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БНР
Норвежка фирма ще изгражда язовир край с. Брезница
публикувано на 28.11.14 в 19:35

Норвежка фирма ще изгражда язовир край с. Брезница. Общински съвет Гоце
Делчев даде зелена светлина на инвестиционното предложение. Язовирът ще се
използва за питейни нужди, напояване на земеделските ниви и произвеждане
на електричество. В него ще се събират водите от три реки. Инвестицията ще
надхвърли 40-50 млн.лв., а община Гоце Делчев след това ще получава процент
от чистата печалба. Норвежкият инвеститор и администрацията ще сключат
споразумение за сътрудничество, според което при реализацията на обекта,
местната власт трябва да съдейства за административното обслужване в найкратки срокове. Жителите на с. Брезница не са съвсем съгласни с
реализирането на този проект, тъй като имат опасения, че ще се наруши
екологичното равновесие в района.

БНР
Какво се прави в образованието за децата с увреждания във Видин
публикувано на 28.11.14 в 18:42

Днес в "Заедно" си говорим за Стратегията за развитие на
образователната
система
в
Община
Видин
и
по-точно
за
приобщаващото образование на децата с увреждания.През тази седмица
стартира инициатива, която ще проучи какво е направено до момента, какво
предстои да се направи и как може набелязаните цели да се изпълнят по-бързо
и
по-качествено.
Инициативата е на сдружение "Достоен живот" и цели проследяване на
изпълнението на Стратегия за развитие на образователната система в Община
Видин, стартирала през 2008 година. Приоритет 2 от нея гласи "Качествено и
достъпно образование за всички" и основната му цел е "Осигуряване на

възможности, които да позволяват на всеки гражданин да учи, където, когато и
в каквато форма пожелае с цел задоволяване на своите образователни
интереси и потребности и пълноценно развитие". Какво включва инициативата
за граждански контрол върху стратегията за образование на община Видин
слушаме от председателя на сдружение "Достоен живот" Митко Николов:
"За нас, като организация на хора с увреждания, има няколко теми, които са
важни за социалната интеграция за хората с увреждания в града. Една от тези
теми е приобщаващото образование, в частност образованието на децата с
увреждания в масовите училища. Образованието в помощни, болнични
училища, индивидуални програми и т.н. за нас не е приобщаващо образование.
И затова винаги сме се опитвали и отново се опитваме да разбуним
обстановката във Видин и да поставим темата за приобщаващото образование
на висок глас за това- случва ли се то, не се ли случва и до какви резултати
води."
Какво е направено в сградите на учебните заведения в област Видин за достъп
на деца с ограничена мобилност обяснява старши експертът по предучилищно
възпитание в Регионалния инспекторат по образованието- Видин Таня
Иванова:
"В обобщената справка за създадена достъпна архитектурна среда, към месец
януари 2014 година са посочили 14 държавни и общински училища от област
Видин, че са снабдени с рампи за инвалидни колички. В 17 училища са
изградени санитарни възли, а в СОУ "Св. Св. Кирил и Методий"- Видин
разполагат с асансьорна уредба. В СОУ "П. Р. Славейков" са посочили, че имат
необходимост от асансьорна уредба, за която има готов архитектурен план,
приет
на
архитектурния
съвет
в
Община
Видин."
Ето

какво

е

записано

и

в

стратегията

на

Общината:

"Предназначението на Стратегията е да подпомогне осъществяването на
образователната реформа и развитието на общинската образователна система,
като предложи концепции, методология и условия за нейното реализиране.
Неделима част от Стратегията за развитие на образованието в община Видин е
Програмата за нейното изпълнение и ежегодно приемане на план за действие.
Предмет на Стратегията е развитието на общинската образователна система във
Видин
с
нейните
4
съдържателни
компонента:
Държавно-училищно
образование, Образование за всички, Учене през целия живот и Продължаващо
професионално обучение с цел хармонизирането на образованието в Общината
в контекста на националните и европейските цели, приоритети, директиви.

Целта на Стратегията е да очертае общинските приоритети, цели и дейности за
развитието
на
формалното
образование,
неформалното
обучение
и
самостоятелното учене в контекста на ученето през целия живот и
продължаващото
професионално
образование.
Основната цел на настоящата Стратегия е свързана със създаване на условия в
общината за пълноценно развитие на всеки жител като личност,
професионалист и гражданин чрез получаване на качествено училищно
образование, възможност за учене през целия живот и участие в продължаващо
професионално обучение, както и за подобряване на конкурентоспособността
на човешките ресурси, а така също и на местната икономика, базирана на
знанията."

