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Нови домове за ромите в Гърмен
22:05 ч./22.08.15
Обитателите на незаконни къщи в Гърмен могат да бъдат настанени в нови
домове. До дни в циганската махала влиза комисия от общински чиновници и
социални работници, за да преговарят с хората, които живеят в бараките.
"Трябва да им обясним, че се налага преместването им, тъй като техните
домове ще бъдат съборени.
Временната забрана за бутането на 22 къщи в квартала изтича на 31 август",
разкри кметът на общината Минка Капитанова. Забраната бе въведена през
юли заради намесата на различни неправителствени организации и на
Европейския съд по правата на човека, които поискаха да се намерят нови
домове за оставащите на улицата роми.
Gradat.bg
Една и съща компания ще осигури видеонаблюдение в район
"Студентски", в парк "Военна академия", в Борисовата градина
от 22.08.2015,
"Макстел" ООД е избраният изпълнител за поставяне на камерите за
видеонаблюдение в публичните площи на общината в район "Студентски" , в
парк "Военна академия". Конкурент на изпълнителя за район "Студентски"
беше ДЗЗД "Лирекс БГ и "Сектрон".
Същата компания изгражда видеонаблюдение и в други територии, част от
друга поръчка на обща стойност е 281 205.35 лв. без ДДС.
Обособена позиция 1: "Доизграждане оптично трасе от подлез "Проно" до
кръстовището на бул. "Витоша" и бул. "Патриарх Евтимий" и изграждане на
видеонаблюдение в подлеза и пешеходната зона на площад "Баба Неделя" 33 777.84 лв. без ДДС
Обособена позиция 3: "Разширение на обхвата на системите за
видеоконтрол по по-оживените кръстовища" за 153 492.19 лв. без ДДС:
Обособена позиция 4: "Изграждане на видеонаблюдение на кръстовището
при хотел "Хемус" за 21 733.75 лв. без ДДС

Обособена позиция 5: "Разширение на видеонаблюдението в парк
"Борисова градина" и пешеходната зона по бул. "Кн. М. Луиза" за 40 721.57
лв. без ДДС
Само за обособена позиция 6: "Изграждане на видеонаблюдение на
пешеходен подлез "Чавдар" и присъединяването му към локален център за
видеоконтрол "Витиня" изпълнителят е друг - ДЗЗД "Лирекс БГ-Сектрон", за
31480 лв. без ДДС.
БНР
„Очите на четвъртата власт“ на Радио София с награда от Община
Оряхово
публикувано на 22.08.15 в 17:57
Кметът на Община Оряхово Росен Добрев връчи почетна статуетка на екипа
на публицистичното предаване „Очите на четвъртата власт“ на Радио София
за висок професионализъм и принос в популяризирането и обективното
отразяване на обществено-политическия, икономическия и културния живот
в общината.
Водещата на предаването Анелия Торошанова благодари за оценката и
отбеляза, че Радио София Ще продължи да бъде безпристрастен коректив и
изразител на общественото мнение и нагласи, ще търси решаване на
проблемите на гражданите с помощта на местните общински администрации
в България.
БНР
Събират опасни отпадъци в Банкя
публикувано на 22.08.15 в 11:32
Мобилен събирателен пункт за опасни отпадъци от домакинствата ще бъде
разположен днес в Банкя. Това съобщиха от компанията "БалБок", която
заедно със Столична община организира разделното събиране на опасните
отпадъци на територията на София. Пунктът ще бъде на разположение на
жителите на Банкя от 8.30 до 14.30 часа, пред районната администрация на ул. "Цар Симеон" 1. Безплатно в пункта ще се приемат живак и
живакосъдържащи уреди, каквито са термометрите, лакове и бояджийски
материали; домакински препарати и химикали; мастила и замърсени
опаковки; фармацевтични продукти и лекарства с изтекъл срок на годност.
Опасни отпадъци от домакинствата могат да се приемат за обезвреждане от
компанията по всяко време, след предварителна заявка на телефон 0700 11
75.

