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Бургас. 310 млн. и 39 хил. лв. е прогнозната сума за бюджета на община
Бургас за 2015 година. Това стана ясно по време на провелата се
пресконференция в Заседателната зала на местната администрация, предаде
репортер на Радио „Фокус” – Бургас. На нея присъстваха кметът на
община Бургас Димитър Николов, зам.-кметовете Красимир Стойчев,
Атанаска Николова, д-р Лорис Мануелян, Йорданка Ананиева и
председателят на общинския съвет в Бургас Константин Луков. Кметът
Николов каза, че проектобюджетът е сформиран на базата на добре
приключил стар програмен период и започването на новия. По думите му,
няма да има увеличение на местните данъци и такси за 2015 година и
общината няма да тегли нов дълг. В проектобюджета са заложени 3 млн. и
300 хил. лв. повече спрямо тази година за допълнителна издръжка на
държавно-делегирана дейност като социални домове, центрове за деца с
увреждания и др. Месната администрация са умерени оптимисти за новия
програмен период, като подготовката е по-качествена в сравнение с
предишни години. Кметът раздели капиталовите обекти, по които ще работи
общината на две групи. Едната е за обекти, които са започнати през тази
година и ще бъдат завършени през следващата, които се финансират с
външен и местен източник Втората група е за нови капиталови обекти, които
също се финансират с външен и местен източник. Бюджетът през тази година
е 323 млн. лв. Разликата се дължи на нарушените взаимоотношения с
Европейската комисия (ЕК) с приключването на програмния период.
Окончателният вариант на проектобюджета за 2015 година ще бъде
входиран в общинския съвет за разглеждане и гласуване не по-рано от
януари. Той търпи промени в зависимост от предложенията на граждани,
институции и други.

Фокус
Ивелина Василева: Сериозни забавяния има в хода на изпълнение на
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Бургас. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева каза пред
журналисти по време на инспекция на регионалното депо в Братово, че в
страната има сериозни забавяния на проектите за изграждане на регионални
депа, предаде репортер на Радио „Фокус”– Бургас. Основна причина са
спрените плащания по ОП „Околна среда” и от управляващия орган.
„Проектите в сектор „Отпадъци” са изключително важни държавата ни.
Знаете, че Европейският съд вече води дело срещу държавата ни по
неизпълнение на екологичното ни законодателство. Почти няма проект в
сектора, който да е без забавяне. Приветстваме усилията на общините.
Община Бургас в най-тежкия момент на програмата, когато нямаше нито лев,
разплатен към бенефициентите, трябваше със собствени ресурси да покрива
нуждите и да се разплаща към изпълнителите, за да може нормално да тече
строителния процес. Проблем създадоха и бедствията, които тази година ни
сполетяха”, каза Василева. В МОСВ в момента събират информация от
общините, пострадали от бедствията, което ще бъде докладвано на
Европейската комисия (ЕК). Това е механизъм, който ще бъде ползван, за да
се намалят очакваните загуби на средства. От природните бедствия и от
наводненията са пострадали обекти в общините Добрич, Варна, Мездра,
Габрово, Варна, Бургас. Анализът на щетите от бедствията ще бъде изпратен
на ЕК. Миналата седмица е заседавал комитетът за наблюдение на
Оперативната програма. Идентифицирани са най- рисковите проекти.
Очакваните загуби до края на годината са оценени на сума от порядъка на
140 – 200 милиона евро. „Затова сме предприели спешни мерки. Колегите в
министерството работят и в почивните дни в тесен контакт с общините.
Помагаме им, доколкото е възможно да се ускори процесът. Да се изготвят
искания за възстановяване на средства, които пък ние имаме готовност
автоматично да разплащаме, т.е. - да се възстанови темпото на разплащане
и да намалим, доколкото е възможно, очакваните загуби”, каза министър
Василева. Тя допълни, че има забавяне на изпълнение на проекти по ОП
„Околна среда” и заради обжалване на процедурите, било то тръжни,за
избор на изпълннител и др. Регионалното депо в Братово, чийто основен
изпълнил е община Бургас, не е сред рисковите обекти. В добри темпове се
движат още община София с изграждането на завода за отпадъци, общините
Стара Загора и Гарбово, каза министър Василева. В сектор „Отпадъци” има
много рискови проекти, на някои дори не е започнало строителството,
уточни министърът. Ивелина Василева посочи, че сред рисковите проекти
попадат тези за изграждането на депата в Самоков, Разлог и община Бяла,
Русенско.
„Целта ни е, каквото е възможно да се направи до края на 2015 година, да се
справят по бързо, защото в следващия програмен период няма да се
финансират депа, а ще се финансират само съоръжения за предварително
третиране на отпадъците, а ние имаме сериозни ангажименти”, посочи
министър Василева.
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Кметът на община Бургас Димитър Николов: Множество са
дейностите на общината, които ще продължат и през следващата
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Бургас. Множество са дейностите на община Бургас, които са заложени в
проектобюджет 2015 и които ще продължат да се изпълняват. Една от тях е
аварийното укрепване на храм „Св.Св.Кирил и Методий” в центъра на
Бургас. Това обяви кметът на община Бургас Димитър Николов по време на
представянето на проектобюджета за 2015 година на местната
администрация, предаде репортер на Радио „Фокус” – Бургас. Ще
продължи разширението на системата за отдаване на велосипеди под наем с
нови велостоянки. Продължава изграждането на дневния център за деца с
увреждания в Приморски парк, изграждането на експозиционен център
„Флора”-Бургас, изграждането на многофункционалната спортна зала
„Арена-Бургас”, както и на пътен възел „Запад”. Там основното финансиране
е от Министерството на финансите. Продължава и проектът за енергийно и
ефективно улично осветление на к-с „Меден рудник”. Изцяло този проект се
финансира от програма „Козлодуй”. Ще продължи и изграждането на
пречиствателната станция и на канализацията в село Маринка,
канализацията и пречиствателната станция на Ветрен-Банево-Минерални
бани,
канализацията
на
Черно
море-Рудник.
Ще
продължи
благоустрояването на пл. „Тройката” през 2015 година и трябва да бъде
завършена напълно. Сега основните усилия на община Бургас са насочени
към ускоряване на първия етап за въвеждане в експлоатация на
прилежащата територия за Никулден. Там ще има коледни къщички в единия
край, а в другия - място за провеждане на концерти. Продължава и
реконструкцията и модернизацията на рибарското пристанище в кв.
„Сарафово”. То трябва да приключи изцяло до първите месеца на
следващата година, както и довеждащата улица до пристанището.
Продължава изграждането на археологическия културен комплекс „Акве
Калиде-Термополис” край Бургас, както и на туристическата атракция
„Подземен град”. По проекта за интегрирания градски транспорт на Бургас
продължава изграждането на Централна автобусна спирка, включително и
реконструкция на пътното платно на бул. „Сан Стефано” и изграждането на
първия етап от системата за велоалеи. Продължава разширението на
терминала в к-с „Меден рудник”, изграждането на автогара „Юг”. В
подготовката за капиталови обект за следващата година влиза проектът за
реконструкция на бул. „Демокрация”, проектът за реконструкция на улици и
градски пространства в ЦГЧ в комплексите „Възраждане” и Меден рудник”.
„Надявам се новата оперативна програма „Региони в растеж” максимум до
средата на следващата година да започне мерките си,за да може да започне
изпълнението й”, каза кметът Николов. Продължава реконструкцията на
сградата на Дома на нефтохимика и на бившето немско училище, което ще

