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Кольо Милев подхваща велоалеи и детски площадки
11:05 ч./30.10.15
Име, партия: Инж. Кольо Милев, БСП
Зодия, девиз: Лъв, "Аз мога"
Цели за следващия мандат с конкретни проекти:
- Икономика и работни места: Изграждане на индустриален парк на
общински терен с пътна и инженерна инфраструктура; Публично-частни
партньорства - отстъпено право на строеж на символична цена, срещу
дългосрочен ангажимент за работни места; Създаване на туристически
клъстер
- Грижа за хората: Увеличаване капацитета на най-успешните до момента
услуги – домашен помощник, социален патронаж, приемна грижа,
обществена трапезария, специализираните услуги за деца и възрастни;
Създаване на общинско социално предприятие за хора с увреждания;
Развитие на създадения през 2013 г. Фонд ин витро и увеличаване на
средствата за него
- В местата за отдих: Паркова зона, алеи и детска площадка по поречието на
река Асеновска;
Благоустрояване на парк „Хамам баир" с алейна мрежа, велоалеи, детски и
спортни площадки, осветление, озеленяване и паркинг; Безжичен интернет
около училищата, културните центрове, читалища, музеи, административни
сгради и паркове
- В транспорта: Нови автобуси и организация на движение по вече готовия
проект за интегриран градски транспорт; Строителство на кръговото
кръстовище "Розова градина", чието проектиране е осъществено през
изтеклия мандат; Разширяване на системата за видеонаблюдение и
интегрирана градска система за управление на трафика; Зони за паркиране
и обществен паркинг в центъра на Сливен
- В кварталите и селата: Програма за благоустрояване на междублокови
пространства във всеки квартал в партньорство на жителите; Изграждане и
възстановяване на отводнителни канали и продължаване на реконструкцията
на ВиК мрежата; Подкрепа за фестивали, празници и важни събития за
местната общност
- В детските ясли, градини и училища: Ремонт и саниране на заведенията;
Помощ за директорите за охраната и благоустрояване на училищни дворове

и спортна база; Общински център за ранно професионално ориентиране на
ученици в съответствие с потребностите на местната икономика
- Енергия в обществения живот: Мининмум едно голямо музикално събитие
годишно на крепостта „Туида"; Развитие на зала „Сливен" след ремонта в
многофункционален център; Инвестиция в спортния туризъм и създаване на
общинско предприятие за управление на спортните имоти
С какво се гордеете във вашия град и от кое ви е срам: Гордея се със
здравия корен на сливналии и с предприемчивия им дух. Горд съм с
културните традиции на Сливен, със символите на града. С Ансамбъла за
народни песни и танци, който изправя на крака целия свят. Гордея се с
успехите на сливенските спортисти и ученици. Срамувам се, че град Сливен,
който е осми по големина в цялата страна, е извън т. нар. „центрове на
растеж", които държавата определи в своята концепция за развитие на
регионите. В Югоизточния регион на планиране това са Бургас и Стара
Загора, но потенциалът на Сливен също е голям.
Кое е първото нещо, което ще направите като кмет: Моята работа
продължава в кварталите и селата. Имаме девет готови проекта, които чакат
финансиране и да се започне работа по тях. Един от тях е интегрираният
транспорт, другият – кръговото кръстовище на „Розова градина". Едно от
първите неща ще е монтирането на концертния орган и отварянето на зала
„Сливен" след ремонта й.
Gradat.bg
Прерязаха лентата на обект от Водния цикъл на Видин
от 30.10.2015,
Прерязаха
лентата
на
рехабилитираната
водопроводна
мрежа
и
реконструираната и разширена на канализационна мрежа на град Видин,
информират от общината.
Тя е част от изпълнението на проекта за воден цикъл на
Проектът
"Рехабилитиране и разширяване на водоснабдителната и
канализационна система във Видин" е на стойност 72 326 343,05 лева и се
финансира по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.".
Остава да се довърши работата по втория обект от него – Пречиствателна
станция за отпадъчни води, който е изпълнен на 40% и продължава да се
строи във фаза 2 на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." –
каза инж. Добромир Дилов – временно изпълняващ длъжността кмет на
Община Видин.
