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АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Премиерът Бойко Борисов и министър Десислава Танева връчиха първите споразумения на
Местни инициативни групи по ПРСР в Министерски съвет
35 общини, с близо 500 000 души население включват първите споразуменията на Местни
инициативни групи по ПРСР. Това каза в Гранитна зала на Министерски съвет министърът на
земеделието и храните Десислава Танева по време на връчването на първите споразумения на
Местни инициативни групи по ПРСР, предаде репортер на Агенция "Фокус".
Министър Танева и премиерът Борисов връчиха първите споразумения на Местни
инициативни групи по ПРСР. "Споразуменията са на обща стойност 78 млн. лева, като с тях ще
се финансират дейности свързани, с инвестиции в общинска инфраструктура, развитие на
микропредприятия, туризъм и опазване на културното наследство на териториите и други",
обясни земеделският министър.
"Споразуменията се финансират от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони, включващи 35 общини, с близо 500 000 души население. Продължава работата по
одобрение на споразуменията за местните инициативни групи, които предвидиха в стратегиите
си много фондово финансиране. Следващият прием по този подход ще бъде отворен
февруари-март 2017 г.", допълни тя
По думите й към днешна дата в новия програмен период по ПРСР вече са договорени 9,19% за
целия програмен период. "Предложили сме на бизнеса, селските общини и на религиозните
храмове възможност да кандидатстват по мерките с общ бюджет 32% от целия бюджет на ПРСР
за този програмен период. От началото на мандата на земеделски производители, общини,
където сме имали такива проекти, сме разплатили над 6 млрд. лв. До края на тази седмица ще
получат и последните си плащания от първия транш, включително и помощта „de minimis”,
извънредната европейска помощ, по преходната национална помощ и животновъдите",
поясни министър Танева. "Ще се движим и планираме по обичайния график на
разплащанията", заяви тя.
Министър-председателят Бойко Борисов допълни: "Възползвайте се от всеки лев, защото това
са много пари и отиват пряко при хората".
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Пазарджик: В Пещера бе учреден общински комитет „Васил Левски“, общо 65 души станаха
негови съучредители
В Пещера бе учреден общински комитет „Васил Левски“ по инициатива на кмета Николай
Зайчев и съмишленици от различни партии, на различна възраст и с различен произход,
съобщи за Радио „Фокус“ – Пазарджик Стоян Йовчев от пресцентъра на община Пещера.
Общата цел на всички е да се изпълни един от заветите на Апостола, който гласи: „Всичко се
състои, според нас, в нашите задружни сили. Против тях не може да противостои и най-силната
стихия. Да бъдем равни с другите европейски народи, зависи от нашите задружни сили“. Общо
65 човека станаха учредители на комитета „Васил Левски“. Те избраха пет членен Управителен
съвет, в чиито състав влязоха директорът на ПГ “Васил Левски“, общественикът Лазар

Грозданов, банкера Петър Ганчев, учителката Стефка Стоянова и библиотекарката Люба
Пашова. Именно Люба Пашова стана и председател на комитета заради близката връзка, която
ежедневно има с пещерци и заради призванието и като служител в градската библиотека да
допринася за просвещението на всички жители на Пещера, както и да популяризира делото на
Левски. „Нека оттук нататък възродим духовността, да възродим вижданията на Левски, който
даде себе си в името на родината. За нас е важно, че имаме подкрепата на Общобългарския
комитет „Васил Левски“, за доброто начинание, което започваме, а именно да съберем
средства за изграждането на паметник на Васил Левски в Пещера. Общината ще помага, но
искаме всеки пещерец да се чувства съпричастен към тази инициатива, всеки да може да каже
един ден, че е помогнал тук да има паметник на Апостола“, каза в приветственото си слово
кметът на Пещера Николай Зайчев. В своето обръщение към присъстващите председателя на
Общобългарския комитет „Васил Левски“ Васил Василев пък подчерта, че следващата 2017-та
година, с подкрепата на правителството, е обявена за годината на Левски. Тогава ще се
навършат 180 години от неговото рождение, а целта е до тогава в Пещера да има паметник на
Апостола на свободата. „Досега на него гледахме само като на иконата, идеала ни, образа към
който всички се стремим, на който всички се кланяме, но като чели досега се обръщахме само
към миналото. И изведнъж в тези трудни времена, нищо не може да събере нашия народ и да
му покаже, че преди всичко сме един народ, една плът и една кръв, и колкото повече се
разкъсваме толкова по-тежко за всички нас. За това трябва да се обединим, но около какво,
около кого? Започваме да прозираме, че тази основа, която ни дава възможност да стъпим
всички заедно на земята се нарича Левски. Това са неговите завети, това е неговото дело.
Всъщност всичко това, което Левски пише и говори. Това е идеология на българския
национален дух“, каза още Васил Василев. Гости на учредителното събрание бяха
председателката на Общински клуб „Васил Левски“ в Пазарджик Цветанка Иванова и
народният представител Десислава Костадинова.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Бургас: Общината организира 9-месечен курс по китайски език
Община Бургас организира 9-месечен курс по китайски език, който стартира от месец ноември
в Бизнес инкубатора. Това съобщиха от пресцентъра на Община Бургас.
Обучението ще водят двете млади преподавателки Дзън и Ян, които вече преподават на
учениците в ПМГ "Акд. Никола Обрешков", СОУ "Св.св. Кирил и Методий" и Търговската
гимназия.
Ще бъдат организирани две групи по китайски език, всяка сряда и всеки петък. Първата група
ще започне на 02.11.2016 г. от 18:00 ч. до 19:30 ч., а втората на 09.11.2016 г. от 18:00 ч. до 19:30
ч. Желаещите да се запишат в курса, трябва да направят предварителна регистрация, защото
местата са ограничени до 12-15 души в група.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Пазарджик: Община Панагюрище организира Дни на оперното изкуство през месец ноември
Община Панагюрище организира Дни на оперното изкуство през месец ноември. Това съобщи
за Радио „Фокус” – Пазарджик Радка Костуркова, старши експерт "Култура и туризъм" в
Община Панагюрище. Тя обясни, че Общината посвещава дните на оперното изкуство на
родената в панагюрския край оперна певица Елена Николай и на огромния ѝ принос за
развитието на световното оперно изкуство. „Целта е приобщаване на панагюрската публика

към великолепието на оперното изкуство чрез срещи, насочени към деца, младежи и
възрастни”, отбеляза Костуркова. Тя допълни, че поредицата от образователни проекти за
популяризиране на оперното изкуство сред панагюрските деца и младежи ще започнат на 11
ноември в 11.00 часа в голямата зала на Театър Дом-паметник с представяне на симфоничната
приказка за деца и ученици „Петя и вълкът“ от Сергей Прокофиев. Дните на оперното изкуство
през тази година са част от новия проект на Община Панагюрище „Изкуство с панагюрски дъх“.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Велико Търново: Пускат безплатни автобуси за Архангелова задушница
Със съдействието на кмета на община Велико Търново Даниел Панов транспортните фирми
„Надежда” и „Алекс ОК” осигуряват две безплатни автобусни линии за Архангелова задушница,
която се пада на 5 ноември /събота/. Разписанието им е съобразено с панихидата, която ще
бъде отслужена в гробищния парк. Началото на службата е в 11,00 ч. на 5 ноември. Това
съобщиха от Община Велико Търново.
Автобусите по първата линия ще тръгват от площад „Цар Асен I” в 9,30 и 10,30 ч. Те ще пътуват
по улиците „Иван Вазов”, „Стефан Стамболов”, „Независимост”, „Васил Левски” и ще стигат до
Гробищен парк по бул. „България” и ул. „Беляковско шосе”. Автобусите ще спират на всички
обособени спирки. От гробищния парк обратно към площада пред Царевец часовете на
потегляне са 11,30 ч. и 12,30 ч.
Втората автобусна линия ще има курсове в 9,30 ч. и 10,30 ч. от главната спирка в квартал
„Чолаковци”. Автобусите ще преминават през жилищните зони „Бузлуджа” и „Зона В” и ще
стигат до гробищния парк. Маршрутът обхваща последователно ул. „Сан Стефано”, бул.
„Никола Габровски”, ул. „Георги Измирлиев”, ул. „Георги Живков”, ул. „Иларион Драгостинов”,
ул. „Лазурна”, ул. „Стоян Коледаров”, пътен възел „Качица”, ул. „Краков” и ул. „Беляковско
шосе”. Автобусите ще спират на всички спирки. Обратното потегляне от Гробищен парк към
кварталите отново е в 11:30ч. и 12:30ч.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Благоевград: Кметът на Община Гоце Делчев Владимир Москов направи официално първа
копка на детска градина в село Лъжница
Кметът на Община Гоце Делчев Владимир Москов направи официално първа копка на
дългоочакваната детска градина в село Лъжница. Това каза за Радио „Фокус“ Пирин Заафер
Койнаров, кмет на село Лъжница, община Гоце Делчев. „Обединеното детско заведение, което
ще построим ще бъде на 3 етажа. Проектът го разработихме още през 2013 година, когато
беше моят първи мандат. Тогава започнахме работа по проекта и процедурата по отчуждаване
на самата площ, защото тя беше възвърната на собствениците и сега трябваше да се работи по
процедура за отчуждаване и заплащане. Земята беше оценена. Този процес продължи около 2
години. После очаквахме финансиране по програма или партийно финансиране, но това така и
не се случи“, допълни той. По думите му новата детска градина в селото ще стане факт,
благодарение на кмета на Община Гоце Делчев – Владимир Москов, който е дал предложение
на Общинския съвет да бъде изтеглен заем в размер на 1 500 000 лв., защото и проектът е на
същата стойност. Койнаров добави, че на 31 октомври на официалната първа копка освен
кмета Владимир Москов са присъствали и представители на Общински съвет-Гоце Делчев,
както и служители на общинска администрация.
БТА