се превърне в съвременен културен център за библиотека и музейна
експозиция като акцентът ще бъде върху съвременното изкуство.
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Лозан Лозанов, кмет на град Димово: Преди актуализацията на
бюджета всичко, което е отбелязано през годината е изпълнено в
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Димово. Преди актуализацията на бюджета всичко, което е отбелязано през
годината е пренасочено и изпълнено в община Димово. Това каза за Радио
“Фокус”- Видин Лозан Лозанов, кмет на общината.” Планирано е
актуализиране на бюджета през месец декември, когато е крайния срок. Не
съществуват сериозни проблеми преди извършването на актуализацията.
Всичко, което е отбелязано през годината е пренасочено и изпълнено”, заяви
Лозан Лозанов. По думите му, очакванията за предстоящата актуализация на
бюджета са нормални. Най-големи поражения на общината през годината са
причинили бедствията. „Чрез финансова подкрепа успяхме да се справим със
срутените мостове и всички останали поражения. За тази година всичко,
което трябваше да се направи е извършено”, допълни Лозан Лозанов. Кметът
заяви, че общината е готова за посрещане на зимата. Извършен е ремонт на
пътищата, маркировка няма само по четвъртокласните пътища, защото няма
наличие на толкова средства. Сключен е договор с фирма-изпълнител за
зимно почистване. „Цялостната подготовка за зимата е извършена. Готови
сме за посрещането й” добави Лозан Лозанов.
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Кметът на Пловдив Иван Тотев: Приключенски тунел ще отвежда
посетителите на Новата зоологическа градина в средата на
хабитатите на животните
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Пловдив. Приключенски тунел ще отвежда посетителите на Новата
зоологическа градина в Пловдив в средата на хабитатите, където живеят
животните. Това съобщи пред журналисти пловдивският кмет Иван Тотев,
при старта на реконструкцията на Зоокъта, предаде репортер на Радио
„Фокус” – Пловдив. Чрез стъкла посетителите ще могат да влязат в
клетката на мечката, или вълка. Това са само част от атракциите на новия
Зоопарк, който ще е разположен върху площ от 40 дка. Пловдив ще е
единственият град, в който Зоологическата градина ще отговаря напълно на
новите изисквания на ЕС за пребиване на животните. Зоопаркът ще е най-

модерният и най-добре оборудван в България. Амбицията е той да се
превърне в една от туристическите атракции на Пловдив и в него да се
събират посетители от цялата страна. От днес започва премахването на
старите съоръжения. След това ще бъде отворена строителната площадка. 10
месеца ще са нужни за приключване на реконструкцията, като стойността и е
4.5 милиона лева. Финансирането е от републиканския бюджет, но в
бюджета на общината също са отделени средства за това, като резервен
вариант. Около Зоопарка ще бъде обособена зона за отдих, с детска
площадка, заведения, паркинг и др. Предвидено е и пространство за
авквариум, но той ще се строи допълнително през следващите години. За
него ще са нужни още около 2.5 милиона лева.