БНР
Започваме работата за музея на открито в могилата "Мал тепе"

публикувано на 30.10.15 в 11:15
Димитър Иванов - кмет на община "Марица"
Чувствате ли се вече длъжник към хората, които ви избраха?
Димитър Иванов: Да, да. Първо искам да благодаря на всички мои приятели,
на всички избиратели, които ми гласуваха доверие и тъй като в 28годишната история на община Марица съм първият кмет, който е управлявал
и на първи тур е избран като кмет да повтори мандат, благодаря на всички
жители на община Марица. Искам да заявя и пред вашето радио, дано
повече жители на община Марица слушат в момента Радио Пловдив, тази
победа я посвещавам на тях. На всички мои избиратели, на всички мои
приятели, на моето семейство и най-вече на моя внук, който се роди точно в
началото на кампанията и носи моите три имена – Димитър Иванов Иванов.
Р. П.: Това вече звучи символично, дано да ви носи радост този
предстоящ и много труден мандат, защото както вече вашите
съграждани знаят, никак не беше лесен и първият, в който вие бяхте
нееднократно атакуван, например за обединението на Пловдив и
община Марица. Този въпрос стои ли още на дневен ред?
Д. И.: Първо искам да благодаря на моите привърженици, че не отговориха
на агресията, на манипулациите по същия начин. Ние проведохме една
позитивна кампания, такава каквато винаги сме водили и предишните местни
избори. На дневен ред аз смятам, че не стои разделението и приобщаването
на община Марица към Пловдив, заявих пред моите избиратели, че ще пазя
границите на община Марица, така, както в момента държавата и
президентът пазят границите на страната ни и ще отстоявам тази позиция.
Многократно съм го заявявал – няма да допусна приобщаването на една
работеща община, една бързо развиваща се община с 16 детски градини и
14 училища да бъде приобщена към големия град.
Р. П.: Кажете сега кои са основните акценти в работата ви от тук
нататък.
Д. И.: За да продължим напред и хората да ни имат доверие, и това се
показа на местния вот, твърде много наистина вдигнахме летвата – 30
реализирани проекта за целия мандат, почти няма програма, по която
община Марица да е кандидатствала и да не е спечелила проект,
реализирахме 5 нови детски градини, 2 нови читалища в момента
изграждаме, 2 нови кметства направихме, първото средно училище на
територията на община Марица с първата многофункционална спортна зала,
първите две пречиствателни станции и куп други проекти, така че летвата е
вдигната много. Тъй като приоритетни бяха децата продължаваме да
инвестираме в тази посока. Направихме първата детска ясла по всички
европейски изисквания. Продължаваме да инвестираме в децата – детски
ясли, реновиране на детски градини, реновиране на училищата и при
възможност, когато стартират европейските програми за реализиране на

водопровод, канализация и пречиствателни станции имаме готови проекти за
7 наши населени места, веднага ще използваме възможността да
кандидатстваме.
Р. П.: Кажете, г-н Иванов, обаче успяхте ли да подобрите и в момента
и топла ли е вече връзката ви със селските кметове, които преди
време ви атакуваха за това, за общинските земи и всъщност това
беше причина за забавянето на реализацията на някои от проектите?
Д. И.: Нормално е опозицията да ни атакува. Аз благодаря на моите кметове,
избрани от нашата квота, нашата коалиция, тъй като още на първи тур
имаме избрани 5 наши кмета, четири от които действащи и това е
показателно, че политиката ни е била правилна. Към настоящия момент
имаме 10 балотажа в 10 наши населени места нашите кметове са на балотаж
и смятам, че ще успеем и те да бъдат избрани, което показва, още веднъж
подчертавам, че политиката ни е правилна.
Р. П.: Г-н Иванов, което е най-спешното нещо, с което ще започнете
работа и кога ще сформирате екипа си?
