината от 44-те села в общината, разделени в четири категории по брой
на техните жители. Отличени са 12 села. При своята оценка журито е
оценявало благоустрояването на населеното място, както и поддържаната
чистота и ред по улиците, градинките, обществените сгради и околните
местности.

Агенция „Фокус“
Панайот Рейзи: Завършването на големия проект за воден цикъл е
основният приоритет за Созопол догодина
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Бургас. Проектът за интегриран воден цикъл на Созопол е най-значимият за
общината и много се надявам догодина да се финализира, каза в интервю за
Радио „Фокус” –Бургас кметът на Созопол Панайот Рейзи. По думите му това
е един много важен проект с голяма стойност - около 70 млн. лв. В момента
работата по проекта върви по график и няма забавяне в дейностите.
„Хубавото е, че скоро бяха отпуснати средства от ЕС и програмите пак се
отвориха. В момента ни е малко тежко, защото имаме доста внесени искания
за плащания към МОСВ. Поздравявам новата министърка и служителите там,
защото те много работят и успяха всички искания на общините да ги внесат в
министерството на финансите, което е много важно, защото след празниците
ние трябва да имаме пари да се разплащаме наново„, каза кметът. До година
се очаква да бъде завършен и новият стадион, който през май ще приеме
европейското първенство по футбол за юноши. Ще се финализира и проекта
за пристанище в Черноморец, както и крайбрежния булевард между яхтеното
и градското пристанище в Созопол. 2014г кметът Рейзи я определи като
успешна и с това, че събираемостта на собствените приходи върви много
добра и очаква тя да достигне 80%. Според него 2015г ще е по-скоро нулева
година, защото ще завършат повечето от проектите, а и предстоят местни
избори. За предстоящите празници кметът пожела преди всичко здраве на
хората от Созопол.

Градът.бг
Започна строителство на депото край Аксаково за 34 млн. лв.
21.12.2014

Със символична първа копка беше поставено официално началото на
строежа на Регионалното депо край с. Въглен в община Аксаково. Строежът
на депото е част от проекта "Изграждане на регионалната система за
управление на отпадъците в регион Варна – Аксаково" и се финансира от ОП
"Околна среда". Общата стойност е 34,4 млн. лв., от които безвъзмездната
помощ 26,9 млн. лв, собствен принос на трите общини - 7,4 млн. лв., от
които 93,8% на община Варна.Системата ще обслужва Варна, Аксаково и
Белослав. На събитието присъстваха кметовете на общините партньори, на
Аксаково - инж. Атанас Стоилов, на Варна - Иван Портних, и на Белослав Желязко Петров, представители на ОПОС.Съоръженията от системата за
регионално управление на отпадъците включват регионално депо за
неопасни отпадъци с капацитет от 577 000 куб. м или 401 944 т отпадъци с
очаквана продължителност на експлоатация от 5 години, инсталация за
компостиране на зелени отпадъци с капацитет 16 000 т/г., инсталация за
рециклиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаването на
сгради, пречиствателна станция за отпадъчни води за третиране на
инфилтрата от депото, контейнер за временно съхранение на опасни
отпадъци от домакинствата, депо за инертни материали - I етап, прилежаща
инфраструктура. Основната цел е количествата депонирани отпадъци да
бъде сведено до 10-15% с предварителна високотехнологична преработка.
Това ще доведе до по-малко отчисления на общините в РИОСВ. Досега
отчисленията на трите варненски общини са в размер на 2.5 млн. лева.
Работата по проекта започна през юли 2012 г, когато бе сключен договорът с
Регионалното сдружение за управление на отпадъците. Редица процедури
забавиха стартирането му. За нуждите на депото се наложи община Аксаково
да отчужди 36 частни имота. През октомври 2012 г. бе обявена обществена
поръчка за избор на изпълнител. Обжалване на един от участниците в
процедурата, продължило повече от 19 месеца, допълнително забави старта
на проекта. На 7 октомври тази година е сключен договорът с избрания
изпълнител - консорциум РСЦУО "Аксаково 2012", съобщи координаторът на
проекта Петранка Стоилова.
Изграждането на първа клетка от регионалното депо трябва да завърши до
края на октомври 2015 г. Срокът на изпълнение на цялостния договор е 31
март 2016 г. През следващите два етапа ще бъдат изградени нови две
клетки, които се предвижда да бъдат използвани до 2034 г.

