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Градът.бг
Пловдив събра 550 участници от 16 страни на срещата на местните
власти от Югоизточна Европа
от 25.05.2015,
Над 550 делегати от България и още 15 държави (Хърватия, Косово,
Словения, Македония, Молдова, Сърбия, Украйна, Босна и Херцеговина,
Турция, Румъния, Албания, Черна гора, Република Сръбска, Босна и
Херцеговина и Австрия) взеха участие в Годишната среща на местните
власти от Югоизточна Европа, която се проведе на 17 и 18 май в панаирното
градче в Пловдив. Официални гости на събитието бяха президентът на
България
Росен
Плевнелиев,
Томислав
Дончев,
вицепремиер
по
европейските фондове и икономическата политика, Ивелина Василева,
министър на околната среда и водите и др.
Свързаността и интеграцията на Югоизточна Европа водят до видими
позитивни резултати, регионалното сътрудничество функционира и бизнесът
печели от новооткрития потенциал на региона, заяви президентът Росен
Плевнелиев. Държавният глава посочи, че за последните 10 години се е
увеличил двустранният стокообмен между България и Румъния десет пъти,
между България и Сърбия - три пъти, между България и Гърция - шест пъти.
Той приветства засилването на съвместните регионални инициативи и ролята
на общините в тази насока. "Модерната инфраструктура, добрата свързаност
на пътните, железопътните и енергийните мрежи са важен фактор за
привличане на повече инвестиции", добави Росен Плевнелиев.
Президентът на Мрежата на асоциациите на местните власти в Югоизточна
Европа (NALAS) Джуро Буквич благодари за топлото посрещане и
домакинство на Пловдив и заяви: "Подобни форуми са много важни за
общините, особено за тези от Югоизточна Европа, и заради динамиката на
икономиката в региона и ключовата роля, която имат местните власти за
икономическото развитие. Обмяната на добри практики, идеи, поуки или
просто личните контакти са ключът, който ще придаде регионално измерение
на икономическото възстановяване и просперитет."
"Резултатите, постигнати от България като член на ЕС, са много важни.
Нашите градове се промениха много, научихме се да работим по европейски
правила. Предизвикателствата пред общините са твърде много и твърде
големи. Задачата на всяко местно управление трябва да бъде - по-добри
градове и по-щастливи хора в тях", заяви при откриването символичният
домакин на срещата – кметът на Пловдив инж. Иван Тотев.

От своя страна председателят на управителния съвет на НСОРБ Тодор Попов
изтъкна факта, че благодарение на членството на България в Европейския
съюз общините са реализирали над 4000 проекта и са усвоили 5 млрд. евро
за изминалия програмен период. Заради добрата работа на общините
страната ни се нарежда сред най-успешните бенефициенти, подчерта Тодор
Попов.
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева подчерта, че
доброто сътрудничество между централна и местна власт е ключът към
доброто управление на страната. "Когато има добро взаимодействие,
трудностите се преодоляват по-лесно и целите се постигат по-бързо.
Научихме много уроци през първия програмен период. Българските общини
могат да се гордеят с постигнатото – само по 7-те европрограми в момента се
изпълняват 2700 проекта за 7 млрд. лева", заяви министър Василева. Тя
допълни, че през следващия програмен период за развитие на градовете и
регионите ни ще бъдат отделени 32 млрд. лева.
По време на проведеното ХХVІІІ Общо събрание на НСОРБ представителите
на местната власт се обединиха около искането държавата да оставя поголяма част от приходите от данъците на общините, за да имат повече
възможности за развитие. Законът за местните данъци и такси има нужда от
промяна, защото общините изпитват затруднения да финансират дейностите,
с които са ангажирани по закон в ключови направления – поддържане на
публичната инфраструктура, общинска пътна мрежа, градска среда,
образование и здравеопазване.
Акцент в Годишната среща на местните власти на ЮИЕ беше проведената
конференция "Компетенции и готовност на местните власти от Югоизточна
Европа за превенция и управление на кризи". Опит и идеи за справяне с
природните бедствия споделиха кметове на общини от Сърбия, Македония,
Босна и Херцеговина. Кметът на София Йорданка Фандъкова представи
възможностите на Столичната община за реакция в кризисни ситуации.
Промените в климата са сериозно предизвикателство и най-важният отговор
за тях е превенцията, каза Фандъкова. Столичната община има ежегодна
програма за почистване на речни корита, като годишно се почистват между
50 и 60 км.
Фандъкова представи системата за ранно предупреждение при наводнения,
за която са монтирани 28 станции по реките Владайска, Суходолска,
Перловска и Слатинска. Проектът е разработен в сътрудничество с
Министерството на образованието на Германия. Друг проект е системата
Г.О.Е.С. за подаване на сигнали за възникнали нередности. Фандъкова
представи първия от информационните клипове, разработени от общината,
за запознаване на населението при различни бедствия.
На конференцията участниците приеха Декларация за управлението на
риска при природни бедствия. В нея се отправя призив към централните
власти в ЮИЕ за преразглеждане на националните политики и правната
рамка за готовност и реакция при кризи, както и в създаване на мощни

структури с капацитет с оглед подобряване на планирането и устойчивостта
на градовете.
В рамките на годишната среща се проведе бизнес изложение и борса на
успешни общински проекти, в които добри практики презентираха общините
Варна, Добрич, Благоевград, Трявна, Тунджа, както и Фонд ФЛАГ, който се
утвърди като основен и предпочитан от общините финансов инструмент за
достъпа им до еврофондовете.
Градът.бг
Становище на НСОРБ по проекта за изменение на ЗУТ
от 25.05.2015
Подкрепяме по принцип проекта при следните забележки и конкретни
предложения:
1. По &1
1.1. &1, т. 1
1.2. Предлагаме да се предвиди, че участието на външните представители
в конкурсната комисия е безвъзмездно или за сметка на техните
организации.
Мотиви: Не е обосновано списъкът на задължително поканените да се
разширява непрекъснато, без ресурсно осигуряване.
1.3. 2. По &3
1.4. Предложенията са в съответствие с разпределението на функциите
между ДНСК и общините за премахване на незаконни строежи от
съответната категория. За съжаление тези задължения на общините
остават ресурсно неосигурени. Следва да се има предвид, че в силно
урбанизирани селищни територии временните строежи могат да са
значителни по брой и обем в сравнение със заварените и търпимите,
характерни за жилищното строителство в УПИ, т.е. наличието на
ресурс в общините за изпълнението на такива задължения е съществен
процес.
1.5. 3. По &7
1.6. 3.1. &7, т. 1
1.7. Предложеният текст размива отговорностите. Необходимо е да бъде
конкретизирано
кои
централни
и
териториални
органи
на
изпълнителната власт какви отговорности имат. При това съобразено
със степента на заплаха или поражения и с необходимите за целта
средства, съответстващи на ресурсните, в т.ч. и финансови
възможности на задължените органи и лица.
1.8. 3.2. &7, т. 2 относно ал. 3
1.9. Предлагаме да се въведе едномесечен срок за даване на
предварително съгласие от страна на министъра на регионалното
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1.27.
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развитие
и
благоустройството.
3.3. &7, т. 3
Предлагаме текстът да се прецизира.
Мотиви: Текстът е неясен, налага се да бъде прередактиран с
необходимите уточнения, например, като се предвиди, че в райони, за
които е наложена строителна забрана със заповед по чл. 198, ал. 3, не
се издават предварителни съгласия, докато не бъдат окончателно
изпълнени посочените в заповедта условия за участниците, за които е
наложена, и докато тази заповед не бъде отменена по предложение на
съответните органи на местното самоуправление.
4. &12, &19, &26
Предлагаме да се обмисли преходен период за въвеждане на
изискванията. Невинаги "водещите" проектанти могат да се ориентират
с подробности в съответствието на другите проектни части помежду
им.
5. &20
5.1 &20, относно ал. 7
Предлагаме текстът да се прецизира, като се отчете, че невинаги само
една проектна част е водеща, и да се определи какъв следва да бъде
делът на водещата част.
5.2. &20, относно ал. 8
Предлагаме проектантът на съответната част да е отговорен и
задължен за съгласуването на частта му с другите.
6. По &23
Предлагаме &23, т. 3 да отпадне.
Мотиви: Съществуващата санкция е сериозен стимул за консултантите,
извършващи оценка на съответствието на инвестиционните проекти
и/или
строителен
надзор
да
изпълняват
задълженията
си
професионално, а не просто да представят формални доклади.
7. &27
Предлагаме &27 да отпадне.
Мотиви: действащата редакция на чл. 214а от ЗУТ предоставя добра
правна възможност на административния орган при подадена жалба
срещу издаден от него индивидуален административен акт да може да
преразгледа въпроса и оттегли сам оспорения акт, да го отмени или
измени, или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му.
8. &31
Предлагаме текстът да се прецизира. Спорно е до каква степен
авторският надзор може да замени изцяло и във всички случаи
строителния надзор – необходимо е уточнение кога може да се
прилага "и" и кога "или". В противен случай думата "или" да отпадне.
9. &32
Възразяваме срещу отмяната на възможността по чл. 230, ал. 4 и
предлагаме следната редакция на текста:

1.29. "Чл. 230 (4) Служителите в общинските администрации, които имат
пълна проектантска правоспособност, могат да изработват служебно
проекти за устройствени планове на общински поземлени имоти на
територията на общината в обхват до един квартал."
1.30. Мотиви: Предложението съответства на реалните нужди и ресурсни
възможности на общините.
1.31. 10. &33
1.32. 12.1. &33 относно новия чл. 232в
1.33. Във връзка с бележката ни по &12, &19 и &26, считаме, че
предвидената санкция следва да се съобрази с принципа за
съразмерност на наказанието.
1.34. 13. &38 от ПЗР
1.35. 13.1. &38, ал. 2
1.36. Предлагаме текстът да се прецизира. Думите "без да се укрепват
съществено носещите конструкции" създават неяснота и ще породят
различни тълкувания и спорове при практическото прилагане на
разпоредбата.
Градът.бг
18 общини получиха Етикет за иновации и добро управление на
местно ниво
от 25.05.2015,
18 български общини получиха Етикет за иновации и добро управление на
местно ниво. Награждаването се проведе на тържествена церемония по
време на Годишната среща на местните власти от Югоизточна Европа в
Пловдив.
Отличията
връчи
заместник
министър-председателят
по
европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев. На
церемонията присъства и заместник министърът на регионалното развитие и
благоустройството Иван Аспарухов.
Отличените общини в приключилата трета процедура са: Банско, Бяла
Слатина, Враца, Вълчи дол, Габрово, Горна Оряховица, Димитровград,
Добрич, Долна баня, Кнежа, Ловеч, Павликени, Петрич, Поморие, Свищов,
Столична, Троян, Търговище.
"Радостен е фактът, че този приз придобива все по-голяма популярност и
интересът на местните власти към него расте непрекъснато. Конкурсният
принцип, чрез който се отличават общините, е стимул за въвеждането на все
по-активно изпълнение на европейските правила за добро демократично
местно самоуправление. Това може да стане чрез постоянно подобряване на
качеството на предлаганите услуги от общините, ангажиране на населението
в обществения живот и провеждането на политики, съответстващи на
очакванията на хората." Това каза във видеообръщение към участниците във

форума министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна
Павлова.
"Министерство на регионалното развитие и благоустройството, съвместно с
Националното сдружение на общините в Република България, ще продължим
да работим по-ефективно, за по-ефективно управление на публичните
средства, чрез гражданско участие, откритост и прозрачност", подчерта
министърът.
"Безспорен приоритет на правителството е да продължат усилията за
модернизацията на страната в абсолютно всички сектори - тежката
инфраструктура,
градска
среда,
енергийна
ефективност,
водната
инфраструктура. Имаме изключително сериозни предизвикателства в
сферата на образованието, социалните дейности, публична администрация. В
нито една от тези сфери няма как да бъде постигнат прогрес и видими
резултати, ако държавата няма в лицето на местната власт, адекватен
съюзник и партньор, така че ние сме обречени да работим заедно", заяви
вицепремиерът Томислав Дончев. "За тази цел освен добрият синхрон в
движенията и да се научим, както се казва в спорта, да си подаваме добре,
неизменна част в това упражнение е местната власт да бъде силна,
независима от капризите на централната власт и изцяло зависима от волята
на хората", каза още Томислав Дончев. Той пожела на всички общини успех,
късмет и дързост.
Етикетът се присъжда на общини, които успешно прилагат 12-те принципа за
добро управление на местно ниво и е основен елемент от прилагането на
Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво, приета и
прилагана от Съвета на Европа. Призът е морална награда, символ на
престиж и стимул за общините да подобряват своето управление в услуга на
гражданите. Главната цел на инициативата е да се насърчават усилията на
местните власти за формиране и прилагане на по-ефективни политики,
насочени към силно и жизнено местно самоуправление. България е първата
държава-членка на Съвета на Европа, която през 2010 г. получи
акредитация от СЕ да присъжда на свои общини Етикет за иновации и добро
управление на местно ниво. Досега успешно са проведени две процедури по
присъждането на европейския приз у нас - през 2011 и през 2013 г. Третата
процедура стартира в началото на 2014 г.
Агенция „Фокус“
Община Враца получи европейски етикет за добро управление
25 Май 2015 | 12:53
Враца. Община Враца получи присъдения й европейски етикет за иновации и
добро управление, съобщиха от пресцентъра на общината. Наградата получи
кметът инж. Николай Иванов на официална церемония по време на
годишната среща на местните власти в Югоизточна Европа, провела се в

Пловдив. „Тази награда е едно голямо признание. На това звание Община
Враца ще бъде носител 2 години. Отличието е изключителна отговорност и
присъждането му е задължаващо за усилията на общински съвет и на
общинска
администрация
да
поддържаме
това
ниво
на
местно
самоуправление, което получи тази висока оценка от независими експерти
на Съвета на Европа. Само 18 от общо 265-те български общини са получили
това признание. И за нас е чест, че сме сред тях, макар и за първи път. Но
няколко
годишните
усилия
на
всички
институции
на
местното
самоуправление в града ни бяха оценени” – каза кметът на Враца.
Принципите, които трябва да се изпълняват в една Община, за да се получи
този сертификат, са 12 - Честно провеждане на изборите, представителност
и гражданско участие, Върховенство на закона, Етично поведение,
Отзивчивост, Иновации и отвореност за промени, Компетентност и капацитет,
Стабилно финансово управление, Ефективност и ефикасност, Откритост и
прозрачност, Човешки права, културно разнообразие и социално единство,
Устойчивост и дългосрочна ориентация и Отчетност. „Надявам се, че с
работата си през следващите години Община Враца ще продължи да има
привилегията да бъде отличена с такъв етикет”, обобщи кметът инж.
Николай Иванов. Европейският етикет се присъжда от Комисия с председател
министърът на регионалното развитие и благоустройство и нейни членове представители на Омбудсмана, на общините и областите, на националното
сдружение на общините в Република България - НСОРБ, Конфедерация на
работодателите и индустриалците в България, Българска стопанска камара,
Център за изследване на демокрацията, Българска национална телевизия и
на академичните среди, която приема оценка, извършена от независими
експерти на Съвета на Европа.
24 часа
Министър Ангелкова стана първия посетител на пещерата Венеца
25.05.2015 18:00;
Министър Ангелкова стана първият посетител в пещерата Венеца край
видинското с. Орешец, която днес бе открита за туристи. Пещерата е позната
от 1970 г., но до сега е била достъпна само за пещерняци със специални
умения и оборудване. Тя е социализирана по проект на община Димово,
финансиран с евросредства по Програмата за развитие на селските райони
2007-2013.
Дори и благоустроена пещерата изисква особено внимание и Ангелкова
сложи каска и дъждобран, за да слезе в нея. Макар че е дълга само 200 м,
пещерата има пет зали и е с денивелация 26 м. Тя е най-красивата в тази
част на Стара планина и е забележителна с цветните си калцитни
образувания, които имат форми на цветя, животни, Мадоната, Разпятие и др.