Фокус
Кметът Галина Стоянова: Община Казанлък
изпълнението на проекта „Музей на розата“
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Казанлък. Община Казанлък има готовност за изпълнението на проекта
„Музей на розата“. Това каза за Радио „Фокус“ кметът на община Казанлък
Галина Стоянова. По думите й има избран изпълнител за финансиране на
строителството на Музей на розата в Казанлък, т.е. общината не е само на
фаза идеен проект, а напротив, работен, с издадено строително разрешение,
с определено място за строителство и с избран изпълнител. Тя поясни, че с
тази готовност Общината ще претендира и пред Министерство на
регионалното развитие, и пред правителството, че това е не само приоритет
за Казанлък, но и за България. „Не се отчайваме, че проектът не бе
финансиран от правителствената програма през миналата година. Напротив,
ние имахме възможност да се подготвим във всеки момент, в който имаме
финансиране, да започнем изграждането на музея”, посочи Галина Стоянова.

Фокус
Проект на стойност 8000 лева е одобрен за читалището в село
Кутово, община Видин
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Видин. Проект на стойност 8000 лева е одобрен за читалище „Просвета” в
село Кутово, Община Видин. Това каза за Радио “Фокус”- Видин Румяна
Костадинова, секретар на читалището. По думите й, с парите ще бъде
направен основен ремонт на сградата, като се подмени дограмата, вратите и
се сложат щори на всички прозорци. Румяна Костадинова обясни, че се
надява ремонтът да започне по-скоро, за да може да приключи преди

Коледните и Новогодишни празници. Именно в читалището ще протекат
събитията, свързани с честването на идващите празници. Едно от тях е
организирано за децата от Целодневна Детска Градина "Пролетен Цвят" в
село Кутово.
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Иван Иванов, АБВ: Десет са точките, по които трябва да се работи за
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Видин. Десет са точките, по които трябва да се работи за развитието на
Област Видин, заяви на пресконференция Иван Иванов, народен
представител от АБВ от Видински избирателен район, предаде репортер
на Радио „Фокус” – Видин. Иван Иванов каза, че първата от тях е
свързана идеята за създаването на „Агенция за развитие на северозападния
регион”. „В момента водим консултации вътре в групата с колегите за това
как точно да бъде ситуирана и изработена идеята”, коментира депутатът от
АБВ. Друга стъпка, към която са насочени усилията и действията е програма
от мерки, която цели законодателни промени, насърчаващи инвестициите в
Северозападна България. „Евентуално по-ниска данъчна ставка за брой нови
разкрити работни места в Северозапада и по-ниска ДДС-ставка за
инвестиции, преференциално отдаване на терени, които са държавна
собственост, срещу инвестиционен ангажимент на инвеститорите, което би
увеличило инвестиционния интерес към област Видин”, обясни още Иванов.
Той подчерта, че ще се проведе работна среща с представителите на
неправителствени организации за създаване на обществен експертен съвет
за област Видин, който ще бъде съставен от представители на
организациите. „Целта е да се предложат добри работещи мерки, които да
постигнат придвижване на по-високо ниво”, добави още депутатът. Той
заяви, че е нужно разкриване на схеми по оперативни програми
„Конкурентноспособност” и „Развитие на човешките ресурси”. „Има идея за
преференциално точкуване за проекти от Видин, Враца и Монтана. Това е
технологична модернизация в малки и средни предприятия и иновации”,
обясни Иванов. Според него във Видин трябва да бъдат изнесени две
работни места на дирекция „Конкурентноспособност”. Според Иванов, е
важно да се обърне внимание и на рехабилитацията на железопътната линия
Видин – София. „В момента е ненормално да се пътува около 5 часа за
разстояние около 300 километра. Това може да се промени от оперативна
програма „Транспорт”. Специално внимание трябва да се обърне и на
проекта за изграждане на скоростен път от Видин до София и това ще бъде
следващия ми въпрос към ресорните министри”, допълни Иван Иванов.

БНР
Проблемите с бездомните кучета- как ги решават по места
публикувано на 24.11.14 в 10:57

Проблемите с бездомните кучета и какви краткосрочни решения търсят
кметовете за решаването им- това е темата днес в "Посоките на
делника" по
Радио
ВИДИН.
400 кучета преброиха във Видин от фондация "Четири лапи" в края на
миналия
месец.
"Положението с кучетата във Видин не е толкова тревожно. Животните,
които преброихме са около 400, в това число и в кв. "Нов път", където
проблемът е по-сериозен"- заявиха тогава от фондацията. Приютът за
безстопанствени кучета, който се изгражда във Видин, ще заработи от
догодина, съобщиха от Общината. Средствата, предвидени за обекта, са
заложени в бюджета на общината. В имота се предвижда изграждането на
приемна сграда- ветеринарна лаборатория клас ІІ, покрити боксове с
открита площ за кучета, терен за разширение, паркинг за автомобили,
дезинфекционна яма и яма за отпадни води. Сградата с боксовете за
отглеждане на кучета се състои от 15 бокса по 6 броя всеки един, със
собствено дворно пространство и 3 бокса за индивидуално отглеждане на
агресивни или кастрирани животни.
В Белоградчик се оказва, че проблемът вече има сериозни измерения.
Сътрудникът ни Иванка Петрова се срещна и разговаря с Николай
Димитров- главен експерт "Планиране и устойчиво развитие" в Община
Белоградчик.
"На територията на община Белоградчик този проблем придобива сериозни
размери. Преди години е имало и сключени договори с фондация за
обезпаразитяване на кучетата, но те вече не действат"- коментира
ситуацията
Николай
Димитров.
Не така сериозен е проблемът с бездомните кучета в община Кула. Оказва
се, че там техният брой не е толкова голям. Сътрудникът ни от
Кула Христела Александрова разговаря с кмета на общината др Владимир
Владимиров.
"В общината има една порочна практика собствениците на кучета да пускат
своите любимци свободно да се разхождат по улиците. Опитваме се да
въведем техния брой в специален регистър, за да се контролира тяхната
популация. Имахме идея и да създадем приют за кучета, но се оказа, че
издръжката е твърде непосилна за финансовото състояние на нашата
община"- каза
д-р
Владимиров.

