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ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

02 септември 2014 г.
- Община Пазарджик извърши пътно-ремонтни строителни дейности на
общински път - ІV-класна пътна мрежа PAZ1138 /І-8/ Пазарджик – Огняново –
Хаджиево. Изпълнител на дейностите е „Еко Хидро 90” ООД гр. Пазарджик.
Ремонтът включва машинно изкърпване и преасфалтиране на 17 500 кв. м и ръчно
изкърпване на 450 кв. м, в участъка от пътя гр. Пазарджик – с. Огняново. Ремонтът
е извършен през месец август и е на стойност 371 хил. лв. от републиканската
субсидия на Община Пазарджик;

- 697 854 лв. са общо изразходваните средства за ремонтни дейности и
обзавеждане на общинските училища и обслужващи звена при подготовката на
новата учебна година. От тях 324 286 лв. са заделили учебните заведения от
собствения си бюджет, за 8 244 лв. са извършени ремонти от собствени приходи –
наеми и дарения. Община Пазарджик е вложила в строително
-монтажни
дейности и обзавеждане на общинските училища и обслужващи звена средства в
размер на 265 324 лв.

432 615 лв. са изразходваните средства в ремонтни дейности и обзавеждане на
общинските детски градини. От тях 192 182 лв. са заделили детските заведения от
собствения си бюджет, за 41 195 лв. са извършени ремонти от собствени приходи –
наеми и дарения. Община Пазарджик е вложила в строително-монтажни дейности и
обзавеждане на общинските детски заведения средства в размер на 199 238 лв.;
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- Като част от подготовката за началото на учебната година Община Пазарджик
организира
възстановяване и освежаване на вертикалната и хоризонтална
маркировка около училищата и натоварените пътни артерии. Дейностите ще се
извършват по график от 08.09. до 13.09.2014 г. от служители на БМ „Паркинги и
охрана”. В срок до 15.09.2014 г. ще бъде положена пътна маркировка и на
входно-изходните артерии, обслужващи Автогара Пазарджик;

- За своя първи учебен ден всеки първокласник от общинските училища ще
получи като подарък от община Пазарджик книжката „Моята родина България”. В
помагалото са събрани текстове, които трябва да разкрият пред най-малките
значими факти от историята на България, поднесени по интересен за възрастта
начин. Очакваният брой на първокласниците за учебната 2014/2015 г. на
територията на община Пазарджик е 1 200, а общата стойност на книжките е 5 040
лв.;
- Община Пазарджик е организатор на първия по рода си Плюс Фестивал,
който ще се проведе на 12-14 септември 2014 г. В рамките на фестивала за
публиката е подготвена впечатляваща програма от три стила в три поредни дни, на
две сцени. В програмата са наредени общо
43 изпълнения с над 80 участници.
Специално за Фестивала от чужбина пристигат 6 изпълнители от Великобритания,
Италия, Полша, Сърбия, Македония и Румъния. Самият фестивал ще се случва на
две места – дневните дейности се разполагат на пл. „Константин Величков”, а
вечерните концерти - в парк остров „Свобода“. На дневните сцени ще се изявяват
местни изпълнители, гостуващи танцови групи ще споделят опит в специално
организирани занимания, готвачът Лео ще приготви вкусни ястия за зрителите, а
всички останали спокойно ще релаксират в построената специално за фестивала
„Лаунч зона“. Фестивалът предвижда зони за настолни игри и свободно четене в
събота и неделя след 11:00 часа.

В късния следобед на 12-ти септември от „Тортата“ към „Острова“ потегля
музикално шествие, в което ще се включат всички български и чуждестранни
изпълнители, а вечерните концерти с място на провеждане „Острова” ще очакват
гражданите на града всяка вечер (петък, събота и неделя) от 19:30 часа. Там
феновете ще се срещнат с най-обичаните имена на съвременната българска музика
като: Графа, Михаела Филева, Дичо, Поли Генова, Дивна, Прея, Били Хлапето и 100
кила.
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Това е първо издание на Фестивала, зад което застават група ентусиасти,
подкрепени от Община Пазарджик. Плюс Фестивал е поредната инициатива, с
която Община Пазарджик отново засвидетелства утвърждаването на ценностите
на културното и музикално разнообразие
и с която
предоставя възможност на хиляди младежи от цялата пазарджишка област да се
забавляват активно и да създадат нови контакти, както предполага и самото име на
Фестивала;

- На 19.09. /петък/ от 11.00 ч. в парк остров „Свобода” ще бъде открита
скулптурната композиция „Приказна разходка” с автори Марин и Светозара
Кузеви. Културно-образователният парк се състои от 11 скулптурни елементи,
които представят основни образователни понятия, в цвят и форма, както и любими
на децата приказни герои – Червената шапчица, Пепеляшка, Пипи Дългото
чорапче, Ян Бибиян, Малкият принц и Мъдрият бухал – символ на мъдростта и
познанието. Ансамбълът е насочен към деца в най-ранна възраст, подрастващи,
учители, родители. Авторите търсят образователен ефект, който е постигнат с
атрактивна визия. Композицията включва изображения на основни времеви и
пространствени понятия – компасът, земното кълбо, картата на България,
часовникът, слънчевата система, с които всеки един от приказните герои е свързан
смислово. В миниприказния парк ще бъдат поставени пейки и ще бъдат изградени
каменни алеи, които ще улеснят достъпа до фигурите и в същото време ще
осигурят опазването на тревните площи;
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