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ноември-декември 2010 г.

Разширено заседание на 
Управителния съвет и среща 
на кметовете от РАО “Тракия”

Разширено заседание на Управителния 
съвет и среща на кметовете от РАО “Тракия” 
се проведе на 26 ноември 2010 г. в община 
Първомай.

Ели Воденичарова, началник-отдел "Южен 
централен район" в Главна дирекция 
"Програмиране на регионалното развитие" 
към МРРБ представи предстоящите схеми 
по Оперативна програма "Регионално 
развитие" до края на 2010 г. и индикативната 
работна годишна програма за 2011 г. Особен 
интерес сред присъстващите предизвикаха 
представените добри практики по ОП 
“Регионално развитие 2007-2013”.
Атанаска Тунтова, директор, Басейнова 
дирекция – Пловдив и Васил Узунов, главен 
експерт в същата дирекция направиха 
презентация на мерките в Плана за 
управление на Басейнова дирекция 
“Източнобеломорски район”, свързани с 
общините. Бяха подробно разяснени 
типовете мерки, предвидени в Плана за 
управление на речните басейни, 
възможните източници на финансиране на 
мерките по директивата за градски отпадни 
води, както и мерките, свързани с общините 

за изпълнение съвместно с други 
институции.
Участие в срещата взе и Владимира 
Цветкова, програмен координатор, 
сдружение "Болкан Асист", която представи 
Кодекс на добрите практики за гражданско 
участие в процеса на вземане на решения и 
приложимостта му на местно ниво. Тя 
разясни, че основната цел на Кодекса е да 
допринесе за създаването на благоприятна 
среда за НПО в държавите-членки на 
Съвета на Европа и да бъде ефективен 
инструмент за НПО на местно, национално и 
международно нива в техния диалог с 
публичните органи, както и да насърчи 
взаимодействието между тях. На 
присъстващите беше предоставен 
въпросник за граждани, разработен 
съобразно 12-те принципа на доброто 
демократично управление.

Официално откриване на 
новата сграда на община Нова 

Загора
На 3 декември 2010 г., по покана на кмета на 
община Нова Загора Николай Грозев в града 
гостува министър председателят на 
Република България Бойко Борисов, във 
връзка с официалното откриване на новата 
сграда на общинска администрация.
Началото на празничната церемония 
поставиха танцьорите от Детско- юношеския 
фолклорен ансамбъл “Загорчета”, с 
ръководител Енчо Енчев. 
Облечени в пъстроцветни народни носии, те 
изпълниха китка от народни танци и хора, 
докато служителите от общинска 
администрация, представители на 
Национално дружество “Традиция” Нова 
Загора, много граждани и гости на града 
заемаха своите места пред сградата на 
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Общината в очакване на тържествения 
ритуал.
Министър председателят Бойко Борисов 
беше посрещнат от кмета Николай Грозев, 
придружен от възпитаници на НУ “Любен 
Каравелов”, членове на Детската секция 
“Млад родолюбец” към НД “Традиция” Нова 
Загора. 

По стара българска традиция гостите 
опитаха от вкусната погача, поднесена им от 
момичета в народни носии.
Министър председателят Бойко Борисов 
честити на новозагорци новата сграда на 
общината, като пожела на служителите да 
работят в нея с много професионализъм и 
всеотдайност за интереса на жителите на 
общината. 
Г-н Борисов и кметът Николай Грозев 
прерязаха заедно трикольорната лента, 
след което бе плиснато традиционното 
менче с вода. Усмихнати и приветливи 
служители, облечени в стилни униформи 
посрещнаха гостите, които разгледаха  с 
интерес новата и модерна сграда на община 
Нова Загора.

Новата сграда на общинска администрация 
за пръв път отвори врати на 20 септември 
2010 г. Първите посетители в кабинета на 

кмета Николай Грозев бяха децата на 
служители от общинска администрация. 
Необичаен детски смях и глъчка огласиха 
стилно обзаведения кабинет. Вместо 
всекидневната оперативка с началници на 
отдели и директори на дирекции, по покана 
на кмета г-н Грозев първи децата, като 
символ на новото и хубавото начало, 
влязоха в общината.

