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Фандъкова издаде заповед за обезопасяване на строителните обекти
11:15 ч./22.11.15
Във връзка с усложнената обстановка в столицата, вследствие на силния
вятър, кметът на София Йорданка Фандъкова издаде заповед, с която
нарежда на собствениците на имоти, върху които се извършва строителство,
както и на фирмите, осъществяващи външна реклама да предприемат всички
действия по обезопасяване на своите обекти. Това съобщиха от пресцентъра
на Столична община.
Кметът Йорданка Фандъкова възложи и на екипите на пожарната служба,
аварийно спасителното – звено, Столичния инспекторат и дирекция „Зелена
система" да предприемат всички необходими действия по отстраняване на
опасни елементи и паднали дървета от пътните платна и тротоарите. В
работата се включват екипи на експлоатационните дружества и фирмите,
ангажирани с почистването, поддръжката на зелената система и
премахването на опасни дървета.
Продължава и работата по възстановяване на осветлението по ул. „
Любляна", ул. „Боряна" , ул. „Иван Радоев" , ул. „Маньово бърдо" и други в
район „ Овча купел" 1, където са и най-сериозните проблеми от вятъра.
Призоваваме гражданите да са внимателни при предвижването си в града.
Gradat.bg
Откриват парк "Възраждане" през април догодина
от 22.11.2015
Новоизграждащият парк "Възраждане" в София ще бъде открит през април
догодина. Над 65 на сто от дейностите по първия етап на проекта са вече
извършени, съобщи кметът Йорданка Фандъкова при проверка на
строителните работи.
Полагат се настилки, изгражда се първият в града сух фонтан, както и
амфитеатър за културни събития. Предстои да бъдат направени осветление и
система за видеонаблюдение.
Засаждат се над 600 нови дървета и над 1200 храста. Както във всеки парк и
тук ще има цветя, трева, пейки, зони за отдих, две площадки за игра за деца
до 3 г. и до 12 г.

Ще бъде направена площадка за изграждане на временни циркови палатки,
която ще може да се ползва и от скейтбордисти. Предвиждат се и два
паркинга за общо 150 автомобили, каза Фандъкова.
Общата инвестиция за първия етап от проекта е малко над 4,8 млн. лв. Над
1,7 млн. лв. са по програма "Джесика", а останалите са собствени средства
на "Софийски имоти".
Изпълнител на парка е ДЗЗД "Парк Възраждане", в което влизат компаниите
"Калистратов груп" и "СК-13 пътстрой", а проектът е изготвен от
ОП "Софпроект". В границите на парка през август бе изграден и спортен
комплекс на "Спортна София".
БТА
Кърджали ще бъде домакин на европейски екологичен фестивал
"Зелена вълна-21 век"
22 ноември 2015 / 10:15
В продължение на два дни Кърджали ще бъде домакин на европейския
екологичен фестивал "Зелена вълна-21 век", съобщиха от общинската
администрация.
По традиция ще бъдат прожектирани документални филми, насочени към
подготовката на населението за реагиране и справяне в критични ситуации,
при природни бедствия и аварии. В деня на откриването - 25 ноември, ще
бъде дадено началото и на специализирана програма на посолството на
Германия у нас - "ЗАедноБЪДЕЩЕ". Тя е посветена на забавянето на
климатичните промени, устойчивото развитие, опазването на околната
среда, отговорното потребление.
Фестивалната програма включва занятия за подготовка на населението чрез
придобиване на умения за реагиране и справяне в критични ситуации.
Организирана е и образователна дискусия с теми, посветени на превенцията
и защитата на инфраструктурата и населението при природни бедствия и
аварии.
Агенция „Фокус“
Красимир Димитров, СО: Обстановката на територията на столицата
се нормализира
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София. Обстановката на територията на столицата се нормализира, силният
вятър намаля. Това каза за Агенция „Фокус” Красимир Димитров, отговарящ
звено „Аварийно-спасителни дейности” към Столична община. „От силния

вятър в южните райони са постъпили над 200 сигнала, които сме обработили
и предали към съответните отговарящи служби. Аварийно-спасителното
звено е изпълнило около 40 от тях”, заяви Димитров. Той поясни, че в
момента работят 4 екипа. „Отстраняваме ламарини, които са опасно
надвиснали над жилищен блок в ж.к. „Гоце Делчев”. Обезопасихме района
около Мол „Парадайс”, посочи Димитров.
Той отбеляза, че по-голямата част от сигналите са били за паднали дървета
на пътното платно, опасно надвиснали ламарини и билбордове.
„Продължава работата на екипите. Още изчистваме част от адресите, но със
заповед на кмета на Столична община са мобилизирани всички екипи на
почистващите фирми, Столичния инспекторат, „Зелени системи”. Съвместно с
тях отстраняваме щетите, нанесени от силния вятър. Работим в координация
с останалите служби”, подчерта Красимир Димитров.
Агенция „Фокус“
Над 200 млади надежди мериха сили в турнир по спортна гимнастика
в Благоевград, кметът Атанас Камбитов ги поздрави
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Благоевград. Приключи XII международен турнир по спортна гимнастика за
юноши и девойки, организиран от ГК „Любчо Солачки“ и Община
Благоевград в памет на треньора Любчо Солачки. Състезателите и
треньорите получиха поздравителен адрес от кмета на община Благоевград
д-р Атанас Камбитов, съобщиха от пресцентъра на общината.
„Въпреки стремежа към победа, никога не забравяйте, че е изключително
важно уважението към тези с които се състезавате. Важно е отношението
към съотборниците, към хората, които срещате по време на състезания,
важно е да бъдете спортсмени. Уважаеми треньори, продължавайте да
подкрепяте младите надежди на българския спорт, учете ги на дисциплина,
отговорност, съграждайте характер, който да им помага не само по време на
състезание, но и в живота!”, бяха част от пожеланията на кмета Камбитов.
В турнира взеха участие над 230 гимнастици от общо пет държави - Гърция,
Македония, Англия, Сърбия и България. Състезанието се проведе в зала
„Скаптопара” в два поредни дни. В събота своите умения на различни уреди
показаха гимнастиците от по-малките възрастови групи, като най-добрите от
тях бяха наградени същия ден. Състезанието продължи и днес, когато бяха
отличени по-големите гимнастици. Участниците в международния турнир
получиха купи и медали. Отлично се представиха възпитаниците на
гимнастически
клуб
„Любчо
Солачки”
и
спортистите
на
другия
благоевградски клуб- „Пирин Благоевград 2011”.
Агенция „Фокус“