В Благоевград бяха отличени журналисти в конкурса "Сърце и слово срещу наркотиците"
Кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов и посланикът на Ирландия у нас Майкъл
Форбс наградиха отличените участници в конкурса "Сърце и слово срещу наркотиците" на
тържествена церемония, която се състоя в зала "22 септември", съобщи пресцентърът на
общината.
Конкурсът се организира за девета поредна година от общината и Общинския съвет по
наркотични вещества в памет на известната ирландска журналистка Вероника Герин. Кметът
Камбитов е благодарил на представителите на медиите, на полицията и прокуратурата, които
ежедневно полагат усилия и се борят срещу разпространението на наркотици. "Радвам се, че
виждам толкова много хора, посветили и професионални умения, и лични качества в
продължение на борбата на Вероника Герин срещу наркоразпространението, е заявил кметът.
Навършват се 20 години от нейното убийство и за тези години нейните последователи се
увеличават", е посочил той.
Преди да бъдат отличени, представителите на национални и местни медии са били поздравени
и от ирландския посланик. "Начинът, по който Благоевград чества името, живота, работата на
Вероника Герин, е светъл пример за всички нас, е казал Майкъл Форбс. Това показва, че имаме
общи проблеми и трябва заедно да се борим срещу тях. Работата на Вероника Герин и нейното
убийство доведоха до големи промени в начина, по който се води борбата срещу тези
престъпници, но борбата продължава", е заявил посланикът, като е подчертал особената роля
на медиите.
На церемонията е бил прожектиран и филм за живота на Вероника Герин. Наградите - плакети
и грамоти, са били връчени на отличените журналисти в категориите "Електронни медии",
"Печатни издания" и "Документално кино". Присъдени са и две специални награди за изразена
гражданска и професионална позиция и за подпомагане на ограничаването на
разпространението и употребата на наркотици.
БТА
Ясни са победителите от инициативата "Селфи в Троян през 30-те"
Приключи втората инициатива на Община Троян, свързана с темата "Красив Троян" - "Селфи в
Троян през 30-те", съобщават от администрацията. В конкурса са се включили 40 участника,
които е трябвало да си направят селфи на фона на картина с визия от 30-те години, изрисувана
на сграда в центъра на Троян. След това да харесат страницата "Красив Троян" във фейсбук и да
качат снимката си с хаштаг КрасивТроян.
Печелившите имена били изтеглени от кмета на Троян Донка Михайлова в присъствието на
Велислава Маринова - юрисконсулт на Община Троян, и Генадий Маринов - главен редактор на
"Троян 21 век" и медиен партньор на инициативата. Победителите получават три предметни
награди, две вечери за двама, уикенд в спа-хотел и фотосесия в Троян.
Снимката, събрала най-много харесвания на страницата "Красив Троян" във фейсбук, е на
Любомира Прокопиева, която получава като награда фотосесия.
БТА
Момчиловци се представи на изложение в Шанхай

Момчиловци се представи на международно изложение за хранителни продукти и напитки в
Шанхай, съобщи кметът Сийка Суркова.
Родопското село е рекламирано като "дестинация на дълголетието" на щанда на компания,
която от осем години произвежда и продава на китайския пазар млечен продукт с марка
"Момчиловци". На международния форум се уверих колко популярна е марката в Китай, а
Момчиловци се свързва от купувачите като място за здравословен начин на живот, коментира
Суркова. Според нея щандът с българските представители е предизвикал особен интерес на
изложението.
Ценителите на млякото с българска закваска са посрещани на щанда от красивите призьорки от
конкурса "Мис Родопи 2016" Марина Георгиева, Христина Николова и Петя Сивенова.
Девойките в народни носии се превърнали в хит сред изложителите.
Млякото "Момчиловци" се произвежда във ферма с 50 хил. крави, а закваската за продукта се
внася от България, обяснява Сийка Суркова. След гостуването си в Момчиловци,
производителите пуснали на пазара нови продукти, заимствани от родопската кухня. По
примера на опитан в Момчиловци млечен десерт, от компанията внедрили подсладено мляко
с плодове. Асортиментът е допълнен и с мляко със зеленчуци, оценяйки качествата на
българския таратор.
Предвижда се от следващата година да започне и програма за приемане на китайски туристи в
Момчиловци. След популяризирането на млякото, множество туристи пристигат през
последната година в родопското село, за да се докоснат и до атмосферата на "столицата на
дълголетието".
БТА
В три села в община Хасково са изградени площадки за отдих и спорт
В три села в община Хасково бяха изградени площадки за отдих, спорт и игри, съобщи
пресаташето на общината Диана Митева. Обектите в Гарваново, Корен и Малево са на стойност
от по близо 10 000 лева. Проектите са с финансиране по ПУДООС и включват монтажа на
тренировъчни уреди и детски игрушки. Те са изготвени от община Хасково по предложения на
кметовете на населени места.
БТА
Премиерът Бойко Борисов откри регионална система за управление на отпадъците в региона
на Разлог
Премиерът Бойко Борисов откри регионална система за управление на отпадъците в региона
на Разлог. Той преряза лентата на новото модерно съоръжение заедно с министъра на
околната среда и водите Ивелина Василева, министъра на регионалното развитие и
благоустройството Лиляна Павлова и кмета на община Разлог Красимир Герчев.
Проектът е реализиран по договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативната
програма "Околна среда" за периода 2007-2013 година. Общата стойност на новоизградените
съоръжения на депото, което ще обслужва общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда, е
около 12 825 000 лева.
Министър Ивелина Василева отбеляза, че изграждането е било съпътствано от трудности,
протести, имало е и съдебни дела, но те са приключили в полза на осъществяването на