БНР
Втори протестен митинг „Без ток не можем” във Варна
публикувано на 28.11.14 в 07:42

Протестен митинг „Без ток не можем” се състоя пред сградата на "Енерго Про"
във Варна. Поводът са недостатъчните, според Независимия синдикат на
федерацията на енергетиците в България, инвестиции в поддръжката на
техническите съоръжения и съкращенията в дружеството, маскирани като
преструктуриране.
Твърденията на председателя на синдиката Божидар Митев предизвикаха
брифинг на ръководството на Енерго про, на който Стефан Абаджиев-управител
на дружеството заяви, че нищо от изнесеното не отговаря на истината и че
може да има съдебен иск срещу Митев. Божидар Митев обаче посочи,че стои за
думите
си:
48 милиона, според г-н Абаджиев достатъчна инвестиция ли са? Когато другите
компании ЧЕЗ, ЕVN правят по 100 милиона на година за екипите във Варна има
11 аварийци. Един екип от двама души е на смяна, друг е вкъщи. Никъде няма
аварийни екипи други. Хората са на домашно дежурство, сутринта са пак на
работа и в нарушение на Кодекса на труда работят. Аз също мога да го дам под
съд
за
някои
твърдения,
които
е
направил
публично.
Две служителки на "Енерго Про", дошли на протеста казаха, че се страхуват от

уволнение.
Втори протестен митинг се провежда тази вечер. Участие в него вземат
синдикатите и служители на ЕНЕРГО ПРО и служители от ТЕЦ- Варна. Митингът,
който е под надслов "Без ток не можем!" протича пред Община Варна. Темата е
дали ще имаме ток и дали ще можем да го плащаме, естествено. В протеста
участват група синдикалисти, този път не само от "Енерго Про", но и от ТЕЦ
Варна - централата е пред закриване и близо 300 души остават на улицата.
Междувременно стана ясно, че новият министър на енергетиката Теменужка
Петкова е изпратила писмо до Брюксел. Заради приближаващата зима и заради
евентуална газова криза министърът смята, че трябва поне до март или до
началото на април да работи централата, за да има енергийната система резерв
в България. За това обаче е необходимо разрешение от Европейската комисия.
Чака се до 5 декември това да стане, защото от ЧЕЗ трябва да поръчат въглища
- само за един блок са необходими около 50-60 хиляди тона. Това е новината,
която дава глътка въздух. Ако Брюксел разреши, работниците ще останат на
работа
поне
до
пролетта.
Володя Вълчев,
енергетиците

който

е

председател
в

на

Националната
България,

федерация на
заяви:

Аз мога да дам информация за това за кои отдели как сме правили писма с
копия до мажоритарния собственик в дружеството г-н Яромир Тесарж. Нямаме
до момента отговори. Това е притеснително. Много служители вече не са част от
компанията. Искаме това да престане. В енергетиката без качествени и
можещи специалисти наистина можем да останем без ток. Сезирали сме
институции. Искаме да имаме наистина сигурност за захранването, защото без
ток не можем всички.

Darik news
Никой не дойде на общественото обсъждане на бюджета
28 ноември 2014 18:25

Нито един гражданин не дойде на общественото обсъждане на проектобюджета
на Общината за 2015 година. В залата бяха само кметът Георги Иванов,
главната счетоводителка Живка Делчева, съветничката от Коалиция за Хасково
Светослава Стоянова и журналистите.

За тази година по приходна и разходна част проектобюджетът на Община
Хасково е 51 023 735 лв.

Darik news
Кметството и клубовете в Шемшево са на топло, спечелиха проект за
парно отопление
28 ноември 2014 14:00

Административните служители на кметството в Шемшево ще посрещнат снега на
добре отоплени работни места. Това стана възможно чрез програмата „Местни
инициативи” на Община Велико Търново. Близкото до старата столица село
спечели финансиране в размер на 10 000 лева, с което бе изградена
отоплителна система на сградата на кметството.
„Направихме парна инсталация. По този начин освен служителите в
администрацията, на топло ще бъдат Центърът за работа с деца и младежи и
Клубът на пенсионера и инвалида. Уютно е и за работещите, и за гостите”, каза
кметът на Шемшево. Кирил Ангелски посочи, че културният календар на селото
е много богат, а това провокира нуждата от подобаващо отопление.
„Благодарение на председателя на читалището Зорница Стефанова и
уредничката на младежкия център кипи активна културна дейност. Работят
много и се стараят, а децата постигат добри резултати”, сподели Ангелски.
240 000 лева отпусна тази година Община Велико Търново по програмата
„Местни инициативи”. За финансиране кандидатстваха проекти на читалищни
настоятелства и граждански сдружения с нестопанска цел от всички населени
места в Общината.

