Новини за общините
26.04.2016 г.
24 часа
Министър Лиляна Павлова и кметът на Благоевград Атанас Камбитов
проверяват санирането на блокове
Вицепремиерът и министърът на регионалното развитие и благоустройство
Лиляна Павлова и кметът на Благоевград Атанас Камбитов ще направят
работна обиколка на обновяваните блокове по Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Благоевград е
национален първенец по програмата с най-много сключени договори, вече
готови блокове и действащи процедури за още близо 130 кооперации. Преди
обиколката министърът и градоначалникът ще проведат работна среща в
кабинета на кмета.
След обиколката на блоковете министър Павлова ще се срещне със студенти
от Американския университет в България. Тя ще изнесе лекция на тема
"Регионалната политика като инструмент за повишаване на инвестиционната
привлекателност на регионите".
24 часа
Община Велико Търново подкрепя ученическото предприемачество
Кметът Даниел Панов и евродепутатът Ева Паунова откриха състезание на
"Джуниър Ачийвмънт" в Търново
Община Велико Търново подкрепя ученическото предприемачество. В
старопрестолния град се проведе един от трите в България регионални
панаири на учебните компании, по време на които младите хора се
съревновават със своите бизнес идеи. По време на форума кметът Даниел
Панов подписа партньорско споразумение с фондация „Джуниър Ачийвмънт”.
Официален гост бе и евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ Ева Паунова. Контрактът
предвижда организацията и Общината да си сътрудничат в посока
разширяване на обхвата на учебните програми по бизнес и предприемачество,
създаване на форми на извънкласна дейност, осигуряване на възможност за
повишаване на квалификацията на учителите и др.
Регионалното състезание събра ученици от 25 училища от Велико Търново,
Варна, Видин, Габрово, Добрич, Плевен, Провадия, Разград и Русе. Младите
предприемачи премериха сили с идеите си за маркетинг и продажби в сферите
на високите технологии и интернета, приложенията за мобилни устройства,
националния и регионалния туризъм, образованието, леката промишленост и
др. Победителите ще представят България на европейското състезание на
учебните миникомпании, което ще се проведе през юли в Швейцария.
Финалистите от регионалния панаир ще участват и в националното състезание
„Най-добра учебна компания в България”, което ще се състои през юни в
София. По инициатива на Ева Паунова един от отборите финалисти ще бъде
възнаграден с посещение в Брюксел.
По време на работна среща Даниел Панов и Ева Паунова говориха за
професионалното образование в региона и в България. По идея на
евродепутата от ЕНП в страната ще се проведе лятна кампания за ученически
стажове в сферата на бизнеса. Учениците от десетите и единадесетите класове

ще могат да се запознаят с естеството на работата в предпочитана от тях
сфера. Даниел Панов подкрепи инициативата и изрази готовност да я
представи пред предприемачи от Велико Търново. Подробна информация за
стажантската кампания ще бъде дадена и в училищата.
Обсъдена бе и възможността за оптимизация на професионалните
специалности в средното образование, с оглед на нуждите на бизнеса от
кадри. Евродепутатът Ева Паунова подчерта, че съвместната работа с Даниел
Панов и Община Велико Търново в тази посока ще продължи. Първият
резултат вече е налице – през есента на миналата година бе проведено
подробно проучване за трудовия пазар, което бе представено и в Народното
събрание. Анализът представя от какви специалисти се нуждаят
предприятията и компаниите и дава насоки за оптимизация на учебните
планове и програми, професиите и специалностите.
Строителство Имоти
Габрово внедрява системи за граждански сигнали и споделено
здравеопазване
въвежда нова система, с която гражданите ще могат да подават сигнали за
нередности към общината. Тя ще заработи до края на лятото, стана ясно от
думите на кмета Таня Христова, която взе участие в дискусията в рамките на
панела „Умни градове“ на Webit.Festival. Заедно с това градът ще внедри и
друга иновация – разработва се нова платформа за оказване на първа помощ.
Тази идея е крайната фаза на двегодишния проект за „спешна взаимопомощ“,
която общината реализира, съвместно с компанията „Айхелп“, заяви Христова.
Системата за известяване и сигнализиране при нужда от спешна помощ ще
бъде изградена благодарение на споразумение за сътрудничество, което бе
подписано през 2014 г. Целите на проекта са намаляване на високия процент
на смъртност в случаите на внезапно спиране на сърдечната дейност,
повишаване на безопасността и осигуряване на помощ във всеки спешен
случай. Така ще се намали времето за реагиране при спешни случаи, ще се
насърчи ангажираността на обществото и ще се подобрят знанията за
оказване на първа помощ. Когато някой помисли нещо, в Габрово вече го
правим. Разбира се, в рамките на възможностите ни“, каза още Таня Христова.
Тя представи и идеята за създаване на лагер за иновации в различни
европейски региони. Целта на инициативата ще е да се стимулират младите
европейци да разработват съвместно иновативни идеи за правене на бизнес.
24 часа
Кмет забрани палене на огън по пловдивските тепета
Пълна забрана за палене на открит огън по пловдивските хълмове, паркове,
градини, зони за отдих и свободни терени въведе кметът на район "Централен"
Георги Стаменов. Заповедта важи също за междублокови пространства, детски
и спортни площадки, пазари на открито.
Стаменов е разпоредил директорите на детски, учебни, здравни и социални
заведения, разположени на територията на района, да предприемат
превантивни мерки за снижаване на степента на риска от пожари.