Врачани подреждат като един от най-главните приоритети за следващата
година
справянето
с
бездомните
кучета.
"Оказва се, че освен грижите с разкопаните от водния цикъл улици, хората в
града под Околчица предпочитат общинската управа да обърне повече
внимание на безпризорните псета"- така коментира темата сътрудникът
ни Жоро Александров и продължава:
"Всъщност, това не е изненада, тъй като проблемът с лаещите и хапещи
четириноги не е от вчера, а почти от 10 години се прехвърля като горещ
картоф от кмет на кмет. Но така или иначе трайно решение не е намерено.
При управлението на покойния вече Войслав Бубев решаването на проблема
беше чрез периодични наказателни акции, чиято единствена цел беше да се
улавят
кучетата
или
направо
да
се
убиват.
Първият градоначалник на Враца, който заговори за изграждането на приют
и отпускането на сериозни средства за това- беше Тотю Младенов. Той
обеща през 2007-а да намали драстично популацията на безпризорните
кучета. Дали защото бързо стана социален министър и не изкара мандата си,
или по друга причина, но парите за приюта бяха похарчени, ала нищо не
остана. Към настоящия момент Младенов е съветник на премиера Бойко
Борисов, а проблемът с кучетата продължава да терзае врачани.
Неуспешно се справи с проблема и наследникът му- д-р Костадин Шахов,
който управляваше Враца между 2009 и 2011 години. При него бяха
направени няколко проверки на похарчени средства, но реални дейности за
ограничаване на популацията на безпризорните четириноги така и не бяха
извършени.
От 2011 г. войната с помиярите оглави тогавашният заместник-кмет Светозар
Луканов. Той привлече към каузата дори известна международна фондация,
но… избирането му за изпълнителен директор на МБАЛ "Христо Ботев" на
практика направи бездомните кучета победител и в тази битка.
И така управниците на Враца се менят през годините, а по улиците
продължават да крачат стотици бездомни и безстопанствени кучета…"

БНР
Заводът за боклук на София трябва да заработи до края на 2015 г.
публикувано на 24.11.14 в 10:51

Заводът за боклук на София трябва да заработи в края на следващата
година. Ако има забавяне, налице ще бъдат сериозни санкции. Това заяви
кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова в ефира на БНТ.

Тя припомни, че първият етап - инсталацията за обработка на биоотпадъци
вече функционира. Очаква се до Коледа да бъдат покрити три от петте
сгради. Освен това скоро трябва да започне и монтирането на машините.
Днес кметът на Столичната община ще инспектира Завода за механично и
биологично третиране на отпадъците в село Яна.

БНР
Държавата отпуска над 200 000 лева за пораженията от водното
бедствие в Берковица
публикувано на 24.11.14 в 09:44

Междуведомствената държавна комисия одобри 111 302 лева за изграждане
на укрепващо съоръжение- водосток в берковското с. Слатина. Средствата
са допълнителни трансфери от резерва по закона за държавния бюджет за
непредвидени и неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и
преодоляване
на
последиците
от бедствия.
Комисията одобри и необходимите разходи за разплащане на дейностите по
спасителните аварийно-възстановителни работи след обилните валежи от
дъжд.
Предоставят
се
средства
за:
– Възстановяване на подпорна стена на р. "Берковска река" при ул. "Елин
Пелин"–
24
852
лв.;
– Аварийно възстановяване на ул. "Стефан Караджа" в с. Бързия – 27 267
лв.;
– Ремонт на покрива на сградата на ЦДГ "Червена шапчица", с. Боровци– 30
267
лв.;
– Разплащане разходи за аварийно възстановяване на ул. "Шабовица"– 48
026
лв.;
– Неотложни аварийно-възстановителни работи за временни диги, укрепване
на критични участъци и разчистване около мостове– 81 448 лв.
Одобрените средства са по изготвено предложение от Община Берковица с
опис на причинените щети от поройните дъждове на 4 септември 2014 г.

БНР
Ремонтират пътища в Силистренско
публикувано на 24.11.14 в 09:16

Над 5 300 000 лв. ще бъдат вложени за реконструкция и рехабилитация на
четвъртокласната общинска пътна мрежа в Кайнарджанската община на
област Силистра. Работата по проекта започва от днес. Предвижда се да
бъдат
обновени
повече
от
11
500
метра
пътища.
„134 000 лв. ще отдели община Дулово за рехабилитация на общинската
пътна мрежа”, каза кметът Юксел Ахмед. Той ще предложи общинските
съветници да одобрят сумата от 70 000 лв. за ремонт на участък от един
километър по главния път Силистра – Шумен от разклона за село Раздел.
„Тази година отново ще бъдат предложени 40 000 лв. за ремонт на пътя
между Чернолик и Правда, който това лято беше частично рехабилитиран”,
заяви кметът на общината и поясни, че движението по този 8-километров
участък е много интензивен и са се образували нови дупки. За още един път
ще бъдат предвидени средства от близо 24 000 лева. „Това е отсечката за
село Върбино”, обясни Ахмед. „Повечето улици в града и селата са в ужасно
състояние. Първо трябва да приключи проектът за канализация в Дулово,
който в момента е стопиран, след това ще се мисли за рехабилитацията на
улици”, каза още кметът на общината.