Д. И.: Екипът най-вероятно ще го сформираме следващата седмица. Найважното, с което трябва да започнем е предстои отчитане на три проекта, да
ги отчетем, да направим анализ на бюджета и да довършим започнатите
проекти. В момента работим по 7 наши проекта. Най-значимият проект,
който стартира само след няколко седмици това е изграждане на музей на
открито в моето родно село могилата „Мал тепе”, която е най-голямата
могила в България – последният спечелен проект през норвежката програма.
БНР
Мобилен пункт за опасни отпадъци от домакинствата ще има в
столичните райони "Надежда" и "Връбница"
публикувано на 30.10.15 в 10:30
Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще бъде
разположен днес в столичните райони "Надежда" и "Връбница". Това
съобщиха от компанията, която заедно със Столична община организира
разделното събиране на опасни отпадъци на територията на София.
От 8.30 до 11.30 часа пунктът ще бъде на ул. "Кирил Дрангов" 55 - пред
районна администрация "Надежда".
От 12.30 до 15.30 часа ще се премести във "Връбница" - на бул. "Хан
Кубрат", зад блок 328, в който е разположена районна администрация
"Връбница".
Безплатно в пункта ще се приемат живак и живако съдържащи уреди,
каквито са термометрите, лакове и бояджийски материали; домакински
препарати и химикали; мастила и замърсени опаковки; фармацевтични
продукти и лекарства с изтекъл срок на годност.

Опасни отпадъци от домакинствата могат да се приемат за обезвреждане от
компанията по всяко време, след предварителна заявка на телефон 0700 11
75.
БТА
Община Ловеч започва почистване на коритото на река Осъм
30 октомври 2015 / 11:41
Община Ловеч започва почистване на коритото на река Осъм. Днес е бил
подписан договор с фирмата изпълнител, на стойност близо 1,7 милиона
лева, съобщават от общинската администрация.
Съгласно инвестиционния проект, почистването на коритото на реката ще се
извършва на два етапа. Първият е от пешеходния мост в кв. "Вароша" в
началото на града до моста на ул. "Стефан Караджа". Вторият е от моста на
ул. "Стефан Караджа" до края на регулацията на града в посока по
течението на реката.
Срокът за изпълнение е 350 календарни дни.
БТА
В Добрич общината започва видеонаблюдение на три възлови места
30 октомври 2015 / 10:29
Община Добрич започва видеонаблюдение на три възлови места в града за
предотвратяване на противообществени прояви, съобщиха от кметската
управа. От 2 ноември камерите ще следят за реда в района на пешеходната
зона, кооперативния пазар и на кръстовището между улиците "Васил
Левски", "Сан Стефано" и "Хан Аспарух".
Центърът за видеонаблюдение е в сградата на Първо районно полицейско
управление. В близките месеци обхватът на видеонаблюдението ще бъде
разширен с поставянето на камери на още десетина рискови места в Добрич,
посочи секретарят на общината Румен Русев. По думите му целта е съвместно
с полицията общината да обхване с видеонаблюдение всички зони с повишен
риск за извършване на противообществени прояви. От общината смятат, че
поставянето на предупредителни табели за заснемане с камери, ще има
ефект на превенция.
Дарик нюз
12 общини избират повторно кмет в Пловдивско
30 октомври 2015 11:31

В 12 общини от Пловдивска област ще има втори тур на изборите за кмет.
Битка между БСП и ГЕРБ ще има в 3 общини, а в още 3 се борят кандидати,
издигнати или подкрепени от Реформаторския блок. Само в една община се
включва и кандидат на ДПС. Пет от всички 24 кандидати за кметове са жени,
като има и напълно дамски дуел за управление.
В Асеновград на балотаж отиват настоящият кмет д-р Емил Караиванов (БСП)
и Силвия Хубенова (ГЕРБ). Разликата в резултатите им на първия тур е около
9 % в полза на досегашния градоначалник. Двете партии се състезават и
в Стамболийски, където кандидатът на ГЕРБ Георги Мараджиев има почти 41
% , а Венера Башова от БСП получи близо 19 % подкрепа от гласувалите.
