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Откриват Център за развитие на социално уязвими групи в Бургаско
Стара, полуразрушена сграда, намираща се в кв. „Победа” в Средец (обл. Бургас), ще се превърне
в Център за развитие на общността. Дейностите са част от „Интегриран проект за социално
включване на ромите и други уязвими групи“, в който Средец си партнира с Община Бургас.
Проектът се финансира от Българо-швейцарската програма за сътрудничество, като
предвидените средства за Центъра са в размер на 280 000 лв. с ДДС. Община Средец се включва
с 10% собствено финансиране. „Подобен център ще отговори на нуждите на общността. В него
ще се предоставят здравни, образователни и социални услуги, ще се провеждат информационни
беседи, ще се помага на децата да усвояват по-лесно учебния материал. В сградата ще могат да
се провеждат и културни мероприятия също така.“, обясни кметът на Средец Иван Жабов.
Ромският етнос е най-голям сред малцинствените групи в общината. 15,5% или 2063 души се
определят като роми в Средец, а по експертни оценки те са над 3 500. „Основните проблеми,
които бяха начертани при предварителния анализ, са в областта на здравеопазването и
образованието. Акцент са и ромските жени, за които са предвидени акушеро – гинекологични
прегледи, информационни кампании на здравна тематика, както и раздаване на
контрацептивни средства. Като цяло, въвеждаме мерки, които да улеснят достъпа до
образование, здравеопазване и социални дейности“, заяви Зюмбюла Маринова, координатор
„Образование и интеграционни дейности“ в община Средец. До момента постройката е
изпълнявала функциите на Клуб за културни мероприятия и ромски празници на жителите на
квартала. Вече е проведена процедура за избор на фирма-изпълнител, като договорът с нея е
подписан. Очаква се всеки момент да стартират и самите строителни дейности. Сградата трябва
да е завършена до 86 дни от започването на реконструкцията. В Центъра предстои да се
организират допълнителни занимания в извънкласни форми и групи по интереси –
индивидуална и групова работа за ученици от 1-ви до 4-ти клас. Ще се осигурят учебни помагала
и пособия на 30 ученици от ромски произход (2 и 3 клас) за две учебни години. В клуб „Отговорен
родител“ ще се развиват родителски умения и ще се консултират родители на деца от 1 до 8
клас. Ще се организират консултации с педагог за деца със затруднения в усвояването на
български език. Ще бъдат създадени клубове по интереси – „Физическо възпитание и спорт“;
„Творчество“; „Информационни технологии“, както и по култура, музика и танци.
KMETA.BG
Наши и румънски общини заедно срещу комарите
Общини от двете страни попоречието на река Дунав ще синхронизират действията си за борба с
комарите. Това стана ясно на среща на градоначалниците от Русе, Силистра, Кълараш,
организирана от Асоциацията на Дунавските общини. Местните управи ще си сътрудничат в
изработването на устойчива политика, която да увеличи ефективността на пръскането срещу
жилещите насекоми. Социологическо проучване е установило, че в рамките на два часа ятата от
комари прелитат от една община в друга. За да се гарантира тяхното унищожаване, акциите за
пръскане трябва да са синхронизирани и предварително планирани, обясниха експерти. На
срещата с кметовете бяха представен набор от мерки, който местните управи ще трябва да
разработят, за да постигнат устойчивост и ефективност в този вид дейност. Програмата за

очистването на крайречните региони в България и Румъния ще се финансира както от
националните бюджети на двете страни, така и със средства от Европейския фонд за развитие.