БНР
Добро разделно събиране на отпадъците – за кога?
публикувано на 24.11.14 в 10:05

Разделното събиране на отпадъците е все още нова практика в
България. Масовото й въвеждане започна с приемането на закона за
управление на отпадъците през 2003 г. В него се обръща специално
внимание на отпадъците от опаковки, на които се пада най-големият
дял от общия обем на боклуците в света. Въведена бе екотакса за
всички производители или търговци на опаковани продукти. С още
една възможност – да бъдат освободени от тази такса, ако сами се
обединят в предприятия за оползотворяване на изхвърляните
опаковки. Такива обединения бяха създадени и на тях дължим
въвеждането на контейнерите за разделно събиране на отпадъците в
жилищните райони. Предприятието „Екопак” е резултат от найстарото обединение на производители с цел оползотворяване на
изхвърляните опаковки. Днес то държи 43 процента от този пазар и
доставя 50 на сто от отпадъчната хартия и пластмаса в страната.
Любопитна и тревожна подробност е обаче фактът, че едва 15-20 процента
от събираните от тези предприятия отпадъци идват от жилищните квартали,
останалото се събира директно от търговските и производствени
предприятия. Разделното събиране по домовете у нас буксува, призна преди
година един от бившите зам.-министри на околната среда. Кои са причините?
Едната можем да видим рано сутрин – армия от безработни клошари, често
от ромски произход, рови из кофите за разделно събиране и извлича всичко

по-ценно. След това го продава в пунктовете за вторични суровини. „И
накрая ние отиваме да изкупим от там отпадъците, които хората са
изхвърлили в нашите контейнери и са ни били откраднати” – възмущава се гн Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор на „Екопак”.
„Новите контейнери тип „иглу” с малък отвор се смятат за по-защитени, но
клошарите им намериха и на тях цаката. Отварят ги откъм основата,
изваждат каквото им трябва и пак си ги затварят”, разказва г-н Бургуджиев.
Едно от решенията на проблема е да се спазва закона и всички пунктове за
вторични суровини да бъдат изнесени в индустриалните зони в покрайнините
на населените места. И там право да предават материали да имат само
юридически лица с документ за произход на предаденото. Срещу прилагане
на тази разпоредба обаче все още има разнопосочна съпротива. А
междувременно клошарите и нелегалните босове зад тях следят зорко
ситуацията на пазара. Напоследък с предимство прибират пластмасовите
отпадъци. Защото цената им скочи с 30 процента.
„Наскоро отвори врати нов завод за преработка на пластмаса в Плевен и
търсенето се увеличи”, обяснява експертът. „А и румънския пазар
напоследък се отвори за нас. Там има шест големи рециклиращи
предприятия.”
За подобряване на системата за разделно събиране на отпадъци от
гражданите е необходимо да има стимули. Сегашната система за
начисляване на такса битови отпадъци според данъчната оценка на имота е
несправедлива, твърдят хората от този бизнес.
„Трябва да се въведе по-справедливо заплащане според това колко точно
боклук е изхвърлил гражданинът, а не според площта на жилището”, смята гн Бургуджиев. „А също и да плаща по-малко ако изхвърля отпадъците
разделно. Впрочем това е в интерес и на общините, тъй като ще бъдат
задължени да намаляват прогресивно отпадъка, който стига до депата.”
На първо време обаче по-справедливата система ще означава и по-високи
такси за гражданите, тъй като в момента такса отпадъци на бизнеса на
практика спонсорира таксата на гражданите, която е нереално ниска,
твърдят експертите. Уравновесяването на двете такси обаче не може да се
очаква преди местните избори догодина, тъй като никой кмет няма да смее
да го направи, ако иска до бъде преизбран, показва порочната практика.

Darik news
Собствениците на павилионите в Дупница
премахването на премествемите обекти
24 ноември 2014 13:06

с

подписка

срещу

Собствениците на павилионите в Дупница събират подписка срещу
премахването на премествемите обекти от пл. Свобода. Те попадат в т.нар.
ВИП зона и на тяхно място няма да бъдат поставяни други. Търговците обаче
не са съгласни това. Настояват за диалог, какъвто досега не е имало. Те не
са били уведомени за стратегията за преместваемите обекти гласувана от
ОбС Дупница, не са били уведомени и за разширяване обхвата на ВИП
зоната. Първоначално тя обхващаше само пл. Свобода, след това беше
разширена до светофарите. Търговците заявиха, че ще потърсят диалог и
отговор каква ще е съдбата им след 1 януари 2015 година, по време на
заседанието на ОбС този петък. След Нова година започва отстраняването на
преместваемите обекти на пл. Свобода. Хората заявиха, че са готови да ги
приведат в европейски вид, ако някои им обясни какво означава европейски
вид. „С лека ръка се убиват 15 дребни частни фирми" коментираха днес
възмутени търговците. Около 700 граждани са подкрепили подписката им.
Припомням, че Община Дупница започна връчването на предизвестия на
търговците стопанисващи преместваеми обекти при Минчовия площад и при
светофарите на ГУМ в Дупница. Според решението на дупнишкия парламент,
те попадат в 1-ва зона на утвърдената стратегия, която предвижда
разположените там павилиони да бъдат еднотипни и до 10 квадратни метра.
До месец пък, ще бъде изготвена схема, с която да бъдат определени както
броя , така и разположението на търговските обекти. Към края на годината
ще стартират и процедурите по отдаването под наем на типовите павилиони
на двете места, съобразени с изискванията на стратегията и одобрената
схема. След Нова година пък ще започне процедурата и по премахването на
преместваемите обекти намиращи се на площад "Свобода" пред хотела. Те
попадат във ВИП-зоната и на тяхно място няма да има постоянни обекти,
като площта ще остане свободна.