24 часа
Родителите на тризначките получиха пет бона и детегледачка от
общината
25.05.2015 13:58
Чек за 5000 лева и социален асистент за първите 2 г. подари пловдивската
община на Недялка и Костадин Тоборови. Те се сдобиха с тризначки, които
още са в кувьози. Дария, Даная и Анелия изплакали в МБАЛ "Пловдив".
"Заченати са по естествен начин", каза бащата, който е военнослужещ.
Семейството има и 11-годишна дъщеря Теодора. Кметът Иван Тотев връчи
чека на щастливия татко и обеща да подсигури по-голямо общинско жилище
на голямото семейство. Недялка и Костадин обитават 48 кв. м апартамент в
"Тракия".
Тотев отчете, че след София Пловдив е с най-висок прираст. Само за м.г.
градът се е увеличил с 526 жители. "Всяко семейство на тризнаци ще
получава еднократна помощ от 5000 лева и социален асистент", допълни
градоначалникът. Той уточни, че общината няма да осигурява дойки.
Труд
Монтана спечели 186 000 лв. от боклуци
25.05.2015 21:45
Пет от шестте общински фирми в Монтана са приключили с печалба
миналата година. Половината от парите дружествата ще поделят с местната
управа. Най-много средства в сметката си за 2014 г. е натрупало
Регионалното депо за отпадъци.
Областното сметище бе изградено през 2006 г. В него годишно се складират
около 42 000 тона отпадъци от 11-те общини в региона, и врачанската
община Криводол. Печалбата на депото, в което работят 31 души, е 186 000
лв. Солидни средства е събрал и Технологичният парк край Монтана. Той бе
създаден с 1 млн. лева от европейските фондове, но вече привлече 4
български и чужди фирми, които ще инвестират в района близо 10 млн. лева.
Печалбата на парка за м.г. е 56 000 лева. Общинският пазар е реализирал
печалба от 37 хил. лв., а дружеството “Обединен медицински център” е
приключило годината с 21 000 лв. в касите си. Другото медицинско
дружество на общината - Центърът по дентална медицина също е на плюс, но
само с 2000 лв.
Единствената общинска фирма на загуба е
Медико-техническата
лаборатория, която е на минус с 2000 лв. Предприятието явно има проблеми
и за оптимизация на дейността си ще се слее с денталния център, казаха от
местния парламент.

151 000 лв. от годишните си печалби общинските дружества ще внесат в
местната хазна. Средствата ще се използват за благоустрояването на града и
общината.
Труд
Видин има сметище за 20 млн. лева
25.05.2015 21:20
Приключи строителството на регионалното депо за отпадъци, съобщиха от
община Видин. Очаква се всеки момент обектът да бъде пуснат в
експлоатация от приемателна комисия към Дирекцията за национален
строителен контрол.
Депото, което ще обслужва общините от Видинско, бе изградено за над 20
млн. лв. по оперативна програма “Околна среда”, съфинансирано от
Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на
Европейската общност.
Площадката от 22 хектара е на около 13 км от Видин, в местността Рамова
ливада. Депото е с капацитет от 516 000 тона и с 20 години ефективен
експлоатационен живот.
Предстои среща на Сдружението на общините, които са партньори по
проекта, за да се определи таксата, която ще се заплаща и механизмът на
работа с новото депо. От кметството във Видин поясниха, че управлението
на предприятието, което ще оперира с регионалното депо, е общинско. Ще
се работи изцяло с нова техника, която тези дни ще бъде доставена.
Труд
Кметът на Гърмен: Ще има напрежение, идват футболни агитки
25.05.2015 10:09
В района на Гърмен тази сутрин е спокойно, но се очаква по-късно да има
напрежение, защото към селото се насочват агитки на футболните клубове
"Левски" и ЦСКА. Това каза пред БНР кметът на Гърмен Минка Капитанова.
По думите
полицията е информирана за това и в Гърмен има засилено
полицейско присъствие.
Местните жители са спокойни, те чакат институциите да организират
срещата при областния управител, добави кметът.
Тя обясни защо до момента не се е стигнало до събарянето на незаконните
постройки в квартал "Кремиковци" в Гърмен, където живее основно ромско
население:
Заповедите, които са издадени за събаряне на незаконните постройки, са
издадени от ДНСК, респективно РНСК – Благоевград трябва да извърши

събарянето. Но е имало обжалване в Административния съд, Върховния
административен съд. Още нещо, което спира събарянето, е, че за да се
събори единственото жилище на лицето, което пребивава в тази къща или
колиба, трябва да се осигури от общинска администрация и социални грижи
място, където да живее. А ние нямаме общински жилища.
Минка Капитанова се надява част от проблемите да бъдат решени на
срещата с областния управител в Благоевград. Утре ще има и извънредно
заседание на Общинския съвет в Гърмен.
Труд
15 сгради чакат ремонт с евросредства
25.05.2015 20:35
15 общински сгради и два парка в Монтана са подготвени за обновяване и
модернизиране със средства от европейските фондове. Местната управа
приключи проекта за подготовка на града и района за развитие през
следващия програмен период 2015 - 2020 г.
Експерти са извършили енергийно обследване и са издали сертификати за
енергийни изисквания на 15 обекта, сред които са 5 детски градини, 4
училища, Драматичният театър, Младежкият дом, Регионалната библиотека,
Детският комплекс, читалището и музеят. За сградите са изготвени и
технически паспорти.
Документацията ще даде възможност на общината да сключи договори за
изготвяне на проекти за ремонт и реконструкция на учебните заведения и
културните институции. Някои от тях като Драматичния театър “Драгомир
Асенов” не са ремонтирани от десетилетия.
В проектите за модернизиране са включени и два от градските паркове
“Калето” и “Огоста”. Сградите в тях ще бъдат конструктивно укрепени,
където е необходимо, ще се реализират мерки за енергийната им
ефективност, ще се подменят старите инсталации.
Предвидено е и изграждане на достъпна среда и благоустрояване на
прилежащите територии.
Подготовката за обновяване на града е финансирана по ОП “Регионално
развитие”.
Standartnews.com
Хасан Азис: Кърджали се нуждае от успели млади хора
16:30 ч./25.05.15
Кърджали се нуждае от успели млади хора. Това каза на среща с носителите
на стипендия „Кърджали" кметът Хасан Азис. Отличието е учредено през

2007 г. и се дава за изключителни успехи на олимпиади, конкурси и спортни
състезания. Досега 20 момичета и момчета получават стипендията.
В момента голяма част от тях са студенти в престижни университети в
България и чужбина. По време на дискусията кметът представи пред младите
хора визията на Кърджали през следващите години. Акцентира на
европейските проекти, които общината реализира. Той се спря на проекта за
изграждане на "Кърджали ленд" в парк „Арпезос - Север", анонсира идеята в
него да има висока кула по подобие на тази в немската столица, както и
Водното огледало да бъде плавателно.
„Желанието ни е градът да бъде привлекателен не само за туристите, но и за
инвеститорите", подчерта кметът и запозна младите надежди с
икономическата структура на общината, с нуждата от специалисти за
модерните технологии. Съобщи, че му предстои среща с голяма японска
компания „Язаки", на която иска да предложи да инвестира в Кърджали.
Стипендиантите предложиха да има по –тясна обвързаност на обучението с
практиката като бъдат разкрити нови специалности, имащи отношение към
производство на местните фирми. „Отворен съм за всякакви нови идеи", каза
в края Азис и се уговори с младите надежди срещите им да бъдат ежегодни.
Градът.бг
Община Плевен определи изпълнителя за втората фаза на пл.
"Възраждане"
от 25.05.2015
Община Плевен определи изпълнителя за втората фаза от обновяване и
модернизация на физическата среда чрез реконструкция на Централната
пешеходна зона на гр. Плевен – ІІ етап, допълнителни обекти "Водни
огледала" и "Пеещ фонтан", стана ясно през изминалата седмица. Това е
"Аква площи Плевен" ДЗЗД, съставена от софийските фирми "Каро Тейдинг"
ООД и "Ай Ти Ди Груп" ЕООД.
В процедурата, която община Плевен обяви за трети път след две предходни
прекратявания, бяха подадени общо две оферти. Освен класирания на първо
място участник "Аква площи Плевен" ДЗЗД предложение бе депозирало
дружеството "ЖСП Стил" ООД - Шумен, което участва в изпълнението на
първата фаза и при сегашната оценка бе отстранено. Като мотиви в
решението се посочва, че ценовото им предложение не отговаря на
изискванията, като липсва задължителен реквизит.
Предложената цена за изпълнение от "Аква площи Плевен" ДЗЗД е
748 864,71 лв. без ДДС при обявената максимална прогнозна стойност до
779 196.89 лв. без ДДС, като за обект "Водни огледала" тя бе до 416 287.87
лв. без ДДС, а за обект "Пеещ фонтан" – до 362 909.02 лв. без ДДС.
Финансирането е в рамките на проект "Обновяване и модернизация на