KMETA.BG
Морската столица обменя опит с 26 града в света
Варна е побратимена с 26 града в различни страни, с които обменя опит и работи по съвместни
проекти. „В днешно време, когато градовете са дори по-важни от държавите, е особенно ценно
те да се учат един от друг и да изграждат връзки и доверие.“ Това заяви зам.-кметът Пейчо
Пейчев по време на форум за сътрудничество между крайбрежните градове, който се провежда
в морската столица като част от съпътстващата програма на гостуването на регатата „Тол Шипс
2016“. В презентацията си Пейчев посочи, че Варна е вторият по население град в България с
360 000 жители, има 6 университета, 4 научноизследователски института и три колежа,
пет курорта и е най-голямото българско пристанище. Годишно в града се провеждат над
20 международни фестивала, а в следващата година, когато ще бъде Европейска
младежка столица, се очаква да се проведат повече от 1000 събития. „Всяка година Варна се
посещава от 1,5 млн. туристи от над 60 държави. Амбициите ни са тя да се превърне в
целогодишна туристическа дестинация заради културно-историческото й наследство и
наличието на минерални и термални извори“, заяви Пейчев. По думите му в предходния
програмен период в града са реализирани проекти за над 300 млн. лв., насочени към
интегрирания градски транспорт, пречистването на отпадните води, модернизация
на инфраструктурата. В момента се работи по проекти главно по програмата „Региони в растеж“в
сферата на транспорта, градската среда, образованието. Общината има готовност да усвои само
през първия етап от новия програмен период 84 млн. лв., а през втория – до 126 млн. лв., каза
зам.-кметът. В рамките на форума се отбелязват две годишнини – 15 години от побратимяването
на Варна с Рощок и 50 години – с Дордрехт. Сред участниците са градове-партньори
от Финландия, Германия, Холандия, Албания и Индонезия. Програмата предвижда представяне
на успешно реализирани международни проекти, дискусии за общите предизвикателства пред
крайбрежните градове, както и по конкретни идеи за реализиране на бъдещи съвместни
проекти.
INVESTOR.BG
Луковит вече разполага с модерно депо за управление на отпадъците
Луковит вече разполага с модерна регионална система за управление на отпадъците.
Съоръжението е изградено със средства от оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г. и
ще обслужва жителите на Луковит, Роман, Ябланица, Червен бряг и Тетевен. Близо 86 хил. души
живеят в петте общини, а инвестицията е в размер на 22,3 млн. лв., каза министърът на околната
среда и водите Ивелина Василева, която откри съоръжението заедно с премиера Бойко Борисов,
съобщава пресцентърът на Министерството на околната среда и водите. Ивелина Василева
припомни, че старото сметище е било на практика екологичен проблем. Общината вече
разполага и с пречиствателна станция, която беше открита през миналата година, както и
обновена ВиК мрежа. Тези проекти са на обща стойност 50 млн. лв. „Екологията е здраве. В
Луковит 50 млн. лв. са инвестирани в здравето на хората“, подчерта премиерът Бойко Борисов.
Министър Василева обеща министерството, чрез ПУДООС, да финансира закриването на старото
сметище на Луковит, като отпусне нужните 1,5 млн. лв. Сметището създаваше рискове за
околната среда заради честите и продължителни пожари през лятото и изтичането на замърсени
води към река Златна Панега. Регионалната система за управление на отпадъците е една от 18те подобни, изградени с финансиране от програма „Околна среда“ 2007-2013 г. Проектът

включва клетка за неопасни отпадъци с общ капацитет 164 700 тона, както и цялостната
съпътстваща инфраструктура. Изградена е и компостираща инсталация с капацитет 2 хил. тона
годишно. Създаден е общински център за рециклиране, оборудван с контейнери за строителни
и едрогабаритни отпадъци, както и за складиране на опасни отпадъци от бита.