До 4-ти май трябва да се проведе инструктаж с денонощните дежурни от
общинския съвет по сигурност за действията им при получаване на сигнали за
пожари на територията на район "Централен от граждани и организации.
Ще бъде организиран системен контрол чрез служителите от "Опазване на
околната среда" за текущата дейност при косенето и събирането на тревната
растителност по тепета, паркове и междублокови пространства.
24 часа
Жалби от безумни строежи в Бургас, кметът разговаря с недоволните
в кабинета си
Защо се издават строителни разрешения в непосредствена близост до вече
съществуващи сгради, както и на места,предвидени за зелени площи или
паркинги бе един от основните въпроси, поставен от домоуправители на среща
с кмета Димитър Николов.
Обединихме се, защото проблемите наистина са големи, искаме да бъдем чути,
в протеста ни няма никакъв политически елемент, заяви Светлана Николова.
Тя и останалите участници в срещата представиха конкретни случаи, които
определиха като "безумни", в комплексите "Изгрев", "Славейков", "Лазур" и
"Братя Миладинови".
Недоволните граждани наскоро създадоха фейсбук група „Инициатива
Бургас”и организират протести близо до строежите, които според тях засягат
интересите им.
Пред кмета и екипа му бяха представени детайли, свързани с блок 3а в
„Изгрев", планираният „небостъргач” до входа на „Флората" в ж.к.„Лазур",
строежът на крачка от ОУ ”Братя Миладинови", изкопа, залепен до блокове
86, 87 и 88 в „Славейков" и проектът за застрояване на парцел до бл. 18 и 19
в „Лазур”.
Част от тях бяха коментирани от хора от екипа на кмета. В срещата участваха
гл. архитекст Васелина Илиева, зам. кметът по строителството Чанка
Коралска, секретарят на общината Божидар Кънчев, шефът на правната
дирекция Златина Георгиева.
Гражданите се оплакаха, че в някои от случаите общината не е реагирала
адекватно и в срок, а забавянето е било в полза на конкретен инвеститор.
Визира се строеж на бизнесмена Неждет Куш в ж.к. "Изгрев".
Домоуправителите се оплакаха и от грубо отношение от страна на подчинени
на гл. архитект Веселина Илиева, която заяви, че ще им иска обяснения.
Всеки, който смята, че има нарушен обществен интерес в съответна жилищна
зона, трябва да има пряк достъп до информация и документация, коментира
Димитър Николов.
Той разпореди представените казуси да бъде проучени в детайли.
БТА
Кметът на Благоевград откри Академия за доброволци
Кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов откри Шестата академия
за доброволци, чийто домакин за втора поредна година е Благоевград, съобщи
пресцентърът на общината.
Академията е организирана от Националната комисия за борба с трафика на
хора към Министерския съвет, фондацията "Ханс Зайдел", община

Благоевград и местната комисия за борба с трафика на хора. Доброволците участници в инициативата, са ученици от Благоевград, Бургас, Варна, Велико
Търново, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Русе и Силистра. Те са били
приветствани от кмета на Благоевград.
"Изключително ми е приятно, че за втора поредна година сме домакини на
това събитие, е заявил Камбитов. Радвам се, че виждам толкова много млади
хора, обединени от една благородна кауза. Искам да благодаря на нашите
партньори. Това, което прави фондация "Ханс Зайдел", е от изключително
значение. Ако има повече такива фондации, светът ще стане по-добър. Хубаво
е, че доброволчеството набира скорост в България, още по-хубаво е, че с
каузата се заемат предимно млади хора, което означава, че тя има бъдеще",
е казал още кметът.
При откриването на академията доброволците са имали възможност да видят
и видеообръщение от заместник-председателя на групата на ЕНП в
Европейския парламент Мария Габриел. В него тя е акцентирала върху
ключовото значение на доброволчеството в борбата срещу трафика на хора.
Гост-лектори са и.д. секретар на Националната комисия за борба с трафик на
хора Камелия Димитрова и ръководителят на фондацията "Ханс Зайдел" в
България Богдан Мирчев.
"Академия за доброволци-2016" в Благоевград ще продължи до 28 април с
участието на 50 ученици от цялата страна.
БТА
Община Пловдив събра за три месеца почти един милион лева от
Синя зона
Община Пловдив отчита за първите три месеца на годината 967 089 лева
приходи от Синя зона, паркиране и репатриране, съобщи пред журналисти
зам.-кметът по транспорт Златин Велев. Сумата е с почти 100 000 лева повече
в сравнение със същия период на миналата година.
Само от СМС-паркирането за март сумата 50 091 лева срещу 40 689 лева за
същия месец на 2015 година. С 21 000 повече са репатрираните автомобили
на територията на Община Пловдив за същия времеви период, като за третия
месец на миналата година вдигнатите моторни превозни средства са били 7
984.
Велев припомни, че от 1 май едночасовата такса за престой в Синя зона вече
ще бъде 1,50 лева, което е с 0,50 лева повече в сравнение досега. Пак от
месец май такса паркиране ще се заплаща и през съботния ден.
БТА
Община Банско прие горскостопанския си план
Стопански план за горите, собственост на община Банско, бе приет днес,
съобщи пресцентърът на общината. Той е изготвен в изпълнение на
разпоредбите на Закона за горите и е одобрен от комисия, включваща
представители на община Банско, Регионалната дирекция по горите Благоевград, Регионалната инспекция по околната среда и водите Благоевград, и фирмата, автор на плана. На работната среща са били
разгледани
видът,
обемът
и
целесъобразността
на
предвидените
горскостопански мероприятия.