проекта, който отговаря на всички законови изисквания. Наистина драматична беше историята
на този проект, каза Василева и допълни, че е бил "буквално на ръба", обявен за
нефункционален по оперативната програма. Затова помогнахме, осигурихме допълнителни
средства на общината - около 3,6 млн. лв. от ПУДООС, средства, които могат да бъдат харчени
само за екологични проекти, посочи тя и допълни, че всички средства сега могат да бъдат
отчетени и възстановени от ЕК.
БТА
В Плевен годишният план за местните данъци и такси е изпълнен над 95 на сто
В община Плевен събираемостта на данъка върху недвижимите имоти е 96 на сто, т. е. 7 500
000 лева. Това показва резултатът след изтичане на срока и за втората вноска за плащане на
местните налози за 2016 г., съобщи общинският пресцентър. Данните са от общинската
дирекция "Местни данъци и такси".
Таксата за битови отпадъци е изпълнена на 82 на сто, т. е. събрани са 5 660 000 лева.
Постъпленията от данъка върху моторните превозни средства представляват изпълнение 135
на сто от предвидената в годишния план сума, или 4 160 000 лева, а събираемостта на данъка
върху възмездно придобитото имущество е изпълнен 111 на сто - 3 450 000 лева.
По-нисък е процентът на изпълнение на патентния и на туристическия данък - съответно 70 на
сто и 58 на сто, но тяхната тежест в общия обем на всички данъчни приходи е незначителна, се
посочва в съобщението.
Общият резултат на изпълнение на местните данъци и такси е над 95 на сто от годишния план,
което е 21 милиона лева.
След изтичането на срока и за втората вноска, неиздължените данъчни задължения стават
изискуеми и ще се олихвяват с основен лихвен процент плюс 10 пункта наказателна лихва.
БТА
Община Луковит осигурява безплатен транспорт за Архангелова Задушница
Община Луковит осигурява безплатен транспорт до гробищния парк в събота /5 ноември/ на
Архангелова Задушница, съобщават от общинската администрация. Автобусът ще тръгне в
10.00 часа от квартал "Чукара", ще премине през квартал "Елешник", спирките "Пощата",
"Халите" и "Чайка". В обратна посока от гробищния парк ще тръгне в 11.30 часа.
БТА
Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания се открива днес
На 02.11.2016 г. от 11 часа ще се състои откриването на Център за социална рехабилитация и
интеграция на деца с увреждания. Място: бл. 27, кв. "Чайка"
ТОПНОВИНИ
С близо 60 000 лева правят уеб сайт за дигитализиране на културно-историческото
наследство на Пловдив
Обществена поръчка за разработване, внедряване и поддръжка на уеб базирана система за
дигитализиране на културно-историческото наследство на града е обявила Община Пловдив,
съобщава Дарик радио-Пловдив.

В дигитално хранилище ще бъдат съхранявани сканирани копия на книги, статии, файлове с
текст и музика, филми, снимков материал и др. Хранилището трябва да бъде създадено под
формата на електронен каталог, включващ библиографски и етноложки описания, както и
исторически метаданни, а съдържание му трябва да позволява дву- и триизмерна
визуализация на дигитализираните обекти.
Системата трябва да дава възможност на различни специалисти да добавят, управляват и
организират съдържание от тяхната експертна област. Всички компоненти на дигиталното
хранилище трябва да бъдат с изчистен дизайн, удобен интерфейс и интуитивни менюта. Хора с
увреждания също трябва да могат да ползват разработения продукт.
Обявената процедура е във връзка с изпълението на проекта "Дигитално културно-историческо
наследство на Община Пловдив“, който предвижда съхраняването на над 50 000 артефакти от
богата история на града.
Стойността на поръчката е малко над 50 000 лева без ДДС.
ТОПНОВИНИ
Общината: Няма да има бежански център във Варна
“Няма да има бежански център във Варна. Подобни твърдения са спекулации и не отговарят на
истината!” Това заяви Купен Пашов, началник-отдел "Дейности по защита на населението" в
Община Варна, по повод невярна информация, разпространявана в социалните мрежи и някои
сайтове.
Неин източник е един от координаторите и организатори на протести срещу нелегалните
мигранти Александър Ресиловски. В свой пост във Фейсбук от вчера той пише: „Получихме
информация, че бившите казарми на Строителни войски, заедно с офицерски и сержантски
общежития на варненския бул. "Трети март", усилено се оглеждат с цел превръщането им в
лагер за нелегални имигранти. Интересни факти за комплекса са, че е обособен,... че е
построен като място за дълготрайно живеене на поне 1000 души, че разполага със собствен
киносалон и спортна зала и че в него има административни сгради. Или накратко - че е
изключително удобно място, което с минимални инвестиции да се пригоди за дълготрайно
пребиваване на голяма група хора.
Наистина ли продажните ни правителство и местна власт възнамеряват да натресат бежански
лагер досами квартал "Владиславово"? Нима се готви превръщането на района във втора "Овча
купел" или второ Харманли? Дали, след като допуснаха превръщането на центъра на София в
копие на "Моленбек", сега антибългарските управници не са решили да превърнат и центъра
на втория по големина български град в същото свърталище на ислямисти? Дали
управляващите не изпълняват ударно наложената им програма за приемане и разселване на
големи групи нелегални имигранти из цялата територия на България?“
Теренът от 54 дка, на които са разположени казармите, неотдавна бе прехвърлен с решение на
Министерския съвет от Министерството на отбраната към Община Варна. Инициативата е на
кмета Иван Портних, за да може местната власт да има пряк контрол върху имота. Там ще
бъдат реализирани инвестиционни намерения на общината, уточниха от кметската
администрация.
ТОПНОВИНИ
Тервел посрещна деца от Болград, Белица и Доспат

Ученици от гимназия „Н. Вапцаров“, Белица, СУ „Д. Благоев“, Доспат и „Г. С. Раковски“, Болград
(Украйна) и техни учители бяха гости на Тервел от 24 до 28 октомври, съобщи зам.-кметът
Дияна Илиева.
Поканата от името на кмета на Общината инж. Живко Георгиев за посещението им бе свързана
с участието на младежите в общинския конкурс „Да помним героите на Добруджа!“
Дългогодишното сътрудничество на Клуба за автентичен фолклор и етнография с ръководители
Росица Стратиева и Стойка Жекова и на Община Тервел с фондация „Българска памет“ с
председател д-р Милен Врабевски доведе до идеята за участие в конкурса да бъдат поканени
и възпитаниците на всички училища, с които фондацията работи от България, Молдова,
Украйна и Македония. В състезанието се включиха ученици, студенти, възрастни хора от 8 до
над 70 години от Тервел, Коларци, Генерал Тошево, Белишко, Доспатско и Болград (Украйна).
Представени бяха 100 произведения на изобразителното изкуство, скулптура, литературно
творчество - есета, стихотворения, разсъждения, научни съобщения, спомени, вестници, както
и презентации и филми.
За четири дни момичетата и момчетата – гости и домакини, успяха да покажат в действие
всички уроци за толерантност, за уважение към ближния, за възприемане на различието, за
човечността и хуманността в отношенията между хората, независимо от тяхната религия и цвят
на кожата. Имаха своите часове по история - посетиха Военното гробище-музей в Добрич,
преклониха глави пред новоизградения паметник на Генерал Иван Колев, разгледаха
находките на раннохристиянската базилика край с. Оногур, посетиха паметната плоча на Ген.
Колев и Първа конна дивизия в с. Кочмар, паметниците на Хан Тервел и Йордан Йовков в
Тервел, видяха свидетеля на всички събития в миналото и днес – Стария дъб. Докоснаха се до
красотата на българската природа и уникалността на бреговете на Черно море край нос
Калиакра. Освен това танцуваха народни и мажоретни танци, изработиха произведения от
керамика, свириха на китара и гайда и т. н. По случай Димитровден посетиха двата храма в
Тервел „Св. Димитър Солунски“ и „Св. Вмчк Георги Победоносец". По време на награждаването
Джени Ахмед от Белица и Анастасия Неруца от Болград поздравиха домакините с есе за
Българските будители и стихотворението „Да се завърнеш в бащината къща“.
КМЕТА
До 500 лева за неизринат сняг в Кюстендил
От 50 до 500 лева глоба физическите лица, от 100 до 10 хиляди лева – фирмите, едноличните
търговци, ведомства и учреждения, ще плащат при неизринат сняг в Кюстендил, определи със
специална заповед кметът на общината Петър Паунов. Обявени са и изискванията – така, че
това да не е „отбиване на номер“.
При снеговалеж да се започне незабавно почистването от сняг и лед на улиците, площадите,
тротоарите, местата за общо ползване и подходите към жилищните блокове и домовете на
гражданите. Отговорници по спазването на тези разпореждания са ОП „Чистота“ и фирмата,
сключила договор за поддържане на четвъртокласната пътна мрежа. При почистването на
тротоарите събраният сняг не трябва да се изхвърля на уличното платно, а да се складира в
края на тротоара. Оперативният дежурен към Общински съвет по сигурност на община
Кюстендил ще приема ежедневно на телефон информация до 4, 30 ч. от фирмите и
организациите ангажирани със зимното почистване. В града още се коментира глоба от 300
лева, наложена на кюстендилец, който мил посред зима колата си м.г. Водата по тротоара
замръзнала, а той не опесъчил и не почистил. Глобата е обжалвана в съда. Компромиси от ОП
„Охрана“ няма да правят, отбелязват администратори.