Darik news
Община Казанлък с проект за подмяна на отоплителните инсталации в
пет градини и ясли
28 ноември 2014 13:46

Община Казанлък да кандидатства с проектно предложение по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство, решиха казанлъшките
общински съветници.
Проектът е за подмяна на отоплителните инсталации и горивната база на 5
обекта общинска собственост - Целодневна детска градина (ЦДГ) № 8, ЦДГ №
9; Обединено детско заведение (ОДЗ) № 15; Детска ясла (ДЯ) № 4 и ДЯ № 5.
Община Казанлък ще кандидатства за финансиране на проекта по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство, програма „Енергийна
ефективност и възобновяема енергия", а крайният срок на кандидатстване е 7
януари 2015 година.
Със свое решение днес Общинският съвет прие и статут на конкурса за кратък
хумористичен разказ „Чудомир" в рамките на ежегодните Чудомирови празници
в Казанлък. Конкурсът е учреден през 1969 г. и се провежда по време на
празниците, посветени на Димитър Чорбаджийски - Чудомир, но има нужда от
регламентиране и приемане на официален статут на организацията и
провеждането му, което бе направено с решението на ОбС днес.
На мястото на избрания за народен представител от 27 МИР Нено Влайков,
клетва положи новият общински съветник от ПП ГЕРБ Иванка Шопова. За
заместник-председател на ОбС бе избран Драгомир Петков от групата
съветници „Експерти за Казанлък".

Darik news
Няма да вдигат данъците и таксите в община Враца
28 ноември 2014 12:44

През 2015 година данъците и таксите в община Враца няма да бъдат
променяни. Това стана ясно на публичното обсъждане на проекта за бюджет за
следващата година, водено от кмета инж. Николай Иванов. Без промяна на
приходната база и при финансовата устойчивост на общината ще бъдат
запазени качеството на предоставяните публични услуги, ще продължи да се
изпълнява общинската социална политика и ще има модернизация на
инфраструктурата. Такива са основните цели на проектобюджета за 2015 г.
Очакваните постъпления за местни дейности и дофинансирането на държавни
дейности са 15 963 313 лв. Прогнозата за собствените приходи е базирана на

постигнатите до момента резултати и амбициите през 2015 г. да бъдат събрани
не малка част от просрочените задължения.
С 33 % през следващата година ще бъдат увеличени средствата, които се дават
за насърчаване на деца с творчески заложби и така сумата ще стане 20 000
лева. С 11 % повече ще са средствата за дофинансиране на детските градини и
ОДЗ в общината. Очакваната издръжка за тях е до 1 467 430 лв. Ученическото
столово хранене ще бъде дофинансирано с до 210 400 лева. За обезщетения и
помощи на домакинства по решение на Общински съвет са предвидени 210 000
лева.
В бюджета са предвидени до 317 000 лева за извънучилищни и младежки
дейности. За нови детски площадки, пейки и беседки ще бъдат заделени до
80 000 лева. До половин милион лева ще бъдат вложени през 2015 г. в
изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа. За инвестиционни разходи
и текущи ремонти са предвидени 1 269 619 лв. Други до 300 000 лева ще бъдат
похарчени за озеленяване на града. За борбата с безстопанствените кучета са
предвидени 91 000 лева.

Darik news
Изпратиха кмета на Мездра с баница
28 ноември 2014 12:34

По необичаен начин започна 40-ото заседание за мандат 2011-2015 г. на
Общински съвет - Мездра. Преди началото на деловата работа председателят на
местния парламент Делян Дамяновски поздрави кмета на община Мездра Иван
Аспарухов с назначаването му за зам.-министър на регионалното развитие и
благоустройството - пост, който той ще заеме от 1 декември. От името на
съветниците Дамяновски пожела успех на Аспарухов и му връчи букет цветя и
възпоменателен подарък. От своя страна Иван Аспарухов благодари на
Общинския съвет за досегашната ползотворна съвместна работа и
засвидетелстваното уважение към него.
Цветя и подаръци получи и новоизбраният зам.-председател на 43-ото Народно
събрание и депутат от Парламентарната група на коалиция „Български
демократичен център” Явор Хайтов, който бе специален гост на сесията.
Музикален поздрав към двамата отправиха самодейците от Фолклорна група
„Искрица” при Пенсионерски клуб „Мездрея”, които също пожелаха успех на
Аспарухов и Хайтов и ги дариха с пита, баница и бъклица вино.