TOPNOVINI.BG
Магистрати от 6 държави обмениха впечатления с русенската Общинска администрация
Днес, в Заседателна зала на Община Русе кметът Пламен Стоилов се срещна със съдии от 6
държави, които са в Русе по Програма за обмен на съдии от Европейския съюз. Информация за
срещата съобщават от кабинета на градоначалника. Сред представителите на Общината са били
още Соня Станчева, директор Дирекция „Правни дейности“ и Асен Станчев, началник Отдел
„Правно-нормативно обслужване“. Кметът Стоилов е заявил, че е щастлив да се срещне с
магистратите, защото те изпълняват изключително важна роля по отношение на сигурността и
стабилността на една държава, нейният авторитет и влияние, след което продължи да отговаря
на въпроси. Основни теми по време на дискусията са били териториалната цялост на страната и
по конкретно Русе като граничен град, местното управление – задължения и правомощия,
връзката на местната власт със съдебната система, функциите на Общински съвет – Русе и
Областна администрация, както и събирането на местните данъци и такси, битови проблеми и
решения. Целта на обмена е съдиите да се запознаят с функционирането на българската съдебна
система и по-специално нейната работа, както и обмяната на опит. От срещата стана ясно, че те
се интересуват от злободневните проблеми и действия, които са важни за съдебната система и
как българската съдебна система подхожда към тях. Шестимата магистрати са в Русе от 26
септември и ще останат до 7-ми октомври. Те пристигат от страни като Австрия, Финландия,
Германия, Испания, Унгария и съдия в Районен съд – Лоди. Това са Петер Марчини – съдия в
Търговски съд – Виена, Австрия, Хелена Кесели – съдия в Районен съд – Иматра, Финландия,
Джанфранко Кришионе – съдия в Районен съд – Лоди, Ева-Мария Щанйбергер – съдия в
Окръжен съд – Мюнхен, Германия, Мануел Кастро Калво – съдия в Административен съд –
Витория, Испания и Рита Гюрко – съдия в Районен съд – Золнок, Унгария.
TOPNOVINI.BG
Проект дава работа на 50 младежи в Аксаково
Представители на 9 фирми от различни сектори предложиха заетост на безработни младежи в
община Аксаково. Трудовата борса се проведе в Общинския детски комплекс като част от
проекта „Твоето бъдеще е в твоите ръце“. Той има за цел активиране и интеграция в заетост на
младежи до 29-годишна възраст, които не са в мрежата за образование или обучение, не
работят, но и не са регистрирани като безработни в Бюрото по труда. Бенефициент по проекта е
Община Аксаково, а партньор - сдружение "Форум гражданско общество". Той се реализира с
изключителното съдействие на кмета на Аксаково инж. Атанас Стоилов, председателя на УС на
сдружението Борислав Френчев и ръководителя Нели Петрова. Очаква се в рамките на проекта
да бъдат идентифицирани не по-малко от 80 младежи от целевата група, да бъдат обучени и
активирани минимум 60 души в различни професии – работник в озеленяването, озеленител,
помощник в строителството, строител, сътрудник в социални дейности, работник в заведенията
за хранене и развлечения. За 50 от тях се предвижда да се осигури субсидирана заетост за наймалко 6 месеца. Проектът се финансира по процедурата „Активни“ на Оперативната програма
„Развитие на човешките ресурси“. Стойността му е 377 462 лева, а периодът на изпълнение е от
май 2016 г. до декември 2017 г.

АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Хасково: Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания ще бъде
открит в града
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания ще бъде открит в града.