Необходимостта от изработването на такъв план дойде след извършената
инвентаризация на общинските горски територии, намиращи се в обхвата на
Държавното горско стопанство - Места, и Държавното горско стопанство Добринище, се посочва в съобщението.
Направената проверка е установила общинска собственост върху горите с
обща площ 1054 хектара, които следва да се стопанисват от местната
администрация съгласно дадените в плана насоки. Целта е да се постигне
максимален качествен и количествен ефект от стопанската дейност, както от
гледна точка на дървопроизводството, така и от използването на всички
останали полезни функции на горите.
БТА
Община Благоевград внесе три нови проектни предложения за близо
1.3 милиона лева
Община Благоевград подаде нови три проектни предложения на обща
стойност около 1.3 млн. лв. по Програмата за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ V-A "Гърция-България" за периода 2014-2020 г., съобщи
пресцентърът на общината.
Първият проект е "Green Crew - Зелена заетост при управление на
биоразградими отпадъци" по приоритетната ос за социално включване в
трансграничната зона. Водещ партньор по проекта е община Серес в
сътрудничество със Солунския университет "Аристотел" и общините
Благоевград и Нестос.
Второто проектно предложение е с наименованието "Интегриране на
трансграничното значение на историческите и археологическите ценности на
България и Гърция в една устойчива тематична туристическа дестинация Култура без граници". От българска страна партньори са община Благоевград
и Факултетът по изкуствата на Югозападния университет "Неофит Рилски".
Съвместни действия за разработването и прилагането на нови технологии за
оптималното управление на водните ресурси в градската среда - това
предвижда третият проект. От страна на община Благоевград се предвижда
изграждане на пет сонди и пет съвременни поливни системи в ж.к. "Запад",
ж.к. "Струмско" и в парка "Бачиново", както и облагородяване на
пространствата около поливните системи.
БТА
Близо 70 певци ще се включат в надпреварата за Гран при на
Европейския поп-рок конкурс в Добрич
Близо 70 изпълнители се очаква да се включат в надпреварата за Гран при на
Европейския младежки поп-рок конкурс, който ще се състои от 18 до 20 май
в Добрич.Певци от Гърция, Румъния, Казахстан,Молдова, Грузия и от 15
градове в България вече потвърдиха своето участие,съобщи Мими Иванова,
директор на Общинския младежки център, който е сред организаторите на
събитието. Очаква се към конкурсната програма да се присъединят и
вокалисти от Русия и Сърбия.
След неколкогодишно прекъсване конкурсът събира млади таланти на възраст
от 11 до 30 години за 25-ото си издание под мотото "Не на страха, не
наркотиците, да спасим човечеството". Международно жури ще определи

първенците на фестивалната сцена, които ще си поделят награден фонд от
5000 лева.Сред досегашните лауреати на конкурса са Миро, Румънеца и
Енчев, Преслава, Дамян Попов,Людмил Дончев-Лъки и други.
БТА
Седем проекта на НПО и инициативни комитети ще бъдат
финансирани от Община Ловеч
Седем проекта на неправителствени организации и инициативни комитети са
одобрени за финансова подкрепа от Община Ловеч през тази година,
съобщават от администрацията.
В обявената конкурсна сесия по реда на Правилника за функциониране на
Общински проектен фонд са подадени 9 проектни предложения на обща
стойност близо 32 хиляди лева.
Комисия ги е разгледала и е одобрила седем от тях на обща стойност 18 576
лева. Проектите са за поставяне на плоча на загиналите във войните от село
Къкрина, обезопасяване на парк за отдих и игри в центъра на село Йоглав,
възстановяване на селска чешма в село Стефаново. Финансова помощ ще
получат също Сдружение "Закрила - Ловеч" за проекта "Запознай се, съхрани
и предай Българските традиции, обичаи и занаяти", ловешкото училище
"Христо Никифоров" за "Пътешествие в света на игрите от миналото",
Сдружение "Знание" за "Младежка академия за демокрация и развитие",
Сдружение "Зона Ловеч" за проекта "Лятна лаборатория "Здравец" и др.
БТА
В община Тервел над 900 стопанства произвеждат земеделска
продукция
В община Тервел развиват дейност 923 земеделски стопанства като от тях 446
произвеждат годишно селскостопанска продукция до 8000 евро. Кметската
управа съобщава обобщените данни от анкетно проучване по повод на
подготвяната нова стратегия за развитие на района от Местната инициативна
група.
От малките земеделски стопанства най-много - 264, отглеждат зърнени
култури, а останалите добиват реколта от етерично-маслени култури, имат
малки овощни, орехови и лешникови градини, отглеждат тикви, говеда, овце,
пчелини.
Годишен обем на произвежданата продукция до 25 000 евро обявяват повече
от 230 земеделци. В групата на по-едрите производители - с годишен обем до
50 000 евро, са регистрирани 94 стопанства. Най-едрите земеделци
реализират за година производство за над 150 000 евро. В този сегмент в
общината попадат 48 стопанства, от които повечето произвеждат зърно, но
има и стопани на големи градини с овошки, орехи и лешници, на масиви с
тикви. Регистриран е един крупен зеленчукопроизводител, а пет ферми
отглеждат млекодайни говеда, показва анкетното проучване.
БТА
В община Левски организираха маратон на четенето по повод
Световния ден на книгата

