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Започна пролетното почистване по квартали
Започва основното
пролетно
почистване
по
квартали в община
Ямбол. Изготвен е
график за периода
29 март – 27 април
2010 година, по
който ще бъдат
почистени
обслужващи улици,
паркинги, тротоари
и тревни площи в
жилищните комплекси. В графика влиза още събиране и извозване
на битови отпадъци, отстраняване на строителни и други
едрогабаритни панели и всякакъв вид строителни отпадъци.
Почистването ще стартира на 29 март 2010 година в
комплексите „Хале” и „Зорница”. Предвидени са три работни дни.
Едновременно с това, стартира и почистване дигата на река
Тунджа от битови и строителни отпадъци в района от улица
„Арда”, ул. „К. Иречек” до ул. „Българка” – северните скатове от
ПТГ „Иван Райнов”. В графика са обособени единадесет зони,
групирани по географски принцип, като за всяка са предвидени
съответния брой необходими работни дни. След Великденските
празници почистването ще продължи в комплексите „Диана”,
„Граф Игнатиев”, „Изток”. До края на април ще бъдат обхванати
всички участъци от Ямбол, като мащабното пролетно почистване
ще приключи с комплексите „Бенковски”, „Христо Ботев”,
„Доктор Дончев”, както и улица „Ямболска комуна”, в участъка от
лесопарк „Боровец” до к – с „Д – р Дончев”.
За максимална ефективност на почистването е обобщена
подробна информация относно образуваните микросметища със
смесен вид на отпадъците на територията на община Ямбол. В
информацията се съдържат подробни данни както за
местонахождението на микросметищата, както и описание на типа
отпадъци, които го съставляват. Преобладават микросметищата

със смесен тип на
отпадъците
–
строителен и битов.
Най-много
са
локализирани в І
градски район – 25
броя, половината от
общо описаните.
Основното
пролетно почистване
по квартали е ключов
момент в усилията на
общината
да
поддържа Ямбол в чист и приветлив вид. През миналата година бе
извършено невиждано по мащаби общоградско почистване, като
бяха ликвидирани редица микросметища. Основно бе разчистен
районът и около блок 20 на к – с „Райна княгиня”, като само там
бяха почистени над 15 декара нерегламентирани сметища.
Мащабното почистване се прави, с цел по-лесното поддържане на
приветлив вид по кварталите впоследствие. За осъществяването на
това общината разчита на съвестното отношение на гражданите,
собствениците и стопани на търговски обекти - да поддържат
чистота и да изхвърлят отпадъци на регламентираните места.

Възстановяване на пътната инфраструктура
. Община Ямбол изготви стратегия за възстановяване и
развитие на пътната инфраструктура за периода 2010 – 2013
година. Целта на стратегията е изграждане на реална представа за
истинското състояние на улиците в града и мерките, които трябва
да се предприемат за подобряване на техните характеристики.
Търсеният
ефект
е
решение на
всеки
конкретен
проблем за
по-дълъг
период от
време, като
по
този
начин
се
върви към
всеобхватно
ст
в

рехабилитацията на цялата пътна мрежа на територията на
общината. Въвеждането на този подход е наложително, имайки
предвид ограничения финансов ресурс на общината и
необходимостта от неговото оптимално използване, което е
невъзможно без предварително планиране и стратегия.
Възстановените улици трябва да бъдат годни за последваща
експлоатация в рамките на поне 4-5 години, без да се налага нови
сериозни ремонти. Така в рамките на 10 години може да се очаква,
че по-голямата част от уличната мрежа ще бъде ремонтирана и
състоянието й ще позволява нормално и безопасно движение.
В стратегията е направен анализ за състоянието на уличната
мрежа, както и справка за ремонта и поддържане на уличната
мрежа в периода 2001 – 2009 година. С оглед изготвянето на
стратегията е направен обстоен преглед на всички улици и са
набелязани мерки за мащабното им ремонтиране с цел
подобряване експлоатационните им качества. Самата стратегия
обхваща периода 2010 - 2013 г. Дейностите са разделени на две
части – основни ремонти на улици и текущ ремонт на участъци от
уличната мрежа. В списъка с обекти за следващите три години по
първоначален план са включени 30 улици или части от тях. Той ще
бъде допълван и коригиран съобразно състоянието на уличната
мрежа при започване на ремонтните дейности за съответната
година.

Голям интерес към „Душата на един извор”
Над 180 картини и повече от 300 литературни произведения са
получени от участници в шестия национален конкурс за млади
художници и литератори „Душата на един извор”. Конкурсът е
посветен на художника Жорж Папазов и изкуствоведа Кирил
Кръстев и се организира от община Ямбол, „Овергаз Инк” АД и
фондация
„Млада
България”.
Крайният
срок
за
изпращане
на творбите
бе 26 март. .
„Душата на

един извор” се провежда в две категории : изобразително изкуство
и литература, като тази година темата е свободна. Участниците
във всяка категория са разделени в две възрастови групи – от 15 до
19 години и от 20 до 25 години. Кандидатите могат да участват и в
двете категории, с по едно авторско произведение, специално
подготвено за конкурса..
Оценяването на творбите ще стане в периода 26 – 28 опрали,
когато ще заседава журито на конкурса Резултатите ще бъдат
обявени на 3 май 2010 година, а награждаването ще бъде на 28 май
2010 година. За първо място в двете категории във всяка от
възрастовите групи наградата е едногодишна стипендия за
обучение. Класираните на вторите места ще получат по 800 лева, а
за трето място са предвидени 600 лева. Както е по традиция, найдобрите произведения ще бъдат отпечатани в сборник.
На снимката – І награда, 13 – 18 години, от 2004 година.

Младежите за младежкия дом
Общинският младежки съвет организира Великденско парти, част
от кампанията за събиране на средства за ремонтиране на
Младежки Дом – Ямбол. Балът е съвместна инициатива на
младите и XPRSN
–
организация,
която има за цел
да популяризира
българската
музика и ще се
проведе
на
3
април от 19, 30
часа в младежки
дом
„Георги
Братанов” Ямбол.
На партито
ще се представят
любими изпълнители на младежите. За пъстрата смесица на
стилове и настроения ще се погрижат Mc Junglistshaman, Bo &
Mihaillness, 4epika, Mashup, брейк формация Plastic Def Squad и
други. Входът е 3 лева.
Това е третият подобен благотворителен бал, организиран от
общински младежки съвет, като на партитата за Коледа и 14
февруари се събраха по над 400 участници. Кампанията по
набиране на средства тече и в социалната мрежа Facebook, където
групата Младежите за младежки дом – град Ямбол се радва на
голям брой почитатели. Разкрита е и сметка за набиране на

средства : IBAN: BG13 SOMB 9130 8424 4203 44; BIC:
SOMBBGSF Основание за плащане: Кампания за Младежки дом
"Георги Братанов", Ямбол.

