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АКЦЕНТИ
СПООР контролира ефективно
СПООР контролира
ефективно

835
наказателни
постановления на обща
стойност 21 740 лева са
●●●
съставени за нарушения,
констатирани
от
Над 330 клиенти
служителите на сектор
на ден в
СПООР, от създаването
административния
на звеното през юли
център
миналата година. Те са за
установени нарушения
●●●
по наредба № 1 на
община
Ямбол.
Културните дейци Наредбата регламентира
искат редуциране спазването
на
на наградите за 24 обществения ред, организацията на транспортното обслужване и
май
безопасност на движението, търговската дейност, отглеждането
на животни, опазване на чистотата и добър приветлив вид.
Мобилните екипи контролират и неправилното паркиране в
●●●
Ямбол. От края на ноември 2009 г. те налагат глоби с фиш по
Закона за движение по пътищата. Най–често срещаните
В очакване на
нарушения са паркиране на прилежащи тротоари на детски
„Странджа”
градини и несъобразяване с пътните знаци. Наложените глоби с
фиш са 206 - на стойност 4 120 лева. От тях са платени над 100,
●●●
за събиране на останалите ще се пристъпи чрез публичен
изпълнител. На този етап, за неправилно паркиране се
контролира преимуществено ЦГЧ – ул.”Кабиле”, „Ал.
Стамболийски”, „Бузлуджа” и „Димитър Благоев”, като
постепенно ще се премине и към кварталите. Служителите от
СПООР извършват проверки и по сигнали на граждани.
Постъпилите оплаквания са основно за причиняване на шум,
незаконно строителство, нерегламентирано отглеждане на
селскостопански
животни,
междусъседски
отношения,
нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и др.
Секторът „Превенция и опазване на обществения ред” бе
създаден
като
структура
в
рамките
на
дирекция
„Административен контрол”. Звеното разполага с 3 автомобила,

13 служители, а в екипите участват още 6 служители на
вътрешното министерство, след сключен договор с МВР.
Мобилните екипи осъществяват 24 часов контрол. Те извършват
обходи в Градския парк и парк «Боровец», жилищните
комплекси, обходи по маршрути за детски заведения. Мобилните
екипи участваха в съвместни проверки с РУ на МВР за незаконна
сеч, за предотвратяване на скандали и сбивания в нощни
заведения. Те подпомагат и охраната на масови мероприятия.

Над 330 клиенти дневно в административния
център
Рекордно
висок
брой,
общо
582–ма
обслужени
клиенти
в
Центъра
за
административн
и
услуги
в
община Ямбол
отчита
системата
за
управление
и
насочване
на
потока
от
клиенти на 28
декември 2009
г. Това е близо два пъти повече от обичайния средно дневен
поток. Между 500 и 550 души дневно са преминали през
Центъра в дните между Коледните и Новогодишните празници.
През последното тримесечие на миналата година са обслужени
общо 24 500 човека. 43 на сто от тях са ползвали услугата –
плащане на местни данъци и такси. Над 80 процента от
гражданите са обслужени в рамките до 10 минути. Системата
отчита неравномерен клиентски поток, което е една от
предпоставките за предизвикване на опашки.
Пиковият интервал за търсене на услуга в Центъра е от
11,00 до 12,30ч. В тази връзка кметът на общината Георги
Славов призовава гражданите по възможност да се съобразяват с
този натоварен времеви период, както и да се възползват от
удълженото работно време на Центъра. С цел улеснение на
гражданите бе въведено удължено работно време – до 18,00ч. на
Центъра за административни услуги, а от тази година той работи
и в събота – от 10,00 до 14,00ч. Вече са регистрирани и първите

обслужени клиенти в съботния ден – общо 13 души. Продължава
и процеса по създаването на фронт офиса в община Ямбол. 4 от
гишетата вече са универсализирани, като служителите извършват
всички видове услуги, включително и тези по гражданско
състояние и гражданска регистрация. Това е поредната стъпка на
администрацията към повишаване качеството на обслужването и
максимално улеснение на ползвателите, като се създадат поголеми удобства за тях.