физическата среда чрез реконструкция на Централната пешеходна зона на
град Плевен" по оперативна програма "Регионално развитие", първата фаза
на който приключи успешно.
Във втората фаза предстои да бъдат обновени допълнителните обекти "Водни огледала" и "Пеещ фонтан", по проект на сдружение "Проектантски
екип" с ръководител на колектива арх. Красимир Попов.
Градът.бг
Строят модерна детска градина до парк "Чайка" в Пловдив
от 25.05.2015
В ход е открита тръжна процедура за избор на изпълнител на новата сграда
на ЦДГ "Чайка" на бул. "Източен" в Пловдив. Това ще е първото детско
заведение в Пловдив, което ще отговаря на всички изисквания за енергийна
ефективност, екологичност и комфорт. За строителството на обекта са
предвидени 3 265 592.58 лева, които ще бъдат осигурени от общинския
бюджет за 2015 и 2016 г. Срокът за изпълнение на поръчката е 18 месеца.
Архитектурният проект, изготвен от "КоБ Проект" с ръководител арх.
Константин Божков, предвижда изграждането на монолитна спираловидно
развита във височина сграда, състояща се от четири секции без сутерен и
плосък топъл покрив. Застрояването е едно- и двуетажно с РЗП 2680 кв. м.
За всяка група е предвидена занималня/столова, спално помещение,
помощна кухня и склад. Проектирани са лекарски кабинет с изолационно и
административна част със самостоятелен вход. Предвидено е и бъдещо
застрояване на още един модул за още две групи.
Сградата ще има басейн, физкултурен и музикален салон, както и двузонова
кухня, която ще играе и ролята на млечна кухня, обслужваща нуждите на
майките от кв. "Каменица".
Слънчеви колектори, монтирани на покрива, ще осигуряват загряването на
топла битова вода за детските групи, плувния басейн и кухнята.
Отоплението на сградата ще се осигурява с водна отоплителна инсталация,
състояща се от два клона и топлоизточник индиректна абонатна станция към
ТЕЦ.
Дворът ще е богато озеленен и оборудван с най-новите атракции за деца.
Върху меки гумени настилки са ситуирани игровите съоръжения, а върху
настланите с бетонови плочи кътове са ситуирани пейки и сенници. По
периферията на площадките са предвидени пясъчници, естествено засенчени
от дървесни видове. За поддръжката на зелените площи са предвидени
автоматизирана подземна поливна система и капково напояване.
Капацитетът на детското заведение е 8 групи с общо 180 деца.
Оферти от кандидат-изпълнители на обекта ще се приемат до 22 юни.
Очаква се новата детска градина да бъде открита през есента на 2016 г.

Mediapool.bg
След поройни дъждове Мездра е в бедствено положение
08:27 | 25.05.2015
Бедствено положение е обявено в Мездра, след като поройните дъждове в
неделя предизвикаха наводнения в десетки сгради, прекъснаха транспортни
връзки и активираха свлачища. В момента обстановката в общината се
нормализира. Възстановяването продължава и в понеделник, съобщи кметът
на община Мездра Николинка Кътовска, цитирана от БНР. Наводнени са
десетки жилищни и обществени сгради, в ниската част на град Мездра.
Нивото на река Искър и притоците й на територията на община Мездра
спада. Възстановено е движението по международния път Е-79, което беше
спряно временно на две места. Остава затворено движението по
третокласния път Мездра-София през Искърското дефиле, където и днес ще
се разчистват свлачищата между селата Ребърково и Люти брод.
От проливния дъжд е отнесена баластрата по жп-линията Мездра и село
Руска бяла, но влаковете към Враца се движат по алтернативни коловози.
Предстои оценка на щетите от бедствието, каза още Николинка Кътовска.
БНР
Столичната община започва кампания за подготовка на хората за
реакция при природни бедствия
публикувано на 25.05.15 в 14:00
Проливните дъждове от последното денонощие не са създали проблеми в
София. Във всеки район има дежурни екипи, които наблюдават речните
корита. Започнало е постепенно изпускане на язовирите около столицата.
Общината започва и кампания за подготовка на хората за реакция при
природни бедствия, кризи и аварии, посочи кметът Йорданка Фандъкова:
Ще стартираме кампания за подготовка на населението за реакция при
кризи. В момента довършваме и изграждането на един полигон за обучение.
Площадките са за аварийно-спасителни дейности, оказване на медицинска
помощ, радиационна и химическа защита, реакция на хората при пожар в
жилищни сгради и вибрационна площадка за симулация на земетресение. В
днешния ден продължава контролираното изпускане на язовир "Искър" с 10
кубически метра в секунда, изпускане на бент "Кокаляне" с 10 кубически
метра в секунда и изпускане на „Панчарево“ с около 40 кубически метра в
секунда. Днес издадох напомнителна заповед за почистване на листа и
клони от оттоци, шахти. Това е също проблем за заверяване на улиците.
Това е ежедневна работа.

Българското национално радио ще сътрудничи на Столичната община в
разпространяването на клипове.
БНР
Разградска област може да пропусне възможността да кандидатства
по програма „Околна среда“
публикувано на 25.05.15 в 14:18
Разградска област може да пропусне възможността да кандидатства за
европейски средства по програма „Околна среда“, тъй като на територията
на региона има няколко ВиК дружества, а изискването е да е само едно.
Освен „Водоснабдяване Дунав“, което е основното, две водоснабдителни
дружества има на територията Кубрат и Исперих, както и едно в селата
Киченица и Раковски. Според заместник-кмета на община Разград инж.
Любомир Цонев, всичко може да се промени, ако се ускори процедурата по
прехвърляне на собствеността. Проблемът поне на този етап е дружеството
„Меден кладенец“ в Кубрат, което има натрупани 2 милиона лева
задължения, които трябва да бъдат изчистени, за да се прехвърли
собствеността, заявиха областният управител Петър Василев и управителят
на „Водоснабдяване Дунав“ инж. Стоян Иванов.
БНР
Шкорпиловци грейна с нова крайбрежна алея
публикувано на 25.05.15 в 13:34
Шкорпиловци вече има съвсем нова крайбрежна алея. Така се сложи край на
лавирането на хора и автомобили по разбития асфалт и кратерите в него от
центъра на курортния комплекс до последната почивна станция. От Община
Долни чифлик уточняват, че не става дума за допълнително асфалтиране на
плажната ивица, а за възстановяване на съществуващата алея. Тя е дълга
980 м. и широка 6 м. Започва от кръстовището в централната част на
курорта край плажа и в южна посока достига до почивна станция.
БНР
Живко Тодоров: Ще има санкции срещу фирмата-изпълнител на
велоалеите заради неспазени срокове
публикувано на 25.05.15 в 12:18