В община Левски се състоя Маратон на четенето, съобщиха от общинския
пресцентър.
Той бе организиран от читалище "Пробуда - 1928", основно училище "Васил
Левски" и обединеното детско заведение "Люляк" в село Малчика. Повод за
културната проява бе Световният ден на книгата - 23 април. Децата са чели
различни произведения, съобразени с тяхната възраст. Учениците от
началния курс са се запознали с творби на Дора Габе във връзка със 130
години от нейното рождение, а учениците от прогимназиалните класове са
прочели страници от книги на П.Р.Славейков, каза Валентина Йорданова секретар-библиотекар на читалището в село Малчика. В детската градина са
гостували представители на различни институции и фирми, които са прочели
стихове, за които пазят спомен от своето детство, а децата са им изпели песни,
създадени по популярни и любими стихове.
Дарик
София ще модернизира паркове и градини с 238 млн. лева от Европа
София ще модернизира паркове и градини с 238 млн. лева от Европа
Столична община ще разполага с близо 238 млн. лева европейски пари за
развитието на градската си среда. Средствата се отпускат от оперативна
програма „Региони в растеж". Министърът на регионалното развитие Лиляна
Павлова подчерта, че 2020 година София ще бъде самостоятелен обект на
развитие и финансиране, а не част от Югозападния район, както е сега.
Кметът на София Йорданка Фандъкова посочи, че предоставените
евросредства ще бъдат насочени към модернизирането на градския транспорт,
ремонта на училища и детски градини, както и обновлението на два ключови
парка в столицата - „Заимов" и „Западен парк". Като недостатък кметът отчете,
че 34 села от Софийска област не могат да участват в проекти с европейски
пари, защото не отговарят на изискванията на оперативната програма.
Дарик
ЕК одобри 368 млн. евро за метрото в София
Парите за развитие на градската част на София са последните, които Европа
отпуска на столицата ни като част от Юогазападния регион на страната. От
следващия програмен период София ще получава самостоятелно
финансиране, съобщи министър Лиляна Павлова.
"След 2020 г. София ще бъде самостоятелен обект на инвестиции по линия на
градско развитие и друг тип инвестиции, тъй като параметрите и показателите
на нашата столица вече са равни с тези, които са на Виена, например", каза
Павлова.
Кметът Йорданка Фандъкова посочи, че тази година ще започне обновлението
на Западен парк и „Заимов". Като за втория са предвидени близо 1,8 млн. лева
от средствата, предоставени по оперативната програма.
"Обновяване на настилки, водопровод, канал, поливни системи, паркова
мебел, осветление, видеонаблюдение, детска площадка и автоматизирана
тоалетна", каза столичният кмет.
Фандъкова коментира и липсата на европейско финансиране за развитие на
селата от софийска област.

"Имаме 34 села на територията на общината, които на практика не могат да
получават европейския ресурс поради това, че не отговарят на изискванията
на оперативната програма на регионите, а в същото време не можем да ги
включим в друга програма. Имам разбирането на колегите от правителството,
така че се надявам да се търсят други възможности", допълни Фандъкова.
Дарик
Внасят общ проект за забрана на облекла, скриващи лицето
Един общ проект за забрана на облеклата, скриващи лицето, ще бъде гледан
на утрешната сесия на Общинския съвет в Пазарджик. Текстът вече е внесен
в деловодството, съобщи съветникът от НФСБ Благо Петров, който е автор на
проекта с по-строгите ограничения. Вторият – на групата на кмета Тодор
Попов, бе по-предпазлив и се отнасяше само за общински и държавни
институции и обекти.
В общия вариант остава основният текст, като към него е допълнена думата
„аксесоари”. Той забранява „носенето на публични места на облекло или части
от облекло и/или аксесоари, което прикриват изцяло или отчасти лицето
и/или пречат за идентификация или разпознаване на лицата от граждани,
органи на реда или технически средства”. За обхвата също е прието
предложението на НФСБ – важи за всички официални институции и обекти на
урбанизираната територия, свързана с предоставянето на административни,
образователни или обществени услуги, както и на местата за обществен отдих,
спорт, култура и комуникации или общодостъпни места. Както и в случай на
придвижване, превоз и престой в пътни превозни средства. Изключения са
допустими, ако облеклото се налага по здравословни причини или от
професионална необходимост, или ако е с временен характер за спортни,
културни или други подобни прояви, както и за домовете на гражданите или
в официалните места за молитва на съответното вероизповедание.
Двете групи все още имат разногласия за санкциите. От НФСБ считат, че за
първо нарушение глобата трябва да е фиксирана на минимум от 300 лева и
1000 лева за всяко следващо, докато съветниците около Попов залагат на „до
500 лева” за първо, а за следващите се колебаят между 1000 и 1500 лева.
Тези въпроси явно ще бъдат обект на ново оживено обсъждане при
гласуването.
Дарик
Община В. Търново подписа споразумение за партньорство с
Фондация „Джуниър Ачийвмънт”
Община Велико Търново ще си сътрудничи с Фондация “Джуниър Ачийвмънт”
България. Договорът за партньорството бе подписан днес от кмета на старата
столица Даниел Панов в присъствието на евродепутата Ева Паунова.
“Чрез нашето сътрудничество общината ще има още по- голяма роля за
популяризирането на иновативните проекти на учениците. Ще можем да
стимулираме младите хора, които са бъдещето на страната, със своите идеи
да променят визията на България”, коментира Даниел Панов.
Кметът на Велико Търново и евродепутатът Ева Паунова с интерес се
запознаха с проектите на учениците, включили се в регионалното състезание
на „Джуниър Ачийвмънт”. Даниел Панов сподели, че е изключително