В края на заседанието, след като отправи три актуални питания, с думи на
благодарност към Аспарухов се обърна и общинският съветник от БСП Цветан
Тодоров, който също му връчи предметен подарък.
По-важните решения, взети на сесията:
* С 11 гласа „за”, 4 „против” и 3 въздържали се съветниците решиха размерът
на данъка върху недвижимите имоти да бъде увеличен на 2.5 промила на
хиляда върху данъчната оценка на жилищните имоти на граждани и
предприятия и на 2.5 на хиляда върху данъчната оценка на нежилищните
имоти;
* Одобрен бе предложеният проект за Интегриран план за
възстановяване и развитие на гр. Мездра за периода 2014-2020 г.;

градско

* Приети бяха план-сметките за 2015 г. за извършване на дейностите по
събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци и за поддържането
на чистотата на териториите за обществено ползван;
* Запазени бяха минималните годишни единични количества рециклируеми
отпадъци за включване в системата за разделно събиране на отпадъци и бяха
определени нови максимални и минимални цени за таксиметров превоз на
пътници;
* Дадено бе съгласие „Мездра-автотранспорт - 2003” ЕООД да регистрира
еднолично търговско дружество за извършване на технически прегледи на
МПС;
* Решено бе да бъде премахната като опасна сградата на бившето ОУ „Тодор
Каблешков” в с. Оселна;
* Предложени бяха за избор съдебни заседатели в Окръжен съд - Враца и
Районен съд - Мездра;
* Отпусната бе еднократна финансова помощ от 3000 лв. на Христо Филипов от
с. Боденец за извършване на операция във Франция.

24 часа
Свличането на Траката - божие наказание за държавни далавери
28.11.2014 13:30;

Една може би непрофесионална работа на няколко квадратни метра
предвещава поредния свлачищен катаклизъм край Варна. След като рухнаха
скалата над Кабакум, на пътя край Трифон Зарезан, на нос Галата и на
огромния скат и фара му преди Кранево, наред е Траката.
Преди 20-ина дни община Варна решава да укрепи пътя до буната и рибарското
селище.
Докато се поставят обаче каменни блокчета за подпорната стена, при едва 1/3
от свършената работа центърът на стената се изду под напора на земните маси.
Тръгва пропадане, което наложи стената да бъде започната наново, както
установи проверка на “24 часа”.
“Наблюдава се едно пропадане на 6-7 кв. м в центъра на стената. За момента тя
е укрепена, като не създава реална опасност за преминаващите в близост хора
и автомобили”, заяви експертът по свлачищата във варненската община Олег
Колев.
Той увери, че ще бъде установена точната причина, като отрече вината за
пропадането да е на някой от близките строежи.
“Това е свлачище, регистрирано още през 2010 г. Укрепването в тази зона е
част от цялостния проект по укрепване на земните маси в района на Траката.
Дейностите се осъществяват със средства от националния фонд за справяне с
последствията от бедствия и аварии. Свличането на част от стената няма да
оскъпи дейностите по проекта”, добави оптимистично Колев.
“Това, което бе направено, е пълно безсмислие. Отдолу под пътя е море и за да
стане здрава тази стена, трябва да се набият пилони в морското дъно.”
Наредиха тези кошници с камъни и помислиха, че работата е готова,
коментираха обаче рибари, които свлачището заплашва да откъсне от света.