Текат санкции срещу фирмата-изпълнител на велоалеите в Стара Загора
заради забавяне на пусковия срок. Това каза в сутрешния блок на Радио
Стара Загора кметът Живко Тодоров. Изграждането на 7870 метра велоалеи в
кварталите и централната част на Стара Загора трябваше да приключи до 23
май и за всеки просрочен ден, фирмата ще заплаща съответните санкции.
Община Стара Загора няма да сключи анекс към договора за тяхното
изграждане, категоричен бе кметът.
БНР
Лятно училище организира през ваканцията Община Добрич
публикувано на 25.05.15 в 10:51
Лятно училище за деца, които не владеят добре български език, организира
през ваканцията Община Добрич. Инициативата е по проект за социално
включване, в рамките на който е изграден Общностен център за деца до 7
години. Една от услугите в центъра е свързана с осигуряване на
допълнителна подготовка за равен старт в училище, поясниха от общинската
администрация. Центърът е изграден в общинска сграда на ул. "Теменуга" бивша детска градина в район със смесено население. В звеното се
предлагат различни услуги - здравни, социални и образователни,
предназначени за деца и за семейства, предимно от ромски произход.
Лятното училище ще продължи два месеца, през юли и август. В него ще
бъдат обхванати две групи по 15 деца, които ще имат занимания пет пъти
през седмицата по 4 часа. Целта е да се преодолеят затрудненията на децата
в изучаването на български език, за да им е по-лесно, когато тръгнат на
училище. Образователната подготовка ще се комбинира с игри и дейности,
които да обогатят познанията на малчуганите за обкръжаващия ги свят.
Програмата предвижда съобразяване на игрите с детските предпочитания,
кратки екскурзии в околностите на града, състезания, викторини и други
занимания. Предвидени са и срещи с родителите, които ще могат да разчитат
на съвети и консултации, за да бъдат мотивирани да изпращат децата си в
класните стаи. За изпълнение на услугата Община Добрич е обявила две
свободни позиции за медиатор и педагог, които ще работят в лятното
училище. Срокът за подаване на документите на кандидатите е 29 май.
Sofiuatre.bg
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Столичният кмет ще разговаря с бернския си колега и относно темите за
сигурност, общинска полиция, както и превенция и реакция при кризи
Общинските политики в сферата на сигурността, реакция при кризи,
екология и опазване на културно-историческото наследство ще обсъдят
кметовете на София Йорданка Фандъкова и на Берн Александър Чепет.
Столичният кмет заминава утре на работно посещение в швейцарската
столица по покана на Чепет.
На срещата двамата се очаква да обсъдят темите сигурност, общинска
полиция, превенция и реакция при кризи, екология и опазване на
културното наследство. След това двамата ще засадят български рози в
Розовата градина на Берн. По случай визитата посланикът на България в
Швейцария Меглена Плугчиева организира прием, на който са поканени
представители на кантоналното правителство на Берн, на общината,
депутати и представители на федерални и местни институции, пише „24
часа“.
Фандъкова ще участва и в дискусия, посветена на миграцията, с главния
полицейски инспектор на Берн Александър От. Тя ще посети и местен център
за превенция, за да проучи опита на Берн в борбата с наркозависимости.
Фандъкова ще разгледа пречиствателната станция и енергийната централа
на швейцарската столица. Тя ще проучи и опита на Берн в опазването на
паметниците на културата и по-специално старите сгради.
Varnautre.bg
Варненци ще плащат онлайн таксите за ясли
25 май 2015, 15:02
По електронен път може да се подаде и заявление за кандидатстване за
прием
Варненци вече ще могат да плащат таксите за ясли по електронен път. Това
е възможно благодарение на нова електронна услуга, която влиза в сила от
26 май 2015 г. Всеки може да извърши онлайн разплащане, след като влезе
в профила "уеб родител".
В горния десен ъгъл се намира бутона за вписване. Ползвателят трябва да
попълни ЕГН-то на детето и паролата, която е получил при постъпване на
детето в яслата. Кодът се изписва и в квитанциите за платена такса.
Това е поредната услуга, която Община Варна предлага за родителите на
деца в детските ясли. По електронен път те могат да подадат заявление за
кандидатстване за прием, който е целогодишен, а класирането за свободните
места се прави всеки месец.
От тази година отпадна и хартиеният документ за проверка на наличие или
липса на задължения към общината, който се изисква при кандидатстване в
детска градина. Информацията се проверява онлайн от директорите
в детските заведения.

Успешно стартира и електронния прием в първи клас в две пилотни училища
ОУ "П. Р. Славейков" и VII СОУ "Найден Геров". Местната администрация
предлага и още 11 електронни услуги за различни дейности.
Plevenutre.bg
Община Долна Митрополия се включи в проект по покана на
Британския съвет
25 май 2015, 15:42
Целта на MARCH е да направи анализ на начина, по който учениците
възприемат науката
От тази година Британския съвет, съвместно с "Форум Демокрит” стартират
проект MARCH (Making Science Real at Schools, в превод – Да направим
науката истинска в училище), който включва партньорски организации от 7
държави (България, Гърция, Германия, Литва, Португалия, Сърбия и
Обединеното кралство). Община Долна Митрополия се включи в проекта
чрез Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси
/ОЦИДЗИ/ в с. Байкал по покана на Британския съвет и “Форум Демокрит”.
Дейностите стартираха през есента на 2014 г. с попълване на он-лайн анкета
от учениците от 7 до 12 клас от училищата на територията на община Долна
Митрополия и промотиращи работилници по природни науки.
Целта на MARCH е да направи анализ на начина, по който учениците
възприемат науката и на съществуващите методи за обучение по науки в
училищата. Партньорите по проекта признават нуждата от подобряване на
обучението по науки в средните училища, от изграждане на съвременни
кабинети по науки и използването на иновативни технологии, включващи
различни експерименти и насърчаващи любопитството и изобретателността
на младите хора.
На 19 май в център СОХО в София се проведе Национално събитие по
проекта под надслов „Наука и устойчиви градове”. Откриване и приветствия
към участниците поднесе Любов Костова, директор на Британски съвет.
Представяне на резултатите от анализ на добрите практики в обучението по
науки в рамките на проект MARCH бе направено от д-р Тодор Галев,
Фондация "Приложни изследвания и комуникации". Изявени учители от
цялата страна представиха иновативни практики и методологии за обучение
по науки в средните училища.
ОЦИДЗИ взе участие с 6 ученици от Байкал и ОУ “Климент Охридски”, с.
Крушовене, участници в областния кръг на олимпиадата по астрономия и в
Астропарти Байкал. Те имаха за задача да извършат оценяване на
представянията на учители чрез специални бланки. Всички участници
получиха грамоти от името на организаторите.
БТА

Кметът на Русе инспектира ремонтираната база на Общинския детски
център за култура и изкуство
25 май 2015 / 18:14
Кметът на Русе Пламен Стоилов е посетил днес напълно обновената база на
Общинския детски център за култура и изкуство, в която репетират повече
от 600 деца. Това съобщиха от общинската управа. Директорът на
Общинския детски център Юлия Енчева е споделила, че сградата не е била
ремонтирана повече от 30 години, а сега децата имат идеални условия за
спорт, музика и танци. Миналата година общината е вложила 40 000 лева за
нова дограма, отопление и ремонт на фасадата, а през тази са инвестирани
още 30 000 лева за текущи ремонтни дейности в съблекалните, залите и
санитарните помещения. От кметството информираха, че през последните
четири години за най-малките жители на града са били ремонтирани или
изградени нови 140 детски площадки. Направени са и две спортни игрища.
През тази година ще бъдат проектирани още шест спортни площадки, като
две от тях са за фитнес на открито, а други две - за стрийт фитнес.
БТА
Ръководството на община Сопот ще съдейства на частния съдебен
изпълнител за разпродажбата утре
25 май 2015 / 18:13
Кметът на община Сопот Веселин Личев съобщи, че ръководството на
общината ще съдейства утре на частния съдия изпълнител за достъп до
административната сграда във връзка с разпродажба на общинско имущество
чрез публичен търг. Целта е да бъде покрит дългът на общината към
фирмата-изпълнител на пречиствателната станция, изградена по проект,
финансиран по ОП "Околна среда". Кметът уточни, че цялата информация,
която се съдържа в компютрите, част от списъка за разпродажба, тази вечер
ще бъде архивирана и качена на външни носители, които ще бъдат
предадена за съхранение в трезор на банка. След приключване на
разпродажбата на имуществото информацията ще бъде върната отново на
останалите компютри или на нови, които общинските служители сами ще си
осигурят, за да работят, добави Личев. По думите му, по този начин
администрацията на община Сопот няма да работи с граждани само на 26
май. Разпродажбата утре на общинско имущество ще се осъществи след 15дневна отсрочка, която бе договорена между фирмата и кмета Веселин
Личев. Той очакваше през това време да получи разрешение за безлихвен
заем от финансовия министър. Корекцията, в размер на 4,7 милиона лева, бе