Това съобщиха от пресцентъра на Община Хасково. Официалното откриване ще бъде в 10.00
часа. Центърът се намира на бул. "Съединение" 16 (бившата "Крайпътна къща"). На откриването
ще присъства кмета Добри Беливанов.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Благоевград: Започва кампания за безплатни очни прегледи в Симитли
Лекари-офталмолози от най-престижните болници в София ще правят безплатни очни прегледи
за жителите на община Симитли. Това съобщи за Радио „Фокус“ – Пирин Таня Тасева, експерт
„Връзки с обществеността“ към Общината. „Кампанията се провежда днес от 10.00 до 16.00 часа
и се организира от Сдружение "Право на зрение - България", Александровска болница - София,
Столично дружество по Офталмология и Организация на евреите в България "Шалом". Идеята за
в по-отдалечени от столицата места. Безплатните прегледи са най-вече за хора с по-малки
финансови възможности, както и деца“, каза още Тасева. Тя добави, че Симитли е първият град
в България, от който стартира кампанията. „Тя беше радушно подкрепена от кмета Апостол
Апостолов и неговия екип. Администрацията на общината ще се погрижи прегледите да текат
гладко и безпроблемно. За целта е отворена телефонна линия за записване на часове. Всеки,
който иска да се възползва от едни от най-квалифицираните специалисти в страната, може да се
запише на тел. 0877/10 60 58. Прегледите ще се правят в ЦПСУ - Пансиона до Полицейския
участък“, допълни тя и подчерта, че при констатиране на по-леки здравословни проблеми,
лекарите ще реагират на място.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Христина Шопова, зам.-кмет на Благоевград: Гордеем се и с трите наши центъра, които
станаха един, за да има една структура
Гордеем се и с трите наши центъра, които станаха един, за да има една структура, един
отговорник за това, което се случва, и нещата да бъдат по систематизирани и по-ползотворни.
Това каза зам.-кметът по култура и хуманитарни дейности на Община Благоевград Христина
Шопова по време на откриването на новия Център за личностно и творческо развитие на децата,
предаде репортер на Радио ‘‘Фокус’’ - Пирин. Центърът се намира в квартал „Вароша“ и днес в
него е Ден на отворените врати, като всички клубове ще представят дейността си. „Пожелавам
успех, късмет, нека ни се случват само хубави неща, участие на децата в много международни
фестивали и много проекти. Ние ще бъдем зад тях и ще помагаме с каквото можем“, допълни
Христина Шопова. До Нова Година всички дейности, занятия и часове са безплатни, така че
призовавам родителите да доведат децата си, за да пробват различни дейности, да изберат това,
което им харесва и ги удовлетворява. „Искам първо да благодаря на всички стари-нови колеги,
защото те ще преподават в новия център и да пожелая тук да има неспирен детски глъч,
творчество и усмивки, затова ще работим всички в тази посока, за да обхванем всички деца на
Благоевград. Те имат първата своя задача да направят Коледната програма на общината, така че
им предстои два месеца работа. За това време те имат възможност да избират, за да може от
януари наистина да се насочат към едно, две или три неща, с които да се занимават посериозно“, добави още Шопова.

АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Добрич: Общината въвежда нов вид контрол върху дейностите по поддръжка на пътното
платно в града
Община град Добрич въвежда нов вид контрол върху дейностите по поддръжка на пътното
платно на територията на града. Това съобщи кметът Йордан Йорданов, предаде
кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Кметският екип е проучил как досега в общината е
била отчитана дейността по рехабилитация на пътната мрежа. Практиката преди е била да се
дават обобщени резултати – цялостния размер на ремонтираната площ и по коя улица е
извършен ремонтът. От тук нататък общината ще залага на конкретна, подробна и детайлна
информация за осъществените дейности, за да се следи по-ефективно какво и как е
реализирано, което ще даде възможност за повече гъвкавост в случаите, когато трябва да се
ползват гаранционни срокове, посочи кметът и уточни: „Така че, после ние, като община, като
възложител, който изразходва парите на данъкоплатците, да знаем да си търсим правата, когато
има отстраняване на дефекти, гаранционни условия и т.н. До момента не се е знаело къде точно
е била асфалтирана дупката, в гаранция ли е или не и“. Фирмата изпълнител на дейностите по
изкърпване на пътното платно в момента следва стандарти на работа, заложени в Агенция
„Пътна инфраструктура“, отбеляза кметът. Това включва подробна ведомост, водене на отчет,
където има описание на името на улицата и на всяка ремонтирана част от нея. Очаква се в
рамките на около 3 седмици дейностите по изкърпване на уличното платно в Добрич да
приключат, заяви Йордан Йорданов. Ремонтите са започнали миналата седмица. Работата е
започнала от периферията на града към централната част. Обхванати са многобройни части на
града – жилищните квартали „Добротица“, „Дружба“, „Балик“, пътят към спортна зала
„Добротица“ и др. По думите на кмета технологията на работа е нова, с идеята да се осигури подобро качество и издръжливост на направеното.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Сливен: Общината дари кашпи за цветя за общия двор на трите гимназии в града
Община Сливен дари кашпи за цветя за общия двор на трите гимназии в града, предаде
репортер на Радио „Фокус”-Сливен. Общината дарява шест големи кашпи за цветя на три
гимназии – ППМГ „Добри Чинтулов“, ПГПЗЕ „ Захари Стоянов“ и ПГХТ „Акад. Н. Неделчев“. В
съдовете ще бъдат засадени цветя. Зам.-кметът по хуманитарните дейности Пепа Чиликова и
директорът на училището Мариана Милева подписаха приемно-предавателен протокол.