впечатлен от идеите на децата. Като пример посочи младите предприемачи от
СОУ “Вела Благоева” във Велико Търново, чиито проект цели да направи
часовете по история по- интересни за учениците.
“Интересен е проектът и на децата от Плевен. Те са създали уред, където
преди часовете в училище си слагат мобилните телефони. Така устройствата
се зареждат, а учениците не са разсейват с тях. Хубавото е, че младите хора
вече имат опит, приемат поръчки и продават изобретението си. Това
допълнително ги стимулира”, каза Даниел Панов.
Фокус
Кметът на София Йорданка Фандъкова и заместник-министърът
Деница Николова подписаха споразумение за Инвестиционна
програма на Столична община
Кметът на София Йорданка Фандъкова и заместник-министърът Деница
Николова подписаха споразумение за Инвестиционна програма на Столична
община, предаде репортер на Агенция „Фокус”. В Инвестиционното
споразумение се включва индикативен списък с основни и резервни проекти,
които ще бъдат реализирани на територията на общината.
Част от проектите са заложени в Интегрирания план за градско
възстановяване и развитие на София. Те са насочени към подобряване на
градската среда, обновяване на образователна, социална и културна
инфраструктура, развитие на системите на градския транспорт.
Проектите ще бъдат финансирани по приоритетна ос Устойчиво и интегрирано
градско развитие на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
Фокус
Бургас: Ще се проведе десетото редовно заседание на Общински
съвет
Ще се проведе десетото редовно заседание на Общински съвет-Бургас. Това
сочи справка на сайта на Общински съвет- Бургас . Сесията започва от 9 часа
в сградата на Дома на нефтохимика. В проекта на дневния ред на сесията са
включени 47 докладни записки. Една от очакваните спорни точки е
докладната записка, входирана от зам.-кмета по финанси, бюджет и
икономика на Община Бургас Красимир Стойчев за приемане на промени в
транспортната схема на Община Бургас и утвърждаване на тарифна политика.
В докладната е посочено, че в изпълнение на дейностите по проект
„Интегриран градски транспорт на Бургас”, финансиран по Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013г., Община Бургас е изготвила
проект за промяна на транспортната схема на гр. Бургас, свързан с
въвеждането на система от Бързи автобусни линии и захранващи такива,
обхващащи територията на града и отдалечените квартали. Промяната на
транспортната схема има за цел оптимизация и постигане на по-голяма
ефективност на транспортното обслужване на градската територия, чрез
намаляване на броя на обслужващите транспортни линии, промяна на трасета
с цел постигане на по-добър изохрон на обхват и достъпност, подобряване
скоростта и честотата на обслужване. Действащата транспортна схема на
вътрешно-градските комуникации в град Бургас е утвърдена с решение на
Общински съвет - Бургас от 26.09.1996г. и е съобразена със съществуващата

към този момент структура на град Бургас. На основата на събрана
информация бе разработен транспортен модел, при който се въвежда Бърза
автобусна линия, която ще замени поне 5 от съществуващите линии, при
увеличаване на честотата на движение на превозните средства, дължината на
линията и обслужвания пътникопоток. Проектът включва въвеждането на една
Бърза автобусна линия с две разклонения, която е основен гръбнак на
транспортното обслужване, 2 тролейбусни линии, 3 основни градски линии
(№11,12,13), 2 допълнителни (вътрешноквартални №4,9) и 6 линии,
обслужващи отдалечените квартали на града (кв. Банево и кв. Ветрен, кв.
Сарафово, кв. Долно Езерово и Лозово, кв. Горно Езерово, кв. Крайморие и
кварталите Рудник и Черно море). Проектът BRT (бърз автобус) ще има две
разклонения в северната част на Бургас, които обслужват жилищните
комплекси „Изгрев” и „Славейков”. На кръговото движение до хотел «Мираж»,
двете разклонения се събират и продължават по ул.„Стефан Стамболов» до
бул. „Сан Стефано”. След това автобусите ще продължават по ул. «Христо
Ботев», ул. «Цар Петър», бул. «Иван Вазов», улиците «Индустриална» и
«Спортна» до бул. «Тодор Александров». По бул.«Захари Стоянов» трасето
ще достига до ж.к. «Меден Рудник», за да обхване и този квартал. Общата
дължина на BRT маршрута е около 15 километра. Предлаганият проект на
тарифна политика се основава на запазване на базовата цена за еднократно
пътуване с едно превозно средство в размер на 1,00лв. Съветниците трябва
да приемат плана за развитие на социалните услуги в община Бургас през
2017 година. Те трябва да изберат и управители на „Дентален център I –
Бургас“ ЕООД, на „Медицински център I - Бургас" ЕООД, Медицински център
II - Бургас“ ЕООД, на „Медицински център III - Бургас“ ЕООД.
Фокус
Георги Икономов: Банско предлага възможности за реализация на
младите хора
Община Банско подкрепя развитието на местния бизнес. Това каза в
сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“ кметът Георги
Икономов. Той допълни, че всеки, който има инициатива за разкриване на
работни места, ще получи помощ от общината. Кметът коментира още, че
младите хора имат възможности за реализация в Банско, като най-много
работни места се предлагат в туристическия бранш. “Туристическият бизнес,
който беше сезонен, най-вече ориентиран към зимата, сега вече става
двусезонен, тоест и през лятото се отчита сериозна посещаемост. Място за
реализация има, просто трябва обучението и квалификацията на младите хора
да бъдат подходящи за туризма”, заяви Икономов. По думите му, в Банско има
възможност за развитие и на малки преработвателни предприятия. „Има много
перспективи в земеделието и животновъдството, в малки преработвателни
предприятия, които винаги съм казвал, че трябва да се развиват на
територията на Банско с цел да обслужват туристите и гостите на града ни с
качествени местни земеделски животински продукти“, посочи кметът. Той каза
още, че много чужденци, най-вече англичани и руснаци, купуват жилища и се
заселват в Банско. По думите му, някои от тях започват да развиват и частен
бизнес.
Фокус