БТА
Силистренска област се включва в екоинициатива
опазването на българската гора и природа

на

МЗХ

за

21 декември 2014 / 11:16
В общините на Силистренска област се прави организация за определяне на
места за залесителни акции след празниците, съобщиха от Областната

администрация. Дейността е във връзка с обявена от Министерството на
земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите екоинициатива в
навечерието на Коледа за опазване на българската гора и природа. Призивът
е да се купуват "живи" коледни дръвчета, които след празниците да се
засаждат отново в природата.

БТА
Премахват се излезли от употреба превозни средства в Силистра
21 декември 2014 / 11:04
Извършва се проверка за излезлите от употреба превозни средства в
Силистренската община.
В комисията за проверката са представители на полицията и на общината,
както и правен консултант. Според Наредбата за опазване на обществения
ред и чистота на Силистренската община е необходимо автомобилите,
излезли от употреба, да бъдат преместени на подходящи места, за да се
предотврати замърсяването на околната среда. При неспазване на
установените срокове превозното средство се премества принудително в
базите на фирми, сключили договор със Силистренската община, и
автомобилите се разкомплектоват. Излязло от употреба моторно превозно
средство е "снето от отчет по смисъла на Закона за движение по пътищата",
не е преминало технически преглед и няма платен данък.
Sofiautre.bg
Кристалина Георгиева: Всяко българско дете ни е скъпо
21 декември 2014, 13:50
Еврокомисарят заедно с Йорданка Фандъкова направиха първа копка
на дом за деца, лишени от родителски грижи
"Всяко българско дете ни е ценно. Трябва да правим всичко по силите ни, за
да расте то здраво и щастливо, в сигурна и спокойна среда", заяви
Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия с
ресор бюджет и човешки ресурси и съмишленик на проекта, която бе сред
гостите, които дадоха старт на строежа на къща за деца, лишени от
родителски грижи.
Представители на българския бизнес, неправителствения сектор и
институциите дадоха начало на строежа на къща за деца, лишени от
родителска грижа. Символичната първа копка на къщата направиха г-жа
Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия с
ресор бюджет и човешки ресурси, г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на

Столична община, г-н Ангел Ангелов, собственик на Градус и г-жа Иванка
Шалапатова, изпълнителен директор на фондация "За Нашите Деца",
предаде Стандарт.
Строежът на къщата е в основата на кампанията „Бъди герой!". Детска къща
на фондация „За Нашите Деца" ще подслони деца, лишени от родителска
грижа и ще им предостави уютен временен дом в семейство, далеч от
потискащата среда на социалните домове.
Според статистиката, страната ни е на първо място в Европа по брой
изоставени бебета. В България всяка година около 2000 деца биват
изоставени в институции, където живеят в изолация и самота. Детската къща
ще даде шанс на бебетата, лишени от родителски грижи, да получат
необходимите за всяко дете грижи, топлина и живот в семейна среда.
Проектът Детска къща се организира в партньорство със Столична община,
която предостави право на строеж на фондация „За Нашите Деца" за
реализиране на сградата.
„Столична община има последователна политика в грижата за хора в
неравностойно положение и особено за децата, лишени от родителска грижа.
Застанахме зад тази кауза без колебание и се радваме, че своята подкрепа
оказаха и други ключови партньори", заяви столичният кмет Йорданка
Фандъкова.
Агенция „Фокус“
В Панагюрище имат готовност за поддръжка на пътната мрежа при
зимни условия
21 Декември 2014 | 14:15
Пазарджик. Община Панагюрище е в готовност за поддържане на пътната
мрежа при зимни условия, съобщиха от общинската администрация. Оттам
уточниха, че републиканската пътна мрежа в границите на общината ще
бъде почиствана от Областно пътно управление - Пазарджик. Общинската
пътна мрежа ще се чисти от избрано чрез конкурс софийско дружество.
Улиците в очертанията на град Панагюрище ще се почистват от Общинското
предприятие "Чистота". Машините на общинското предприятие са проверени,
технически изправни и в готовност. Доставени са и необходимите количества
препарати за обработка на настилките, сол и пясък.