Darik news
Близо 40 хиляди регистрирани къщи на руснаци в Несебър
24 ноември 2014 12:43

Близо 40 хиляди са регистрираните в община Несебър недвижими имоти,
собственост на руски граждани. Това съобщи Николай Димитров, кмет на
най-богатата
морска
община.
По последни данни в общината са регистрирани 38 хил. недвижими имоти.
Същевременно 2 300 души от руските собственици живеят постоянно в
Несебър.
Г-н Димитров сподели още, че някои от тях се срещат с него в приемния му
ден, за да търсят решение за свои идеи, проблеми или предложения.
Кметът допълни, че общината се стреми да оказва съдействие при всеки
един въпрос, така че хората да се чувстват спокойни, сигурни и
удовлетворени
от
избора
си
да
живеят
тук.
Съдействие и подкрепа местната институция оказва и на руските

инвеститори, решили да вложат средства и да бъдат част от икономиката на
страната ни.

Darik news
Допълнителна субсидия от близо 160 000 лв. получават директори и
учители в областта
24 ноември 2014 12:20

Близо 160 000 лв. субсидия за делегираните от държавата дейности по
образованието ще получат десетте общини във Великотърновска област,
става ясно от сайта на Министерството на образованието.
Средствата са за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати
резултати от директорите на общинските детски градини, училища и
обслужващи звена и на педагогическите специалисти в общинските
обслужващи звена. Парите, отпуснати с министерско постановление, се
дават за постигнати резултати от труда през учебната 2013/14 година.
43 885 лв. е размерът на субсидията за община Велико Търново. От тях 23
754 лв. са за допълнително стимулиране на директорите на общински
училища и обслужващи звена. 17 000 лв. ще си разпределят директори на
общински детски градини, а педагозите в общинските обслужващи звена –
3131 лв.
За персонала в горнооряховските учебни заведения се отпускат 26
За Павликени са предвидени 18 770 лв., за Свищов – 17 615
Стражица – 12 506 лв., Елена – 11 372 лв., Лясковец – 11 315
бюджета на община Полски Тръмбеш ще бъдат преведени 8021
Златарица - 5969 лв. и в Сухиндол – 1902 лв.

862
лв.,
лв.,
лв.,

лв.
за
по
на

Darik news
В сряда започва работа по закриване на старото сметище
24 ноември 2014 11:52

В сряда започва работата по закриването на старото сметище. Официалната
първа копка на проекта, който предвижда закриване и рекултивация на
старото общинско депо за битови отпадъци, ще бъде направена в 15 часа.
Общата стойност на проекта е 22 411 594, 40 лв. с вкл. ДДС, а бенефициент
е Община Русе.
На пресконференция на 10 ноември, кметът Пламен Стоилов съобщи, че още
миналата седмица работите трябваше да започнат. По думите му това е била

последната възможност това да се случи, тъй като през новия програмен
период не е предвидено финансиране на подобни проекти. Проектът на
Община Русе за рекултивация на сметището предвижда запечатване на
гудроновите ями и залесяване на територията.
Служебният министър на околната среда и водите Светлана Жекова подписа
необходимите документи в началото на октомври.
В начлото на лятото започна изтичане на черни нефтени отпадъци натрупани
през годините от някогашната фабрика „Леон Таджер“.
Гудроновите езера са се натпурали през годините от отпадъците на бившия
завод за производство на масла “Леон Таджер”. През юли те пробиха под
почвата и причиниха разлив, който стига до намиращата се до сметището
улица. Има обаче съмнения, че това не са само отпадъци от бивпшия завод,
а и от сегашни фирми от тази сфера, които изхвърлят там отпадъци
нелегално.
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Чавдар Трифонов: Общинският заем от 43 млн. лв. е с предизборна
цел
24 ноември 2014 11:42

Притеснителното в намеренията на Община Варна да изтегли заеми за над
43 млн. лв. е не сумата, а липсата на прозрачност. Това заяви в студиото на
Дарик председателят на гражданското сдружение „Възход за Варна“ Чавдар
Трифонов, който вече обяви, че следващата година отново ще се
кандидатира за кмет на морския град. Според него проведеното преди
седмица обществено обсъждане за новия дълг не е било нито обществено,
нито обсъждане.
„Не беше обществено, защото присъствахме седем граждани, един съветник,
а останалите бяха служители в администрацията. Не беше и обсъждане,
защото ни показаха хубави проекти, но не стана ясно дали има възможност
общината да тегли заеми и как те ще бъдат обслужвани“, коментира
Трифонов.
"Кметската администрация иска да започне много проекти, защото след 10
месеца ще има местни избори. Намеренията са хубави, но не съвпадат с
възможностите всички проекти да бъдат завършени ефективно и в срок",
смята председателят на гражданското сдружение „Възход за Варна“. Като
пример той посочи емитирането на нов облигационен заем в размер до 15
милиона лева, с който да бъдат ремонтирани 233 детски площадки. Ако
строителните дейности по тях започнат през месец март, до края на 2015 г.
всеки ден трябвало да бъде завършван по един обект и това пораждало
притеснения за контрола върху качеството, аргументира се Трифонов. Той