наложена от управляващият орган на ОПОС преди 5 години и до момента
общината е изплатила лихвите и хонорарите на адвокатите на ищеца.
БТА
Община Смолян се представи на туристически изложения
25 май 2015 / 18:01
Община Смолян се представи на туристическите изложения и борси "Зелени
дни" в София, "Вашата ваканция - Бургас 2015" и "Културен туризъм" във
Велико Търново, съобщи пресцентърът на Общината. Участието на Смолян е
в общ щанд съвместно с други общини от областта, представяйки
възможностите за алтернативен и зелен туризъм. На фестивала-изложение
"Зелени дни" Смолян е рекламиран туристическият регион "Средни Родопи".
Участието в изложението е осигурено по проекта "Развитие на туристически
регион "Средните Родопи" и маркетинг на неговите дестинации", финансиран
по ОП "Регионално развитие 2007-2013".
БТА
Община Лозница инвестира над 3 милиона лева в ремонт на
общински пътища
25 май 2015 / 16:26
Със символична първа копка днес бе сложено началото на проект за
рехабилитация на общински пътища в община Лозница. На церемонията
присъстваха кметът на общината Айхан Хашимов и кметът на село Сейдол
Али Дживгов. Обектът бе осветен от православен свещеник и ходжа.
Ремонтните дейности ще се извършват по проект "Подобряване на достъпа до
основни услуги на населението на община Лозница, чрез реконструкция на
общински пътища и рехабилитация на водоснабдителни мрежи", финансиран
от Програмата за развитие на селските райони Инвестицията в размер на над
3 700 000 лева ще осигури рехабилитация на 9 229,45 м. от пътната мрежа
на община Лозница. В рамките на проекта ще бъдат ремонтирани пътищата
от село Студенец до главния път Русе-Варна и пътния участък от Чудомир до
Островче. Срокът на проекта е до края на годината, но се очаква ремонтните
дейности да приключат още през септември, заяви кметът на общината
Айхан Хашимов. Той отбеляза, че днешния ден е дългоочакван за общината
и населените места Сейдол, Тръбач, Чудомир, Гороцвет, Островче, където ще
се реализира инвестицията. От името на фирмата - изпълнител на
строително-монтажните работи ДЗЗД "Тех Трейд" Валентин Милтенов заяви,
че дейностите по проекта ще приключат в определения срок. Ще се справим
съобразно спецификацията, за да може община Лозница да покаже още едно

по-високо европейско ниво, че може не само да пише, но и да изпълнява
европейските проекти.
БТА
Областният информационен център - Ловеч обучи общински
администрации, социални работници и представители на бизнеса
25 май 2015 / 10:57
Областният информационен център / ОИЦ / - Ловеч е обучавал общински
администрации, социални работници и представители на бизнеса по двете
стартирали процедури - "Независим живот" по Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси 2014-2020" и "Подобряване на
производствения капацитет в МСП" по Оперативна програма "Иновации и
конкурентоспособност 2014-2020"., съобщиха от Центъра. От там допълниха,
че обучението се е състояло по време на информационни срещи в осемте
общини от Ловешка област, организирани от 18 до 22 май. Експертите от
ОИЦ - Ловеч са представили насоките за кандидатстване и са разяснили как
се осъществява електронното подаване на проектните предложения през
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от
ЕСИФ - ИСУН 2020. Целта на информационните срещи е била да насърчи
потенциалните бенефициенти да подготвят проекти за европейско
финансиране. От ОИЦ - Ловеч съобщиха още, че по време на срещите в
общините е била организирана и импровизираната томбола за участниците в
националната инициатива "Да създадем заедно България 2020".
БТА
Делегация от община Русе е присъствала на тържествата за 24 май в
германския град Елванген
25 май 2015 / 15:57
Заместник-кметът по комуналните дейности на Русе Наталия Кръстева и
главният архитект на общината Живка Бучуковска са били сред официалните
гости на тържествата за 24 май в град Елванген, Германия. Това съобщиха от
кметството. Те са се срещнали с кмета на Елванген Карл Хилзенберг, който е
пожелал културният обмен между Русе и Елванген да продължи да се
развива. Традицията да се честват "Методиеви дни" в Елванген, провинция
Баден-Вюртемберг, е от 1970 година. Тогавашният кмет на града Карл Вюър
е подкрепил идеята на българската общност в Щутгарт в Елванген да бъде
поставен барелеф на Св. Методий. Кръщава се и площад на негово име.
Основание за това дава историческото сведение, че Методий е бил заточен в
манастира в Елванген по време на процеса срещу него през 870-873 година.

Така вече 45 години български емигранти от различни краища на Германия
се събират в града, за да отбележат заедно празника на славянската
писменост и култура. Тържествата започват с благодарствен молебен в
католическата катедрала "Св. Витус", където богослужението се води от
православни свещеници. След това пред издигнатия със средства на
родолюбиви българи параклис - на името на Методий, присъстващите пеят
химна "Върви, народе възродени". Тази година в рамките на "Методиевите
дни" в сградата на кметството е била открита изложба "Русе - гордостта на
недалечното минало", която представя акции, ценни книжа, стопански и
исторически документи от развитието на града след Освобождението.
БТА
Община Пазарджик работи по проекти за деца и възрастни с
Увреждания
25 май 2015 / 14:30
Два проекта с финансовата подкрепа на ОП "Развитие на човешките ресурси"
започва община Пазарджик. Проектът "Светулка", или Комплекс за
интегрирани здравно-социални услуги за деца до три години, ще предоставя
Център за ранна интервенция, Център за дневна грижа за деца с
увреждания, Център за майчино и детско здравеопазване, Семейноконсултативен център. Община Пазарджик е една от осемте пилотни общини
у
нас
в
осъществяването
на
устойчив
модел
за
трайна
деинституционализация на децата до три години, чрез предоставяне на
здравно-социални услуги. Проектът "Светулка" се изпълнява в партньорство
със сдружението "Дете и пространство" - София. Той е на стойност 596 306
лв. и ще приключи в края на октомври 2015 година. Проектът "Нови
възможности за грижа" предвижда предоставяне на услугата "Личен
асистент". Кандидатствали са 219 души за лични асистенти и 233
потребители на социалната услуга. Проектът продължава до 29 февруари
2016 година.
БТА
Община Сливен и Сдружение "Дете и пространство" подписаха
договор за социална услуга
25 май 2015 / 14:28
Община Сливен и Сдружение "Дете и пространство"- София днес подписаха
договор за социална услуга, свързана с подпомагане на деца с психично
страдание в конфликт със закона. Това съобщиха от пресцентъра на
общината. Подобен вид услуга ще се реализира със съвместната
координация на общината, Сдружението и УНИЦЕФ. Тя е иновативна за

