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Бугарске у Нишу

конзула

Градоначелник Ниша проф .др Зоран Перишић примио је данас у Градској
кући новог бугарског конзула у Нишу Едвина Сугарева.
У срдачном разговору градоначелник је пожелео добродошлицу новом
конзулу и пожелео успешан рад на овој дипломатској функцији.
Србија и Бугарска имају добру сарадњу ,а оно што је веома важно је
чињеница да је на располагању обема државама 34 милиона евра из ИПА
пројеката прекограничне сарадње, али је поред тога и приоритет повезивати
привреднике обе земље.
Нови бугарски конзул, рекао је да ће учинити све да ионако добре односе
Србије, Ниша и Бугарске, додатно унапреди.
Едвин Сугарев је у својој дипломатској каријери био амбасадор Бугарске у
индији и Монголији. Био је и лидер парламентарног Националног покрета
Екогласност, а пре промена у Бугарској учествовао је и у дисидентским
демонстрацијама против некадашњег комунистичког лидера ове земље
Тодора Живкова.

Радови на Тргу Републике и
Патријарха Павла
Градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић обишао је радове на Тргу
Републике и Тргу Патријарха Павла.
У току су припремни радови на поплочавању Трга Републике и тротоара
испред зграде Скупштине града Ниша у Улици Николе Пашића.
Простор ће бити поплочан „бехатон“ плочама. Укупно 3500 метара
квадратних површине од чега Трг Републике 2000, а тротоар испред зграде
Скупштине 1500 метара квадратних. Извођач радова је предузеће „ЦД ХИС“.
Вредност уговорених радова је 9,5 милиона динара
Радови су планирани Програмом уређивања грађевинског земљишта за
2016.годину. Трг Патријарха Павла У току су радови на извођењу радова на

уређењу Трга Патријарха Павла у Нишу. У склопу радова биће скинута
комплетна постојећа конструкција и постављене бетонске плоче типа „Ројал“
четвртасте на површини од око 3000 метара квадратних.
Бетонске плоче ће бити постављене у белој, бордо и црној боји, како би се
што природније уклопиле у постојећи амбијент. Бетонске жардињере и даље
остају са постојећим зеленилом. Вредност радова на уређењу Трга
Патријарха Павла је око 7,5 милиона динара.
Радови су планирани Програмом уређивања грађевинског земљишта за
2016.годину. Изувођач радова је предузеће „Архибет“ ДОО из Ниша. Рок за
завршетак радова је 60 радних дана.

Субвенције за боравак деце у
приватним вртићима
Град Ниш потписао је са власницима приватних вртића који испуњавају
услове , уговоре о субвенционисању боравка деце у приватним вртићима.
Субвенционисање дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији
је оснивач друго правно или физичко лице врши се на основу Одлуке о
накнади дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је
оснивач друго правно или физичко лице.
У циљу реализације ове Одлуке потписан је Уговор између Града Ниша и
приватних предшколских установа „Меда“, „Маза“ и „Дечији кутак“, којим се
ближе регулишу међусобна права и обавезе.У овај програм планира се и
накнадно укључење приватне предшколске установе „Сунце“.
За радну 2015/2016 годину у буџету Града Ниша за ове намене предвиђено је
30.000.000 динара што ће покрити трошкове боравка око 270 детета.Право
ће се признавати родитељима на основу поднетог захтева уколико су
испуњени услови предвиђени поменутом Олуком.
Услови за остваривање права дефинисани су уговором и осим стандардних
личних података важно је рећи даће моћи да конкуришу они родитељи чији
укупни приходи породице остварени у месецу децембру 2015.године нису
већи од 30.000 динара по члану породице.
Захтеви за остваривање права подносиће се у Управи за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту.

