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АКЦЕНТИ
Тласкателят пред завършване
Тласкателят
пред
завършване

Две седмици са необходими
за довършителните дейности по
●●●
новия тласкателен водопровод
на Ямбол. Те обаче могат да
Проект за нова
бъдат приключени само при
социална
подходящи
климатични
услуга
условия, тъй като снегът,
влагата и ниските температури
възпрепятстват
строителните
●●●
работи.
Дружеството
има
За ефективно готовност да започне работа веднага щом времето позволи това. В
момента продължава доставката на необходимите материали и части,
жилищно
строителство както и подготовката за дейностите, които предстои да се извършват.
Същевременно в МРРБ е внесена за съгласуване документация, която
също е част от процеса по финализиране на обекта. Макар че цялото
●●●
трасе на новия водопровод е изградено, той не може да бъде пуснат в
експлоатация преди завършването и на последния детайл, от който
Пазар на
зависи бъдещата му работа. Община Ямбол е в постоянен контакт с
мартеници
фирмата изпълнител, МРРБ, проектанта и строителния надзор и прави
всичко, което зависи от нея за довършването на водопровода, въпреки
●●●
обективните причини за забавянето.
Премиера на
Митко Щерев в
Ямбол

Проект за нова социална услуга

Център за настаняване от семеен тип да бъде разкрит в рамките на
Комплекса за социални услуги, който ще бъде изграден в бившето
училище „Страшимир Кринчев”. Тази идея е в основата по поредния
Авторитетно
социален проект на община Ямбол, който бе внесен за разглеждане и
жури на
одобрение в края на миналата седмица. Проектното предложение „В
„Кукерландия” моя нов дом” кандидатства за финансиране пред Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”,по схема за бeзвъзмездна помощ
„Социални услуги за социално включване”, компонент „Социални
●●●
услуги за деца в риск”. Общата цел е подобряване качеството на живот
на деца в риск, чрез развитие на резидентна форма на услуга – Център
●●●

за настаняване от семеен тип. Продължителността на проекта е 14
месеца, като от новата социална услуга ще се ползват 12 деца на
възраст от 6 до 12 години, настанени в дом „Юрий Гагарин”.
Предвижда се центърът да бъде изграден в рамките на първите пет
месеца от проекта и да функционира в продължение на 9 месеца. С
новата услуга ще се постигне интеграция на трайно
институционализирани
деца в средата на
техните
връстници.
Предвижда
се
посещение на масови
детски
градини,
училища,
спортни
мероприятия. Ще се
прилага нов, устойчив,
комплексен подход за
повишаване качеството
на живот на децата,
лишени от родителски
грижи. За целта част от
дейностите предвиждат психологическо изследване и създаване на
профил на децата, както и обмяна на опит с общини с добри практики –
Стара Загора, Пловдив. Проектното предложение „В моя нов дом” е на
стойност 248 521, 17 лв. Партньор на община Ямбол е младежката
организация ИМКА от Габрово.

За ефективно жилищно строителство
Първа среща на партньорите
по
международния
проект
«Градове с устойчива жилищна
политика», в който е включен и
Ямбол, ще се състои тази
седмица във Франция. В
срещата ще участват зам.кметът Иван Кърцъков и
координаторът
по
проекта
Мария Паспалджиева. Проекът
е одобрен за финансиране по
програма URBACT ІІ, на стойност 75 000 евро. Водеща организация е
френския град Еширол /на снимката/, като партньори наред с Ямбол са
още три града- Бридженд/Уелс/, Франкфурт /Германия/ и Птолемаида

/Гърция/. Фокусът на проекта е насочен към устойчиво обновяване на
жилищните сгради като се създадат критерии за ефективно жилищно
строителство. Това ще се постигне чрез обмяната на добри практики и
опит между партньорите по проекта. Ще бъдат създадени и местни
групи за подкрепа с участието на строители, архитекти, собственици на
сгради, енергийни специалисти, доставчици на строителни материали,
институции и др. Целта е да се изготвят специфични индикатори за
качество, за да се постигне устойчиво обновяване на жилищните
сгради в Европа. До месец май, когато приключва първата фаза на
проекта, ще бъдат проведени срещи във всяка една от общините партньори. Предвижда се създаването на интернет страница за работа в
групи в реално време. Работните групи трябва да изготвят
експериментални проекти, за чиято реализация ще се кандидатства за
финансиране във втората фаза на проекта