КМЕТА
Нова спортна площадка откриха в Бяла
Нова многофункционална площадка за спорт беше открита днес в град Бяла. Лентата на
съоръжението прерязаха народният представител от ГЕРБ Пламен Нунев, председателят на
Общински съвет – Бяла Мариан Антонов и кметът на Община Бяла Димитър Славов.
„По делата ще ги познаете. Виждате какво кметът и неговият екип правят за Бяла. Градът има
потенциал да стане знаков културно – спортен център“, каза народният представител. Той
подчерта, че финансовата политика на кмета на Бяла е рестриктивна, но паралелно с това се
случват много неща.
Нунев даде за пример посещението в района на финансовия министър Владислав Горанов
преди седмица. Г-н Горанов се убеди, че голяма част от новоизградените площадки са с
икономии от общинския бюджет през 2016 година, което говори много за новите управляващи
в общината.
„За мен това е сбъдната мечта. Този обект променя визията на целия квартал. Надявам се вие
да ползвате пълноценно и да пазите новата придобивка. Тя ще бъде последвана от много
други. Може би и аз като ветеран ще играя тук във футболна среща“, заяви в приветствието си
кметът.
Площадката с изкуствено покритие е изпълнена в много кратък срок. Тя е разположена върху
площ от 1000 м2. Разполага с 200 места за зрители, осветление, ограда и пр. Всеки ще може да
ползва площадката безвъзмездно.
Предвидено е изграждането на парк и културен център в района.
В края на визитата, народният представител даде насърчи кметския екип да бъде още по –
активен при разработката на проекти с европейско финансиране, за да отговори на нуждите на
местните жители в сферата на културата, социалната политика и пр.
Тази вечер кметът на Бяла проведе отчетно събрание за стореното от него и екипа му през
първата година от мандата.
КМЕТА
Община Девня и „Агрополихим“ топят ледовете
„Агрополихим“ ще назначава с прироритет жители на Девня, а общинската администрация ще
им съдейства при подготвянето на документи за кандидатстване за работа. За това се
договориха кметът на общината Свилен Шитов и изпълнителният директор на завода Филип
Ромбаут. На първата по рода си тристранна среща между белгийския инвеститор, местната
власт и обществеността те си стиснаха ръцете по ключови въпроси, които вълнуват девненци и
най-вече живеещите в кв. „Повеляново“.
Повод за нея станаха серията медийни публикации от лятото, които уличават предприятието в
системни нарушения на екологичното законодателство, в неглижиране на притесненията на
девненци от дейността на завода и в пълно капсулиране на неговото ръководство.
„Във Ваше лице хората виждат едни използвачи, които черпят ресурса на нашата община, а не
дават нищо насреща“, заяви от името на гражданите кметът Свилен Шитов. В отговор Филип
Ромбаут увери, че компанията ще промени коренно комуникационния си подход. „Оттук

нататък ние сме отворени към Вас за всякакви въпроси и коментари, които държим да
изясняваме съвместно и в позитивен дух“, декларира Ромбаут. Инвеститорът изрази учудване,
че девненци като цяло не кандидатстват за работа в „Агрополихим“, което принуждавало
ръководството да запълва свободните места с работници от съседни на Девня общини, найвече от провадийските села.
По темата със замърсяването Ромбаут определи като безпочвени твърденията, че
депонираният от „Агрополихим“ фосфогипс е токсичен и опасен за природата и човешкото
здраве. Нещо повече – площадката, която стопанисва предприятието, е оборудвана с модерна
инженерна инфраструктура, която отвежда водите до пречиствателната станция на завода и не
позовлява те да попаднат в подпочвения слой. Изследванията показват, че качеството на
преработените отпадни води е в пъти по-добро от това, което заводът получава от язовир
„Цонево“. Филип Ромбаут разясни, че флуорът във фосфогипса не представлява опасност,
защото е примесен с калций, който не му позволява да се превърне в токсичен газ.
Изпълнителният директор на „Агрополихим“ заяви, че дружеството в момента обжалва в съда
наложената му санкция в размер на 100 000 лева за депониране на фосфогипс, тъй като според
него държавата не прилага адекватно общоевропейската директива за третиране на
отпадъците, съдържащи флуориди. „По същия начин като нас работят и заводите в Белгия,
Финландия, Гърция, Полша и Литва“, изтъкна Филип Ромбаут. Той категорично отрече
слуховете, че заводът е източник на задушливата миризма на сяра, която жителите на
„Повеляново“ усещат най-вече през нощта, тъй като по думите му „Агрополихим“ не използва
тази суровина в производствения процес.
ИНВЕСТОР
И догодина област Благоевград може да остане без достъп до евросредства за ВиК
И през 2017 г. няма да има пари за водоснабдяване и канализация в област Благоевград, ако не
се постигне консолидация на водния сектор, заяви заместник-министърът на земеделието и
храните Васил Грудев по време на бизнес форум за развитието на регион Югозападен, съобщи
МЗХ.
Припомняме, че обединението на ВиК операторите в едно дружество в рамките на всяка една
административна област е изискване на водната реформа, без което общините нямат достъп
до средствата от оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020. В област Благоевград
община Кресна отказа да се включи във водната асоциация в областта с мотива, че това ще да
повиши цената.
Грудев припомни, че през 2015 г. общините от областта не са имали възможност да
кандидатстват за финансиране на водни проекти именно заради липса на единен оператор.
Той бе категоричен, че, ако не се спази условието за обединение на сектора, общините няма да
могат да кандидатстват за такива проекти до края на програмата.
Заместник-министърът уточни, че местните власти са подали 58 предложения за над 102 млн.
лв. в първия прием на общински проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)
2014-2020 г.
Той подчерта, че инвестициите, за които местните власти са кандидатствали, са за малка по
мащаб инфраструктура - основно изграждане и ремонт на пътища и улици. По думите му в
Програмата са били заложени критерии, които да дадат предимство на проектите за
допълнителна свързаност с по-голям град в рамките на 30 км.

Имаме вече сключени договори за 59 млн. лв. с частни фирми в областта, главно по мерките за
модернизация и за инвестиции в преработка на земеделски суровини. От няколко дни е
отворен втори прием по мярка 4.1 с ресурс от 237 млн. лв., като подаването на документи ще
бъде до 7 декември“, каза още още Грудев.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Благоевград: В Сандански бе открит Клуб на учителите-пенсионери „Будители“
В Сандански бе открит Клуб на учителите-пенсионери „Будители“. Това каза за Радио „Фокус“
Пирин Татяна Мекушина, председател на клуба. Тя уточни, че не случайно клубът е открит на 1
ноември – в Деня на народните будители. Мекушина обясни, че клубът е създаден още през
2013 година, но учителите не са имали помещение, в което да се позиционират. По думите й
сега – през 2016 година, кметът на Община Сандански Кирил Котев, както и заместник-кметът
Георги Трайков, са сбъднали мечтата на всички учители-пенсионери в Сандански, като са им
дали подходящо помещение. Тя посочи, че на откриването са присъствали над 100 души и
интересът от страна на околните е бил изключително голям. Мекушина допълни, че на
събитието са присъствали кметът на Община Сандански – Кирил Котев, представители от
Общински съвет-Сандански, общинска администрация и други. Тя каза, че най-трогателното по
време на откриването на клуба е била програмата изненада, която са били подготвили децата
от детска градина „Радост“ в Сандански.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Благоевград: Официално ще бъдат открити обновените блокове по Националната програма
за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в кв. "Струмско"
Днес около 14.15- 14.30 часа ще бъдат официално открити обновените блокове по
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, които
се намират в кв. "Струмско- център " с номера на блокове от 13 до 16. Това съобщиха от
пресцентъра на Община Благоевград. След откриването ще бъде направена обиколка и на
други санирани блокове по Програмата, в която Благоевград е първенец.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Шумен: Започна монтирането на камери за видеонаблюдение в Градската градина
Започна монтирането на камери за видеонаблюдение в Градската градина в града, съобщиха
от пресцентъра на Община Шумен. Монтажът ще се извърши в периода от 10.00 до 11.00 часа.
Новите детски и спортни площадки, изградени с европейски средства, вече ще бъдат
охранявани с камери. Подменени са устройствата за видеонаблюдение в Градската градина в
Шумен. Камери са поставени на новите детски и спортни площадки в кв. “Тракия” срещу СУ
“Васил Левски”, на улица “Одрин” и в новото артпространство в района на двете възрожденски
къщи „Елеонора 1" и „Елеонора 2". През тази и следващата седмица предстои да бъде
изградено видеонаблюдение на новите площадки в кварталите “Добруджански”, “Боян
Българанов” и градинката на площад „Оборище“. Ще бъдат подменени камерите и в
“Студентски парк”. До края на годината ще бъдат монтирани камери и на новите площадки до
ВиК, на бул. “Ришки проход” до Бадема, до Второ основно училище и на ул. „Ген. Скобелев“.
Видеонаблюдение ще има и в зоната за отдих в района на Народното читалище „Тодор
Петков“ с прилежащата му детска площадка, на входовете и на изходите на Шумен при Пети
километър и квартал „Тракия”. Сигналът за наблюдение и реакция ще бъде прехвърлен към ОД
на МВР.Освен 57-те нови камери, които охранителната фирма ще постави по договора,