Подобна е и ситуацията в община „Родопи“, където Пламен Спасов (ГЕРБ) е
със 17 % повече от Павел Михайлов (БСП).
Карлово избира между д-р Емил Кабаиванов от местната коалиция
„Обединени за нашата община (РБ, ВМРО-БНД)“ с 37,35 % от изборите
миналата неделя и независмия кандидат Димитър Шивиков, който има
подкрепата на 19.04 % от гласувалите на 25 октомври. Две дами с едно и
също собствено име и разлика от 13 % се борят за кмет на Хисаря. Това са
досегашната кметица Пенка Ганева (ГЕРБ) и Пенка Дойкова (Партия на
Зелените). Женско присъствие на балотажите има и в Куклен и тама Мария
Белчева (Зелена партия) застава срещу Наил Рустем (ДПС).
Брезово избира нов кмет на 1 ноември между Радньо Манолов и Стоян
Минчев. В Калояново на балотаж са Георги Георгиев и Йонко Вангов.
Минимална разлика имат кандидатите в Първомай, тъй като досегашния кмет
Ангел Папазов от Социалдемократическата пария е с 21,73 %, а опонентът
му Христов Вълчев от ГЕРБ е 21,40 %. В Перущица обаче балотажът е между
кандидати със значителна разлика в гласовете на първите местни избори.
Ради Минчев от Реформаторския блок има малко над 45 %, а Никола Янкулов
от Нова алтернатива е с 14,09 %.
Досегашният кмет на Съединение Георги Руменов е на балотаж с Атанас
Балкански, а в Сопот за кметското място се съревновават Веселин Личев и
Деян Дойнов.
Дарик нюз
Община Враца осигурява транспорт за трудно подвижни граждани за
изборите
30 октомври 2015 09:25
Община Враца уведомява, че в изборния ден на 1 ноември ще бъде осигурен
специализиран транспорт за хората, които имат затруднения в
придвижването. Заявки за транспорт ще се приемат на 1 ноември от 08,00 до
18,00ч. на телефон 62 05 66.

И на втория тур на местните избори, гражданите включени в списъка на
подвижната СИК, ще могат да гласуват в подвижна избирателна кутия.
Дарик нюз
Санираха ЦДГ "Соня" с общински средства, работи се по проект за
ново отопление
30 октомври 2015 12:01
С изцяло нов облик може да се похвали Целодневна детска градина „Соня”
във Велико Търново. Съвсем скоро завърши санирането на сградата, което
беше важно условие, за продължаване на проекта за подмяна на
отоплителната инсталация. „Искам да изкажа своята искрена благодарност
на Община Велико Търново, както и на местния парламент, който прие
решение да бъдат отпуснати средствата за санирането”, каза директорът на
детската градина д-р Жаклин Павлова.
Тя посочи, че през последните четири години, в които тя ръководи детското
заведение, са извършени редица ремонти, благодарение на кметската
администрация. Подобрени са условията за живот на малчуганите в
занималните, подменени са леглата в спалните помещения, ремонтирани са
санитарните възли. От детската градина се надяват общината да продължи
да проявява разбиране и да подпомага предвидените дейности. „Надяваме се
да ни бъдат отпуснати средства за ремонт на салона. Много ни се иска да
бъде подкрепена и идеята на колектива и желанието на родителите, да се
извърши ремонт на басейна в градината, който не работи от 10 години, а
спортуването и плуването са особено важни за децата в предучилищна
възраст”, сподели д-р Жаклин Павлова.
В момента 158 деца се отглеждат и възпитават в ЦДГ „Соня”, която е една от
най- желаните градини във Велико Търново заради разнообразните
занимания за малчуганите. Една от емблемите на детското заведение е
мажоретният състав, който се превръща в истинска атракция по време на
различните чествания на знакови годишнини и празници. Най- малките
възпитаници пък са членове на клуб „Васил Левски”, където са възпитавани
в родолюбие.
Ръководството на детската градина е особено доволно от активната работа с
родителите, които често се включват както в открити педагогически
ситуации, така и във всички други дейности.