Малина Едрева, СОС: Местната власт осъзнава отговорността си за
устойчивото развитие на творческата среда в София
Малина Едрева, председател на постоянната Комисия по образование,
култура, наука и културно многообразие към Столичния общински съвет, в
интервю за дневния информационен блок „Добър ден, София“ на Радио
„Фокус“.
Водещ: Представители на Столичната община и Обсерваторията по икономика
на културата представиха резултатите от изследването „София – град на
творческата икономика“. В разговорите участие взеха зам.-кметът с ресор
„Образование, култура, спорт и превенция на зависимости“ д-р Тодор
Чобанов, председателят на постоянната Комисия по образование, култура,
наука и културно многообразие към Столичния общински съвет Малина Едрева
и Диана Андреева, ръководител на Обсерваторията по икономика на
културата. Подробности по темата очакваме да ни разкаже Малина Едрева.
Малина Едрева: Всъщност това е последното изследване. В изминалите 5
години нашият град възлага този вид изследване, за да има ясна представа
как се развива секторът и каква среда осигурява Столичната община, защото
на базата на подобни данни се взимат и съответните решения как да
развиваме средата. Знаем, че творците имат задачата да създават продукти,
които да привличат публики, но за средата, в която те творят, са отговорни
институциите и политическите власти. Това наистина е важно условие за
взимането на решения и то изисква изследвания.
Водещ: Госпожо Едрева, нека кажем какво показаха резултатите от
последното изследване.
Малина Едрева: Изследването в сферата на културата ясно показва, че
потреблението на култура в домакинствата в нашия град нараства, 8,1% е
делът на културната икономика. Само ще припомня, че за миналата година
той бе точно 8%. Има повишение и то означава ясно, че потреблението
нараства. 7,5% е броят на заетите лица в творческите индустрии в нашия
град. София продължава да бъде градът, в който са концентрирани между 80
и 90% от културните индустрии в страната. Тоест имаме много голяма
отговорност към творците и творческите гилдии, които работят тук, и я
приемаме с голям респект.
Водещ: А отчетохте ли сериозни спънки пред развитието на креативните
индустрии в София?
Малина Едрева: За проблеми и предизвикателства не мога да говоря в
конкретика за София. Знаем, че в национален план е много важно как стои
културният сектор и как се подкрепя той от държавната политика. В нашия
град е очевидно създаденото доверие между институциите на местната власт
и творческия сектор. То бе отчетено само преди няколко дни при външната
визита на експерти от европейски градове и ЕК, които в рамките на 4 дни
изследваха иновативния опит в сферата на културата в София. Стана ясно, че
има
здрава
връзка
между
институциите
и
културния
сектор.
Предизвикателството е свързано с излизането от кризата и ясното повишаване
на потреблението. Завишеното търсене е по-скоро положителна тенденция,
която изисква от нас, хората, които взимаме решения, да бъдем още поотговорни как развиваме средата.
Водещ: Как ще се развива партньорството на Столичната община с
неправителствения сектор с цел развитие на творческите индустрии и да
очакваме ли нарастване на общинския бюджет за култура през следващите
години?

Малина Едрева: Преди да отговоря на въпроса Ви бих искала да спомена още
малко факти, видни от изследването. За билети за културни събития
домакинствата в нашия град отделят средно 31 лева. Извън това остава
ползването на туристически услуги, купуването на книги и софтуер, където
средното потребление на домакинство вече е 771 лева. Числата ясно
показват, че нашите съграждани повишават интереса си към културните
продукти. Как Общината да продължава да развива партньорствата в
културния сектор? Всъщност това са установени партньорства. Събрахме тази
енергия при подготовката на града ни за Европейска столица на културата.
Процес, който продължи повече от 4 години, но постави на много здрава
основа тези партньорства, те действително са институционално укрепени.
Творческият съвет в настоящия мандат на Столичния общински съвет е
представен от 20 членове, 2/3 от тях са представители на творческите и
граждански организации. Това на практика е овластяването на гражданите,
защото знаете, че Творческият съвет е този, който взима решения за
разходването на близо милион и половина лева по столичната програма
„Култура“. За първи път Столичният общински съвет не позволи да се
променят решенията на Творческия съвет. Това е още една стъпка към
изграденото доверие между институциите и културния сектор. От друга страна
продължаваме постоянния диалог и консултациите с творческите
организации. В момента подготвяме рамката на програма „Култура“ за
догодина. Този път тя е в програмен период до 2018 година. Само след
седмица ни предстои първото обсъждане на рамката в Творческия съвет, след
което тя ще бъде представена и на Столичния общински съвет. Пред нас стои
много голяма отговорност, свързана с втората половина на 2018 година,
когато България, респективно София като град, ще бъде домакин на
председателството на Съвета на ЕС. Така че има сериозна екипна работа,
споделяне на ресурси и творчески търсения в сферата на културата. Те
изискват от нас, представителите на институциите, действително да
осигуряваме среда за диалог, взаимно уважение и решения, които да водят до
устойчиви политики, а не просто случване на политики.
Водещ: От резултатите от предишни години на същото изследване, което
представихте днес, знаем, че над 90% от създадената добавена стойност от
културни индустрии в столицата се генерират от филмовата индустрия,
софтуерът и видеоигрите. Ще се запази ли тази тенденция и има ли
възможност обхватът на добавената стойност да се разшири, тоест и други
сектори в творческата икономика да започнат да допринасят повече за
столицата?
Малина Едрева: Аз Ви благодаря за въпроса, защото в изследванията
действително се показа, че клъстърът в сферата на кинопроизводството се
самосъздава и съществува. Неслучайно това беше и добра основа, която
развихме и с която кандидатствахме пред ЮНЕСКО и получихме титлата
„Творчески град на киното на ЮНЕСКО“. Киноиндустрията е много силна в
сектора. Друга такава е музикалната индустрия. Усилията на Българската
музикална асоциация от браншови организации са важни за това да се даде
тласък и на тази индустрия. Столичната община подкрепя техните стъпки за
прилагане на Закона за авторското право и връщането на средствата при
творците, за да могат те да работят спокойно и да създават своите следващи
продукти. Много сериозни усилия са насочени и към критериите, които
поставяме за работа в екип и създаване на копродукции, конвертируеми в
страните не само в Европа, за да бъде публиката максимално голяма и
международната сцена да бъде възможна.

