Новини за общините
02.11.2015г.
24 часа
Две села в Кърджалийско останаха без кметове и след балотажа
02.11.2015 13:36;
Две села в Кърджалийска област не успяха да изберат кмет и на балотажа,
защото кандидатите получиха по равен брой гласове.
"Предложихме на ЦИК провеждането на нови избори в с. Самокитка", заяви
председателят на общинската избирателна комисия в Кирково Стефан
Радионов. Той поясни, че в селото са гласували 104 избиратели, а двамата
кандидати - Ембие Хюсеин от ДПС и Хюсеин Хаджъбекир са получили по 52
гласа. Според Стефан Радионов най-вероятно избори в Самокитка ще могат
да се проведат след 2-3 месеца.
Аналогична е ситуацията в крумовградското с. Черничево. Там кандидатите
на БСП Асен Гуджев и на ДПС Иван Иванов са получили по 115 гласа.
Невалидните бюлетини, намерени в урната са били 3.
24 часа
Станимир Радевски победи в община Павел баня с разлика от 39
гласа
02.11.2015 13:19
Общинската избирателна комисия в Павел баня обяви за победител на
балотажа за кмет на курортната община Станимир Радевски от обединение
"ВМРО-БНД", Българска социалдемокрация, РБ и АБВ, който получава
четвърти пореден мандат да управлява. Разликата между него и опонента му
от ДПС Иса Бесоолу е едва 39 гласа, която най-вероятно ще бъде повод на
щаба на Бесоолу да обжалва резултата в съда. От там са подали няколко
жалби до общинската избирателна комисия, в които твърдят, че вотът за
Радевски в много от бюлетините е отбелязан не с чавка или кръстче, както
повелява Изборният кодекс, а по друг начин, което ги прави невалидни. В
същото време, пак според ДПС, техни бюлетини, отбелязвани по същия
начин, не са признати за действителни. Недействителните бюлетини били
общо 212.
Общинската избирателна комисия е отхвърлила жалбите като неоснователни.
Разликата и на първия тур между двамата основни кандидати бе малка,
затова за балотажа се очакваше много по -голяма избирателна активност.
Това обаче не се случи - в неделя се явиха пред урните 69,16 процента от

хората с право на глас в общината, седмица по -рано активността беше 68
процента.
24 часа
Четирима нови
балотажа

кметове

на

общини

в

област

Пазарджик

след

02.11.2015 11:53
Кметът на Пазарджик Тодор Попов за пореден път смаза конкурентите си от
големите партии и спечели трети мандат като независим кандидат.
При рекордно ниска избирателна активност за Пазарджик -34.15%, на
балотажа Попов събра 58.98% от гласовете на избирателите, а опонента му
от ГЕРБ Найден Шопов - 41.02 процента.
В същото време с нови кметове са вече общините Велинград, Пещера,
Стрелча и Ракитово, след втория тур на изборите. Във Велинград кандидатът
на ГЕРБ д-р Костадин Коев ще управлява курортната община през
следващите 4 години. Той победи с 56.03% досегашния кмет Иван Лебанов,
независим с подкрепата на БСП, за който гласуваха 43.97% от избирателите.
Николай Зайчев от ГЕРБ е новият кмет на Пещера. Той спечели балотажа с
52.29% срещу кандидата на БСП Йордан Младенов, чийто резултат е
47.71%.
Новият кмет на община Стрелча е Стойно Чачов от АБВ, който събра 53.17%
от вота. Досегашният кмет на Стрелча Иван Евстатиев загуби на втория тур с
резултат 46.83 процента. В община Ракитово ще управлява Костадин
Холянов от "Екогласност". Той спечели балотажа с 54.02% срещу досегашния
кмет Любомир Петков от ГЕРБ, който събра 45.98% от гласовете на
избирателите.
В Белово втори мандат спечели досегашният кмет Костадин Варев от
Народен съюз, който бе избран с 52.48% . За опонента му Васил Савов от
ГЕРБ гласуваха 47.52% от избирателите.
24 часа
Във врачанското с. Софрониево ще гласуват на трети тур
02.11.2015 11:20;
За трети път ще гласуват на местни избори жителите на с. Софрониево във
врачанската община Мизия. И балотажа в неделя не успя да излъчи кмет
след като претендентите получиха равен брой гласове.
Двамата кандидати - Теменужка Желязкова от ВМРО-БНД и Павко Маринов
от НДСВ/РБ имат по 403 гласа от действителните бюлетини. Затова