Dobrichutre.bg
Първа одобрена двойка в Ген. Тошево за ин витро с финансиране
30 октомври 2015, 12:31

Общината дава средства в размер на 2000 лв.
Първата одобрена двойка за финансиране на процедури «Ин витро» в
Община
Генерал
Тошево
получи
финансиране
за
репродуктивна
интервенция.
Добрата новина стана факт, след като комисията отговаряща за
изпълнението на дейностите в новоприетия правилник за подпомагане на
процедури „Ин витро” одобри постъпило по-рано през годината искане.
Двойката покри всички необходими критерии и получи полагащото й се
финансиране.
Изготвянето на цялостната административна процедура по разглеждане на
заявленията, взимането на решения от страна на комисията и предоставяне
на финансови средства от Общински съвет, е съобразена с опита в тази
област на други общини на територията на Република България, както и на
Фондация „Искам бебе”. Комисията е определена със заповед на кмета на
общината и се състои от седем човека – представители на Общинска
администрация, общински съветници и лекар-гинеколог. Те са ангажирани с
работата по приемане и разглеждане на необходимите за процедурата
документи.
Правилникът, касаещ финансирането на процедури „Ин витро” се прие с
пълно единодушие на заседание на Общински съвет Генерал Тошево и има
за цел финансово подпомагане на семейства и двойки, живеещи на семейни
начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Генерал
Тошево. Те могат да кандидатстват за средства в размер на 2000 лв. (2500
лв. при необходимост от донорски материал), като с предимство се ползват
двойки, които не отговарят на критериите за държавно финансиране от
страна на Център за асистирана репродукция (ЦАР). Същевременно,
евентуално подпомагане от страна на Община Генерал Тошево няма да
възпрепятства кандидатите да участват в други програми за финансиране на
процедури по асистираната репродукция от други организация – държавни и
неправителствени.
Topnovini.bg
Община Шумен обяви поръчка за зимно поддържане за 144 хил. лв.
Петък, 30.10.2015 | 12:02
Обществена поръчка за зимно поддържане – снегопочистване, опесъчаване,
лугиране на общинска пътна мрежа за 2016 г. обяви община Шумен.
Прогнозната стойност на поръчката е 144 хил. лв. без ДДС.
Според обявлението, публикувано в сайта на Агенцията по обществени
поръчки, ще бъдат почиствани, опесъчавани и лугирани 142.524 км пътни
настилки в общината, квартали на града и селата на територията на община.

Договорът за изпълнение на поръчката е за една календарна година от 1
януари 2016 г. до 31 декември 2016 г.
Средствата за зимното поддържане на общинската пътна мрежа на
територията на община Шумен и улиците в селата и кварталите „Дивдядово”,
„Мътница” и „Макак” се осигуряват от целева субсидия и бюджета на
общината.
Фирмите, които желаят да участват в процедурата по избор на изпълнител за
зимното поддържане, трябва да разполагат най-малко със следното
собствено или наето оборудване: роторен снегорин – 1 бр.; снегорин с
гребло – 10 бр.; пясъкоразпръсквачи – 4 бр.; лугоразпръсквачи – 2 бр.;
челен товарач – 4 бр.; автогрейдер – 1 бр.; влекач – 1 бр.; лек автомобил с
повишена проходимост – 1 бр.
Фирмите трябва да докажат, че имат възможност за привличане на
допълнителна техника за снегопочистване при настъпване на опасни
метеорологични явления със срок на привличане до два часа от момента на
предаване на искането от страна на община Шумен.
Участниците в процедурата трябва да разполагат с квалифицирани
специалисти, които ще вземат участие в изпълнението на поръчката: двама
технически ръководители, 25 машинисти, шофьори, работници.
Предложенията на фирмите ще бъдат оценявани по един критерий - найниска цена.
Срокът за получаване на оферти или заявления за участие е до 17,00 часа
на 27 ноември. Офертите ще бъдат отворени в 10,00 часа на 30 ноември.
Topnovini.bg
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Петък, 30.10.2015 | 11:56
Областният управител Донка Иванова със своя заповед от 29 октомври
свиква първите заседания за конституирането на новоизбраните общински
съвети в общините на територията на област Шумен.