Агенция „Фокус“
Приключва инициативата "Моята Еко Коледа" в Бургас
21 Декември 2014 | 13:53
Бургас. Приключва инициативата "Моята Еко Коледа" в Бургас, съобщиха от
пресцентър на Община Бургас. Днес е последният ден на фермерския пазар
"Моята Еко Коледа", който се провежда в Дома на нефтохимика.

Организатори са "Хранкооп" - Бургас и Сдружение "Устойчиво общество" и
община Бургас. Тази инициатива е национална, провежда се вече за
четвърти път в София и Пловдив, а тази година заедно с "Хранкооп" - Варна
ще подкрепим идеята и в двата морски града. В най-добрия град за живеене
това се случва с подкрепата на Община Бургас, в чиято Коледна програма е
включен базарът. Наред с биологичните и екологични стоки на посетители,
които ценят ръчното творчество, ще бъде предложена богата гама от арт
творби. Ще има и специална работилница, в която посетителите ще дават
идеи за домашна подготовка на празничната вечер и такива за ръчно
изработване на коледни украси и подаръци от естествени или рециклирани
материали. За дамите е предвидена приятна, релаксираща демонстрация на
натурална козметика.

Дарик news
Неизвестни
градина

разрушиха

мобилната

библиотека

в

Станционната

21 декември 2014 07:21
Сериозни поражения са нанесени на част от мобилните библиотеки,
поставени в началото на тази седмица в някои от парковете на Стара Загора.
Инициативата за създаването и поставянето на къщичките е на община
Стара Загора, електронната платформа „Моята Еобщина", общественият
посредник на града и един от големите търговски центрове в Стара Загора.
Мобилните библиотеки бяха изрисувани от доброволци в началото на
ноември. В началото на тази седмица 10-те къщички бяха поставени в
парковете и напълнени с книги, благодарение на една от големите
издателски къщи у нас.
По-малко от седмица след това обаче библиотеката поставена в
Станционната градина се оказа напълно разрушена. Авторите на
вандалската проява остават неизвестни. Неясна остава и съдбата на книгите,
които са били в нея.
Поражения има и върху останалите библиотеки. „Една от тях е без стъкло,
останалите са без дръжчици, старателно са извадени с болтчетата", разказа
Люба Маринова-Петкова от Моята Еобщина.
От сдружението изразиха задоволство от интереса на старозагорци към
поставените в библиотеките книги като има такива взети от една и върнати в
друга, както и книги оставени от граждани.
„Това, от което се нуждаем е активна гражданска позиция и средства за
възстановяването на мобилните библиотеки. Това вероятно няма да е
последното им разрушаване, но ще ги възстановяваме докато имаме
възможност. Надяваме се старозагорци да ни подкрепят с труда си, а който
може и финансово", допълни Люба Маринова-Петкова.
Ако посегателствата върху мобилните библиотеки продължат те вероятно ще
бъдат преместени в заведения или институции, което обаче ще ограничи
достъпа на хората до поставените в тях книги.

Градът.бг
До 29 декември се подават проекти в конкурса за реновация на
площада пред Дома на културата в Пловдив
от 21.12.2014
На 29 декември приключва набирането на проектни идеи в архитектурния
конкурс за реновация на "празното" пространство пред обновения наскоро
Дом на културата "Борис Христов" в Пловдив. Възложител е община Пловдив
в партньорство с One Architecture Week. Увеличаващият се брой събития,
фестивали и изложби, които се провеждат там, изискват да се помисли и за
на нов облик на площада пред самата сграда. Обхватът на конкурса включва
прилежащия тротоар, триъгълния зелен остров със спирката на МГТ и
улицата, която ги разделя. Tази територия има потенциал да бъде
използвана преди и след събития в Дома на културата, както и да бъде
превърната в място със собствен характер и специфика, които да стимулират
използването му не само за преминаване. Общата инвестиция, осигурена от
община Пловдив за проектирането и реализацията на проекта, е 100 000
лева с ДДС.
В конкурса могат да вземат участие архитекти, урбанисти и ландшафтни
архитекти с пълна проектантска правоспособност, самостоятелно или в екип.
До 11 януари 2015 г. петчленно жури, съставено от представители на
община Пловдив и независими специалисти, ще избере 10 проекта
финалисти, от които ще отличи трите най-добри и ще ги предложи за
разглеждане на община Пловдив. Всеки от предложените три проекта ще
получи награда от 1500 лева. В периода 14-30 януари 2015 г. ще бъде
проведено обществено обсъждане на трите проекта финалисти, а между 2 и
5 февруари 2015 г. община Пловдив ще излъчи победител. На класирания на
първо място ще бъде предложен договор за изготвянето на инвестиционен
проект за реновацията на площада с хонорар в размер на 15 000 лева с ДДС.

