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Ямбол получи бивши военни имоти
Община Ямбол
получава
седем
бивши
армейски
имота в града. Това се
посочва в решение на
Министерския съвет
от днес. Имотите се
намират в ж. к.
„Бенковски”, на ул.
„Търговска” №81 и в
местността „Червен
баир” и са с обща
площ от 720 дка. Намерението на общината е да използва
имотите за осъществяване на жилищно строителство,
оптимизация на инфраструктурата, изграждане на търговски
центрове, зони за отдих на населението и за комплексно
обществено обслужване.
Връщането на бившите военни имоти е голям успех за
Ямбол, който идва след близо тригодишни усилия на кмета
Георги Славов да реши този дългогодишен проблем. За пръв
път имоти, собственост за Министерството на отбраната, които
са с отпаднала необходимост за армията, се предоставят на
общината. Ямбол е град-община и изпитва острата нужда от
терени както за жилищно строителство и благоустройство, така
и за привличане на инвестиции.

Пълно съдействие за мащабната инвестиция
на „Тошиба”
Община Ямбол оказа пълно съдействие в подготвяния
мащабен проект на Тошиба за изграждане на соларна централа
в землището на града. Това заяви кметът Георги Славов по
време на традиционния си брифинг с представители на
медиите. Той уточни, че става въпрос за частна инвестиция,
като от страна на община Ямбол всички административни
процедури, включително и издаването на строителното

разрешение за изграждане на
фотоволтаична електрическа
централа са решени в найкратки
срокове.
Кметът
изтъкна, че подходът към
голямата японска корпорация
е като към всеки, проявил
инвестиционни намерения - и
най-малкият проблем да бъде
решаван максимално бързо.
Парцелите, отредени за електроенергийно производство се
намират западно от Ямбол по пътя за село Безмер. Теренът е на
площ от близо 300 дка. Съоръжението ще бъде с мощност 10
мегавата.

Разчистване на нерегламентирани сметища
Над

200
тона
едрогабаритни
битови
и
строителни
отпадъци
са
извозени
от
нерегламентира
ни сметища на
територията на
община Ямбол
през периода от
март до края на юли. Разчистени са повече от 100
микросметища във всички райони на града. Те се отстраняват
поетапно от фирмата, която извършва почистването на
общината.
Ямбол е една от общините, които се справят успешно с
този проблем, коментира кметът Георги Славов. Той изтъкна
като положителен фактът, че се засилва гражданският контрол
върху проблема, предвид многобройните сигнали за локални
замърсявания от граждани. За нерегламентирани сметища
контролират и служителите от Секторът за превенция и
опазване на обществения ред.
През месец август са констатирани микросметища,
получени в резултат на изхвърляне на смесени строителни и
битови отпадъци в района на околовръстен път ЮГ, в
отсечката между бл.20 в кв. „Райна княгиня” и бл.10 в

„Бенковски”; път за село Безмер, преди разклона за м. „Новите
лозя”.
В община Ямбол няма сметища с наличие на отпадъци,
опасни за живота и здравето на хората.

Перспективи за развитие на туризма
Успешното
реализиране
на
проекта спомогна да
се
изгради
мост
между
община
Ямбол и провинция
Катания
Италия.
Това обобщи доц.
Соня
Милева,
ръководител
на
проекта
„Добрите
практики
на
провинция Катания – стимул за община Ямбол в развитието на
туризма”. Проектът е с водеща организация Българската
асоциация на туристическите агенции и има за цел
популяризиране на добрите практики на италианската
провинция в областта на туризма, както и възможностите за
прилагането им на територията на Ямбол.
Заключителният етап на проекта бе двудневна визита на
български туроператори, които се запознаха с туристическите
атракции в Ямбол. Сред гостите са и Джузепе Пагано – шеф на
кабинета на президента на провинция Катания, както и
Емануела Панке - експерт Регионално развитие и развитие на
туризма в сицилианската провинция. Обсъдени бяха
възможностите за развитие на културен, исторически и градски
туризъм, с цел популяризиране на Ямбол като туристическа
дестинация, а не акцентиране върху конкретен обект.

Именно в
посока
разработване
на
туристическа
дестинация
провинция
Катания има
богат
опит.
Сред добрите
примери са и
начинът
на
взаимодейств
ие
между
местната власт и бизнеса за рекламиране на локалните
туристически атракции, самото организиране и изграждане на
интерактивни музеи и възстановки. Конкретен пример за
Ямбол, предвид амбицията за изграждане на Музей на бойната
слава, може да бъде и интерактивният военен музей в Катания.
Той е посветен на дебаркирането на съюзническите войски в
заключтелния етап на Втората световна война.
Утре в София ще се проведе финалната конференция по
проекта. В заключителния му етап се предвижда още и
създаването на интернет страница и разпространение на
рекламна брошура. В хода на проекта между община Ямбол и
провинция Катания бе подписано споразумение за
сътрудничество. Община Ямбол ще получи и разработен
проект за стратегия за развитие на туризма, изграден на база
богатия опит на италианската провинция.

С имен ден през септември
Повече от 1200 жители на община Ямбол ще отбележат
имен ден през септември. Поредицата започна още в първия
ден на последния летен месец. Тогава празнуваха 199 мъже с
име Симеон, както и 21 с Моньо. Дамите са представени от 6
Симионка, 13 Монка и 4 Мона. На 5 септември е денят на свети
пророк Захария и праведна Елисавета. В Ямбол името на
пророка носят 11 мъже. Две жени са Захаринка, а други 25
Елисавета. На Кръстовден – 14 септември, повод за празник
имат 81 ямболлии с име Кръстьо. Също толкова са и носещите
име Кръстина. Именниците допълват 46 жени, които по
документи се зоват Кръстинка.

Най-много са празнуващите в
деня на светите мъченици Вяра,
Надежда, Любов и майка им София.
Името Вяра в Ямбол се среща 45 пъти,
а Вярка – 11. Надежда се казват 267
дами, други 123 – Надя. Най-голямо е
разнообразието при кръстените на
Любов. Тук са Люба, Любка и Любена,
представени съответно с 32, 89 и 1
жителки на Ямбол. Любов се казват 20
дами, компанията допълват Любомира
– 16 жени и Любослава – 2. При
мъжете най-много са с име Любомир –
123, следват Любен – 55 ямболлии, Любо – петима, както и
трима с име Любослав. Името София се среща 136 пъти.
Имената Софийка и Софка – съответно 27 и 22 пъти.
Именните дни през септември завършват на 25, когато
повод за празник имат носещите име Сергей. В Ямбол са
регистрирани 26 жители с това име.

Почит за Съединението
Община Ямбол организира
тържествено честване на 125
години от Съединението на
Източна Румелия с Княжество
България.
Празничната церемония ще
се състои на 6 септември от
10, 30 часа пред паметника
на
Георги
Дражев
и
загиналите за национално
освобождение
/до
хотел
„Тунджа”/.