На първото заседание новоизбраните общински съветници и кметове полагат
клетва в присъствието на областния управител, на председателя или член на
общинската избирателна комисия и на граждани.
Първи ще заседава на 2 ноември Общинският съвет във Венец. На следващия
ден се свикват местните парламенти в общините Хитрино и Каолиново. На 4
ноември ще се съберат общинските съвети в Смядово и Върбица.
В Никола Козлево, Каспичан и Нови пазар местните парламентаристи и
кметове ще положат клетва на 5 ноември.
Ден по-късно ще заседава Общинският съвет във Велики Преслав.
На 9 ноември клетва ще положат общинските съветници и кметове в община
Шумен.

Съгласно законовите разпоредби, в дневния ред на заседанията са включени
полагане на клетва от новоизбраните общински съветници, кмета на
общината и кметовете на кметства и подписване на клетвен лист от всеки от
тях, и избор на председател на общинските съвети.
Plevenutre.bg
Модернизират НЧ "Н. Й. Вапцаров" в Червен бряг по проект
30 октомври 2015, 11:52
Читалището ще се превърне в съвременно и притегателно културно
средище
Община Червен бряг е подала проектно предложение по процедура:
BG16RFOP001-2.00 – Енергийна ефективност в периферните райони,
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020, проект
„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна
ефективност за сградата на НЧ „Н. Й. Вапцаров” на стойност 4 146 983,51.
Основна цел на проекта е да се подобри и модернизира културната
инфраструктура на територията на Община Червен бряг, като съдейства за
повишаване качеството на живот в населените места от общината. Проектът
ще осигури комфортна обстановка, в която ще се практикуват всякакви
културни дейности.
Изпълнението на строително-монтажните дейности за реконструкция на
сградата ще включва: Премахване на старата хидроизолация на покрива и
монтиране на нова топло и хидроизолация, ремонт на водосточните тръби,
барбакани, воронки, както и циментова замазка на покрива. Направа на
топлоизолация и мазилка по фасадата на сградата, нов цокъл и подмяна на
всички външни врати и прозорци с 5-камерна PVC дограма. Изграждане на
рампи, с цел осигуряване достъпна среда за хора с увреждания и трудно
подвижни хора. Демонтаж на част от паветата и настилките при оформянето
на новите рампи във вътрешния двор и служебния вход. Вътрешните ремонти
ще се състоят от конструктивни ремонти и частични преустройства, както и
ремонт на санитарните помещения, като демонтаж на мивки, душове и
тоалетни и монтаж на нови, подмяна на облицовките с фаянс и
противохлъзгащ гранитогрес. Оформяне на нови стъпала, демонтаж на
старите седалки и монтаж на нови. При оформянето на кътове за инвалиди,
ще бъдат монтирани нови ръкохватки, съгласно изискванията за достъпна
среда.
Проектът цели намаляване на необходимите разходи за енергия, защото
значителна част от разходите на читалището са за отопление на отделните
сгради. След изпълнение на енергоспестяващите мерки сградата ще влезе в
клас „В“ на енергопотребление.

С реконструкцията, модернизацията и въвеждането на мерки за енергийна
ефективност в сградата на НЧ „Н. Й. Вапцаров, то ще се превърне в
съвременно и притегателно културно средище, където се откриват
многобройни възможности за всички жители и гости на град Червен бряг.
Финансирането на проекта е от Оперативна програма „Региони в растеж”
2014-2020, европейско и национално съфинансиране, информират от
местната администрация.
