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Текущ ремонт на улиците
Над десет възлови
ямболски улици са
рехабилитирани
от
началото на текущия
ремонт на пътната
настилка след края на
зимния сезон. Сред
тях са централната
улица в комплекс
„Бенковски”,
улица
„Преслав” по цялото
й протежение, крайречния булевард – между улиците „Срем” и
„Търговска”, както и улиците „Руен”, „”Георги Дражев”,
„Бузлуджа” и други. Рехабилитацията се извърши машинно, на
по-големи участъци, с оглед постигане на по-високо качество.
В момента се работи по отстраняване на асфалтовия
пласт на улиците „Индже войвода” и „Атанас Кратунов”. След
изчерпване на улиците, залегнали в първия етап от текущия
ремонт, ще продължат дейностите по улица „Търговска” и по
останалите улици, включени във втория етап. През периода
май- юни, когато започва втория етап от пролетното
изкърпване на улици, ще се премине и към вътрешните
квартални улици. В плана за текущ ремонт на уличната мрежа е
заложена кампания и през есента. Предвидените средства в
бюджета за поддържане на уличната мрежа през тази година са
в размер на 650 хиляди лева.

Поредна мярка по случая „Блок 20”
Двудневна работна среща, посветена на „случая с блок 20”
в комплекс „Райна Княгиня” се провежда в община Ямбол. В
срещата „Идентифициране на местните потребности и ресурси”
участват председателя на Българската асоциация на социалните
работници Въльо Христов, Илко Йорданов - програма РОМА
към Институт „Отворено общество”, представители на
дирекция социално подпомагане и РУ на МВР Ямбол, както и

служители в община
Ямбол. В хода на
срещата
под
формата
на
обучение ще бъдат
дадени насоки за
предстоящата
работа на екипите,
които ще изготвят
профил
на
общността
в
сградата.
Ще бъде разработена анкета за извършване на социална
оценка на потребностите на живеещите в бл. 20 на к – с „Райна
Княгиня”. Целта е да се събере информация за реалното
състояние и профил на семействата, обитаващи съоръжението.
В края на работната среща ще бъдат обобщени общите
приоритети и планирани стъпките за работа и партньорство.
Работната среща е част от мерките, които набелязаха
участниците
в
инициираната
от
община
Ямбол
междуведомствена комисия, която заседава в средата на април.
Целта е в рамките на месец да се направи моментна снимка на
обитателите, на техния профил и възможностите които имат
след евентуалното събаряне на съоръжението. Очакванията са в
рамките на тази кампания обитателите на блока да бъдат
редуцирани. Резултатите от информационната кампания и
стъпките, които ще се предприемат след това ще бъдат
коментирани на поредна среща на междуведомствената
комисия в Ямбол, която ще провежда регулярни заседания до
решаването на този проблем.

Плащане на местни налози по интернет
Над 130 лица са се възползвали от възможността да
заплатят местните данъци и такси по интернет. Извършени са
плащания, както от града и страната, така и от чужбина.
Общата сума от местни налози, постъпила в касата на общината
е 2768 лева. Възможността за плащане по интернет е едно от
улесненията, което община Ямбол предоставя на своите жители
за плащане на местни данъци и такси. В писмата до всеки
данъкоплатец е посочен Клиентският идентификационен номер
/КИН/, с помощта на който на сайта.mdt.yambol.bg може да се
проверяват задължения и да се извършва плащане.

Остават две седмици до срока, в който всеки платил
местните данъци ще се възползва от пет процента отстъпка.

Центърът за административни услуги в общината ще
продължи да работи с пълния капацитет, в това число и
разкритите допълнителни гишета за кампанията на местните
налози. От началото на годината до сега са събрани 1 924 700
лв. от местни данъци и такси. В сумата влизат и 502 112 лв. от
предходни периоди. От събраните за текущата година 1 422 588
лв., най-голям е делът на такса битови отпадъци 576 000 лв., от
данъка върху превозните средства са постъпили 362 095 лв., а
от налога върху недвижимите имоти – 272 656 лв.

Продажба на общински имоти
Шестнадесет общински имота са предложени за
продажба чрез търг. Обектите са включени в списъка с
предвидените за продажба, който е част от програмата за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
през 2010 година. Продажбата ще се осъществи чрез два търга,
насрочени за трети и десети май. От първия търг, с най-висока
начална цена е имот на улица „Ресен” 2 с прилежащите му
сгради. Наддаването за него ще започне от 590 000 лева без
ДДС. Общо 11 обекта са включени в търга на 3 май. Сред тях са
два магазина, два поземлени имота в промишлената зона,
отредени за „Производствено складова дейност, търговия и
услуги”, както и 6 поземлени имота в комплекс „Диана” /до

„Технополис”/, предвидени за жилищно застрояване. Други 4
поземлени имота в комплекс „Диана” фигурират в списъка с
обектите за 10 май. Три от тях са с предназначение „За
търговия и услуги”, а единият – за газстанция. В списъка е още
офис на улица «Димитър Благоев». Тръжната документация се
предоставя в Центъра за административни услуги на
гражданите в община Ямбол.

Песните на Русия - в Ямбол
Деветото издание на
традиционния ученически
фестивал «Песни России»
ще се проведе на 24 април в
Ямбол.
Фестивалът
се
организира
от
община
Ямбол, клуб «Приятели на
Русия, читалище «Зора» и
ОУ «Николай Петрини.
Участие във форума ще
вземат 270 ученици на
възраст от 7 до 18 години.
За пръв път освен участници
от Ямболска област, ще има
и деца от училищата – база за изучаване на руски език в
градовете Варна, Стара Загора и Търговище.
Програмата на фестивала предвижда дефиле по
централната градска част с участието на всички групи и
индивидуални изпълнители, което ще започне в 12 часа.
Тържественото откриване е от 13 часа в голямата зала на
община Ямбол. От 17, 30 часа пред сградата на общината ще
започне гала концертът на наградените.
На снимката: катедрала /събор/ „Свети Михаил” в
Ижевск, Русия. Ижевск е побратимен град с Ямбол