БНР
С 6 милиона лева ремонтират пътя Старо Железаре - Калояново
публикувано на 22.08.15 в 11:17
Основен ремонт се прави на пътя Старо Железаре - Калояново в община
Хисаря. Строителните дейности се финансират по проект на Европейския
съюз за безвъзмездна финансова помощ от близо 5 милиона и 720 хиляди
лева.
Договорът е от 14 декември 2013 година по мярка 321 на Програмата за
развитие на селските райони 2007-2013 г.
Финансовата подкрепа на Европейския съюз е чрез Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони. Бенефициентът е община Хисаря.
В момента се работи на пътния участък в Ново Железаре. Използват се
хубавите слънчеви дни, за да бъде ремонтирано всичко навреме.
Проектът се изпълнява от фирма "Пътинженеринг".
Дарик нюз
Общината е в трескава подготовка за 6-ти септември
22 август 2015 08:15
Трескава подготовка тече в община Пловдив за празненствата по случай 6-ти
септември. Над 500 покани са изпратени вече до всички депутати,
Министерски съвет, дипломатически мисии, прокуратура, обществени и
неправителствени организации и различни държавни учреждения.
Тържествата ще започнат с Междунарония мемориален маратон „Съединени“,
който тръгва от град Съединение в 09.30 часа на 6-ти септември и
приключва в 12.00 на площад Съединение в Пловдив.
В 10.00 часа ще бъде отслужен тържествен молебен в катедралния храм „Св.
Богородица“. След това ще бъдат поднесени венци и цветя на паметника на
Захари Стоянов и мемориалната плоча на майор Райчо Николов.
Празничната програма ще продължи с концерти на Духов оркестър „Пловдив“
на площад „Стефан Стамболов“.
В 19.00 пред Военния клуб ще има възстановка на събитията в навечерието
на съединението, а 30 минути по-късно в Историческия музей ще бъде
открита изложба, посветена на празника. В 20.30 на площад „Съединение“
ще има празнична заря, а час по-късно ще бъде официалният коктейл на
кмета Иван Тотев.
Дарик нюз
Общинска помощ за новостроящия се храм в Николичевци

22 август 2015 07:31
Общински съвет ще гласува 8 400 лв. за новостроящия се храм "Св.
Възнесение Господне" в село Николичевци.
"Строителството му е в напреднала фаза, но започва да се руши
направеното. Средствата са необходими за изолиране на влага от основите
на черквата", коментира председателят на съвета Иван Андонов.
Първата копка на храма бе направена през септември 2010 г. Той е от 63 кв.
м.
Дарик нюз
С над 830 000 лева почистени речните корита в Община Велико
Търново
22 август 2015 11:40
С над 830 000 лв., осигурени от държавата, са почистени коритата на реките
в Община Велико Търново. Благодарение на средствата през последните 14
месеца рязко е намалял рискът от наводнения. Изгребани са наносите от
девет участъка по теченията на реките Янтра, Белица и Дряновска край
градовете Велико Търново, Дебелец и Килифарево, определени като особено
рискови.
„Добрата координация с държавата Община Велико Търново постигна по
линия на противодействието на бедствията и авариите. Така дейността бе
финансирана от републиканския бюджет с целева субсидия от 353 547 лева.
Критичните участъци от речните корита бяха почистени още през миналата
есен. Така нито снеготопенето, нито пролетните дъждове, нито сегашните
валежи създадоха предпоставки за наводнения”, посочват от кметската
администрация в старата столица.
В момента тече обществена поръчка за чистене на два участъка на Янтра,
които са локализирани във Велико Търново. За тях Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане е отпуснала 480 961 лева.
„Община Велико Търново подготвя цялостен проект за пълно почистване на
десетки километри по теченията на реките. Разработката обхваща района от
Прохода на Републиката до северните крайградски зони на старата столица.
Проектът се прави с национално финансиране. Средства за реализацията му
ще се търсят от Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане, както и от Министерството на околната среда и водите”,
уточниха от общинската управа.
Реките, които текат на територията на община Велико Търново, остават
спокойни въпреки обилното количество валежи, паднало през последното
денонощие. Минимално е покачването на равнищата на реките Янтра,