Водещ: Пак Ви връщам към отговорността и към усилията, които и местната
власт, и неправителственият сектор ще положат в сферата. Споменахте, че
7,5% са заетите в творческата икономика в София. Да очакваме ли посериозен ръст през следващите години, така че творческите индустрии да
осигурят препитание на повече хора в столицата?
Малина Едрева: За това работим. Неслучайно казах, че пред себе си имаме
голямата задача да дадем възможност за изява през 2018 година - тогава,
когато в страната ни ще заседават съвети на министри, когато градът ни ще
бъде домакин на тези срещи. Извън работното време на представителите на
институциите остават и чисто човешката страна, и културният живот. Искаме
в този период да покажем българския творец с неговите качества, да
доразвием туризма и всичко това да дава добра добавена стойност на града
ни. Неслучайно говоря за устойчиви политики, защото председателството
минава, то може да се случи по-успешно или по-слабо, но най-важното нещо
е да се даде такъв тласък, така че след това творческият сектор да има своите
перспективи за развитие.
Водещ: Госпожо Едрева, днес заедно със зам.-кмета Тодор Чобанов
проверихте как върви работата и по скулптурата на писателя Алеко
Константинов. На какъв етап са дейностите по проекта?
Малина Едрева: Тя е готова и изцяло отговаря на визията, поставена при
решението на Общинския съвет. Може би по-добрата обратна връзка ще
получите от представителите на медиите, които бяха с нас. Аз лично харесах
много статуята, но това е субективно мнение. Нека видим как ще я оценят в
мащаб и като визия и представителите на медиите. Според мен тази скулптура
от градски тип ще бъде много елегантна и много силна като присъствие и то
точно на Алеко Константинов - със светлината и одухотвореността, които
писателят носи.
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Борис Николов: Общинско дружество ще управлява туризма в
Белоградчик
Такъв модел у нас няма, търсим чужд опит, казва кметът
Николов: Общинско дружество ще управлява туризма в Белоградчик
Борис Николов управлява Белоградчик за трети мандат. Бил е кмет на скалния
град в зората на демокрацията. Сега е започнал втория си мандат от 2011
година. По професия е инженер по транспорта. Ръководил е общинско
транспортно предприятие, бил е и депутат.
- Г-н Николов, при откриването на новия туристически сезон обявихте, че
туризмът става важна част от политиката на общината, който ще даде нов
поминък и нови доходи на жителите на града. Предприемате ли нещо
конкретно и ново от досега известните подходи към развитието на
туристическия град?
- Имахме едно успешно откриване на новия туристически сезон, което показа
интереса към нашия град. Имаме и повишен интензитет на туристическия
поток. Никога досега Белоградчик не е бил посещаван през зимата и пролетта
от толкова много туристи – за 3 месеца от нова година – над 6000, при двойно
по-малко през същия период на миналата година. През 2007 година сме имали
53 000 посетители, а през 2015 – 91 000. През 2016 очакваме 120 – 130 000
души. Освен това градът ни става център на спортни състезания от
национален и регионален мащаб, организатори сме на фолклорни фестивали

и прегледи, на международни събори. Затова при нас възникна въпросът как
да управляваме всичко това. Решението ни е иновативно – да създадем
общинско дружество, което да организира цялата дейност, свързана с
туристите и другите прояви. Досега много хора от общината се отклоняваха
от служебните си задължения, за да осигуряват организацията.
- На какъв етап е работата по създаването на общинската фирма за туризъм?
- В начален етап сме. Търсим модел за такова дружество у нас, но не
намираме. Питаме и за чужди образци. Когато разработим неговия статут,
права, задължения, ще го внесем в общинския съвет за одобрение.
- Вие как виждате работата на това дружество?
- Виждам 10-тина служители, които да се занимават само с въпросите на
туризма. Те ще стопанисват туристическите и спортните имоти, ще ни
представят на туристически изложения и борси, ще организират посещенията
в града, ще се грижат за провеждането на фестивали и прегледи, на събори и
т.н. През последните години работата на служителите бе много напрегната и
трябва да имаме собствено звено, което да се грижи за всичко в сферата на
посещаемостта на града.
- Какъв е интензитетът на различните прояви?
- Всеки ден или през ден при нас има някакво събитие. След дни ще имаме
мотокрос, за който пристигат състезатели от цяла Северозападна България, от
София. На 24 април имаме международен турнир по канадска борба. Следват
фолклорния фестивал „От Тимок до Искър”, рок-фестивал, международен
събор при село Салаш. При нас се провеждат шахматни състезания, научни
конференции, срещи на различни специалисти и т.н. Започваме и преместване
на природо-научния ни музей в зали на посетителския център, изграден до
входа на историческата ни крепост „Калето”. Този музей е уникален,
представя животински и растителни видове от района, някои от които са
ендемитни и реликтни видове от Балканите и Европа. Заради отдалечеността
от центъра, посещаемостта му е малка. През 2015 година са го посетели едва
625 души. Затова го преместваме. Сега той се намира в бившия ловен дом,
който ловното сдружение си иска.
- Известно ли ви е колко групи от Америка, Австралия, Япония ще посетят
скалите тази година?
- Да, знаем колко круизни кораба ще акустират във Видин и оттам с автобуси
туристите ще бъдат извозени до Белоградчик. Освен наши туроператори, тази
година в Белоградчик туристи ще водят и туроператори от Германия и
Холандия. Миналата година те стартираха с две групи, тази година ще са
повече. Очаквам през 2016 да посрещнем 50 000 чужди туристи. През 2015
броят им беше малко над 30 000.
- Освен организирани туристи, расте ли броят на хората, които сами идват да
разгледат скалите и крепостта „Калето”?
- И те се увеличават. През почивните дни пристигат автомобили с регистрации
от
цялата
страна.
Цели
семейства,
деца
разглеждат
нашите
забележителности. Целта ни е да ги задържим повече време. Засега успяваме
само през дългите почивни дни. Тогава се пълнят всички къщи за гости,
хотели.
- Къщите развиват ли своите оферти? Вече не е достатъчно да предлагат легло
и храна.
- Да, те сами се насочват към атракции, с които привличат повече туристи.
Имат собствен превоз и возят гостите си до близките туристически обекти –
пещерите „Магура”, „Венеца”. В комплекса „Стакевски къщи” в село Стакевци
предлагат конна езда, фотосесии, пикник в планината, дори нощувки в