Кашпите са предназначени за ограничаване на пространството пред училището. Мястото е
общинска собственост, предоставено за ползване като двор на трите гимназии. В момента
теренът е необлагороден, ежедневно се ползва за паркинг и през него преминават автомобили.
Училищата ще почистят пространството и ще се погрижат мястото да придобие приличен и
приветлив вид, за да се използва по предназначение.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Добрич: Въвежда се есенно меню в детската млечна кухня в града
От днес е въведено есенно меню в детската млечна кухня в града. Това съобщи д-р Емилия
Баева, зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ в Община Добрич, предаде кореспондент наРадио
„Фокус” – Варна. Въведени са повече плодове и зеленчуци, предстои разнообразяване и на
месото, като ще бъдат включени заешко и агнешко, посочи д-р Баева. Тя отбеляза, че е намалено
количеството храна, което се предоставя в детската млечна кухня в града. Това е предизвикало

недоволство сред част от родителите, тъй като практиката при тях е тази храна да се разделя за
няколко хранения – на обяд, следобед и вечер. Зам.-кметът посочи, че това количество храна е
предназначено за едно хранене и целта е да се постигне здравословен режим. Като начин на
преработка на хранителните продукти се използват основно печене и готвене на пара.
Седмичното меню е публикувано на сайта на Общината в рубриката „Е-услуги“.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Йорданка Фандъкова: София реализира проекти за над половин милиард евро през новия
програмен период
376 млн. евро са привлечени за изграждане на третия лъч на метрото по ОП „Транспорт и
транспортна инфраструктура” и 120 млн. евро за подобряване на градската среда и енергийна
ефективност по ОП "Региони в растеж“. Строителството на третата линия на метрото започна тази
година с първите 7 километра, а до 2019 г. метрото ще има 45% дял в системата на градския
транспорт. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова по време на форум за градско
развитие
в
Букурещ,
съобщиха
от
пресцентъра
на Столична
община.
По време на срещата кметът представи опита на Столичната община в използването на
Европейските фондове с цел развитие на интегрирана градска среда и подготовката за новия
програмен период. „Очакваме 250 млн. евро за изграждане на канализация по ОП "Околна
среда“ и 175 млн. евро за третата фаза на интегрирания проект за управление на отпадъците по
ОПОС“, допълни още Фандъкова. Столичният кмет Фандъкова припомни, че през програмния
период 2007-2013 г. София е реализирала 110 проекта по оперативни и общностни програми,
като най- големите от тях са проектът за управление на отпадъците, разширението на столичното
метро, обновяване на градския транспорт с нови превозни средства, въвеждането на мерки за
енергийна ефективност в училища и разкриване на археологическото наследство.