Културните дейци искат редуциране на
наградите за 24 май
Да се намали броят на
наградите, връчвани по
повод 24 май. Около това
становище се обединиха
участниците
в
обществения съвет за
култура при обсъждането
на проекта за правилник
за наградите и отличията
на община Ямбол. Предвижда се наградата за образование и
наука да носи името на Ради Колесов. В проекта е залегнало да
се връчва по едно отличие за различните степени на образование
– начално, основно, средно, награда за цялостен принос, както и
за наука. За изкуство и култура ще се връчва само една награда.
Тя ще носи името на Жорж Папазов. В решението за сериозното
намаляване броя на отличията натежа мнението, че с многото
награди се обезценяват усилията на дадения професионалист или
колектив. По-малкото награди за сметка на това ще бъдат
подплатени с финансови премии.
С новия проект за правилник се регламентира и какво точно
ще представлява съответната награда – като пластична визия. В
допълненията, предложени от съвета за култура е решението да
се присъжда приз за гражданска доблест. Това ще става с
връчването на почетен знак „Герб на община Ямбол”. Гербът ще
се връчва не само от общинския съвет, но и от кмета – със
заповед, по повод важни събития или значими годишнини от
всички сфери на обществения живот., както и за проявена
гражданска доблест. Предложеният и гласуван от обществения
съвет за култура проект за правилник ще бъде внесен в
общинския съвет. На първото си за годината заседание
участниците в обществения съвет обсъдиха и подробностите
около годишния културен календар и приеха окончателния му
вариант.

В очакване на „Странджа”
Ямбол предлага най-добрите условия в страната за
организиране на силно международно боксово състезание, заяви
председателят на Българската федерация по бокс Марин
Димитров по време на визитата си в града. Той изрази увереност,
че предстоящият турнир „Странджа” ще премине на високо ниво
откъм организация, тъй като Ямбол доказа с европейското
първенство по бокс
за жени, че е
способен да се бъде
домакин на турнири
от
такъв
ранг.
Добрият опит, както
и ангажираността
на община Ямбол и
кметът
Георги
Славов са били в
основата
на
решението
домакинството на
61 – то издание на
турнира да бъде
дадено на Ямбол,
сподели още Марин
Димитров.
Той
допълни, че при
желание
и
възможност
от
страна на Ямбол,
градът ще получи без проблем домакинството и на следващата
година.
Предстоящият турнир обещава да е един от най-силните през
годината и генерална репетиция за европейското първенство.
При седмото си домакинство на „Странджа” Ямбол ще посрещне
пет от 11 – те действащи световни шампиони. Близо 150
участници – състезатели, треньори и официални лица, от 13
страни ще дойдат на тазгодишния турнир „Странджа”. Сред тях
личат имената на представители на водещите сили в световния
бокс – Куба, Русия, Казахстан, Франция и др. България ще бъде
представена от два състава, като освен националния тим, на
ринга ще се качат и осем представители на местните клубове „БК
„Диамполис”, БК „Ямбол” и БК „Априлец село Бояджик.
Организацията на турнира предвижда силно присъствие и
откъм специални гости. На „Странджа” ще присъства легендата

на световния аматьорски бокс Феликс Савон /на снимката/ от
Куба – носител на седем световни и три олимпийски титли.
Поканен е и най-успелият треньор – сънародникът на Савон
Алсидес Сагара. Предстои да потвърди визитата си и един от
тримата чужденци, удостоявани с приза „Странджа” Амир Хан,
който е действащ световен шампион сред професионалистите.
Очаква се официалното откриване на турнира да бъде на 17
февруари 2010 година и състезанието да продължи до 20
февруари.

ПОКАНА
Кметът
Георги
Славов
кани
гражданите на Ямбол, юридически лица,
представители на средствата за масово
осведомяване, ръководители на бюджетни
звена, на граждански сдружения, общински
съветници и други заинтересовани лица, да
вземат участие в публичното обсъждане
на отчета на Бюджета за 2009 година и
проекта за Бюджета за 2010 година.
Обсъждането ще се състои на 18
януари /понеделник/ в ритуалната зала на
„Обреден комплекс „ЕООД от 17, 30 часа.