Пазар на мартеници
От днес започва приемането на
документи на желаещите да участват в
традиционния базар на мартеници, който
община Ямбол организира ежегодно в
последните
дни
на
февруари.
Тазгодишният базар ще се проведе от 15
февруари до 3 март, като мартеници ще
се продават както в централната градска
част – улиците „Търговска”, „Раковски”,
така и по кварталите на града. В базара
могат да участват производители на
мартеници и всички фирми, регистрирани по Търговския закон.
Таксите за участие са 1 лв / кв.м на ден – за централната градска част и
0, 90 лв. / кв. м. на ден за продажба по кварталите. Три лева струва
пропускът за лек автомобил за зареждане със стока. Молбите за
участие се подават в Центъра за административни услуги на община
Ямбол, като те трябва да бъдат придружени от лична карта и актуално
удостоверение за вписване в Търговския регистър на лицето /
фирмите/. Разрешителни ще се издават по реда на подаване на молбите,
а таксите се заплащат веднага с подаването на документите.

Премиера на Митко Щерев в Ямбол

Премиерата на сборен диск с
филмова музика на Митко Щерев,
който излиза тази година, ще се
състои в събота в Синия салон на
читалище „Съгласие”. Той ще бъде
представен от самия автор, който е
роден в Ямбол. Известният
български композитор ще изнесе
концерт съвместно с камерен
ансамбъл „Дианополис” с диригент
Илиана Илиева. Създателят на
„Диана експрес” и ансамбъла ще
изпълнят както най-популярните си
произведения
от
незабравими
български филми –
„Осъдени
души”, „Адаптация”, така и музика
към новите филми „Мъж за
милиони”, „Принцът и просякът”.
Паралелно с концерта ще се състои и премиера на книгата на Митко
Щерев „Забравих си часовника на пианото”. Тя ще бъде представена
от писателя Христо Карастоянов. Творческата вечер се реализира с
подкрепата на община Ямбол, нейното начало е от 18.00 часа на 6
февруари.

Авторитетно жури на «Кукерландия»
Авторитетно жури от
изявени наши етнолози и
фолклористи ще оценява
представянето
на
участниците в тазгодишния
маскараден
фестивал
„Кукерландия – Ямбол”.
Председател на журито ще е
проф. д-р Георг Краев –
директор
на
програма
„Фолклорни изкуства” в Нов
български
университет.
Членове са Иглика Мишкова – етнолог в Етнографски институт с
музей при БАН, Румяна Данова – етнолог в Етнографски институт с

музей при БАН, ст.н.с. І ст. Николай Ников – главен асистент по
фолклористика в СУ „Св. Климент Охридски” Крум Георгиев –
председател на Обществото за фолклор, както и Петър Димитров –
хореограф, главен художествен ръководител на Професионален
фолклорен ансамбъл „Тунджа”,
Динка Георгиева – уредник в
Регионален исторически музей – Ямбол. Тази година наградният фонд
е увеличен с 1 000 лв. и възлиза общо на 5 хил. лв. Носителите на двете
големи награди на организаторите – общините Ямбол и „Тунджа” ще
получат по 500 лева. Класираните на първите места за цялостно
представяне на маскарадните групи ще получат по 300 лв. Освен
колективните награди, се предвижда да бъдат раздадени и
индивидуални призове – за оригинални маски, за персонажи, за наймлад и най-възрастен участник.
„Кукерладия – Ямбол” 2010 година ще се проведе на 27
февруари от 10 часа на площада пред община Ямбол. Първите групи
вече са потвърдили участие. По традиция това са идващите от поотдалечените области маскарадни групи, главно от Пернишкия край.