планината при екстремни условия. В хан „Мадона” предлагат стари местни
ястия, обличане в народни носии и др.
- Кога смятате да възложите управлението на туризма на новото дружество?
- Надявам се още до края на тази година. Нужно ни е време, все пак искам то
да има и лиценз за туроператорска дейност.
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Кметът на Лом: Новите кметове имат нужда от човек, който да им
помага за връзка с министерствата
Комуникацията между нашата община и изпълнителната власт е
добра, споделя Пенка Пенкова
Община Лом има добри връзки с министерствата, заяви за Kmeta.bg кметът
Пенка Пенкова. Те са изградени през последните години и въпреки честата
смяна на правителствата, администрацията им се е запазвала.
Експертите в нашата община познават лично служителите, които работят по
отделните програми – „Региони в растеж”, „Трансгранично сътрудничство”, за
развиите на селските райони. Всеки знае към кого може да се обърне, за да
получи нужната му информация или помощ. Специален човек в
министерствата за връзки с общините може би би бил полезен за
новоизбраните кметове, които още нямат тези служебни познанства. За мен,
която започнах трети мандат, връзката между местната и централната власт
не е проблем.
И сега финансовото министерство има отдел, който работи само с общините.
Нашите служители познават хората от този отдел и контактуват с тях.
Кметовете могат да поставят своите въпроси към централната власт и пред
Националното сдружение на общините. То работи в тясна връзка с
министерствата. Всеки от кметовете има и връзка с депутатите от района.
Особено полезни са котактите с тези от управляващата партия. В много от
случаите те могат и ни организират срещи с министри или други служители от
ведомствата.
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Строят нов спортен комплекс в Левски
Новите игрища ще са с модерни настилки, осветление, ще предлагат
възможности за фитнес на открито
Проект за нов спортен комплекс подготвя община Левски. Игрище за футбол,
две за мини футбол, 3 за баскетбол, 2 за тенис и зона за фитнес ще бъдат
изградени на мястото на спортните площадки до старото футболно игрище.
Информацията оповести в интервю за Kmeta.bg Kmeta.bg кметът на града
Любка Александрова.
„Новите игрища ще са с модерни настилки, осветление, ще предлагат
възможности за фитнес на открито. Това е една добра възможност да
концентрираме всички спортни желания на хората в града на едно място“,
коментира Александрова.
Идейният проект е от няколко години, но общината нямаше възможност да
кандидатства за средства за него по европейските програми през изминалия
програмен период. Новата бюджетна петилетка на ЕС обаче дава възможност
на Левски да реализира спортния комплекс.
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Започва обновяване на трамвайната мрежа в София
1,8 млн. лв. ще струва мащабната модернизация на парка "Заимов"
Столична община започва обновяване на трамвайната мрежа. Предвижда се и
закупуването на 13 нови мотриси. Това каза кметът на София Йорданка
Фандъкова при подписването на споразумението за Инвестиционна програма
на общината с Управляващия орган /УО/ на Оперативна програма "Региони в
растеж" /ОПРР/.
Във втора фаза на Проект за интегриран столичен градски транспорт
предвиждаме инвестиции в трамвайния транспорт, обясни кметът като
припомни, че първата фаза на е завършила с подмяната на голяма част на
тролейбусния транспорт и започната реконструкция на трамвайните трасета.
По думите й, се предвижда реконструкция на релсите на бул. Цар Борис 3,
както и разширяване на мрежата от зелени релси.
„Другото трасе е по ул. „Каменоделска” до Орландовци. Лошо е състоянието
там. Инвестициите ще се правят и в Район Сердика”, коментира Фандъкова.
Сред първите проекти, които ще се реализират до края на тази година е и
модернизацията на училищата и детските градини. "При всички случаи ще
трябва да се работи и по време на учебната година. Директорите имат
готовност”, каза още кметът на София.
Общо 238 млн. лева безвъзмездно финансиране по ОП „Региони в растеж”
2014-2020 г. ще получи Столична община. тя пък ще участва със собствени
средства в размер на 42 млн. лева. "Тези пари ще ни позволят да
модернизираме театри, паркове, градската среда, градския транспорт и др”,
коментира Йорданка Фандъкова.
Кметът на София посочи, че в Инвестиционната програма на столицата са
заложени проекти в образователната инфраструктура - 26 училища и детски
градини. Освен сградите ще се модернизират дворовете и спортните
площадки. Общината има проект за обновяване на център за временно
настаняване. В програмата е заложена и модернизация на два парка – Заимов
и Западен парк.
1,8 млн. лева ще струва модернизацията на централния парк "Заимов", посочи
кметът. В парка ще бъдат обновявани настилките, водопроводът, поливните
системи, парковата мебел. Ще бъдат вложени средства за озеленяване,
осветление, видеонаблюдение в парка, както и за изграждането на детска
площадка и тоалетна.
По отношение на паметника 1300 година България на НДК Фанъдкова посочи,
че е възложила той да бъде демонтиран след решението на СОС и решението
на съда.
Общината е подготвила резервни проекти за финансиране от ОП „Региони в
растеж” на стойност 118 млн. лева. Те предвиждат подобряване енергийната
ефективност на административни и жилищни сгради, включително такива на
общинската администрация, сградата на МВР на бул. „Княгиня Мария Луиза”
и др.
Регионалният министър Лиляна Павлова отбеляза, че това е най-голямото
споразумение за безвъзмездна помощ на най-големия бенефициент на
програма "Региони в растеж".
Министърът посочи, че София вече е част от мрежата на големите европейски
столици с добро равнище на БВП и това е последният програмен период в този

вид за инвестиции в столицата като част от Югозападния регион за планиране.
След 2020 г. столицата ще бъде самостоятелен обект на инвестиции по линия
на градско развитие и друг тип инвестиции, но не и по стандартните
инвестиции по цел "сближаване", защото параметрите на София са равни на
големите европейски столици.