Standartnews.com
Гражданите на Балчик отново влизат без пари в Ботаническата
градина
13:53 ч.21.12.14
Добрич. Кметът на община Балчик Николай Ангелов ще подпише
Споразумение с ректора на софийския университет "Св. Климент Охридски" и
жителите на Балчик отново ще могат безплатно да посещават Ботаническата
градина. Това ще се реализира сред срещи на Ангелов с ректора на АлмаМатер проф. Иван Илчев, съобщават от общината. Според Ангелов така ще
бъде възстановена една справедливост, защото Ботаническата градина се
явява градския парк за жителите на Белия град.

Припомняме, че в началото на ноември Комисията за защита от
дискриминация излезе с решение, че безплатният достъп на хората от
Балчик е дискриминация спрямо хората, които са от други населени места и
осъди кмета Ангелов да плати глоба от 250 лева. Тогава пред "Стандарт" Н.
Ангелов коментира, че ще обжалва в законния срок наложената му глоба от
КЗД, като добави, че странното е, че решението е на Общинския съвет, а
глобеният е кметът. Председателят на морския парламент Виктор Лучиянов
бе категоричен, че като съветник и председател на ОбС ще отстоява
интереса на гражданите на Балчик и добави, че балчиклии са готови да
излязат отново на протест, както през 2012 г., ако се наложи.
БНР
Предстои ремонт на пътя до Черно поле
публикувано на 21.12.14 в 09:42
Очаква се през 2015 година да бъде ремонтирана 8-километровата пътната
отсечка от път Е79 до село Черно поле, каза за Радио ВИДИН кметът на
община Ружинци, Венцислав Ванков:
"Сега ще кандидатстваме с проект към МРРБ. Ще видим там по каква мярка
можем да кандидатстваме за ремонт на пътя. Дано да бъдем одобрени, че
пътят е трагедия. Доста ученици пътуват с ученическия автобус. Там също
има и много земеделска техника, която руши пътя...", допълни Ванков.
В края на миналата седмица приемателна комисия одобри ремонтирания път
от Е79 до село Гюргич.
Velikotarnovoutre.bg
В Габрово обявиха конкурс за две лога
19 декември 2014, 18:57
От крилатото „Габровец и котка по гръб не падат” ще се ръководят
авторите на проекти
Във връзка с честванията на 155 годишнината от обявяването на Габрово за
град и провеждането на „Карнавал 2015“, Община Габрово обяви конкурс за
изработване на две лога. Едното е посветено на 155 години от обявяването
на селището за град. Второто лого трябва да илюстрира карнавала догодина,
който ще се проведе под мотото „Габровец и котка по гръб не падат”.
Знаците ще намерят приложение в разработването на рекламни и печатни
материали, грамоти, сувенири, бланки и др., в рамките на „Карнавал 2015“ и
всички събития, организирани по повод отбелязването на 155 години
Габрово - град.
Авторите на проектите, класирани на първо място ще бъдат поканени от
Община Габрово да сключат договор за откупуване на авторските права

срещу сумата от 500 лева. Класираните на второ място проекти ще бъдат
наградени с парични награди в размер на 200 лв.
Участието в конкурса за дизайн на лога може да бъде както за една от двете
позиции, така и за двете заедно. Срокът е до 22 януари.
Velikotarnovoutre.bg
Общинският съвет в Златарица има нов председател
21 декември 2014, 18:20
Председателят на Общинския съвет в Златарица Таня Лазарова вече е
секретар на общината там. За поста тя е спечелила конкурс, в конкуренция с
четирима кандидати.
Таня Лазарова е от квотата на ГЕРБ, като през 2011 тя бе кандидатът за кмет
на борисовата партия.
Оставката й от Общинския съвет бе гласувана на последната му сесия в
Златарица, в края на миналата седмица.
На мястото на Лазарова ще се закълне Лъчезар Николов Косерков, който е
следващият в общинската листа на ГЕРБ в Златарица.
Председателският й пост пък зае съветникът от ВМРО - БНД Кирил Пенев.