сключен с Община Шумен, администрацията предвижда през следващата година да се
монтират допълнителен брой камери и техният брой да се увеличи до близо 70.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Благоевград: Встъпителна пресконференция ще се проведе в Банско по повод реализацията
на проект „Независим живот в община Банско“
Встъпителна пресконференция ще се проведе в Банско по повод реализацията на проект
„Независим живот в община Банско“. Това съобщиха от пресцентъра на община Банско.
Пресконференцията ще се проведе от 15.00 часа в залата на Посетителски информационен
център. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
От 15,00 до 15,15 часа кметът Георги Икономов ще открие пресконференцията, а след това
ръководителят на проекта Александър Мацурев ще представи целите, включени в проекта и
очакваните резултати.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Велико Търново: Забрана за продажба и консумация на алкохол, както и за използване на
пиротехника, наложи кметът на Свищов в деня за размисъл и изборния ден
Забрана за продажба и консумация на алкохол, както и за използване на пиротехника, наложи
кметът на Свищов в деня за размисъл и изборния ден - 5 и 6 ноември. Това съобщиха за Радио
„Фокус“ – Велико Търново от Община Свищов. Ограничението влиза в сила от 21.00 часа на 5
ноември и ще важи до 08.00 часа на 7 ноември. То е валидно за всички магазини, завения и
други обществени места на територията на община Свищов. Целта е осигуряване на нормална
обстановка и опазване на обществения ред на територията на Общината по време на
провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и националния
референдум на 6 ноември. Заповедта не важи за обществени заведения, в които ще се
провеждат семейни празници. Контрол по изпълнението й ще провеждат служителите на
Районното полицейско управление.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Благоевград: Проведе се встъпителна пресконференция по проект "Независим живот в
община Банско"
В рамките на проект „Независим живот в община Банско“, финансиран от Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020, съфинансирана от Европейския
социален фонд на Европейския съюз, на 2 ноември 2016 г. беше проведена встъпителна
пресконференция. Това съобщиха от пресцентъра Общината. Община Банско е бенефициент на
проекта, който е със срок на изпълнение 20 месеца. Общата стойност на финансирането е 499
976,76 лв. Проектът предвижда предоставяне на услугите „социален асистент“, „личен
асистент“ и „домашен помощник“ на 73 самотно живеещи възрастни хора над 65 г., лица и
деца с увреждания. Ще бъде подкрепена и дейността на Център за социална рехабилитация и
интеграция, където същите ще получават интегрирани социални услуги. Проектът цели
подобряването на качеството на живот на хора от уязвими групи на територията на община
Банско, насърчаване на социалното включване на самотноживеещи хора и предоставяне на
възможност за професионално развитие на семейства, в които има деца с трайно увреждане.

АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Велико Търново: Забрана за продажба и консумация на алкохол, както и за използване на
пиротехника, наложи кметът на Свищов в деня за размисъл и изборния ден
Забрана за продажба и консумация на алкохол, както и за използване на пиротехника, наложи
кметът на Свищов в деня за размисъл и изборния ден - 5 и 6 ноември. Това съобщиха за Радио
„Фокус“ – Велико Търново от Община Свищов. Ограничението влиза в сила от 21.00 часа на 5
ноември и ще важи до 08.00 часа на 7 ноември. То е валидно за всички магазини, завения и
други обществени места на територията на община Свищов. Целта е осигуряване на нормална
обстановка и опазване на обществения ред на територията на Общината по време на
провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и националния
референдум на 6 ноември. Заповедта не важи за обществени заведения, в които ще се
провеждат семейни празници. Контрол по изпълнението й ще провеждат служителите на
Районното полицейско управление.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Стара Загора: Предстои да бъде санирано Основно училище „Климент Охридски“ в Крън
Предстои да бъде санирано Основно училище „Климент Охридски“ в Крън. Това каза за Радио „
Фокус“ кметът на Крън Теменужка Люцканова. Тя поясни, че в момента усилията на кметството
и ръководството на Община Казанлък са насочени към включване към Инвестиционната
програма на общината или по европейски проекти за саниране на детската градина в
населеното място. От пълна подмяна се нуждае покривът, в помещенията има големи течове,
лошо е състоянието и на стените. През годините са правени предписания от контролните
органи, които датират от 2010 година. До момента те не са изпълнени. С проблемът е запознат
кметът на община Казанлък. Изпратена е експертна комисия от Общината, която е установила,
че от ремонт се нуждае цялата сграда, обаяни Люцканова.
В детската градина в Крън се обучават 95 деца. През лятото е направен частичен ремонт в
градината, при който са обновени входните и пространства, поставени са нови мебели.
Ремонтните дейности са извършени с материали, дарени от фирми и с доброволния труд на
родителите на децата от градината. „Надявам се, все повече деца да остават в Крън и да
посещават нашата градина“, коментира директорът на градината Недка Рашева. Тя поясни, че
детското заведение е готово за зимния сезон. Градината се отоплява на локално парно с нафта.
Решени са проблемите на отоплителната система.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Велико Търново: 250 студенти от 50 държави останаха възхитени от града
250 студенти от над 50 държави по целия свят останаха възхитени от културно-историческото
богатство на Велико Търново. Това съобщиха от Община Велико Търново. Младите хора
посетиха старопрестолния град и архитектурния резерват Арбанаси в периода 28-30 октомври.
Гостуването им бе организирано от „Ерасмус Стюдънт Нетуъркс” – България, а Община Велико
Търново за пореден път бе партньор на неправителствената организация. Подарък за
студентите от името на кмета Даниел Панов и от страна на Общината бе прожекцията на аудиовизуалния спектакъл „Царевград Търнов – Звук и светлина”.

„Благодарим ви за невероятната подкрепа. Над 250 студенти от почти всеки континент на света
имаха възможността да бъдат свидетели на това уникално представление”, написаха младите
хора от ЕСН – България до Даниел Панов и Община Велико Търново.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Кюстендил: В 53 жилищни блока ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност в
града
В 53 жилищни блока ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност в града. Това каза
пред Радио „Фокус” – Кюстендил инженер Росица Плачкова, зам.-кмет на Община Кюстендил.
Според нея до момента програмата върви много добре и около 12 от жилищните блокове са
готови. Три от тях са въведени в експлоатация, а за останалите са подготвени документите за
държавно приемателна комисия. Общата сума за въвеждането на мерки за енергийна
ефективност е 34 372 689 лева с ДДС. „Тази година имаме 110 заявления за финансов интерес.
Те са разгледани и са сключени 31 договора. Част от заявленията са върнати за поправки, а
някои не отговарят на изискванията. Предстои и сключването на нови договори”, каза Росица
Плачкова. Тя съобщи, че след сключването на договорите те се изпращат за проверка в
областна администрация, а след това се изпращат и за сключване на тристранни договори.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Смолян: Четири са общинските жилища в Община Чепеларе, от тях три са отдадени под наем
Четири са общинските жилища в Община Чепеларе, от тях три са отдадени под наем. Това
казва за Радио „Фокус” – Смолян Пантелей Мемцов, зам.кмет на общината. По думите му
четвъртото общинско жилище е оставено като резерв за неотложни и спешни нужди. „Трябва
да разполагаме с подсигурено такова, ако привлечем специалист на работа в общината, но в
момента нямаме такава нужда”, каза Мемцов. Зам. кметът каза още, че към момента няма и
кандидат живущи за това жилище. От общия брой на общинските жилища няма такива, които
да са отдадени под наем на семейства от ромски произход. „ Тези семейства си живеят
отделно, но са интегрирани като цяло”, посочи Мемцов. Той каза още, че при обявяване за
продажба на такъв вид жилище, първо се предлага на живеещите в него тази процедура.
Мемцов посочи, че когато дълго време човек ползва и обитава жилището, инициативата за
покупка идва от самият него. „Когато тези хора трайно и устойчиво са на територията на
общината, подават заявление за закупуване, а с решение на Общински съвет им се предоставя
съответното жилище”, каза още зам.-кметът. Мемцов добави също, че тези хора се ползват с
предимство при закупуване на жилищата, защото това право им се дава от закона.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Инж. Васил Панделиев, кмет на Община Сунгурларе: Училищата и социалните заведения са
снабдени с гориво за предстоящия зимен сезон
Училищата и социалните заведения са снабдени с гориво за предстоящия зимен сезон. Това
каза за Радио „Фокус” – Бургас кметът на Община Сунгурларе инж. Васил Панделиев. По
думите му всички учреждения, които са към Общината са снабдени с дърва. „Малко над 25
хил. куб.м. дървесина са заделени за всички училища, детски градини, социални домове на
територията на Община Сунгурларе“, поясни инж. Панделиев. Той каза още, че до около 20
ноември ще са напълно готови със снабдяването. „Останали са около 6 хил. кубика, при 25
хил.куб. заявени и платени“, уточни инж. Панделиев. По думите му Общинския съвет в
Сунгурларе е взел решение, с което снабдяването на всички населени места в общината става