единствено в Софрониево от Врачанска област ще има трети тур на 8
ноември.
24 часа
Реформаторите взеха и Добрич
02.11.2015 10:28;
От Общинската избирателна комисия в Добрич обявиха окончателните
резултатите при 100 на сто обработени протоколи от секционните комисии.
Кандидатът на Реформаторския блок Йордан Йорданов печели кметското
място с 50,61 на сто от гласовете. Детелина Николова от ГЕРБ, която бе
начело на Общината в продължение на три мандата, получи гласовете на 11
514 добричлии, което е 49,39 на сто.
На втория тур на местните избори в Добрич избирателната активност бе едва
28,84 на сто, съобщиха още от ОИК.
Кандидатът на БСП Тошко Петков печели изборите в община Добричка.
Валентин Димитров е новият кмет на Генерал Тошево. Той печели балотажа в
добруджанската община с 50,85 на сто срещу 49,15 на сто за Ивайло
Манушев от ГЕРБ.
Валентин Димитров от БСП спечели в Генерал Тошево. Досега той заемаше
поста главен експерт по финансите в общината. Живко Георгиев /БСП/ ще
бъде за пети мандат кмет на Тервел. Все още не са обработени всички
протоколи, но данните към момента показват преднина от около 1500 гласа в
полза на Георгиев пред опонента му Марияна Пасева от коалиция „За нов
Тервел”.
Кандидатът на БСП в Каварна Нина Ставрева спечели балотажа с 65.94 на
сто. Независимият кандидат Галя Иванова събра 34.06 на сто.
Труд
БСП запази само втората столица в Шуменско
02.11.2015 14:03
Пет от общо 10 общини в Шуменско вече са с кметове от ГЕРБ. Столетницата
запазва в региона само кметския стол във втората българска столица Велики
Преслав. ДПС имат кметове в 4 общини.
Областният център Шумен беше спечелен от депутатът от ГЕРБ и бивш
полицейски шеф Любомир Христов с 63,94%. Опонентът му от БСП Иван
Иванов взе 36,04%. Изразено в гласове - 15 280 срещу 8 611. Слаба
активност към 30% беляза денят на балотажа в Шумен. От 23 891 гласували,
се оказа, че 854 души са пуснали недействителни бюлетини. Победата на

Христов сбъдва призива на зам. лидерът на ГЕРБ Цветан Цветанов, който
призова в Шумен "Осем години стигат" по отношение управлението на БСП.
С кмет от ГЕРБ е и община Нови пазар - бизнесменът Ивайло Камаджиев,
който печели с 66,41% срещу опонентката си от ДПС Айсел Руфад.
В община Каспичан втори мандат спечели Милена Недева от ГЕРБ с 53,69%
срещу конкурентка от АБВ.
Другата гербаджийска община Смядово беше спечелена още на първи тур от
Иванка Петрова с 74,89%, която също започва втори мандат.
Изненадващо и община Никола Козлево, традиционно депесарска, е на ГЕРБ
още от първи тур с 54,7% на Ешреф Реджеб.
ДПС запази четири общини и ги спечели много убедително още на първи тур
- в Хитрино кмет остава Нуридин Исмаил/83,1%/, в Каолиново - Нида
Ахмедов /73,45%/, във Венец - Нехрибан Ахмедова/90,32%/, във Върбица Мердин Байрям/70,77%/.
За БСП като успокоение остава втората българска столица, където кметския
пост за втори мандат печели Александър Горчев. На балотажа тази неделя
той спечели 69,21% срещу зам. кмета си от първия мандат Мустеджан Шабан
от ДПС.
Първата българска столица град Плиска, който е към община Каспичан, ще
бъде ръководен от човек на Реформаторския блок - Тонка Начева /381
гласа/. Тя побеждава дългогодишният кмет Христо Илиев от ГЕРБ, който
искаше шести мандат.
Standartnews.com
Свикват общинските съвети на Лозница и Цар Калоян

16:05 ч./02.11.15
Двата местни парламента ще се съберат на първо заседание във
вторник
Два общински съвета в Разградска област ще се съберат за първото си
заседание 48 часа след края на изборния маратон в неделя. Със заповед на
областния управител на Разград Галина Георгиева във вторник са свикани
местните парламенти на общините Лозница и Цар Калоян, за да се
конституират новоизбраните общински съветници.
Кметовете на двете общини бяха избрани още на първи тур. В Лозница
градоначалникът Айхан Хашъмов ще управлява като кмет на ДПС четвърти
мандат, а съпартиецът му Даут Аляовлу ще поеме управлението в Цар
Калоян, където в последната година кметуваше с временен мандат, заради
избора на титулярния кмет за депутат от ДПС.
И в двата общински съвета ДПС доминира като първа политическа сила. В
17-членния местен парламент на Лозница партията на Лютви Местан е

представена с 12 съветника, а в Цар Калоян от всичките 13 съветника, 7 са
избрани с листата на движението.
Gradat.bg
Изграждат
Ларгото

многофункционална

зала

под

стъклените

куполи на

от 02.11.2015
Многофункционална зала ще бъде изградена под трите стъклени купола,
които се оформят в момента при Ларгото. Това съобщи зам.-кмет на
Столичната община д-р Тодор Чобанов.
По думите му новото културно пространство ще събира 400 зрители и в него
ще се организират тържества, спектакли, концерти, изложби и пърформанси.
То ще разполага с гримьорни, складови помещения, апаратна и други.
Финансирането на част от дейностите ще бъде извършено от Министерството
на културата, а останалата част от средствата ще бъдат осигурени от
Столичната община. Очаква се първите събития в новата зала да посрещнат
зрителите си през пролетта.
Идеята за изграждането на стъклените куполи е част от мащабния проект
"Античен културно-комуникационен комплекс "Сердика", който се финансира
с 16 млн. лв. по ОП "Регионално развитие". В момента на обекта са спрени
само консервационно-реставрационните работи, след сигнал на граждани, че
възстановяването на руините не отговаря на оригиналния им облик.
С изключение на реставрацията, останалите строителни дейности по проекта
продължават. В напреднал етап е строителството на трите стъклени купола,
през които ще се виждат част от археологическите руини по д земята.
Съоръженията са проектирани от инж. арх. Христо Генчев-син.
Куполите ще бъдат несиметрични и с неправилна геометрична форма, а
меките им овални повърхности ще наподобяват капки вода. В най-високата
си точка куполите ще са високи 2.10 м, а дължината им ще бъде 60 метра.
Височината им е умишлено занижена максимално, за да се осигури по голямо удобство на посетителите, наблюдаващи отгоре археологическите
разкопки.
Gradat.bg
Над 34 млн. лв. са инвестирани в интегрирания воден проект на
Стара Загора
от 02.11.2015
С изпълнението на интегрирания воден проект на Стара Загора завършва
целият канализационен цикъл на града и се решават напълно проблемите с