“ЗАЕДНО-ЩАСТЛИВИ”
ОДЗ “Снежанка” гр. Николаево започна 
работа по проект “ЗАЕДНО-ЩАСТЛИВИ”. 
Проектът се реализира с финансовата 
подкрепа на Центъра за образователна 
интеграция на децата и учениците от 
етническите малцинства към 
Министерството на образованието, 
младежта и науката и е един от трите, 
одобрени за цялата страна.
Идеята на проекта е да се внедрят и 
насърчат позитивни практики за 
преодоляване на предразсъдъци и 
интегриране на ромите в българското 
общество . Чрез обучението на двата етноса 
(ромски и български) екипът на проекта цели 
взаимното им участие в изкуството и 
музиката с оглед интеграция и социализация 
и опознаване културата на двата етноса.
Конкретните цели са създаване на 
емоционален комфорт за успешна 
социализация на децата чрез включването 
им във фолклорна група, игри–
драматизации и екскурзия; повишаване 
мотивацията на родителите от ромски 
произход за социализация на децата им 
чрез включването им в клуб “Родител”;
усъвършенстване на психолого-
педагогическата и интеркултурна подготовка 
на учители и помощник-възпитатели чрез 
провеждане на лекционен курс на тема: “Как 
по-лесно да общуваме с децата роми?”

Ще изграждат подземни 
контейнери за смет в Сливен

“Има идея в Сливен боклукът да се събира 
под земята”, обяви кметът Йордан Лечков. 
Още от следващата година Сливен може да 
бъде европейски град, в който да бъдат 
изградени и подземни контейнери за смет. 
Според Лечков, по този начин ще се подобри 
екологичното състояние на града. 
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Съдовете ще имат специални клапани за 
задържане на миризмата. Очаква се да 
бъдат изградени такива подземни
контейнери на близо 20 места. “За България 
това е една нова технология и Сливен върви 
в тази посока. С направата на булевард 
“Хаджи Димитър” ще бъдат поставени и 
такива съдове. Смятам, че на 15-20 места 
ще има възможност да бъдат направени 
тези нововъведения. Ще бъдат изкопани 
дупки, примерно с широчина 4 метра на 
1,70. Вкарва се повдигаща технология и 
контейнер за смет. Ще бъде направен малък 
отвор, от където ще се пуска боклука”, 
обясни Лечков.

Община Айтос е първа сред 
деветте общини, подали 

проекти за ВиК 
инфраструктура

Община Айтос е първа в списъка на общо 
деветте общини, които са внесли проектите 
си за изграждане на водна инфраструктура 
по процедура BG161PO005/10/1.11/03/19 -
"Подготовка и изпълнение на проекти за 
подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни 
води в агломерации над 10 000 е.ж". По тази 
процедура община Айтос участва с проектно 
предложение за изграждане на 
пречиствателна станция в града. Деветте 
предложения, включително и това на 
община Айтос ще бъдат оценени до края на 
годината, а в началото на 2011 г. ще бъдат 
подписани и договорите за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ.

 Община Айтос ще бъде подпомогната както 
в подготовката, така и в изпълнението на 
инвестициите, с които се постигат 
изискванията на европейското и българското 
законодателство в областта на околната 
среда. Останалите общини, които не са 

успели да подготвят проектите си, имат 
възможност да направят това до края на м. 
януари 2010 г. Деветте общини-отличници 
пък трябва да планират подготвителните и 
строителните работи така, че те да 
приключат не по-късно от 31 декември 
2014г.
Общият размер на средствата, които се 
дават за агломерациите над 10 000 е.ж. по 
процедура BG161PO005/10/1.11/03/19, 
заедно с отправената в края на юни 2010 г. 
процедура, е 1 млрд. и 200 млн. лева.