при закупуване на дървесина на 40 лева/ куб.м. „До края на месец ноември с тези платени
дърва трябва да се снабдят всички социални институции в общината“, подчерта кметът на
Сунгурларе. В заключение той отбеляза, че само училищата в Общината са седем на брой.
БТА
Кметът на Смолян забрани детските градини да събират пари от родителите
Кметът на Смолян Николай Мелемов издаде заповед, с която категорично забранява на
директорите, педагогическия и непедагогически персонал в детските градини да събират
допълните пари от родителите, съобщи пресцентърът на Общината. Внасянето на месечните
такси за децата трябва да се извършва само при домакина на детското заведение със
задължително издаване на касова бележка.
Целта на заповедта е да се спре практиката да се събират средства от родителите за
консумативи. Общината осигурява финансиране за нормалното функциониране на детските
заведения, посочва пресцентърът. От Общината ще следят и дали стриктно се спазва
законовият текст, ограничаващ възможността за допълнително заплащане от семействата или
от настоятелствата за обучение или подкрепа от педагогически специалист.
БТА
Община Балчик набира потребители на услугата "Топъл обяд"
Община Балчик започва да набира потребители на услугата "Топъл обяд", съобщават от
кметската управа за одобрения проект с финансиране от Фонда за европейско подпомагане на
най-нуждаещите се. Желаещите могат да кандидатстват за подкрепа в дните до 18 ноември.
Топлият обяд ще бъде предоставян от Домашния социален патронаж от 1 декември до 30
април догодина, информират от общината. Хора с доказана липса на доходи и близки, които да
се грижат за тях, самотноживеещи с минимални пенсии, домакинства на месечно подпомагане
могат да кандидатстват за социалната услуга, посочват от общината.
БТА
Започна санирането на 13 жилищни блока в Попово
Започна санирането на 13 жилищни блока в Попово по Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради. Целта на програмата е чрез изпълнение на
мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите,
топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда, съобщават от общинската управа.
На одобрените сгради, която се намират предимно в кварталите "Младост" и "Русаля", ще
бъдат извършени подмяна на дограма, топлинно изолиране на външните стени и покрив,
ремонт и подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата, мерки за
повишаване на енергийната ефективност на асансьорите.
Вече е сключен и договор с фирмата, която ще упражнява строителен надзор. Подготвени са и
работните проекти. В момента се изготвят доклади за оценка на съответствие на проектите от
надзора, информират от общинската администрация.
Сроковете за изпълнение на строителните дейности са от 90 до 120 календарни дни. За всеки
един обект срокът е различен. При лоши атмосферни условия строителството може да бъде
спирано.

БТА
Столична община осигурява допълнителен транспорт за Задушница на 5 ноември
Столична община осигурява допълнителен транспорт за Задушница на 5 ноември, съобщават
от Столичната община.
Разкрива се временна трамвайна линия с маршрут ж.к. "Борово" - кв. "Орландовци". Разкрива
се временна автобусна линия номер 83А (за гробищен комплекс "Бакърена фабрика") с
маршрут - от Зоопарка по маршрута на автобусна линия номер 83 до бул. "Ломско шосе",
наляво по бул. "Ломско шосе", наляво по ул. "Бели Дунав" и по ул. "Хан Кубрат" по маршрута
двупосочно.
Разкрива се временна автобусна линия номер 108А (за гробищен комплекс "Бакърена
фабрика") с маршрут - от ж.к. "Люлин - 5" по стария маршрут на автобусна линия номер 108 (в
посока ул. "Бели Дунав" - от бул. "Сливница" по ул. "Адам Мицкевич") до ул. "Бели Дунав",
надясно по ул. "Хан Кубрат", наляво по ул. "Христо Силянов", наляво по бул. "Ломско шосе",
наляво по ул. "Бели Дунав" и по ул. "Хан Кубрат" по маршрута, двупосочно.
Разкриват се временни автобусни линии за обслужване на гробищни комплекси "Централни
гробища" и "Малашевски гробища" с маршрути - линия номер 18А от автостанция
"Орландовци" - гробищен парк "Малашевски гробища" по маршрута на автобусни линии
номерномер 18 и 20; линия номер 79А с маршрут надлез "Надежда", ул. "История
Славянобългарска", ул. "Индустриална", ул. "Константин Стоилов", бул. "Ген. Данаил
Николаев", бул. "Владимир Вазов", ул. "Тодорини кукли", ул. "Река Велека" и по бул.
"Владимир Вазов" по маршрута двупосочно; линия номер 86А от АТ "Малашевци", ул.
"Резбарска", пл. "Сточна гара", бул. "Сливница", обратен завой на ул. "Опълченска" и обратно
(за гробищен комплекс "Малашевци"); линия номер 90А от автостанция "Изток", бул.
"Ботевградско шосе", ул. "Александър Екзарх", ул. "Река Велека", ул. "Васил Кънчев" до
гробищен парк "Малашевски гробища".
БТА
Нов синдикат започва инициатива за справедливи възнаграждения на осигуряващите
чистотата на Пловдив
Местната гражданска инициатива "Справедливи възнаграждения през 2017 г. за работещите в
ОП "Чистота" и ОП "Градини и паркове" на община Пловдив" бе представена на
пресконференция в пресклуба на БТА в Пловдив от председателя на Синдикат Зелена
икономика Васил Къдринов.
Той обяви, че до края на тази седмица в Общинския съвет в Пловдив ще бъде внесена
подписка, според която на работещите в пловдивските общински предприятия "Чистота" и
"Градини и паркове" да бъде определено основно трудово брутно възнаграждение за 2017 г. в
размер на 700 лева, а също и предоставяне на ваучери за храна. До момента има събрани 120
подписа, при необходим минимум от 50, посочи Къдринов.
Сформираният инициативен комитет на местната гражданска инициатива настоява общинските
съветници да гласуват решение, което да осигури на работещите за чистота на Пловдив посправедливо възнаграждение, достатъчно за поддържането на прилично жизнено равнище за
тях и техните семейства.