Белица, Дряновска, Еньовица и малките им притоците. Още с началото на
валежите кметът Даниел Панов разпореди те да бъдат следени непрекъснато.
Haskovo.info
Започна преасфалтирането на пътя до Крепост, правят и пешеходна
алея
събота, 22.08.2015, 16:25
Днес започна цялостното преасфалтиране на пътя до димитровградското с.
Крепост.
Нов асфалт се полага от спирката на пътя Хасково - Димитровград до входа
на селото. Разстоянието е близо 1 км. Средствата са от отпуснатите наскоро
от правителството на общината за преасфалтиране.
Кметът на селото Димитър Белчев заяви пред Haskovo.info, че пътят е бил в
много лошо състояние поне от 1996 г. насам. Сега покрай него ще бъде
обособена и пешеходна алея.
Ремонтът се очаква да приключи за една седмица.
Varnautre.bg
40 от Максуда са в приют, общински бази могат да поемат още 40
човека
22 август 2015, 14:26
Някои от лицата, които са отказали настаняване са отишли при
роднини, заяви д-р Лидия Маринова
19 възрастни и 21 деца са настанени в приюта на СУПЦ "Анастасия Д-р
Железкова" след събарянето на незаконните постройки в Максуда.
Доколкото условията позволяват, са създадени най-необходимите условия за
пребиваване, коментира за Радио "Фокус" – Варна д-р Лидия Маринова,
заместник-кмет по здравеопазване и социални дейности в Община Варна.
От думите й става ясно, че от месеци социалните служби редовно са
посещавали ромското гето и са поддържали контакт с хората, чиито къщи са
били в списъка за събаряне. Много от хората, които са живеели в
разрушените вече постройки в Максуда и на които е предложено
настаняване са отказали. Тези лица са подписали съответните декларации за
отказ от настаняване, предоставени от Агенцията за социално подпомагане.
Д-р Лидия Маринова бе категорична, че спекулациите в случая са
неприемливи, като подчерта, че настаняване е предложено на всички, но са
приели едва 40 души. Някои от лицата, които са отказали настаняване са
отишли при роднини. Маринова поясни, че предвид очакваното разрушаване

на още незаконни постройки в Максуда, при необходимост общината има
готовност да осигури настаняване на още 40 души в общински бази. Обмисля
се използването и на допълнителни бази.
Starazagorautre.bg
Нов проект за енергийна ефективност подписаха в Казанлък
22 август 2015, 11:19
Ще топлоизолират детски градини и ясли
Община Казанлък подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с
министерството на енергетиката за изпълнението на проект „Подмяна на
отоплителна инсталация, горивна база и газификация в 3 детски градини и 2
детски ясли в град Казанлък“, финансиран от Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2009-2014 по Програма БГ 04
„Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, Грантова схема БГ 04-0203 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на
възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни
системи“.
Проектът е на обща стойност 653 180,04 лв. и ще се изпълнява в
продължение на 12 месеца. Детските заведения, обект на интервенция са
Детска ясла № 4 „Пролет“, Детска ясла № 5 „Детелина“, ЦДГ № 8 „Юрий
Гагарин“, ЦДГ № 9 „Слънчице“ и ОДЗ №15 „Звънче“. Във въпросните обекти
вече са реализирани основните енергоспестяващи мерки като подмяна на
дограма, изолация на външни стени и покрив, което бе и задължително
условие за финансиране по Програма БГ 04.
Основната цел на проекта е да се подобри допълнително енергийната
ефективност на 5-те детски заведения посредством подмяна на
отоплителните им инсталации, горивната база и газификацията им.
Изпълнението на тези мерки ще допринесе за намаляване на крайното
потребление на енергия и подобряването на условията в образователната
инфраструктура на територията на Община Казанлък.
От реализацията на посочените дейности пряко ще се възползват 684 деца
на възраст от 1 до 6 години, посещаващи детските заведения, 136 души
персонал, работещ в тях, както и техните семейства.