страната, а за функционирането й е създадена специална методика.
Сдружение "Дете и пространство" е било избрано след процедура за
възлагане на външен доставчик на услугата по Закона за социално
подпомагане. Кметът на община Сливен възлага на сдружението
управлението и развитието на социалната услуга за срок от една година. По
проекта в града ще бъдат открити нови 10 работни места. Предоставянето на
този вид помощ е част от ангажимента на община Сливен да разкрие
поредица от социални услуги като една от тях Център за психологическа
подкрепа за деца и семейства. Тя е част от големия проект, който
осъществяват съвместно УНИЦЕФ и Община Сливен - "Подкрепа за деца в
конфликт със закона, деца в риск и техните семейства".
Агенция „Фокус“
Всички екопътеки на територията на община Смолян са почистени от
падналите дървета
25 Май 2015 | 18:40
Смолян. Всички екопътеки на територията на община Смолян са почистени от
падналите дървета, вече няма затворени или непроходими. Това каза за
Радио „Фокус” – Смолян Марин Захариев, зам.-кмет на общината. Той заяви,
че непрекъснато поддържат контакти с горските стопанства. Освен, че найпопулярните екопътеки към „Каньона на водопадите”, „Турлука”, двете
крепости в Кошница и Смолян и всички други не само, че са изчистени от
дърветата, а вече са започнали и възстановителни дейности и на другите
обекти, които са били повредени в следствие на тежката зима, като беседки
и мостове. Зам.-кметът допълни, че в „Момчилова крепост” са имали
проблеми с кабелите и с оборудването, но вече всичко там е възстановено.
Той допълни, че днес им предстои среща с представители на телевизия,
които искат след една седмица да снимат Каньона на водопадите по
препоръка на Министерството на туризма, така че през тези дни ще се
направи оглед още веднъж. „Всичко е готово и туристите от цялата страна
могат да бъдат спокойни, че пътеките са достъпни, каза още Захариев и
изрази надежда посетителите през лятото да бъдат повече.
Агенция „Фокус“
Косьо Косев, кмет на община Николаево: Около 35% от населението
на общината е ромско, но правим всички възможно да има мирно
съвместно съществуване между различните етноси
25 Май 2015 | 18:07

Стара Загора. Около 35% от населението на община Николаево е ромско, но
нямам спомен да е имало напрежение или инциденти на етническа основа.
Това каза за Агенция „Фокус” кметът на община Николаево Косьо Косев.
„Ние работим в тази посока, като правим всичко възможно нещата да бъдат
спокойни и да не възникват инциденти, както и да има мирно съвместно
съществуване между различните етноси. Много е неприятна ситуацията в
Гърмен, не бих искал да я коментирам, но трябва така да работят всички
институции и организации, че чрез превантивни мерки, никога да не се
допускат такива инциденти”, обясни Косев. Във връзка с незаконните
постройки в ромските махали той коментира: „Ние също имаме случаи на
незаконни постройки, както го има в цялата страна. В момента готвим общ
устройствен план на общината, както е изискването според промените в
Закона за устройство на територията. Вече сме в доста напреднала фаза и
това, което правим е включване в регулация на всички незаконни постройки.
Те ще бъдат включени в регулационния план на община Николаево и по този
начин да се върви към узаконяване на тези строежи”, обясни още Косев.
Агенция „Фокус“
Емануил Манолов, кмет на Аврен: Над 20 000 лева еднократни
помощи са получили засегнатите от наводнения жители на общината
25 Май 2015 | 16:29
Аврен. Застрахователната култура на българина все още е много слаба. Това
каза пред Радио „Фокус” – Варна Емануил Манолов, кмет на община Аврен.
“Надявам се, след тези бедствия, хората да разберат, че застраховката е
реален шанс да получат поне частично обезщетение за унищоженото
имущество”, посочи кметът Манолов. През миналата година, с решение на
Общинския съвет на Аврен са раздадени над 20 000 лева за еднократни
помощи на пострадалите от наводнения лица. На всеки пострадал, са
отпуснати от 200 до 800 лв. в зависимост от причинените поражения, но
въпреки това, е имало много недоволни жители на общината. Кметът на
Аврен отбеляза, че в крайна сметка една община не е длъжна да
възстановява всички щети от бедствието, а трябва да има споделена
отговорност. По негови думи, застрахователните суми в селските райони не
са на висока стойност и е добре хората да застраховат своето имущество.
Емануил Манолов коментира, че пътят на жителите на общината към
застрахователните процеси е труден, тъй като това са възрастни хора или
хора от малцинствата. Кметската администрация е кандидатствала по
няколко проекта в Междуведомствената комисия за бедствия и аварии.
Реализацията на проектите ще позволи на общината да бъде по-подготвена
при евентуални следващи бедствия, каза още Емануил Манолов.
Агенция „Фокус“

Ръководството на община Дългопол е взела превантивни мерки
срещу наводненията
25 Май 2015 | 15:34
Варна. Ръководството на община Дългопол е взела превантивни мерки срещу
наводненията. Това заяви за Радио „Фокус” – Варна инж. Ермула Ермула,
зам.-кмет на община Дългопол, която сериозно пострада от наводнения в
началото на месец февруари. Той посочи, че след наводненията в общината
са възстановени отводнителните канали и канавките по всички пострадали
населени места в общината и навсякъде, където има необходимост от такова
почистване. „Разбира се средствата не са достатъчни и заради това сме
отправили искания към междуведомствената комисия във връзка с
направените разходи и за средствата, които са необходими за цялостното
решаване на проблема. Очакваме разчетите, които сме направили да бъдат
одобрени”, каза още Ермула Ермула. Той допълни, че са поръчани специални
саваци, които ще бъдат монтирани на проблемните участъци. „Те ще бъдат
автоматични за да не могат да изпуснат момента и водата да се върне
обратно в населеното място. Ако ни осигурят средства те ще бъдат
подменени. Формирано е и доброволческо формирование от 15 човека, които
са преминали първичното обучение при действие при кризи и бедствия. Те
имат готовност по всяко време да реагират при нужда. Постоянно
наблюдаваме и водните обекти, които са на наша територия и винаги имаме
възможност да реагираме при повишаване на нивата на реките и язовирите”,
посочи още Ермула Ермула. Той допълни, че все още не е ясно какви суми
ще получи общината от Комисията по бедствията и авариите. „Ние подаваме
документите и средствата като сума са предвидени според нуждите”, уточни
още Ермула Ермула.
Агенция „Фокус“
Районният кмет на Аспарухово Йордан Николов: Недобросъвестни
граждани продължават да изхвърлят битови отпадъци в деретата
25 Май 2015 | 13:45
Варна. Замърсяването на деретата от недобросъвестни граждани остава
основен проблем във варненския квартал „Аспарухово”. Това каза за Радио
„Фокус” – Варна Йордан Николов, кмет на района. Той допълни, че
непрекъснато се прави почистване на деретата в района, но изхвърлянето на
битови отпадъци от страна на граждани продължава. „Трудно е да се
справим с недобросъвестното изхвърляне на отпадъци в самите дерета.
Където е необходимо, навсякъде са поставени контейнери за смет. Ако
някъде има необходимост, веднага се отзоваваме на искането на гражданите

и допълнително поставяме контейнери. Правим всичко възможно максимално
да обезпечим поставянето на контейнери около деретата, за да предотвратим
този процес – изхвърлянето на битови отпадъци в самите дерета”, коментира
районният кмет. В община Варна има започнала процедура за избор на
изпълнител за основно почистване на деретата. През януари коритата на
деретата са били изцяло почистени, но заради валежите отново се образуват
наноси и е необходимо периодично почистване, докато не се вземе
кардинално решени за бетониране на деретата и те да станат охранителни
канали, посочи Йорданов. „Ние предприехме коситба на поникналата
растителност, в момента има достатъчно добра пропускливост на деретата в
района”, каза още Йордан Николов.
Агенция „Фокус“
Йорданка Фандъкова: Столична община е първата, която създаде
доброволно формирование
25 Май 2015 | 12:58
София. Веднага след като законът даде възможност, Столична община беше
първата, която създаде доброволно формирование. Това каза кметът на
Столична община Йорданка Фандъкова на представянето на информационна
кампания за превенция при кризисни природни ситуации, предаде репортер
на Агенция „Фокус”. „В момента имаме 66 човека, имаме още капацитет и
могат да се включат още хора”, заяви Фандъкова. По думите й, това са хора,
които са добре подготвени, обучени и оборудвани за реакция при различни
видове кризи и бедствия. „За съжаление, през последните години сме се
възползвали от него не веднъж – пожарът във Витоша, когато беше бойното
кръщение на това формирование”, обясни Фандъкова и добави, че това са
хора с различни професии, но при необходимост с разрешението на
работодателите, се отзовават и в това време, в което са мобилизирани и
получават подкрепата от страната на общината и държавата. „Това е
перспективно звено и се надявам да се развива. Вече има и на други места в
другите общини и това е изключително важно”, добави още кметът на
Столична община Йорданка Фандъкова.
Агенция „Фокус“
Кметът на община Враца инж. Николай Иванов: В
ситуацията след снощната буря е нормална и спокойна

общината,

25 Май 2015 | 12:49
Враца. В община Враца ситуацията след снощната буря е нормална и
спокойна, обобщи кметът инж. Николай Иванов, съобщиха от пресцентъра на
общината. Няма нанесени сериозни щети от поройния дъжд и силния вятър.