водоснабдяването и канализацията. Общата стойност на проекта, реализиран
по ОП "Околна среда", е 34 128 780 лв.
Около
27
км
е изградената, рехабилитирана и модернизирана
канализационна мрежа, реконструирани са над 2 км водоснабдителна мрежа
в града и близкото село Богомилово. Разширени са главни колектори и
отливен канал в централната градска част и кв. АПК, за преустановяване на
преливане и достигане на разредена вода до Градската пречиствателна
станция за отпадъчни води, което води до компрометиране на нейната
работа.
Изградена е канализацията на кв. "Кольо Ганчев", както и водоснабдяването
и канализацията на кв. АПК.
Изпълнител на СМР по проекта е Обединение "Воден проект Стара Загора", в
състава на което участват "Трейс Груп Холд" АД, "Пи Ес Ай" АД, "Водстрой
98" АД, "Инфраструктурно строителство" ЕООД.
През новия програмен период 2014 - 2020 община Стара Загора ще
кандидатства с проекти за цялостна рехабилитация и доизграждане на ВиК
мрежата в кв. "Лозенец", кв. "Голеш" и кв. "Дъбрава".
През септември т.г. стартира изпълнението на проекта за реконструкция и
разширение на 6.4 км разделна канализационна и 2.5 км водопроводна
мрежа в кв. "Самара 3" на стойност 4.750 млн. лв. Средствата са осигурени
от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната
среда – ПУДООС. В обхвата на договора е включен и етап I от
реконструкцията на Главен профил І-97 по ул. "Хан Тервел" от кръстовището
с ул. "Христина Морфова" до кръстовището с бул. "Цар Симеон Велики".
Главен изпълнител е Обединение "Самара 2015" на "Трейс Груп Холд" АД и
"ДК ИНФРА" ООД от София.
След завършване на ВиК проекта се предвижда асфалтиране и
благоустрояване на засегнатите улици, изграждане на нови улични трасета,
подмяна на бордюри и възстановяване на асфалтови настилки на всички
улици в кв. "Самара 3", което ще струва над 300 000 лв. на бюджета на
община Стара Загора.
БНР
Опан ще има своя аптека, обеща новият кмет Генчо Колев
публикувано на 02.11.15 в 16:13
Подобряването на здравното обслужване в община Опан е сред
приоритетите на новоизбрания кмет Генчо Колев.
Той пое ангажимент, че до два месеца там ще бъде отворена аптека, тъй
като за момента няма нито една работеща такава на територията на цялата
община.

За Радио Стара Загора той коментира, че основното направление, в което ще
работи е да подобри живота на самотно живеещите възрастни хора, каквото
е 80% от населението в общината.
Колев коментира, че се надява да бъде завършена и детската градина в
Опан, за която половината пари са били отпуснати от правителството на
Станишев, но към момента градината стои на груб строеж и общината е
принудена да плаща по 20 000 лева от собствения си бюджет за охраната й.
По думите на Колев изграждането на детската градина е било политическа
поръчка, тъй като градината е с капацитет за близо 100 деца, а реално в
общината те са три пъти по-малко.
Друг приоритет в работата на новия кмет на Опан ще е осъществяването на
директни транспортни връзки между отделните села в общината, защото сега
хората сменят по два автобуса, за да стигнат до общинска администрация
Опан.
През следващите 4 години общината ще търси възможност и за
кандидатстване по програми на ЕС в сферата на социалното подпомагане и
инфраструктурните проекти.
Генчо Колев, който до момента беше зам.-кмет в Община Опан спечели
изборите след балотаж с досегашния градоначалник Минчо Чавдаров от
БСП.
Колев се обяви за безпартиен и заяви, че ще подаде ръка на всички, които
искат да работят за бъдещето на Опан не зависимо от коя партия са.
В местния парламент БСП има 6 –ма общински съветници, Коалиция Нова
алтернатива, която подкрепи кандидатурата на Колев, е с 2-ма, а ГЕРБ с 3ма съветници.
БНР
Калин Каменов: Приоритет е водният цикъл на Враца
публикувано на 02.11.15 в 16:05
Новоизбраният кмет на Враца Калин Каменов от ГЕРБ посочи като своя първа
задача продължаването на работата по проекта за водния цикъл на града.
Припомням, че това е най-мащабният у нас европейски проект в сектор
"Води", който се изпълнява вече шест години.
"Трябва много бързо да се стиковаме и сработим с общинска администрация,
така че първите и важни неща, които предстоят на нашия град като
заработване ефективно най-вече по отношение на водния цикъл. Предстоят
ни срещи с управляващите органи по водния цикъл, за да видим на какво
ниво сме, на какви етапи, кои са първите и най-важни задачи, които трябва
да бъдат коригирани като проблеми, за да може да заработи на пълна пара
водният цикъл във Враца. Ако има някъде подводни камъни- те да бъдат
изолирани. Надявам се такива да не са поставяни, защото това ще е проблем
за мен и за цялата администрация. Ще се постарая през следващите четири