Община град Добрич апелира за повишено внимание заради силния
вятър
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Добрич. Община град Добрич апелира за повишено внимание заради силния
вятър, гражданите се призовават да затворят прозорците на домове, офиси и
балкони и да отстранят от тях всички неукрепени предмети, като антени,
саксии и др., съобщиха от пресцентъра на общината. Съществува опасност от
падащи предмети, дървета, сухи клони, ламарини и др. Препоръчва се
движението да става далеч от сгради, електрически, осветителни стълбове и
дървета. На водачите на МПС се препоръчва да спират автомобилите на
открито място далеч от електропроводи, осветителни стълбове и дървета. По
данни на Националния институт по метеорология и хидрология при
Българската академия на науките от днес над страната ще премине студен
фронт. С навлизането му се очакват локални валежи между 15 и 30 л./м2 на
отделни места до 40-50 л./м2 за периода 23.11.2015 година до 26.11.2015
година включително. В неделя в централна и източна България е обявен
оранжев код за силен вятър който на места в Североизточна България,
поривите му ще достигат 20-25 м./сек.
Агенция „Фокус“
Калин Каменов, кмет на Враца: Аварийни екипи работят по
отстраняването на щетите от силния вятър в града и селата в
общината
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Враца. Аварийни екипи на ЧЕЗ работят по отстраняването на повреди в ел.
захранването на четири места във Враца. Това каза за Радио „Фокус“ кметът
на Враца Калин Каменов. Той уточни, че заради ураганният вятър без ток са
няколко улици в града, като от сутринта екипи на ЧЕЗ са подменили скъсани
проводници в село Чирен и там в момента захранването е възстановено.
Заради паднали клони върху ел. съоръжения без ток са и част от жителите
на село Паволче и кварталите „Нефела“ и „Кулата“. Каменов обясни, че
аварийни екипи премахват падналите клони и тези, които застрашават ел.
проводниците, като от общинската фирма БКС-Враца също са се включили в
почистването на града. По думите на Каменов, няма подадени сигнали за
пострадали и бедстващи хора на територията на община Враца.
Градоначалникът допълни, че поддържа връзка с всички екипи и на всеки
кръгъл час получава информация за отстраняването на авариите, причинени
от силния вятър в община Враца. Калин Каменов призова врачани да бъдат
внимателни при придвижването си в града, тъй като все още се работи по

отстраняването на опасни елементи и скършени клони по улиците във
Враца.
Дарик нюз
Нова спортна площадка и кът за отдих откриха в Горно Абланово
22 ноември 2015 10:18
Народният представител от ГЕРБ в 19-и МИР – Русе Пламен Нунев, кметовете
на Община Борово Валентин Панайотов и село Горно Абланово Росен Иванов
откриха днес нова спортна площадка и кът за отдих в населеното място.
Събитията бяха уважени от общински съветници и много местни жители. 8
нови пейки има вече в зоната на центъра, изградена е беседка за отдих,
монтирани са люлки, 15 кошчета за смет. Поставени са врати за футбол, а
около спортната площадка има поставена дървена ограда. Допълнително са
посадени 20 дръвчета.
Проектът е с одобрено през месец март финансиране по националната
кампания „Чиста околна среда 2015“ и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс
„Обичам природата и аз участвам“. Стойността е до 10 000 лева. Той е част
от 234 реализирани успешно в страната при депозирани над 1000 проекта.
Тази зона ще се превърне в място за различни спортни прояви – състезания,
детски, забавни игри и др. Дейностите целят превенция на отпадането от
училище, особено на децата от етническите малцинства, за които тази
опасност е много сериозна, превенция на нерегламентираното ползване на
наркотици, опиати, алкохолна зависимост, вандалски прояви, превенция на
дейности, замърсяващи околната среда и др. След изграждането ще се
проведат редица обществени прояви, които ще целят възпитание в дух на
опазване на общинската собственост, уважение към изградено и превенция
от вандалски прояви. Ще се стимулира местната общност да проявява
отговорност към опазване на новите спортни и детски съоръжения.
С този активен общински и местен кмет и техния нов екип нещата ще станат,
увери народният представител Пламен Нунев. Малките населени места ще
станат приоритет в програмата на новия общински кмет. В мандата аз държа
всяка година в кметствата да откриваме по нещо, макар и малко, добави той.
Депутатът връчи на Валентин Панайотов икона на Св. Георги Победоносец,
като му пожела да води общината напред и да постига успехи в работата си.
Пълен комплект спортни екипи за местния детски отбор и футболни топки
бяха дарени днес. Целта е подпомагане в бъдещ турнир догодина, в който да
се включат тимове от други съседни населени места.