В региона имаше няколко аварии на електрозахранването, като част от тях
вече са отстранени от „ЧЕЗ”, а останалите се отстраняват в момента. Речните
корита са спокойни. Към този момент на язовир „Агов дол” има незначителен
воден стълб през преливника и пренебрежимо малко вода изтича през
преливника на язовир „Мраморчица”. Всички останали язовири са в
нормално състояние, като нивото на водата е доста под ръба на преливника.
Въпреки спокойната обстановка, общинска комисия днес посещава всички
язовири, канали и речни корита в населените места на територията на
община Враца. И преди почивните дни, и в момента, а и в следващите дни
ще продължи да се извършва ревизия на дъждоприемните шахти в града.
„Ако трябва да обобщим – нямаме сериозни щети или ситуации,
застрашаващи живота и здравето на хората”, каза в заключение инж.
Николай Иванов.
Агенция „Фокус“
Таня Христова, кмет на Габрово: Все още не са отпуснати средствата
за възстановяване на щетите от наводненията в Габровско от
миналата година
25 Май 2015 | 12:37
Габрово. Все още не са отпуснати средствата за възстановяване на щетите от
наводненията в Габровско от миналата година. Това каза за Радио „Фокус” –
Велико Търново Таня Христова, кмет на Габрово. Тя заяви, че се очаква от
Междуведомствената комисия по бедствия и аварии да разгледат
депозираните искания от кметовете на пострадалите общини и да отпуснат
посочените суми. „Надяваме се поне частично да бъдат удовлетворени
нашите искания и да бъдат отпуснати средства най-вече за неотложните
аварийно-възстановително ремонти”, допълни Таня Христова. Тя посочи, че
на територията на община Габрово през последните дни не са регистрирани
интензивни валежи. От местната администрация вземат необходимите
превантивни мерки за предотвратяване на наводнения в региона, предвид
финансовите възможности на Общината. Таня Христова допълни, че
възстановяването на критичната инфраструктура, в следствие на
наводненията от миналата година, не може да бъде покрито от местния
бюджет. „Изцяло разчитаме на подкрепата на държавата. Частично
откъснатите пътища за нас са най-важните обекти. Знаете, че имаше много
мостови съоръжения в селата, които миналата година бяха отнесени. Те за
нас са най-важни, както и възникналите свлачищни действия. В момента те
са под контрол, но се нуждаем от финансова подкрепа, за тяхното
укрепване. Надявам се това да се случи в рамките на този сезон”, допълни
кметът на Габрово. Тя посочи, че на територията на общината няма
образували се сериозни свличаща, които да застрашават населението.

Агенция „Фокус“
Кметският наместник на гърменското село Марчево Борис Кунчев:
Безредиците в община Гърмен не са на политическа основа
25 Май 2015 | 12:15
Гърмен. Излишно е да се преекспонират нещата относно създалото се
напрежение между роми и българи в община Гърмен. Безредиците в
общината не са на политическа основа, категорично. Това каза за Радио
„Фокус” – Пирин кметският наместник на гърменското село Марчево, Борис
Кунчев. По думите му, тази ситуация е била неизбежна. „Въпрос на време
беше до кога ще се задържи спокойствието между двата етноса. Нямаше как
хората да останат бездушни срещу безчинствата, грабежите и незаконните
строежи на ромите в кварта „Кремиковци“, каза още Борис Кунчев. По
думите му напрежението ще бъде потушено, само когато „придошлите роми”
се върнат обратно в населените си места, от които са дошли.
Дарик нюз
Тотев : Пречиствателната станция остава приоритет № 1 за Пловдив
25 май 2015 09:16
Изграждането на пречиствателната станция, която е част от Водния проект
на града, остава приоритет № 1 за Пловдив. Това заяви в интервю пред
Дарик радио кметът на града Иван Тотев. По думите му до края на тази
година ще бъде избран нов изпълнител за съоръжението, чиято стойност е
около 50 млн. лева.
Преди около 2 седмици стана ясно, че процедурите по изпълнение на
Големия воден проект на Пловдив се отлагат и ще бъдат финансирани през
следващия програмен период. Вместо първоначалните 128 млн. лева без ДДС
община Пловдив ще усвои под 100 млн. и ще се наложи част от проекта да
бъде преработен.
В тази връзка днес предстои среща на местната администрация с
представители на Министерството на околната среда и водите и ВиК, които
заедно да решат кои части от проекта да отпаднат.
Според кмета Иван Тотев това най-вероятно ще бъдат някои от дейностите,
свързани с канализацията в район „Северен“.
Големият воден проект на Пловдив предвиждаше подмяната над 16 км
второстепенна канализационна мрежа и 14 км водопроводи с 800 сградни
отклонения, рехабилитацията на 2.8 км от съществуващия колектор и
изграждане на негов дубльор. Отделно трябваше да бъде извършена
реконструкция, модернизация и доизграждане на пречиствателна станция за
отпадни води – Пловдив.

Дарик нюз
Поставят видеонаблюдение за овладяване на ситуацията в Гърмен
25 май 2015 22:13
Кметът на Гърмен Минка Капитанова пое ангажимент да бъде инсталирана
система за видеонаблюдение в общината, с оглед осигуряване реда и
спокойствието сред населението.
Това стана по време на работна среща, в която взеха участие вицепремиерът
и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, главният секретар на
МВР Георги Костов, директорът на ОД МВР - Благоевград Христо Разслоков и
областният управител Бисер Михайлов.
Те проведоха разговори както с Инициативния комитет на протестиращите от
селото, така и с представители на ромската общност. По време на работна
среща в РПУ- Гоце Делчев са обсъдени редица организационни въпроси,
свързани с организацията на полицейската дейност, включително и промяна
в ръководствата на районното управление и полицейския участък в Гърмен,
съобщават от пресцентъра на МВР.
На
място
остава
засилено
полицейското
присъствие.
Екипи
на
жандармерията са включени, за да подпомагат опазването на обществения
ред.
Напрежението между враждуващите групи в община Гърмен ескалира преди
дни, заради висока музика, пусната от група роми. По мнение на част от
упрваляващите, обаче, самият конфликт тлее от години, заради многото
незаконни постройки в квартал "Кремиковци" в село Марчево. По официални
данни те са 129 на брой. При сблъсъците през последните дни бяха ранени
четирима души, а осем са отведени в ареста.
Дарик нюз
Нов център за информация и услуги заработи в Любимец
25 май 2015 11:17
Новият център за информация и услуги на граждани при общинската
администрация в Любимец заработи от днес. Той е разположен в сградата на
НЧ „Братолюбие-1884“. Там гражданите могат да получат информация за
реда, организацията и видовете услуги, извършвани от администрацията.
Обслужването в центъра се извършва от служители на отдели:
„Административно обслужване - „Деловодство“ и „ГРАО“, както и на отдел
„Местни данъци и такси“. Те имат задължението да предоставят ясна, лесно
разбираема, пълна и точна информация, обяснения и формуляри, за
предоставяните от Община Любимец административни услуги.

В Центъра за „Услуги и информация на гражданите“, е установен различен
ред за ползване на почивките, така че да се осигури непрекъсваем режим на
работа с потребителите, в рамките на обявеното работно време.
Изграждането
на центъра
за
услуги
ще
подобри
работата
на
администрацията, основана на принципите на ефективност, прозрачност и
отчетност, в полза на хората. Целта е да се направи комуникацията и
отношението между отделния гражданин и общинското управление
действително работещи и адекватни на съвременните европейски
изисквания.