Девет бургаски общини
кандидатстват в партньорство 

с проект за регионално депо
В партньорство за общ регионален проект, 
девет бургаски общини подписаха 
споразумение за съвместно проектно 
предложение с наименование “Изграждане 
на регионална система за управление на 
отпадъците в регион Бургас” по Оперативна 
програма “Околна среда”. В споразумението 
за партньорство е записано, че общините ще 
подготвят общо проектно предложение, ще 
сключат договор за безвъзмездна помощ с 
МОСВ, заедно ще управляват и изпълняват 
проекта и ще ползват инвестицията 
съвместно, съобразно нейното 
предназначение.
До партньорството за изграждане на 
регионално депо за отпадъци се стигна през 
м. август т.г., когато кметовете на общините 
Айтос, Бургас, Средец, Камено, Несебър, 
Поморие, Руен, Карнобат и Сунгурларе 
получиха от Управляващия орган на 
Оперативна програма “Околна среда”, 
покана за кандидатстване по процедура за 
директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ за общия проект.
Голямата цел е да бъде подпомогнат регион 
Бургас в намирането на трайно решение на 
управлението на битови отпадъци. Проектът 
предвижда това да стане чрез изграждането 
на интегрирана система от съоръжения за 
третиране на битовите отпадъци.
Индикативният максимален размер на 
безвъзмездната финансова помощ от ОП 
“Околна среда” е в размер на 40 730 238 лв. 
На 2 ноември 2010 година проектната 
документация е входирана в МОСВ. 
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СЪБОЛЕЗНОВАТЕЛЕН АДРЕС

Опечалени близки,

От името на Управителния съвет и всички 
кметове на общини, членуващи в 
Регионална Асоциация на общините 
“Тракия” и от мое име ви поднасям нашите 
най-искрени съболезнования по повод 
кончината на г-н Осман Табак. 

Заедно с вас свеждаме глави пред 
достойния житейски път на един почтен и 
честен наш колега и приятел. Г-н Осман 
Табак ще остави траен отпечатък в най-
новата история на нашите две държави и в 
сътрудничеството между органите на местно 
самоуправление.

Като кмет на Текирда бе в основата на 
създаването на триъгълника на 
сътрудничество между Турция, България и 
Гърция. Благодарение на активната му 
подкрепа дори и без да е действащ кмет той 
спомогна да бъдат реализирани редица 
инициативи между нашите асоциации, 
представители на бизнеса и културни 
институции.

За всички нас, които го познавахме, той 
беше и ще остане пример с отговорното си 
отношение към изпълнението на поетите 
задължения и с чисто човешките си качества 
и добродетели. Ще запомним г-н Осман 
Табак като изключителен професионалист, 
верен приятел и радетел за дружба и 
приятелство между нашите два народа.

Катя Дойчева
Председател на УС на РАО “Тракия”

РАО “Тракия” тел./факс: 042 / 600 586, 042 / 644 009
Стара Загора 6000 e-mail: ramt@ram-trakia.org
Бул. “Цар Симеон Велики” 102, ет.2 web: www.ram-trakia.org

Главен редактор: доц. Иван Върляков
Изготвил броя: Пенка Славова

Забележка: При изготвяне на бюлетина са използвани материали от уеб страниците на общините.
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Разширено заседание на Управителния съвет и среща на кметовете от РАО “Тракия”

Разширено заседание на Управителния съвет и среща на кметовете от РАО “Тракия” се проведе на 26 ноември 2010 г. в община Първомай. 




Ели Воденичарова, началник-отдел "Южен централен район" в Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" към МРРБ представи предстоящите схеми по Оперативна програма "Регионално развитие" до края на 2010 г. и индикативната работна годишна програма за 2011 г. Особен интерес сред присъстващите предизвикаха представените добри практики по ОП “Регионално развитие 2007-2013”.

Атанаска Тунтова, директор, Басейнова дирекция – Пловдив и Васил Узунов, главен експерт в същата дирекция направиха презентация на мерките в Плана за управление на Басейнова дирекция “Източнобеломорски район”, свързани с общините. Бяха подробно разяснени типовете мерки, предвидени в Плана за управление на речните басейни, възможните източници на финансиране на мерките по директивата за градски отпадни води, както и мерките, свързани с общините за изпълнение съвместно с други институции.