По думите на Къдринов това увеличение би коствало на бюджета на Пловдив около 1 милиона
лева.
БТА
Скитащи кучета от селата в общината ще събират служители на приюта в Попово
В Попово работи общински приют за безстопанствени животни. Идеята е да се намали
популацията на бездомните кучета в общината, съобщават от общинската управа.
Приютът се обслужва от трима души. "В амбулаторията имаме право да извършваме кръвни
операции: кастрации, маркиране и ваксиниране", каза ръководителят на приюта д-р Мустафа
Османов. Засега други животни не могат да се приемат, тъй като условията са пригодени само
за кучета, допълва той. При капацитет 60 кучета в момента има 23 бездомни четириноги.
Служителите разполагат със специализирана и лицензирана кола, с устройство за
дистанционно упояване на животни. Досега 13 кучета са върнати в естествената им среда, а
тези, които остават в приюта, се предлагат за осиновяване. Ще бъдат обхванати и селата в
община Попово. Сред първите ще бъдат населени места, в които има работещи детски градини
и училища.
БТА
Председателят на Общинския съвет в Плевен утре има изнесена приемна
Председателят на Общинския съвет в Плевен Мартин Митев организира своя изнесена
приемна за жителите на квартал "Сторгозия", съобщи пресцентърът на съвета. Приемната ще
бъде отворена утре от 18.00 часа. Мартин Митев ще се среща с желаещите граждани в салона
на кварталното читалище "Ракитин". Записването за изнесената приемна може да се направи
на място и на телефон + 359 877/ 112879, се посочва в съобщението.
БТА
Изложбата "Вълшебната Словакия" ще бъде открита днес
На 02.11.2016 г. от 16.30 часа ще бъде открита изложбата "Вълшебната Словакия",
организирана от Почетното консулство и от Посолството на Словашката република, със
съдействието на Община Варна. На откриването ще присъства посланикът на Словашката
република в България - Н. Пр. г-н Мариан Якубоци. Място: фоайе пред зала "Пленарна",
Община Варна. На 02.11.2016г. от 18 часа ще се състои приключването на активния
туристически сезон. Място: ГХГ "Б. Георгиев"
БТА
Община Добрич апелира към феновете на "Добруджа 07" да проследят заедно мача в
Холандия
Община Добрич апелира към феновете на "Добруджа 07" да проследят заедно мача на
волейболния тим срещу " Абиант Ликъргъс " /Холандия/. Срещата от Шампионската лига, която
ще се играе тази вечер в Холандия, ще може да бъде проследена на голяма видеостена в
спортната зала "Добротица", съобщават от общината. Мачът ще бъде излъчван на живо по БНТ
HD и ще може да бъде наблюдават пряко и на екрана в залата. Входът за зала "Добротица" е
свободен.
БТА

Началното болнично училище в Плевен се закрива
Общинският съвет в Плевен одобри предложение за закриване на Началното болнично
училище в областния град, съобщи в пресклуба на БТА Мартин Митев - председател на съвета.
Учебното звено няма да функционира от 1 януари 2017 година. В момента работи на
територията на Плевен и е специализирано за обучение на ученици, настанени в лечебни
заведения за болнична помощ. В него временно се обучават 22 деца в две слети паралелки. Те
се включват в учебния процес по преценка на лекуващия лекар, като формите на обучение са
дневна и индивидуална. Персоналът на училището е от двама учители, а дейността му се
финансираше от държавния бюджет.
Мартин Митев поясни, че съгласно Закона за предучилищното и училищното образование
заварените към влизането в сила на закона болнични училища се закриват от 1 януари или се
преобразуват в центрове за подкрепа на личностното развитие със заповед на кмета на
общината след решение на Общинския съвет. В Плевен към момента решението на
съветниците е учебното звено да бъде закрито.
ТОПНОВИНИ
Общините и институциите в област Разград са готови за зимния сезон
Общините и институциите в област Разград са готови да посрещнат зимата. Това бе отчетено
днес на заседание на Областния щаб за координация на спасителни и неотложновъзстановителни работи при бедствия и аварии. На работната среща, ръководена от областния
управител Манол Кившанов, присъстваха представители на седемте общини в областта,
ръководители и представители на Областно пътно управление (ОПУ) в Разград, Областната
дирекция на МВР, РДПБЗН, ВиК, Центъра за спешна медицинска помощ, „Енерго-Про” и др.
Представителите на общините докладваха, че са актуализирани общинските щабове, във
всички общини са проведени срещи с кметовете на кметства, изготвени са заповеди за работа
при зимни условия, проверена е готовността на техниката, с която ще се почистват населените
места. Във всички детски заведения и училища са осигурени необходимите количества горива,
а населението и структурните звена са снабдени с необходимото количество дърва.
Докладвано бе още, че са получени списъците на болните на хемодиализа, осигурени са нафта
и твърдо гориво, при проблеми с газоподаването в училищата и детските градини, предвидени
са достатъчно финансови средства по населени места. Директорът на Областното пътно
управление Людмил Янев обясни, че от 1 ноември индституцията е в режим на зимно
поддържане. В края на октомври представители на ведомството, съвместно със служители на
ОД “Пожарна безопасност и защита на населението“ и ОД на МВР-Разград са извършили
проверка на Консорциум „ТРП Разград 2014“ за наличните материали и техника. Янев посочи,
че пътноподдържащата фирма рразполага с три роторни снегорина – по един в Разград,
Исперих и Кубрат, четири автогрейдера, шест товарачни машини за инертни материали, 25
снегорина с гребла за чистене, 36 комбинирани машини с гребла и цистерни за разсол или
пясък и 13 патрулни автомобили. Янев посочи, че е изготвен оперативен план за работа при
зимни условия, разпределени са машините по видове, като за всяка машина има определен
маршрут. Проверени са пътнопочистващите фирми и са въведени денонощни дежурства за
следене на пътната обстановка. Той посочи, че количествата на инертните материали са
доставени на 100 %. Доставени са 1994 тона сол, 4490 тона пясък, 1300 тона луга, което е над 60
процента от изискуемите в началото на зимния сезон, 4 тона калциев двухлорид.
Представителите на ОДМВР и РДПБЗН информираха за пълната готовност на служителите от
съответните дирекции за подпомагане на общините и Областния управител при необходимост.

Представителят на РЗИ-Разград и директорът на ЦСМП – Разград също представиха
информация за организацията на работа при зимни условия. Д-р Стойнов– зам. директор на
Регионална здравна инспекция - Разград уведоми Областния управител, че са изготвени
списъци на болните от областта, нуждаещи се от хемодиализа, като информацията е
предадена на пожарната и на кметовете на общините. Д-р Николай Йоцов - директор на
Центъра за спешна медицинска помощ докладва, че медицинските екипи и автомобили са в
готовност. Разпределени са високопроходими санитарни автомобили по общините.
Юридически лица, имащи отношение по подготовката за зимния сезон, като ЕНЕРГО – ПРО
Мрежи АД и „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД представиха доклади за предприетите
превантивни мерки по подготовката за зимата. По време на заседанието, всички присъстващи
увериха председателя на Областния щаб – Манол Кившанов, че са взети всички необходими
мерки, според техните правомощия и ресурси, и че имат подготовка за реагиране при
влошаване на метеорологичната обстановка. Относно подготовката за предстоящия зимен
сезон, Областният управител ще изготви доклад, който ще бъде изпратен до Министерство на
вътрешните работи, в срок до 7 ноември.
ТОПНОВИНИ
Чистят пътищата в община Руен през зимата за 140 хил. лв.
Община Руен е обявила обществена поръчка за зимно поддържане, снегопочистване и
опесъчаване на общинската пътна мрежа и улици на територията на региона, показва справка
на Topnovini.bg. Прогнозната стойност на поръчката е 140 000 лева без ДДС.
Кандидатите могат да подават своите оферти или заявления за участие до 18 ноември, като те
ще бъдат отворени на 21-ви същия месец.
Община Руен е във високопланински район с опасност от снегонавяване и заледяване почти по
всички и пътища. Общинската пътна мрежа е с обща дължина от 120.70 км. Улиците в
населените места, които ще бъдат почиствани са тези, които осигуряват достъп до обществени
сгради (кметства, училища, детски градини и други).
Основните дейности по зимното поддържане включват изготвяне на планове за зимно
поддържане, технически прегледи на заявените за използване машини и съоръжения,
подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия, осигуряване на необходимите
материали, снегопочистване (патрулно и периодично) на пътищата до постигане на
съответните степени и ниво на зимно поддържане, разчистване на снежни валове, преспи и
снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно - ледени пластове.Почистване на пътната
настилка от сняг включва отстраняване на снежната покривка, чрез последователно
изтласкване на снега от оста на пътя към банкетите.
ТОПНОВИНИ
Проблеми с питейната вода в Община Ботевград заради пресъхнал язовир
Община Ботевград е възможно да се изправи пред криза с питейната вода, заради
пресъхването на язовир Бебреш, съобщава bTV. Според местните жители има тръба, която
източва водния обект и захранва голям хотелски и голф комплекс в Правец, като това е една от
възможните причини за безводието в Ботевград и съседните села.