години да работя така, че да оправдая доверието, което получихме от
врачани", каза новият кмет на община Враца.
БНР
Георги Титюков става заместник - кмет на Пловдив
публикувано на 02.11.15 в 09:32
Не е срамно да изгубиш от най- голямата партия и то в центъра на втория по
големина град - това заяви в интервю за Радио Пловдив кандидатът за втори
кметски мандат в район "Централен" Георги Титюков от "Кауза
Пловдив". Той получи с 283 гласа по- малко от кандидата на ГЕРБ Георги
Стаменов.
Според него обаче добрата работа на Кауза Пловдив в подкрепа на Иван
Тотев е донесла в район "Централен" 3 900 гласа повече, които са помогнали
за неговия избор.
Повишихме резултата от първия тур. Съжалявам, че активно стта беше
ниска. Получената подкрепа за Тотев отказа от гласуване пловдивчани и
това е една от причините за ниската активност, коментира Титюков.
По думите му, Кауза Пловдив са отстоявали печелившата позицията всички
партии, които са вдясно да подкрепят кандидата на най- голямата
партия. Това е най- доброто решение за Пловдив, смята Георги Титюков.
Той обяви, че при преговорите с Иван Тотев и ГЕРБ е получил обещание да
се върне в голямата община като заместник - кмет с ресор Социална
политика, младежки дейности и спорт.
Патриотичният фронт направи всички възможно да се представят найдобре, коментира още Георги Титюков. Според него БСП издигна по неизбираем кандидат, за да се помогне на Славчо Атанасов. БСП гласуваха
за кандидата на Патриотичния фронт, смята Кауза Пловдив.
БНР
В Ново село са подготвени проекти за десет милиона лева
публикувано на 02.11.15 в 15:13
Георги Стоенелов е новият стар кмет на община Ново село. Той победи в
балотажа Лидия Микова. Георги Стоенелов продължава работата си начело
на общината за нови 4 години.
Останалата недовършена работа е повече от свършената през последния
мандат. Именно това е мотивирало досегашния кмет да се впусне в битката
за нов мандат, завършила в негова полза.
"Трябва да си довърша работата и да покажа, че тези европейски пари,
които сме привлекли са в полза на обществото. Имам готови проекти за

десетина милиона лева, които трябва да се реализират, но без мен няма как
да станат. Хората ми повярваха, че мога да довърша нещата.
Община Ново село е земеделска община, това е бъдещето ни, и в частност
лозарството. Новите винарски изби, които ще бъдат построени ще отворят
пазара на гроздето и така ще се реализира продукцията на новоселяни.
Единствената ни възможност за заетост е в администрацията и по европейски
проекти. Залагам сериозни надежди на разкриването на цех за преработка
на годжи бери. Собственикът на масив с растението иска да разшири
дейността си и обещава разкриването на поне 50 работни места. Не съм
човек, който по време на предизборната кампания обещава велики неща,
ако няма как да ги направи. Знам какво може да предложи една малка
община и съм оптимист за бъдещето й"- заяви Георги Стоенелов.
БНР
Община Ружинци е с нов кмет
публикувано на 02.11.15 в 13:35
След 4 поредни мандата Венцислав Ванков напуска кметското кресло в
община Ружинци. Вече са ясни имената на спечелилите втория тур от
местните избори в общината. Там се проведоха 3 балотажа за избор на кмет
на кметство и един балотаж за избор на кмет на община. Вижте кои са
новоизбраните кметове в община Ружинци:
Александър Александров, издигнат от ПП ГЕРБ - избран за кметство на
община Ружинци, получил 1605 действителни гласове;
Васко Иванов, издигнат от ДПС - избран за кмет на кметство Бело поле,
получил 272 действителни гласове;
Георги Дончев, издигнат от ПП ГЕРБ - избран за кмет на кметство Динково,
получил 31 действителни гласове;
Надя Иванова, издигната от ПП ГЕРБ - избрана за кмет на
кметство Дреновец, получила 508 действителни гласове.
БНР
Новоизбраните кметове в община Видин
публикувано на 02.11.15 в 12:42
Тази сутрин в 04:00 ч. ОИК - Видин обяви приключването на работата в
Изчислителния си пункт. Вече са ясни имената на спечелилите втория тур от
местните избори. В община Видин се проведоха 11 балотажа за избор на
кмет на кметство и един за избор на общински кмет. Вижте кои са
новоизбраните кметове в община Видин:

Огнян Ценков, издигнат от ПП ГЕРБ - избран за кмет на община Видин,
получил 11064 действителни гласове.
Северин Петров, издигнат от БСП - избран за кмет на кметство Антимово,
получил 199 действителни гласове.
Стефчо Захариев, издигнат от БСП - избран за кмет на кметство Буковец,
получил 196 действителни гласове.
Ирена Иванова, издигната от Земеделски съюз "Ал. Стамболийски" - избрана
за кмет на кметство Гомотарци, получила 224 действителни гласове.
Иванка Цветанова, издигната от МК "Надежда" - избрана за кмет на кметство
Дружба, получила 88 действителни гласове.
Георги Георгиев, издигнат от Земеделски съюз "Ал. Стамболийски" - избран
за кмет на кметство Жеглица, получил 83 действителни гласове.
Виктор Костадинов, издигнат от Земеделски съюз "Ал. Стамболийски" избран за кмет на кметство Кутово, получил 237 действителни гласове.
Красимир Георгиев, издигнат от МК "Единни за промяна" - избран за кмет на
кметство Майор Узуново, получил 104 действителни гласове.
Цеца Велкова, издигната от Земеделски съюз "Ал. Стамболийски" - избрана
за кмет на кметство Новоселци, получила 179 действителни гласове.
Валентин Маринов, издигнат от МК "Надежда" - избран за кмет на кметство
Покрайна, получил 377 действителни гласове.
Илиян Ангелов, издигнат от МК "Надежда" - избран за кмет на кметство
Рупци, получил 59 действителни гласове.
Венелин Павлов, издигнат от МК "Единни за промяна" - избран за кмет
на кметство Сланотрън, получил 237 действителни гласове.
БНР
Асеновград е водеща община при санирането на жилищата
публикувано на 02.11.15 в 09:58
Емил Караиванов запази кметския пост в Асеновград с 63,13 %. Той пребори
за поста Силвия Хубенова от ГЕРБ с над 6 000 гласа. Караиванов е от БСП.
Възможно е загубата на БСП на национално ниво да е на база някои грешки
в общата политика на Левицата, каза Караиванов. Той смята, че е показал на
хората в Асеновград, че политиката трябва да е практична, да е в грижа за
хората и да е социална.
Д-р Караиванов посочи, че според него мениджъри трябва да управляват
европейските проекти. Общината работи и по програми на Министерски
съвет, като Асеновград е водеща община в страната по проектите за
санирането на жилищни сгради.
БНР
В община Сандански новият кмет е Кирил Котев от ПП ГЕРБ с 63.63%

публикувано на 02.11.15 в 10:14
В община Сандански новият кмет е Кирил Котев от ПП ГЕРБ с 63.63%, сочат
резултатите на ЦИК при обработени 100 процента от протоколите на СИК. На
второ място остана досегашния кмет Андон Тотев, за когото са гласували
36.37% от избирателите.
БНР
14 кметства в Столичната община избраха кметове на балотажа
публикувано на 02.11.15 в 09:13
В неделя се проведоха балотажи за кметове на 14 кметства в Столичната
община, а рано тази сутрин ЦИК обяви резултатите при 100 процента
обработени протоколи на секционните избирателни комисии.
В половината от 14-те кметства, където беше проведен втори тур, са избрани
кандидатите на ГЕРБ, 3 кметства ще бъдат управлявани от Реформаторския
блок, 2 – от кметове на коалиция „Сердика“ (АБВ, Български
социалдемократи) и по едно – от ВМРО – Българско национално движение и
от кандидат, избран като независим.
В Балша балотажа печели кандидатът на ГЕРБ Емил Янакиев.
В Бухово е избран Тодор Теофилов Димитро в също от ГЕРБ, който си оспорва
кметското място със своя съименник от „БСП лява България“ - Тодор
Методиев Димитров.
Начело на кметство Волуяк с над 2/3 от вота в неделя застава Йордан
Йорданов от Реформаторския блок.
И в Герман печели кандидатът на реформаторите - Маргаритка Станкова.
В Кътина двубоят между ГЕРБ и Реформаторския блок е спечелен от Крум
Крумов от ГЕРБ.
И във Световрачене кметската позиция е за кандидата на ГЕРБ – Светла
Николова.
В Мало Бучино през следващите четири години начело на кметството застава
Ивета Николова от ГЕРБ.
В Мировяне вторият тур печелят реформаторите, представени от Йорданка
Пенкова.
В кметство Иваняне е избрана Мария Павлова от ГЕРБ.
В Казичене Антон Владимиров, също от ГЕРБ, е избран с малко над 70% от
гласовете.
На балотажа в Чепинци Сашо Йорданов от коалиция „Сердика“ (АБВ,
Български социалдемократи) е избран с малко над 2/3 от гласовете.
И във Владая доверието на повече избиратели на втори тур получи Таня
Иванова от коалиция "Сердика“.

В Мърчаево кметската позиция заема Гергин Георгиев от ВМРО – Българско
национално движение.
В Долни Богров независимият кандидат Пламен Колев получава доверието на
68% от избирателите.
Резултатите след втория тур на проведените избори за кметове на кметства в
Столична община показват, че повечето от 32-те кметства - 19 – ще бъдат
управлявани от ГЕРБ. Начело на 5 от кметствата са избрани независими
кандидати. Реформаторският блок е с 3-ма кметове на кметства, по двама
кметове имат „БСП лява България“ и коалиция „Сердика“ (АБВ, Български
социалдемократи), а с един кмет е ВМРО – Българско национално движение.
Starazagorautre.bg
Добри Беливанов: Довериха
симпатизантите на ГЕРБ

ми се

повече

хора, отколкото са

02 ноември 2015, 14:37
Новият кмет на Хасково победи с категоричните 73,13% от гласовете
на съгражданите си
Категорична победа за ГЕРБ на балотажа в Хасково. Добри Беливанов получи
73,13% от гласовете на избирателите. Изборният ден вчера премина без
сериозни нарушения. Според него, доверие са му гласували много повече
граждани, отколкото са симпатизантите на ГЕРБ. Далите вота си за неговия
конкурент Георги Иванов са 26,87%. Броят действителни гласове за
Беливанов е 28 975, а за Иванов - 10 645.
Роденият в Хасково бивш министър на енергетиката и настоящ депутат от
ГЕРБ Делян Добрев, обеща повече инвестиции за Хасково и очерта като
приоритет за новото ръководство справянето с безработицата и високите
местни данъци. Загубилият балотажа Георги Иванов посочи като фактор на
тези избори полицейските атаки срещу кандидати-опоненти на ГЕРБ, за
което ще бъдат сигнализирани институциите в Брюксел.
За разлика от първи тур предаването на изборните книжа премина
значително по-спокойно. Избирателната активност в Хасково бе една от найвисоките в страната и достигна 50,11%.
Velikotarnovoutre.bg
В Лясковец започна прием на документи за социален асистент и
домашен санитар
02 ноември 2015, 13:08

