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Общинските съветници от групата на БСП ще отправят предложение към кмета на В. Търново
Даниел Панов за публична дискусия по основните проблеми, бъдещия бюджет и инвестициите

Дарик Велико Търново

в старата столица. Дебатът трябва да се проведе преди приемането на бюджета и ще бъде

Спектакълът "Декамерон" на 15
януари се отменя

отворен за участие и към други общински съветници, които имат идеи за развитието на

Дарик Велико Търново

Велико Търново. Социалистите са внесли и 13 предложения в Инвестиционната програма на
общината.

БСП  Горна Оряховица подкрепя
протеста на железничарите

„2015та за нас е година на населените места и кварталите. 14 години след приемане на
първия идеен проект за изграждане на нов градски център на терена на Старото военно
училище и 10 месеца педи края на мандата, сме свидетели на руини, катакомби и пълно
затъмнение относно изграждането на публичната инфраструктура, наличие на работни
проекти и разпореждане с обособените терени”, заяви председателят на групата на БСП
Валентин Ламбев. Червените настояват кметът на представи вижданията на администрацията
за реализиране на един от наймащабните проекти за Велико Търново през последните 25
години като работни проекти, етапи и източници на финансиране.
Съветниците от БСП считат още, че градът се нуждае от генерален план за организация на
движението, изграждането на който би струвал на общината 75 000 лв. Нова транспортна
схема, завършване изграждането и иконописването на църквата „Рождество Христово” в
района на “Качица”, предоставяне на целеви средства за селските пътища в размер на 20% от
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сестра си
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реалния капиталов ресурс, но не помалко от 600 000 лв. при запазване финансовия ресурс за
фонд „Местни инициативи”, довършване недостроеното крило на ЦДГ „Здравец” са сред
предложенията на БСП за инвестиционната годишна програма.

ДАРИК ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЪВ ФЕЙСБУК
Програма на телевизиите

Найголямата опозиционна група в местния парламент настоява още за обновяване на
площадното пространство пред ДКС „В. Левски”, ремонт на стълбищата във Велико Търново,
като приоритетно се стартира от тези до автогара „Юг”, връзките от „Картала” до центъра и в
кв. „Кольо Фичето”. Съветниците от БСП настояват и за нова улица под жилищните блокове на
ул. „Лазурна” 35 чрез публичночастното партньорство за изграждане на 2030 гаражни
клетки за живущите там. Според Стоян Витанов подобна улица ръководството на общината е
обещало още за 2013 г. Червените настояват още и за координация с държавата по
програмата за енергийна ефективност, за поетапно монтиране на осветление на пешеходните
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пътеки, за саниране на автобусната спирка пред Хлебозаводе, монтиране на нова такава от

ВОДОПАДИ И ЕКОПЪТЕКИ

западната страна в посока Дебелец – Килифарево и направа на осветление в двете посоки,

www.waterfallsbg.info

както и за изграждане на детска градина в Зона В.

Вземи уникалния пътеводител
и получи карта със 140
екопътеки

Социалистите зададоха чрез медиите и няколко въпроса към кмета. „На каква стойност
възлизат просрочените задължения на община В. Търново към края на миналата година и
колко пъти са се увеличили те спрямо 2012 г., на каква стойност възлизат фактурираните
стоки и услуги към местната администрация също към края на миналата година, както и колко
са невъзстановените приходи за делегираните от държавата дейности, които обаче са

ПАРФЮМИ онлайн с до  50%
ОТСТЪПКА!
Свали килограмите

пренасочени за финансиране на местни такива. От БСП искат да знаят и какъв е размерът на
публичният дълг на общината към края на миналата година и какъв ще е той през 2015г., има
ли забавени работни заплати във фирми и доставчици, към които общината е просрочила
своите задължения.
Председателят на БСП Валентин Ламбев алармира и за неизпълнен ангажимент на общината
по отношение на промяна в закона за обществените поръчки от месец май миналата година.
Според новостите общината като възложител е длъжна да включи в публичния регистър на
купувача информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по
договорите за поръчките и изпълненията, включително и авансовите плащания, но такива
сведения липсват. „Има ли умишлено закононарушение или става дума за небрежност в този
пропуск”, попита Ламбев.
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Найкултовото чудовище в историята се

Защото комунягите само това могат, да хвърлят пушилка по медиите!

преражда в епичното екшънприключение
„Годзила”, продукция на ...
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Да разлаем съседите (2014)
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Невероятният Спайдърмен 2 (2014)

Ама защо не дебатирате с кмета и останалите общински съветници, където му е мястото  в
общинския съвет? Нали затова ви плащаме заплатите? Като жителка на Търново не желая да
губите времето на кмета с политическите ви напъни и яловите ви простотии.
Съвсем ще оредеете, четиримата от запаса
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Кино програмата за Велико Търново
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Дебата ще го проведем на местните избори.
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