Във форума участват Корина Крецу- Европейски комисар по регионална и градска политика,
вицепремиерът и министър на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния
Василе Динчу, и кметът на Букурещ Габриела Фирея. От българска страна участват зам.-кметът
на Столичната община Ирина Савина, и заместник- кметовете на Бордо - Флоран Форзи и на
Майнхайм -Кристиан Спехт.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Йордан Йорданов, кмет на Добрич: Надявам се с новия проектобюджет за следващата
година да бъдат заложени повече финансови средства за поддръжка на пътната мрежа в
града
„Надявам се с новия проектобюджет за следващата година да бъдат заложени повече
финансови средства за поддръжка на пътната мрежа в града“. Това заяви кметът Йордан
Йорданов, предаде кореспондент на Радио „Фокус” – Варна. „Отделно ще можем да искаме
допълнително средства от Министерски съвет за капиталови разходи да ни бъдат отпуснати.
Предстоящият воден цикъл също е предпоставка за нов вид асфалтиране. Средства по
оперативната програма за водния цикъл ще влязат в употреба и за асфалтиране на нови улици,
които са разкопани над 50%. Но така или иначе линейната част, която ще бъде подменена, е 86
километра, а пътната мрежа на града е над 200 километра“, посочи още кметът Йордан
Йорданов. Той допълни, че Община град Добрич ще продължи да търси допълнителни средства
за цялостна рехабилитация на пътната мрежа в града. В този контекст следващата седмица ще
бъде обявена нов вид обществена поръчка. След избора на фирма изпълнител ще бъде
подписано рамково споразумение за 4 години. Към момента Общината е фиксирала сумата от 9
млн. лв. по този договор. По думите му в рамките на срока и на тази сума независимо от

гласувания размер в Програмата за капиталови разходи на общината, каквито и пари да бъдат
отпуснати от държавата, местната администрация ще може да се разпорежда с тях, защото ще
бъде проведена предварително необходимата процедура, няма да е нужно всяка година да
бъде обявявана нова обществена поръчка и Общината ще може да възлага дейности по
поддръжка на уличната мрежа в Добрич. Около края на месец ноември или в началото на
декември се очаква да е оповестено решението на комисия за избора на фирма изпълнител. „От
там нататък няма да имаме буфер, няма да имаме този буфер, който се получи сега и за който
алармирах още през пролетта. Това означава, че ще имаме една постоянна поддръжка на
уличната мрежа“, коментира кметът.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Инж. Иван Жабов, кмет на Средец: По проект ще бъде ремонтиран ромският клуб в кв.
„Победа”
По проект ще бъде ремонтиран ромският клуб в кв. „Победа”. Това каза пред Радио „Фокус”Бургас кметът на Община Средец инж. Иван Жабов по повод изпълнението на „Интегриран
проект за социално включване на ромите и други уязвими групи“. „В този проект Община Средец
си партнира с Община Бургас. Строителните дейности за Средец ще бъдат на стойност 280 000
лв. с ДДС, като ще бъде ремонтиран ромския клуб в кв. „Победа”.”, каза инж. Жабов. По думите
му клубът ще се използва за културни мероприятия и празници. „В него ще се провежда и
образователна политика, социална дейност, здравеопазване, като след приключване на
строителните работи, клуба ще има ръководител, както и здравни и социални медиатори”,
подчерта инж. Жабов. Той добави, че медиаторите ще провеждат лекции и беседи сред
населението във връзка с ограмотяване, здравеопазване и социална дейност, които само ще са
от полза на местното население.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Хасково: 350 души в общината ще получат храна по програмата "Топъл обяд"
От днес 350 души в община Хасково получават храна по програмата "Топъл обяд". Това съобщиха
от пресцентъра на Община Хасково. 99 от подпомаганите са в града и се хранят в стола на
училище " П. Хилендарски", а останалите 251 са в селата от общината. За първи път в община
Хасково се реализира проект за осигуряване на храна на социално слаби в селата.
Програмата е в действие до 30 април. В нея участват хора, които получават месечни социални
помощи, без доходи, самотно живеещи, инвалиди, скитници, бездомници. Голяма част от
одобрените за подпомагане са трудно подвижни и ще получават храната си в дома.