Търсят се и домашни помощници, срокът е до 13 ноември
Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Независим живот в
Община Лясковец - чрез комплексни услуги за социално включване” по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,
Община Лясковец приема документи на кандидати за заемане на
длъжностите „Социален асистент“ и „Домашен санитар” към Звено за
почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда.
Свободните работни места са за : „Социален асистент“ - 5 бр. в т.ч. за гр.
Лясковец, за с. Мерданя., за с. Добри дял, за с. Драгижево, за с. Джулюница
и за с. Козаревец. За „Домашен санитар” - 10 бр. в т.ч. за гр. Лясковец, за с.
Мерданя, за с. Добри дял, за с. Драгижево, за с. Джулюница и за с.
Козаревец.
Документите на кандидатите ще се приемат в Общински комплекс за
социални услуги, ул. „Младост” № 2, ет. 1 (западно крило), от 03.11.2015 г.
до 13.11.2015 г. включително. Срокът за приемане на документи изтича в
17.00 часа на 13.11.2015 г.
За потребители на почасови услуги по проекта могат да кандидатстват хора
с увреждания, в т.ч. деца с увреждания; както и хора над 65 г. с
ограничения или в невъзможност за самообслужване.
БТА
Петима ученици от Сливен стажуват в Общинския туристически
информационен център и крепостта "Туида"
2 ноември 2015 / 13:59
Петима ученици от Професионалната гимназия по хотелиерство и туризъм
"Акад. Неделчо Неделчев" - Сливен, имат производствена практика в
Общинския туристически информационен център и в крепостта "Туида". Това
съобщиха от пресцентъра на община Сливен.
Учениците стажуват всяка сряда по два часа, като им се дават различни
задания, съобразени с тяхната професионална по дготовка. Сред тях са
водене на беседи, изготвяне на туристически маршрути и други.
Всички ученици от сливенски гимназии, обучавани в специалността
"Туризъм", имат възможност да преминават част от производствените си
практики в Общинския туристически информационен център и в крепостта
"Туида", се посочва още в съобщението.
Агенция „Фокус“
Красимира Анастасова, новият кмет на Община Долни чифлик: Ще
създам силен екип за привличане на европейски средства по новите
оперативни програми

2 Ноември 2015 | 16:26
Варна. В Община Долни чифлик ще бъде създаден силен екип за привличане
на европейски средства по новите оперативни програми. Това заяви за Радио
„Фокус” – Варна Красимира Анастасова от ПП ГЕРБ, която спечели изборите
за кмет в Община Долни чифлик на втори тур с резултат 52.79% и победи в
оспорвана надпревара управлявалия три мандата Борислав Натов. „Ще
създам сериозен екип за работа по проекти, за да може да се усвояват
максимум средства по оперативните програми през този програмен период.
Ние сме малка община с ограничен бюджет и единствените свежи пари,
които могат да влязат в общината, са от работа по европейски проекти и
програми”, категорична бе Красимира Анастасова. Тя допълни, че след като
встъпи в длъжност ще провери готовността на общината за зимния сезон.
„Пред прага сме на зимния период. Първото нещо, което аз и моят екип ще
направим, е да проверим готовността на общината за зимата - дали училища
и детски градини са осигурени с гориво”, допълни новият кмет на Община
Долни чифлик Красимира Анастасова.
Агенция „Фокус“
Кметът Панайот Рейзи, кметовете на кметства и общинските
съветници се заклеха на днешната сесия на Общинския съвет на
Созопол
2 Ноември 2015 | 15:43
Созопол. Кметът Панайот Рейзи, кметовете на кметства и общинските
съветници се заклеха на днешната сесия на Общинския съвет на Созопол.
Това каза за Радио „Фокус”– Бургас Красимира Германова, която бе
преизбрана за председател на общинския съвет на Созопол. Общинският
съвет е съставен от четири политически партии. ГЕРБ има мнозинство от 11
общински съветници. БСП влиза с четирима общински съветници. ЗС
„Александър Стамболийски” и НФСБ имат по един общински съветник.
Според Германова, работата на Общинския съвет ще продължава да бъде
ползотворна, както досега. „Въпреки че сме упреквани във взимане не
решения, такива, каквито кметът на общината ги желае. Аз мисля, че това
ще продължи, защото в крайна сметка мнозинството в този Общински съвет е
екипът на настоящия кмет на общината Панайот Рейзи”, посочи Германова.
По нейните думи, е нормално екипът на кмета да изпълнява програмата,
поета като предизборен ангажимент. „През последните осем години
предложенията на кмета Рейзи са изключително конструктивни и
изключително в полза на общината. Смятам, че и през тези четири години ще
продължи да ни предлага решения в този вид, а ние ще продължим да ги
одобряваме”, категорична бе тя. „Нашата партия се казва „Созопол” и през