Участие в срещата взе и Владимира Цветкова, програмен координатор, сдружение "Болкан Асист", която представи Кодекс на добрите практики за гражданско участие в процеса на вземане на решения и приложимостта му на местно ниво. Тя разясни, че основната цел на Кодекса е да допринесе за създаването на благоприятна среда за НПО в държавите-членки на Съвета на Европа и да бъде ефективен инструмент за НПО на местно, национално и международно нива в техния диалог с публичните органи, както и да насърчи взаимодействието между тях. На присъстващите беше предоставен въпросник за граждани, разработен съобразно 12-те принципа на доброто демократично управление.

Официално откриване на новата сграда на община Нова Загора

На 3 декември 2010 г., по покана на кмета на община Нова Загора Николай Грозев в града гостува министър председателят на Република България Бойко Борисов, във връзка с официалното откриване на новата сграда на общинска администрация.

Началото на празничната церемония поставиха танцьорите от Детско- юношеския фолклорен ансамбъл “Загорчета”, с ръководител Енчо Енчев. 

Облечени в пъстроцветни народни носии, те изпълниха китка от народни танци и хора, докато служителите от общинска администрация, представители на Национално дружество “Традиция” Нова Загора, много граждани и гости на града заемаха своите места пред сградата на Общината в очакване на тържествения ритуал.

Министър председателят Бойко Борисов беше посрещнат от кмета Николай Грозев, придружен от възпитаници на НУ “Любен Каравелов”, членове на Детската секция “Млад родолюбец” към НД “Традиция” Нова Загора. 



По стара българска традиция гостите опитаха от вкусната погача, поднесена им от момичета в народни носии.


Министър председателят Бойко Борисов честити на новозагорци новата сграда на общината, като пожела на служителите да работят в нея с много професионализъм и всеотдайност за интереса на жителите на общината. 

Г-н Борисов и кметът Николай Грозев прерязаха заедно трикольорната лента, след което бе плиснато традиционното менче с вода. Усмихнати и приветливи служители, облечени в стилни униформи посрещнаха гостите, които разгледаха  с интерес новата и модерна сграда на община Нова Загора.




Новата сграда на общинска администрация за пръв път отвори врати на 20 септември 2010 г. Първите посетители в кабинета на кмета Николай Грозев бяха децата на служители от общинска администрация. 

Необичаен детски смях и глъчка огласиха стилно обзаведения кабинет. Вместо всекидневната оперативка с началници на отдели и директори на дирекции, по покана на кмета г-н Грозев първи децата, като символ на новото и хубавото начало, влязоха в общината.


“ЗАЕДНО-ЩАСТЛИВИ”


ОДЗ “Снежанка” гр. Николаево започна работа по проект “ЗАЕДНО-ЩАСТЛИВИ”. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към Министерството на образованието, младежта и науката и е един от трите, одобрени за цялата страна.


Идеята на проекта е да се внедрят и насърчат позитивни практики за преодоляване на предразсъдъци и интегриране на ромите в българското общество . Чрез обучението на двата етноса (ромски и български) екипът на проекта цели взаимното им участие в изкуството и музиката с оглед интеграция и социализация и опознаване културата на двата етноса.


Конкретните цели са създаване на емоционален комфорт за успешна социализация на децата чрез включването им във фолклорна група, игри–драматизации и екскурзия; повишаване мотивацията на родителите от ромски произход за социализация на децата им чрез включването им в клуб “Родител”; усъвършенстване на психолого-педагогическата и интеркултурна подготовка на учители и помощник-възпитатели чрез провеждане на лекционен курс на тема: “Как по-лесно да общуваме с децата роми?”

Ще изграждат подземни контейнери за смет в Сливен


“Има идея в Сливен боклукът да се събира под земята”, обяви кметът Йордан Лечков. Още от следващата година Сливен може да бъде европейски град, в който да бъдат изградени и подземни контейнери за смет. Според Лечков, по този начин ще се подобри екологичното състояние на града. 