определи като "много дини под една мишница" всички проекти, с които се
нагърбва общинската администрация за краткото време от една година.
Трифонов допълни, че с ремонта на площадките се бърза и те могат да бъдат
облагородени с европейски пари от програмния период 2014-2020 г., чиито
параметри щели да станат ясни в средата на следващата година.
Трифонов предлага също да бъде направен пилотен проект, като се
ремонтират 23 площадки чрез помощта на бизнеса. „Защо кметът не поеме
инициатива да събере бизнеса и да потърси от него финансиране. Така в
инициативата ще бъде въвлечена голяма част от обществото и площадките
после ще се пазят. Това ще има по-голям ефект, отколкото да се наливат
пари чрез кредити“, заяви Трифонов и допълни, че самият той би се
ангажирал с финансирането на детска площадка.
„Защо не ме опровергаят публично и да покажат истинското финансово
състояние на Варна, нека ме убедят, нямам нищо против. Ще се окажа в тъпа
ситуация, ако могат да дадат аргументи“, добави още Чавдар Трифонов за
възможността на общината да обслужва заемите. Той препоръча
администрацията да се фокусира върху проекти като за интегрирания
градски транспорт и за социалния блок в „Аспарухово“, които трябва да
бъдат завършени в срок, за да не бъдат налагани санкции.
Чавдар Трифонов определи думите си като „градивна критика“ срещу Иван
Портних, чиито добри намерения можело да доведат до лоши резултати.
Претендентът за кметското място обаче поздрави екипа на Варна 2017 за
постигнатата победа в надпреварата за Младежка европейска столица.
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Заседава Общински съвет Тунджа
24 ноември 2014 09:26

16 точки са включени в дневния ред на заседанието на Общински съвет
Тунджа.
Общинските съветни днес ще разгледат актуализацията на трудовите
възнаграждения на кметовете на кметства и кмета на общината. Ще
обсъждат отчета на изпълнение на бюджета на общината за 20133 година.
Сред останалите точки са предоставяне на финансови средства под формата
на безлихвен заем от бюджета на общината за реализация на дейностите
по схема „Училищен плод”, предоставяне на финансови средства от
бюджета на общината по извънбюджетна сметка по проект „Подкрепа за
достоен живот” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ, продажба на общински недвижими имоти, учредяване безвъзмездно
право на ползване върху имоти общинска собственост, приемане на Единен
календар на община „Тунджа” за проявите в областта на културата,

образованието и спорта през 2015 г, изменение на Общия устройствен план
на община „Тунджа”.
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Тази седмица обсъждат Проектобюджета за 2015-та година
24 ноември 2014 07:29

Проектобюджетът на община Пловдив ще бъде разгледан на обществено
обсъждане тази седмица. Всички, които имат желание да се запознаят с
разходите и приходите на общината през следващата година, може да го
направят на 26 ноември (сряда) от 17.00 ч. в сградата на общинския съвет.
От предварително представените на страницата на община Пловдив
материали става ясно, че 18,5 млн. лева ще бъде разходът за заплати на
общински служители през 2015 г.
Парите са за 2773 човека, които работят в общинските предприятия,
районните кметства, пенсионерските клубове, фолклорен ансамбъл „Тракия“,
ОДК, МУТСПО и социални работници.
„В тази сума е включено и увеличение от около 5% на заплатите на
служителите“, обясни за Дарик радио секретарят на община Пловдив
Ангелина Топчиева.
От проекта за бюджет за следващата година става ясно още, че над 11,2
млн. лева са заделени за култура, 11,5 за образование и 3,5 млн. за
здравеопазване. Почти същата е и сумата за спорт и физическо
възпитание.
В перото за жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда са заделени 56 млн. лева, в които са включени и
парите за фирма „Чистота“.
Капиталовите разходи са на стойност 25,3 млн. лева.
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Депото за отпадъци в Братово ще е готово до края на годината
Това стана ясно след инспекция на министъра на околната среда и водите
Ивелина Василева, в присъствието на кмета на община Бургас
понеделник, 24 ноември 2014 г. 14:20 ч.

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева провери на какъв
етап е работата по изграждането на регионално депо Братово. На проверката

присъстваха кметът на Бургас Димитър Николов и заместник-кметът на града
Атанаска Николова.
Това е първият от трите обекта на територията на Бургаска област,
финансирани по Оперативна програма "Околна среда 2007- 2013 г.", които
министърът ще посети днес. До края на годината изграждането на
регионалното депо за битови отпадъци в Братово ще приключи. Депото ще
започне
да
функционира
в
началото
на
следващата
година.
„Проектите в сектор „Отпадъци” са изключително важни за държавата ни.
Почти няма проект в сектора, който да е без забавяне. Приветстваме
усилията на общините. Община Бургас в най-тежкия момент на програмата,
когато нямаше нито лев, разплатен към бенефициентите, трябваше със
собствени ресурси да покрива нуждите и да се разплаща към изпълнителите,
за да може нормално да тече строителния процес. Проблем създадоха и
бедствията, които тази година ни сполетяха”, каза министър Василева.
„За да не спрат дейностите по изграждането на депото, Община Бургас е
осигурила нужните средства в размер на 3 милиона лева“, поясни кметът на
Бургас
Димитър
Николов.
Проектът предвижда изграждане на необходимата инфраструктура за
екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци,
генерирани на територията на Регион Бургас, включващ общините Бургас.
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Йорданка Фандъкова: Ще има солени санкции за непочистени от сняг
зони
Заводът за боклук на София трябва да заработи в края на следващата година
понеделник, 24 ноември 2014 г. 11:30 ч.

