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БЮЛЕТИН

АКЦЕНТИ
Приоритетите в бюджет 2010
Приоритетите
Развитие и модернизация на инфраструктурата – това е едни от
в
Бюджет 2010 ключовите приоритети в проекта за бюджет 2010 на община Ямбол.
Проектът бе представен от кмета на община Ямбол Георги Славов и
неговия екип, и подложен на публично обсъждане пред повече от 100
●●●
представители на институции, общински съветници и граждани.Сред
приоритети на бюджет 2010 са още: повишаване качеството на
Борба със
предлаганите от общината публични услуги; разширяване обхвата и
зимните
подобряване на качеството на социалните услуги; инвестиране в
условия
създаването на нови проекти, като основа за привличане на
допълнителни средства; успешно управление на одобрените проекти.
●●●
Проекът за бюджет на общината е в размер на 44,393 млн. лева
при 35, 650 млн. лева за
Нова
2009г., от тях – собствени
социална
приходи – 17,350 млн. лева,
инициатива
банков кредит – 5 млн.лева,
преходен остатък – 2, 925
●●●
млн. лева и държавни
трансфери -19,110 млн.
Облекчение
лева
за
Инвестиционната
пенсионерите
програма
на
Община
Ямбол по предложения
●●●
разчет за 2010 г. е подчинена на приоритетите залегнали в
Общинския план за развитие 2007 – 2013 г. и е насочена към
Оптимизиране решаване на проблемите на гражданите и бизнеса. Общият размер на
на млечната предвидените капиталови разходи е 8 592 015 лева. Основните
разходи в капиталовата програма за 2010 г. са предвидени за основен
кухня
ремонт на улични платна и тротоари. Това са най-честите
предложения на гражданите, бизнеса и един от приоритетите в
●●●
плана за развитие. Според кметът на общината Георги Славов,
визията на общината е за постъпателна рехабилитация на уличната
мрежа, чрез основни ремонти на улици, което е значително по-скъпо
решение на проблема, но ще има траен и видим ефект, вместо
годишното кърпене на дупки. Инвестициите на община Ямбол ще се
реализират в зависимост от изпълнението на програмата за

разпореждане с общинско имущество. Проектът за бюджет 2010 на
община Ямбол e внесен за одобрение в общинския съвет.

Борба със зимните условия
Шест
машини
почистват, опесъчават и
разпръскват луга по
ямболските улици. В
борба
със
зимните
условия действат един
грейдер,
два
пясъкоразпръсквача, два
камиона за разпръскване
на луга и една верижна
машина
с
гребло.
Обхванати са всички предварително начертани по договора за зимно
поддържане маршрути, като наред с възловите пътни артерии се
почиства и във второстепенните маршрути – по кварталите на
Ямбол.
До ранния следобед бяха почистени до асфалтовто покритие
основните маршрути, като фирмата която отговаря за зимното
поддържане – СК „Път Строй „Инвест” ООД продължава да работи.
Акцентира се на възловите участъци и местата, където съществува
опасност от образуване на заледени зони.
Първите машини са започнали почистване малко след 22 часа. До
полунощ всичките шест са били включени в акцията и почистването
не е спирало от тогава. До момента по улиците на Ямбол са
разпръснати 15 тона луга и близо 30 тона пясък.
С всичката налична техника и хора работи и дружеството,
отговарящо за ръчното почистване – на пешеходните зони. Малко
след обяд бяха почистени значителни територии по централната
градска част – около институциите, в градския парк, по автобусни
спирки и други пешеходни зони.
Почистването на прилежащите територии към жилищни сгради и
търговски обекти е грижа на собствениците и наемателите на
съответния обект. Почистването е регламентирано с Наредба № 1.за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на
община Ямбол и за нарушаването на разпоредбата се предвижда
парична санкция.

Нова социална инициатива

. „Услуги за социално включване на хора с увреждания и самотн
живеещи в община Ямбол" е поредният социален проект, разработен о
общинската администрация. Той е внесен за финансиране пре
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.Стойността н
проекта е 199 922 лева. Услугите заложени в проекта се отнасят д
дейностите „ Социален асистент
и „Домашен помощник”.Той
насочен към деца и възрастни
различни
видове
трайн
увреждания, чийто ограничени
от здравословен характер г
поставят
в
изолация
невъзможност
сами
д
организират социалния си живо
и битово ежедневие; Възрастн
хора със здравословни проблеми
Самотно живеещи хора, при които поради различни причини о
здравословен характер, самообслужването им е затруднено. Основнат
цел е да се подобри качеството на живот на хората с трайни увреждани
и самотно живеещите като им се предоставят грижи в семейна среда
Сред целите на проектното предложение е и насърчаване н
професионалното развитие на майките, които отглеждат деца
увреждания. С реализацията на проекта ще се разкрият нови работн
места в сектора на социалните услуги. С него ще се осигури подкрепа н
69 нуждаещи се от тези социални услуги жители на общината. Проектъ
е по ОП „ Развитие на човешките ресурси”,Схема за предоставяне н
безвъзмездна финансова помощ „Грижа в семейна среда за независимос
и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотн
живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник
фаза 3.

Облекчение за пенсионерите
Пенсионерите в Ямбол ще
получат намаление на картите за
една линия в градския транспорт,
ако бъде прието предложението на
общинската
администрация.
В
проекто-бюджета на общината за
2010 г. са заложени 10 000 лв. за
субсидиране
на
картите
за

пенсионерите с 2 лева. Предложението за този социален разход е в
резултат на множество постъпили искания в общината, обясни зам.кметът Надя Данкинова. Това е и един от най-често поставяните
въпроси от пенсионерите при срещи с кмета Георги Славов. Другата
инициатива в областта на социалната област е целево подпомагане
на организациите, които представляват хората в неравностойно
положение.

Оптимизиране на млечната кухня
Да
бъде
проектирана и
изградена кухня
–
майка
за
детските ясли в
сградата
на
детска млечна
кухня,
предвижда
с
новия проект за
бюджет
ръководството
на
община
Ямбол. За целта
са необходими средства за основен ремонт в размер на 55 000 лв. –
основно за изграждане на модерна вентилационна система,
оборудване - в размер на 68 000 лв. и закупуване на специализиран
автомобил за разнос на храната – 25 000 лв. След реализация на
преустройството ще бъдат закрити всички кухни в детските ясли и
ще останат само помещения за разливане, миене и стерилизиране на
съдовете за хранене. Повод за тази инициатива е, че всички детски
ясли в Ямбол се нуждаят от ремонти и подмяна на остарялото
кухненско оборудване, което би струвало много пари на общината.
При наличие на ремонтирана и добре оборудвана млечна кухня и с
оглед оптимизиране на разходите се предлага подобно
преустройство. Целта е подобряване качеството на услугата и
уеднаквяване храненето на децата във всички ясли.