Съдовете ще имат специални клапани за задържане на миризмата. Очаква се да бъдат изградени такива подземни контейнери на близо 20 места. “За България това е една нова технология и Сливен върви в тази посока. С направата на булевард “Хаджи Димитър” ще бъдат поставени и такива съдове. Смятам, че на 15-20 места ще има възможност да бъдат направени тези нововъведения. Ще бъдат изкопани дупки, примерно с широчина 4 метра на 1,70. Вкарва се повдигаща технология и контейнер за смет. Ще бъде направен малък отвор, от където ще се пуска боклука”, обясни Лечков.

Община Айтос е първа сред деветте общини, подали проекти за ВиК инфраструктура

Община Айтос е първа в списъка на общо деветте общини, които са внесли проектите си за изграждане на водна инфраструктура по процедура BG161PO005/10/1.11/03/19 - "Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж". По тази процедура община Айтос участва с проектно предложение за изграждане на пречиствателна станция в града. Деветте предложения, включително и това на община Айтос ще бъдат оценени до края на годината, а в началото на 2011 г. ще бъдат подписани и договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.





 Община Айтос ще бъде подпомогната както в подготовката, така и в изпълнението на инвестициите, с които се постигат изискванията на европейското и българското законодателство в областта на околната среда. Останалите общини, които не са успели да подготвят проектите си, имат възможност да направят това до края на м. януари 2010 г. Деветте общини-отличници пък трябва да планират подготвителните и строителните работи така, че те да приключат не по-късно от 31 декември 2014г. 

Общият размер на средствата, които се дават за агломерациите над 10 000 е.ж. по процедура BG161PO005/10/1.11/03/19, заедно с отправената в края на юни 2010 г. процедура, е 1 млрд. и 200 млн. лева. 


Девет бургаски общини кандидатстват в партньорство с проект за регионално депо

В партньорство за общ регионален проект, девет бургаски общини подписаха споразумение за съвместно проектно предложение с наименование “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас” по Оперативна програма “Околна среда”. В споразумението за партньорство е записано, че общините ще подготвят общо проектно предложение, ще сключат договор за безвъзмездна помощ с МОСВ, заедно ще управляват и изпълняват проекта и ще ползват инвестицията съвместно, съобразно нейното предназначение.

До партньорството за изграждане на регионално депо за отпадъци се стигна през м. август т.г., когато кметовете на общините Айтос, Бургас, Средец, Камено, Несебър, Поморие, Руен, Карнобат и Сунгурларе получиха от Управляващия орган на Оперативна програма “Околна среда”, покана за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за общия проект.

Голямата цел е да бъде подпомогнат регион Бургас в намирането на трайно решение на управлението на битови отпадъци. Проектът предвижда това да стане чрез изграждането на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци.


Индикативният максимален размер на безвъзмездната финансова помощ от ОП “Околна среда” е в размер на 40 730 238 лв. 


На 2 ноември 2010 година проектната документация е входирана в МОСВ. 


СЪБОЛЕЗНОВАТЕЛЕН АДРЕС




Опечалени близки,

От името на Управителния съвет и всички кметове на общини, членуващи в Регионална Асоциация на общините “Тракия” и от мое име ви поднасям нашите най-искрени съболезнования по повод кончината на г-н Осман Табак. 

Заедно с вас свеждаме глави пред достойния житейски път на един почтен и честен наш колега и приятел. Г-н Осман Табак ще остави траен отпечатък в най-новата история на нашите две държави и в сътрудничеството между органите на местно самоуправление.

Като кмет на Текирда бе в основата на създаването на триъгълника на сътрудничество между Турция, България и Гърция. Благодарение на активната му подкрепа дори и без да е действащ кмет той спомогна да бъдат реализирани редица инициативи между нашите асоциации, представители на бизнеса и културни институции.

За всички нас, които го познавахме, той беше и ще остане пример с отговорното си отношение към изпълнението на поетите задължения и с чисто човешките си качества и добродетели. Ще запомним г-н Осман Табак като изключителен професионалист, верен приятел и радетел за дружба и приятелство между нашите два народа.

Катя Дойчева


Председател на УС на РАО “Тракия”
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