Собственикът – „Напоителни системи” отрича проблемът да е свързан с новата ВЕЦ, която
черпи вода от съоръжението. Според тях причината е във високата консумация и малкия
приток на вода.
От Общината имат и друго обяснение за кризата с водата – според тях заради неотстранени
аварии по водопроводната мрежа изтича три пъти повече вода от необходимото. Виновни за
това били „Напоителни системи” и ВиК, които били незаинтересовани.
В момента спешно се изгражда водопровод, който да осигури захранването на с. Трудовец,
което е най-засегнато, с вода от р. Бистрица без загуби.
ТОПНОВИНИ
Започна монтирането на камери за видеонаблюдение в Шумен
Новите детски и спортни площадки, изградени с европейски средства в Шумен, вече ще бъдат
охранявани с камери. Това съобщиха от пресцентъра на Общината.
Подменени са устройствата за видеонаблюдение в Градската градина в Шумен. Камери са
поставени на новите детски и спортни площадки в кв. “Тракия” срещу СУ “Васил Левски”, на
улица “Одрин” и в новото артпространство в района на двете възрожденски къщи „Елеонора 1"
и „Елеонора 2".
През тази и следващата седмица предстои да бъде изградено видеонаблюдение на новите
площадки в кварталите “Добруджански”, “Боян Българанов” и градинката на площад
„Оборище“. Ще бъдат подменени камерите и в “Студентски парк”.
До края на годината ще бъдат монтирани камери и на новите площадки до ВиК, на бул. “Ришки
проход” до Бадема, до Второ основно училище и на ул. „Ген. Скобелев“. Видеонаблюдение ще
има и в зоната за отдих в района на Народното читалище „Тодор Петков“ с прилежащата му
детска площадка, на входовете и на изходите на Шумен при Пети километър и квартал
„Тракия”. Сигналът за наблюдение и реакция ще бъде прехвърлен към ОД на МВР.
Освен 57-те нови камери, които „Телепол“ ЕООД ще постави по договора, сключен с Община
Шумен, администрацията предвижда през следващата година да се монтират допълнителен
брой камери и техният брой да се увеличи до близо 70.
ТОПНОВИНИ
Премахват всички гаражи в Пловдив
Предстои Общинският съвет в Пловдив да разгледа предложение за даване на гратисен период
за премахване на гаражите. Идеята на администрацията е хората сами да го направят до края
на месец май 2017г. След това районните администрации ще предприемат действия по
премахването на гаражните клетки в целия град.
"Терените отново ще бъдат използвани за паркиране, като надявам се по този начин да
увеличим поне с 20% паркоместата.Другата възможност, която обмисляме, е изграждането на
многоетажни паркинги в районите Тракия, Централен, Западен. Един от тях, който ще е една
добра алтернатива за паркиране в зоната около Капана и Съдебната палата, е на мястото на
старата сграда на бившия ТЕЛК, която ще бъде съборена и на нейно място ще бъде изграден
общински паркинг", каза кметът на града Иван Тотев.

В момента се оглеждат и терени, на които да бъдат стартирани концесионни процедури под
формата на публично-частно партньорство. Два от тях са до 15-ти блок в Тракия и до бившия
магазин Евмолпия.
"Надявам се с тази политика, която стартираме, да прекъсне порочната практика по паркиране
в зелени площи, детски площадки, на тротоари", завърши Тотев.
ТОПНОВИНИ
52 приемни семейства са утвърдени в област Добрич
Стартира вторият етап на проекта за приемна грижа „Приеми ме”. Неговият старт бе даден на 1
декември миналата година, а на социалната услуга „приемна грижа“ - от 1 януари 2016 година.
Проектът е с продължителност 28 месеца и ще се реализира до 31 март 2018 г. Общият размер
на безвъзмездната финансова помощ e в размер на 51 600 000 лева.
От 2015 г. – в срока на изпълнение на предходния проект „И аз имам семейство“, приемни
семейства, вписани в Регистъра, воден от съответното РДСП, преминаха от дирекция
„Социално подпомагане“ към доставчик община-партньор по проекта. Във всяка общинапартньор със заповеди на кмета са сформирани: екип за управление на проекта (ЕУП) администратор и счетоводител; екип по приемна грижа (ЕПГ) – назначени на трудов договор
социални работници, чрез които общината предоставя приемната грижа на местно ниво.
С цел осигуряване на приемственост между двата етапа на проекта вторият етап стартира от 1
ноември 2016 г. В областта той ще се ръководи от областен екип за управление на проекта
(ОЕУП), който включва администратор и счетоводител, определени със заповед на кмета на
общината-партньор, областния град. Финансовото управление на проекта ще се осъществява от
съответната администрация.
По данни на Регионалната дирекция "Социално подпомагане", в област Добрич са утвърдени
52 приемни семейства, като в 42 има настанени деца. При стартиране на областния модел с тях
ще работят четирима социални работници, както и един началник екип.
ТОПНОВИНИ
Турнир по ускорен шах ще се проведе в Суворово
Втори открит турнир по ускорен шах организира Община Суворово на 12 ноември. Той ще се
проведе във Фестивалния и спортен комплекс „Генерал Суворов“ по швейцарска система в 7
или 9 кръга в зависимост от броя на участниците.
Право на участие имат всички шахматисти от страната и чужбина. Контролата за игра е 15+0
минути на човек за цялата партия. Жребият и класирането се извършват с компютърна
програма Swiss Manager.
Турнирът „Суворово Оупън“ не е валиден за българско или международно ЕЛО, уточниха
организаторите. Участниците не заплащат турнирна такса. Те ще се регистрират от 9,30 до 10,30
ч. в помещението за игра в комплекса „Ген. Суворов“.
Предварителното записване става най-късно до 10 ноември на следните телефони и адреси:
Теодор Апостолов, организатор 0897313251; Е-mail: teodor74@abv.bg, Димитър Янев, главен
съдия 0889/553508; Е-mail: dyanev@abv.bg.
ТОПНОВИНИ

Кметът на Белене забрани варенето на ракия в деня на изборите
Със заповед на кмета на Община Белене Милен Дулев се забранява продажбата и употребата
на алкохолни напитки в магазините, ресторантите, кафенетата, павилионите, караваните и в
другите заведения за хранене и развлечение на територията на Община Белене за времето от
20:00 часа на 5.11.2016г. /събота/ до 8:00 часа на 7.11.2016г. /понеделник/. Инфоормацията е
публикувана на официалния сайт на общината.

На 6.11.2016г. е забранено и изваряването на ракия в пунктовете, предназначени за това. В
изборния ден се забраняват и всякакви масови прояви на открито на територията на Общината,
които биха създали предпоставки за нарушаване на обществения ред.
КМЕТА
Санират 55 блока в Смолянско
2505 жилища в 55 блока се санират в Смолянско. За тях има одобрено финансиране по
Националната програма за енергийна ефективност, съобщиха от областната управа.
Вече са сключени 55 договора между съответната община, губернатора и Българската банка за
развитие. За всички тях е започнала процедура за описване на техническите характеристики и
технически паспорт. За 54 блока вече са избрани изпълнители на строително-монтажните
работи, проектиране, авторски надзор, строителен надзор и оценка на съответствието. По 26 от
сградите майсторите вече работят. Две вече са въведени в експлоатация – по една в община
Девин и община Златоград. Напредват строително-монтажните работи в общините Смолян,
Девин, Златоград, Мадан и Рудозем.
В Девин 306 жилища в 7 блока се санират. В Златоград – 327 жилища в 7 блока, в Мадан – 436
жилища в 7 блока, в Рудозем – 186 жилища в 4 блока, в Смолян – 1210 жилища в 29 блока, в
Чепеларе – 40 апартамента в един блок.
„Правителството показа последователна политика и воля за реализиране на Националната
програма за енергийна ефективност. Програмата е особено важна за области като нашата, в
които отоплителният сезон е почти 7 месеца. Всъщност тази програма е блестящ пример за
политика в полза на хората и се радвам, че през следващата година, при тази стабилност на
правителството, програмата ще продължи да се изпълнява. По този начин ще имаме
възможност изцяло да променим визията на цели жилищни райони в градовете”, коментира
областният управител Недялко Славов.
По думите му програмата създава възможност на много семейства в областта да подобрят
условията на живот в домовете си. Санираните жилищни блокове придобиват нов облик, а
апартаментите, разположени в тях повишават пазарната си стойност. Един от най-значимите
ефекти е осигуряване на по-висока сигурност, комфорт и по-ниски разходи за отопление на
домакинствата, живеещи в тях.