този мандат трябва да продължим изключително за просперитета на
общината”, допълни Германова.
Агенция „Фокус“
Местни избори 2015 г. - Община Неделино: При 100 % обработени
протоколи на СИК Боян Кехайов е новият кмет на Неделино
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Неделино. Независимият кандидат за кмет на Неделино, Боян Кехайов
спечели убедително балотажа срещу Стоян Беширов със 2376 гласа или
51,56 %.Неговият опонент Стоян Беширов е със 48,43%. Това каза Радио
„Фокус” – Смолян Росен Стоянов, председател на ОИК – Неделино. В
кметство село Върли дол избраният кмет, издигнат от Социалдемократическа
партия и получил 54 броя действителни гласове е Христо Димитров
Йорданов. В другото населено място в община Неделино където се проведе
балотаж е село Бурево. Избраният кмет е Бисер Орлинов Василев издигнат
от ПП ГЕРБ с 34 гласа. В село Гърнати е Асен Стоянов издигнат от
Социалдемократическа партия с 93 гласа. В неделинското село Диманово
втория тур на изборите печели Любен Белев -Български демократичен
Център, получил 42 броя действителни гласове. В кметство Кундево изборите
печели Наско Лилчев, СДП, с 85 действителни гласове. Наско Величков
Лилчев. Митко Данчев Хаджиев, издигнат от СДП и получил 63 броя
действителни гласове е кметът на неделинското село Еленка.
Агенция „Фокус“
Кметът Живко Тодоров: Резултатите от местните избори са сигнал за
стабилността на управлението
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Стара Загора. В момента имаме едни резултати от изборите, които
затвърждават управлението в държавата и са сигнал за стабилността на
управлението. Това каза Живко Тодоров, кмет на Стара Загора, в
предаването
„Здравей,
България“
по Нова
телевизия.
„Безспорно
европейските средства играят своята роля във вдигането на процента на
гласувалите за кмет, защото видимите резултати, които се постигат са на
база европейските средства, които постъпват в общините”, посочи той и
добави, че това не е единственият критерии, по който се работи, за да може
те да се харесат. На въпрос защо според него хората са го преизбрали, той
посочи, че е заради цялостната му работа – и свършеното, и отношението
към хората, и европейските средства, влезли в града, и политическата
обстановка. Според него в момента управляващото мнозинство трябва да се

съсредоточи върху работа си и върху това как да подобрява стандарта на
хората и работата, която трябва да се свърши.
Агенция „Фокус“
Местни избори 2015г.-Община Каспичан: Милена Недева от ПП ГЕРБ е
избрана на втори тур за кмет на общината
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Каспичан. Милена Недева от ПП ГЕРБ е избрана на втори тур за кмет на
Община Каспичан. Това съобщи за Радио „Фокус”-Шумен Диана Илиева,
председател на ОИК- Каспичан. За нея са гласували 2093 души. За другия
кандидат Магдалена Боянова Боева-Тодорова от МК "АБВ-ЛИБЕРАЛИ" са
гласували 1805. Обработени са 100 % от протоколите.
Агенция „Фокус“
Местни избори 2015г.-Община Белоградчик: При 100% обработени
протоколи за кмет на община с 2 355 гласа е избран Борис Стефанов
Николов МК (БСП, АБВ, НС)
2 Ноември 2015 | 00:11
Белоградчик. При 100% обработени протоколи за кмет на община с 2 355
гласа е избран Борис Стефанов Николов МК (БСП, АБВ, НС), каза за Радио
“Фокус”- Видин Анжела Иванова, председател на ОИК- Белоградчик. На
кметство Стакевци е избран Иван Игнатов Иванов от ПП ГЕРБ с 88
действителни гласа. За кметство Рабиша е избрана Диляна Петрова Костова
(БСП, АБВ, НС) със 120 действителни гласа, за кметство Боровица е избран
Огнян Тодоров Гаврилов (БСП, АБВ, НС) с 64 действителни гласа, уточни
Анжела Иванова.
Агенция „Фокус“
Местни избори 2015г.-Община Струмяни: При 100 % обработени ОИК
протоколи са ясни кметовете на четирите села в общината
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Благоевград. При 100 % обработени ОИК протоколи са ясни кметовете на
четирите села в община Струмяни, където се проведе втори тур на местните
избори. Това каза за Радио ‘‘Фокус’’ - Пирин Весела Александрова ЦомповаСтоянова, председател на ОИК- Струмяни. В село Игралище Митко Стоянов
от МК „Възраждане – Народен съюз и НФСБ“ е спечелил вота на жителите , в