Труд
18-семейства без дом заради дългове на община Сопот
28.11.2014 17:35

Осемнадесет семейства в Сопот са заплашени да бъдат изхвърлени на улицата
посред зима, тъй като общинските им жилища са обявени за публична продан
от частни съдебни изпълнители (ЧСИ). Причината са дългове на общината към

българо-чешкия консорциум "ГСМ Пауър Инженеринг" за изграждането на
първата у нас безмирисна пречиствателна станция.
Всички засегнати хора са социално слаби. Те си плащат чинно наема. Преди два
месеца обаче въпросните 18 жилища са обявени за публична продажба, която
трябва да приключи до 18 декември.
"От канторите на частните съдебни изпълнители ни предложиха да си купим
жилищата. Цените обаче са ненормално високи", твърди Мария Узунова.
Апартаментът, който обитава с тричленното си семейство, е 43 кв. м и е оценен
на 28 800 лв.
"Преди няколко години същите тези общински жилища, за които сега ни искат
от 23 000 до 30 000 лв., вървяха по 3-4 хил. лв. Ако имахме пари, още тогава
щяхме да си ги купим", допълва Узунова.
Кметът Веселин Личев обаче е с вързани ръце и поставен на колене заради
натрупаните дългове от 6,7 млн. лв. след наложените от екоминистерството
финансови корекции за строителството на пречиствателната станция.

Sliven.net
Обществено обсъждане на развитието на градския транспорт в Сливен
организира Общината
28 ноември 2014 17:02

Общественото обсъждане на развитието на обществения градски транспорт в
Сливен организира общината в понеделник, 1 декември. То ще започне в 14.30
часа в зала „Май“ и на него са поканени всички граждани. То се организира по
проект BG161PO001/5-02/2012/032 “Изграждане на капацитет на Община
Сливен по ОПРР за следващия програмен период”, по ОП „Регионално
развитие”.
В 14.00 часа е насрочена встъпителната пресконференция по проекта, на която
ще бъдат представени вариантите за развитие на транспорта. Проектът е с
продължителност 18 месеца и ще приключи на 30 април 2015 година. Общият
бюджет по него е 549 998,98 лева, а основната му цел е да осигури готовността
на Община Сливен като бенефициент на оперативна програма „Регионално
развитие” за програмен период 2014 - 2020 г., а също така и да се усвоят
финансовите ресурси по фондовете на ЕС, чрез изготвяне на готови за
финансиране
инвестиционни
проекти.В
понеделник
представител
на

обединение „ППМ-ИТК”, изпълнител на обществената поръчка ще представи
изготвените предложения на варианти за подобряване на обществения градски
транспорт в Сливен. За одобрения вариант ще бъдат изготвени пълно
прединвестиционно проучване, детайлна оценка на разходите по компоненти,
обобщена оценка, предложение за институционална структура на управлението
на градския транспорт, както и стратегия за възлагане на дейностите по
отделните компоненти за цялостната реализация на проекта.
Участие във встъпителната пресконференция на проекта ще вземе инж. Кольо
Милев – кмет на община Сливен, неговите заместници Румен Стоилов и инж.
Иван Манчев, както и представители на екипа по управление на проекта от
обединение
„ППМ-ИТК”
изпълнител
на
обществена
поръчка:
“Прединвестиционно проучване, финансов анализ и АРП за проект „Интегриран
градски транспорт, гр. Сливен по проект “Изграждане на капацитет на Община
Сливен, по ОПРР за следващия програмен период”, по Договор №
BG161PO001/5-02/2012/032”.

Арда нюз
Турският консул посети Момчилград
28/11/14

Генералният консул на Република Турция в Пловдив Алпер Акташ посети днес
Момчилград и се срещна с кмета на общината Акиф Акиф. Това е първата
официална визита на дипломата в Момчилград след назначаването му на поста
преди няколко месеца. Градоначалникът Акиф Акиф заяви, че очаква да се
подобри бизнес сътрудничеството между двете държави. Той посочи, че турски
предприемачи вече успешно развиват бизнес в родопския град.
От своя страна Алпер Акташ изтъкна, че Момчилград е една от първите общини,
които посещава след назначаването му за консул на Р. Турция в Пловдив.
Дипломатът изрази готовност да съдейства за реализирането на идейни проекти
в сферата на туризма и земеделието.
„Очакваме вашите предложения и идеи за реализиране на проекти, които
предполагат големи възможности за развитие на града и имат потенциал да
развият двустранните отношения между България и Турция“, подчерта Акташ.
Той заяви още, че в бъдеще могат да се организират обучения за наши
животновъди и земеделски производители в Одрин и Текирдаг, където да
обменят опит със своите колеги.