Velikotarnovoutre.bg
Ноември е месец на скандинавската култура във Велико Търново
30 октомври 2015, 10:00
Публиката ще се наслади на музика, поезия, изложби и тематични
лекции
През месец ноември сдружение „VT EVENTS” и „ТАМ“ – пространство за
култура и социални инициативи, организират съвместно поредица от
събития,
които
представят
културата
на
скандинавските
държави. Програмата, обединена под надслова „Heading North”, включва
тематични лекции, изложби, кино прожекции, литературни четения,
музикални събития и дизайн инициативи. Всички събития от програмата на
„Heading North” са със свободен вход. На 5-ти ноември, от 18:30 часа, с
официален коктейл в Окръжна библиотека „П.Р. Славейков” ще бъде открита
изложбата „Линия, която разказва”. С нея ще бъде показана работата на
художника Рада Якова, която прави селекция на корици – образци при
скандинавския дизайн на книгата. Изложбата бе създадена в рамките на
Софийския литературен фестивал през 2014-та година и бе част от
програмата на тазгодишното издание на ONE DESIGN WEEK – седмицата на
дизайна в Пловдив.
На следващата вечер – петък, 6-ти ноември, ТАМ, любителите на
съвременното музикално звучене ще могат да чуят богата селекция от
съвременни скандинавски изпълнители. Зад DJ пулта ще застане Мартин
Илиев. Акцент от програмата на „Heading North” ще бъде гостуването на
фестивала за скандинавско и прибалтиийко кино „Северно сияние”,
организиран от компания „Позор”. В Залата на Община Велико Търново ще
бъдат представени всяка вечер по 2 прожекции (от 18:00 и 20:00 часа), или
общо 6 нови заглавия от Исландия, Норвегия, Естония и Дания. Всички
прожекции ще бъдат субтитрирани на български и английски език.
Фестивалът „Северно сияние” ще е и събитието, с което „Heading North” ще
представи Скандинавския север в град Горна Оряховица. Прожекциите там
ще се състоят между 18-ти и 20-ти ноември, от 16:00 и 18:00 часа в Зала 1
на Община Горна Оряховица.

От 19-ти до 28-ми ноември във Факултета по изобразително изкуство към
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” ще може да бъде
видяна изложбата „Графичен дизайн от Севера”, участвала в програмата на
Doma Art Fest – Nordica. Изложбата представя два подхода към северната
графика – минималистичния и остроумен шведски дизайнер Виктор Херц и
сдържаните, но същевременно смели и иновативни проекти на финландското
студио TSTO за различни институции и събития от сферата на културата.
Преди откриването на изложбата, на 19-ти ноември от 18:30 часа, ще бъде
представена онлайн лекция на двама от авторите, част от творческия екип
на базираното в Хелзинки студио TSTO.
Лекцията ще се проведе на английски език.
На 20-ти ноември от 18:30, отново в сградата на Факултета по
изобразително изкуство, Мартина Стефанова и Дойчин Котларов ще говорят
за създаването на арт фондация „Дома”- двигателят на фестивала Doma Art
Fest, чийто фокус през тази година бяха държавите от Скандинавието.
Мартина и Дойчин ще споделят с публиката целите на Doma Art Fest,
събитията, реализирани в тазгодишното издание Doma Art Fest- Nordica,
както и предстоящите им интересни проекти.
На 20-ти ноември от 22:00 в „ТАМ“ ще се проведе концерт на Пенчо Минев от
Велико Търново, който от години композира и изпълнява своята авторска
музика. В римите му се разкрива съвременният контекст на града и
взаимоотношенията на хора, идващи от различни култури.
Завършекът на програмата „Heading north” ще е поредното издание на
завоювалото си голяма популярност Читателско студио ТАМ. На 28-ми
ноември, от 18,30 часа, в Окръжна библиотека преводачът Росица Цветанова
и собственикът на издателство „Фабер” Нейко Ганчев, ще представят стихове
на родената през 1972 година писателка Хели Лаксонен. Книгите й имат
впечатляващи тиражи – първата й стихосбирка се продава в над 120 хиляди
екземпляра в родината й Финландия, където обичайно една поетическа
книга бива отпечатана в максимум 500 екземпляра.
“Heading North” се реализира с финансовата подкрепа на Община Велико
Търново. Събитията в програмата са организирани в партньорство с
Асоциация Българска книга, Компания „Позор”, Арт Фондация „Дома”,
Окръжна библиотека „П. Р. Славейков” – Велико Търново и Великотърновски
университет „Св.св. Кирил и Методий.