Столична
община
е
готова
за
зимата.
Всички
договори
със
снегопочистващите фирми са подписани, те имат готовност за работа и със
соли, и с техника. Това показват извършените проверки за готовността на
седемте фирми, които отговарят за снегопочистването на София, обяви в
сутрешния блок на БНТ кметът Йорданка Фандъкова.
Тя увери, че е направено всичко възможно градът да не се блокира при
снегопочистването. "При снеговалеж приоритетно ще се почистват големите
булеварди, а след като спре снегът ще се влиза и в по-малките улици",
уточни кметът.
За снегопочистването има достатъчно средства. Предвидени са и доста
сериозни глоби за фирмите при несвършена работа - при над 5%
непочистена зона не се заплаща за почистването на цялата зона.

Кметът на София съобщи още, че се работи за осигуряване на довеждащ
транспорт до новите участъци на метрото. Вече е готов налице сериозен
анализ по отношение на осигуряване на довеждащ транспорт до метрото.
След като прогнозите се потвърдят, предстоят определени промени. Те ще
бъдат сериозни в квартал "Дружба". На други места няма да има толкова
голяма разлика.
В момента няма решение за повишаване на цената на билета. В тази връзка
кметът на София обясни, че парите от синята и зелента зона отиват за
частична дотация на градския транспорт. По този начин се задържала цената
на билетчето.
Фандъкова изтъкна и подмяната на транспортни средства. "Успяхме да
закупим първите нови трамваи от десетилетия, подменихме 80% от
тролейбусния транспорт, закупихме първите нови автобуси, а догодина
очакваме още 80 да пристигнат", посочи тя.
По отношение на платените зони за паркиране, Фандъкова беше
категорична, че не е налице необходимост от въвеждане на нови такива.
Единствено на някои места има жълта зона, която е безплатна. Тя е
въведена, за да може да се регулират по-добре паркоместата.
Заводът за боклук на София трябва да заработи в края на следващата
година. Ако има забавяне, налице ще бъдат сериозни санкции, призна
кметът. Тя припомни, че първият етап - инсталацията за обратбока на
биоотпадъци вече функционира. Очакване е до Коледа да бъдат покрити три
от петте сгради. Освен това скоро трябва да започне и монтирането на
машините.

Kmeta.bg
Държавният архив решава дело за 30 000 декара спорни гори
Собствеността им бе сменена въз основа на царски указ от 1936 г
понеделник, 24 ноември 2014 г. 11:12 ч.

Документи от Държавния архив ще решат изхода на делото за спорни гори.
Горските масиви открай време са в землището на разложкото село Елешница,
но осъмнаха преди 8 месеца като собственост на съседната община Белица.
С решение на служба „Земеделие” 30 000 декара горски масиви – иглолистни
и широколистни, се сдобиха с нов стопанин. Собствеността им бе сменена
въз основа на царски указ от 1936 г.
Община Разлог веднага предприе мерки, за да спре съдебното решение.
Сезирана бе и прокуратурата, тъй като има съмнения за корупция. Районен
съд – Разлог обаче отказа да отмени скандалното решение и държавното
обвинение го протестира в Окръжен съд – Благоевград. Там ще бъдат

представени документи от Държавния архив, които доказват, че въпросните
горски площи са в землището на село Елешница.
„Гората е в нашето землище, а е присъдена на община Белица. Това е
абсурд. Ще протестираме до дупка”, категоричен е кметът на селището Сашо
Мицин.
През 2001 г. населеното място преминава от община Белица към Разлог.
Според издаден указ на президента селището се присъединява към новата
община с всичките си активи, включително и с горите.
„Никой от нас не е очаквал, че гори на наша територия може да се признаят
за собственост на друга община. Вече водим консултации с юристи. Ние като
община също ще водим съдебна битка, за да защитим нашата собственост.
Законът е на наша страна, чакаме насрочване на делото”, коментираха от
кметството в Разлог.
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Кметове в Симитли стават кукери
В района традицията на кукерските игри се пази ревностно и се предава от
поколение на поколение
понеделник, 24 ноември 2014 г. 12:00 ч.

Където е народът, там трябва да са и управниците. Това правило се стараят
да спазват кметовете и кметските наместници в община Симитли по съвет на
общинския управник Апостоло Апостолов. Затова всички те се стягат за
Фестивала на кукерските и маскарадните игри на 10 януари 2015 г.Шоуто на
маскираните мъже, жени и деца ще събере хиляди зрители на стадиона в
града.
„Амбицията ни е да сме най-атрактивни. Всеки от нас ще облече кукерските
кожи, ще сложи чановете и ще танцува, за да прогони злото от общината. ще
играем за здраве, късмет и благоденствие на всички”, уверяват кметските
управници.
В района традицията на кукерските игри се пази ревностно и се предава от
поколение на поколение. Най-масовото участие в този празник в целия
Пиринския край е точно в Симитли. Първите сред равни в общината ще
облекат одеждите на маскарада, за да премерят сили с останалите кукери и
сурвакари. Ръководител на кметската кукерска група ще е общинският кмет.
В близките дни той събира колегите си, за да разпределят ролите си, да
уточнят костюмите и да измислят сценарий на своето участие във фестивала.
„Няма да участваме в официалното класиране за най-добра кукерска група,
за да не ни обвинят в корупция”, направи важно уточнение Апостолов.

Целта е той и колегите му да покажат, че и в празниците управниците в
общината са заедно с хората и ще се веселят наравно с тях.