От общинска администрация поставиха въпроса с издаването на документи при
смъртни случаи на изселници в Турция. Секретарят на общината Джейлан
Сюлейман каза, че техните наследници трябва да бият път до Турция, за да
получат смъртен акт за починалите си близки. Дипломатът пое ангажимент да
запознае посланика на Р. Турция у нас Сюлейман Гьокче с проблема и да се
търсят начини за резрешаването му.
На срещата в заседателната зала на администрацията присъстваха още
народният представител от ДПС Ердинч Хайрула, членове на местния
парламент, общественици и граждани.
На изпроводяк Акиф Акиф подари картина на Алпер Акташ, нарисувана от 19годишната студентка Юмюгюл Сали.
По-късно дипломатът присъства на петъчна молитва в градската джамия, а след
нея посети духовното училище в Момчилград.

Globus news.net
Масов крос и концерт за празника на Царево
Публикувана на 28 ноември 2014 | 11:35

Община Царево подготвя богата празнична програма за 6 декември – Никулден
и официален празник на гр.Царево, с която да зарадва своите жители и гости.
За празника на града ще се проведе масов крос за деца и младежи. Стартът на
кроса ще бъде даден в 11:30 часа от новата алея до старата автогара (Рибен
пасаж – началото на разклона за пристанище Царево). В него могат да се
включат всички желаещи деца и младежи, подкрепени активно от техните
родители в спортната инициатива. Желаещите за участие деца и младежи могат
да се запишат на място. За всички участници са подготвени грамоти, а за
първенците купи, медали и награди. От 09:00 часа в храмовете „Св. Цар Борис
І” гр. Царево и „Св. Успение Богородично” кв.Василико ще се отслужат
празнични литургии за здраве. Двете литийни шествия от храмовете ще се
срещнат на пристанището. Според обичая ще бъде направен водосвет на
рибарското пристанище. Венци и цветя ще бъдат хвърлени в морето в чест на
хората, загубили живота си там. Празничният ден ще продължи с концерт на
група ”Ел Греко Бенд”, оркестър за гръцка популярна музика, и раздаване на
курбан за здраве. Жителите и гостите на Царево ги очакват много приятни
емоции с музикантите, изпълняващи неостаряващите гръцки хитове. В Ахтопол
също започна подготовката за идващите празници. На 6 декември кметството,

рибарската кооперация в града и храм „Възнесение Господне“ организират за
жителите и гостите на града литийно шествие и хвърляне на венци в морето. За
присъстващите на събитието е подготвена кратка музикална програма, рибена
чорба, печена риба и вино. Същият ден от 18:00 часа в гр.Ахтопол тържествено
ще запалят коледните светлини на елхата. Както подобава, ще отбележат
празника и в Лозенец, Варвара, Синеморец и Резово. Кметство Лозенец
организират кулинарна изложба от 10:00 часа в центъра на селото, а от 11:00
часа Детски танцов състав ще поздрави всички рибари на Лозенец. В 11:30
часа ще бъде ритуала по хвърляне на венец в морето.

Казанлък инфо
Общината ще кандидатства с проект по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство
Петък, 28 Ноември 2014 14:11

С решение на Общински съвет- Казанлък, взето днес на редовно заседание на
местния законодателен орган, се дава зелена светлина на Община Казанлък да
кандидатства с проектно предложение по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство. Проектът е за подмяна на
отоплителните инсталации и горивната база на 5 обекта общинска собственост
– Целодневна детска градина (ЦДГ) № 8, ЦДГ № 9; Обединено детско
заведение (ОДЗ) № 15; Детска ясла (ДЯ) № 4 и ДЯ № 5.
Община Казанлък ще кандидатства за финансиране на проекта по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство, програма BG04
„Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, Мярка 1 „Енергийна
ефективност“, Грантова схема BG 04-02-03 „Мерки за повишаване на
енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и
държавни сгради и локални отоплителни инсталации“. Крайният срок на
кандидатстване
е
7
януари
2015
г.
Със свое решение днес Общинският съвет прие и Статут на Конкурса за кратък
хумористичен разказ „Чудомир“ в рамките на ежегодните Чудомирови празници
в Казанлък. Конкурсът е учреден през 1969 г. и се провежда по време на
празниците, посветени на Димитър Чорбаджийски – Чудомир, но има нужда от
регламентиране и приемане на официален статут на организацията и
провеждането му, което бе направено с решението на ОбС днес.

На мястото на избрания за народен представител от 27 МИР Нено Влайков, днес
клетва положи новият общински съветник от ПП ГЕРБ Иванка Шопова. Нено
Влайков бе и заместник-председател на Общинския съвет. На негово място за
заместник-председател на ОбС бе избран Драгомир Петков от групата
съветници „Експерти за Казанлък“.