Микрево най – много гласове е събрала Румяна Кацарска от Реформаторски
блок, в село Илинденци кмет ще бъде Илия Башлиев от Реформаторски блок,
в село Драката Йордан Николов от коалиция „Община Струмяни - наш дом“ е
бил избран за управник през следващите четири години.
Дарик нюз
"Габрово е място, в което инвестициите са на световно ниво", казва
Таня Христова
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"Габрово е място, в което инвестициите са на световно ниво", казва Таня
Христова, кмет на общината в първото си интервю пред вестник "100 вести"
след изборите за местни органи на властта.
Мисля, че победата е функция на усилията, на работата, на честността,
която давахме на хората през изминалите 4 години. И това аз приемам като
истинската победа.
Всъщност това, което ми направи впечатление навсякъде, е, че хората не се
страхуват да задават трудни въпроси. Че хората искат да бъдат чути, че те
имат добри предложения
за нещата, случващи се в нашия град.
Това, което ни караше да реагираме по по-нестандартен начин, е внушената,
по незнаен за мен начин, драматичната ситуация, че имаме сериозен
проблем със застаряващото население и с отиващите се от Габрово млади
хора.
Комисия от представители на национални институции определя началниците
на отделения в габровската областна болница, съобщава изданието в статия
от първа страница.
Вече изтече тригодишният мандат на досегашните ръководители на
болничните звена и за отговорните им длъжности се проведоха конкурси, поголямата част от които вече приключиха, което е повод за публикацията.
В интервю пред "100 вести" д-р Нели Савчева, директор болницата в Габрово
коментира напускането на знакови фигури от лечебното заведение.
"Наистина обществен факт е, че в последните месеци напускат лечебното
заведение няколко водещи лекари, които отиват на работа в болница „Света
Марина“ в Плевен.
Аз не мисля, че това трябва да бъде съпроводено с притеснения за когото и
да било, който живее на територията на областта, защото незаменими лекари
няма.
Да, това са знакови хора за лечебното заведение! Но когато се появява
болница с по-голям потенциал, в която има оборудване и обзавеждане, които
са най-добрите в страната... Когато на един хирург му предложиш да работи
с робот „Да Винчи“... Когато предложиш на лекар, давал дежурства
години наред, работил през нощта, бил на разположение, работил по

спешност, да работи при други условия – без спешност, без нощни
дежурства... Аз не познавам такъв лекар, който може да устои на такива
изкушения".
Дарик нюз
Драматични избори в дупнишки села, кметове са избрани с един глас
преднина
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Само 1 глас реши изборите за кмет в две от дупнишките села Дяково и
Блатино. Два гласа е разликата между кандидатите на балотажите в
Самораново и Палатово.
За кмет на Дяково е избрана Росица Илиева от БДЦ със 101 гласа. Здравка
Тонева от ГЕРБ получава 100 гласа. Недействителната бюлетина е само 1 за
победителката.
Независимият кандидат Димитър Дудин печели вота в Блатино с 55 бюлетини
срещу 54 за опонента му Ботьо Дончев от ГЕРБ. Няма недействителни
бюлетини.
Райна Александрова от Реформаторски блок е новият кмет на Самораново, за
нея са дали подкрепата си 412 жители. Други 410 са гласували за
издигнатия от ИК Михаил Севдин. Недействителните бюлетини са 1 за
Александрова и 2 за Севдин.
Христо Костадинов от БСП победи на изборите за кмет на Палатово с 46
гласа или два повече от Енчо Михалков от ГЕРБ. Няма недействителни
бюлетини.
Оспорвана беше битката за кмет и на село Джерман, където печели Ангел
Цветков от ГЕРБ с 376 гласа. Борислав Тасков от БСП има 360 гласа или 16
по- малко.
Мариана Димитрова от Народен съюз печели категорично вота в село
Крайници. За кметската й кандидатура са гласували 522 жители или 61
,92%. Емил Станкев от ГЕРБ е подкрепен от 321 души.
Народен съюз печели кметския вот и в Червен бряг, където кандидатът
Силвия Тодорова получава 260 гласа или 6 повече от другия претендент
Темелко Мазников от "Движение 21".
Кмет на село Яхиново ще бъде Софка Скоклева от ГЕРБ с 513 гласа или 51,
61%. Бойко Христов от БСП получи 481 бюлетини.
Тополница отново ще се управлява от Ананий Ангарев от БСП, който получи
48 гласа. 8 души по- малко или 40 подкрепиха Валентина Зашева от ГЕРБ.
Дарик нюз
Данаил Вълов е новият кмет на Червен бряг
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Данаил Вълов, издигнат от Гражданско обединение за развитие на община
Червен бряг - ГОР е новият кмет на Община Червен бряг.
Данаил Вълов спечели балотажа с 52,37% подкрепа, според окончателните
данни на ЦИК при 100 % обработени протоколи от секционните избирателни
комисии.
Неговият опонент Георги Георгиев - ПП ГЕРБ получи 47,63% от вота на
избирателите в Червен бряг.
Дарик нюз
Ремонтът на тротоарите във В. Търново ще приключи до края на
сезона
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Ремонтът на тротоарите във Велико Търново се очаква да завърши до края
на есенния сезон, информираха от Общината. Активно се работи по южната
алея на ул. „Никола Габровски”, както и по северната пешеходна зона на ул.
„Васил Левски”. Монтират се и нови капаци на шахтите, които като тази
дейност все още не е приключила.
Мащабната ремонтна дейност по уличната инфраструктура във Велико
Търново стартира в началото на лятото. Общата площ на обновената
пешеходна мрежа надхвърля 20 000 квадратни метра. Обхванати бяха
централните улици и булеварди, както и алеи в кварталите „Картала” и
„Зона В”. Експлоатационните дружества също сториха необходимото за
техните подземни комуникации. Подменени са и бордюрите.
Финансирането бе осигурено от републиканския бюджет по проект на
Община Велико Търново за 2 милиона лева. В разработката бяха включени
основната реконструкция на пешеходните алеи, проектирането и
изграждането на улиците „Димитър Буйнозов”, „Твер”, „Серес”, „Асти”,
„Толедо”, заедно с предстоящото преасфалтиране на главната улица „Васил
Левски”. От двете й страни се поставя ново осветление – монтират се
рефлекторни лампи, които имат многократно по -нисък разход на енергия от
предишните.