Менюто е супа, основно ястие, десерт и хляб. Стойността на проекта е 130 168 лева. Програмата
е финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Ямбол: 78 работни места за трайно безработни лица ще бъдат разкрити в петте общини на
областта
78 работни места за трайно безработни лица ще бъдат разкрити в петте общини на област
Ямбол, реши на свое заседание Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, предаде
кореспондент на Радио "Фокус" - Сливен. Регионалната програма за заетост и обучение на
област Ямбол, одобрена на заседанието, предвижда в община Ямбол да бъдат разкрити 20
работни места, в община Стралджа - 15; в Елхово - 18; в Тунджа - 16 и в община Болярово работа
ще започнат 9 безработни. Работните места са разпределени в рамките на определения за

област Ямбол финансов ресурс от 193 535 лева. Основната цел на регионалните програми за
заетост и обучение за 2016 г. е да допринесат за повишаване на заетостта, намаляване на
безработицата и повишаване качеството на работната сила в регионите. Трудовото
възнаграждение е 420 лв. при пълен работен ден. Крайният срок за изпълнение на регионалните
програми е 31 март 2017 г. Дейностите предвиждат комунално-битово обслужване в малките
населени места; благоустройство на населеното място и производствени зони, саниране на
площи, индустриални райони; поддържане и опазване на общинска собственост; опазване на
околната среда- паркове, улици и др. Регионалната програма за заетост и обучение се
утвърждава от министъра на труда и социалната политика.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Пазарджик: Консултациите за съставите на СИК в Община Септември минаха успешно
В Община Септември се проведоха консултации с представители на политически партии, за
определяне съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) във връзка с произвеждане
на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за националния референдум,
насрочени на 6 ноември 2016 г., предаде репортер на Радио „Фокус” – Пазарджик.
Представителите на политически партии и коалиции в Община Септември постигнаха пълно
съгласие за числеността, разпределението и ръководствата на СИК. Комисиите, които ще
действат в населените места с до 500 избиратели, ще се състоят от 7 членове, а в местата с над
500 – с по 9. На поканата на кмета на Общината Марин Рачев за провеждането на консултациите
се отзоваха 8 представители на партии и коалиции.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Добри Стефанов, кмет на Община Крушари: Организирахме групи за изучаване на народни
танци
През това лято за първи път направихме, заедно с читалището в Крушари и с пенсионерските
клубове, две групи за изучаване на народни танци. Това заяви за Радио „Фокус” – Варна Добри
Стефанов, кмет на общ. Крушари, обл. Добрич. Той посочи, че ръководителите и хореографите
на съставите са били две деца от Крушари. „Българската група се ръководеше от едно момиче –
Филипа, а групата на ромите, седем, само момиченца, идваха повече, но само тези издържаха,
се ръководеше от Митко. Много добре се справиха, когато преди един мач на стадиона изнесоха
програма”, подчерта Добри Стефанов. Той посочи още, че община Крушари има 19 населени
места. „Преди години сме произвеждали 2 200 тона сух тютюн за една календарна година.
Изчислено е, че ако се натоварят едновременно със сухия тютюн, произвеждан в Крушарско,
камиони МАЗ с ремаркета, колоната щеше да бъде дълга от Варна до Крушари, това са над 80
километра. Представете си за какво производство говорим”, добави Стефанов. Според него, това
са около 15 000 декара тютюн с добив от около 150 кг. от декар. „Беше пълно и с животни, а сега
няма. При нас проблема е изкупната цена и реализацията на продукцията, ако това се реши
хората ще гледат отново. Остават агнета за другата година, не могат да ги продадат, а хората са
възрастни и няма кой да гледа животните. Цената на млякото също е много ниска”, каза още
Добри Стефанов.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Варна: Безработни младежи се срещнаха с работодатели в община Аксаково
Безработни младежи се срещнаха с работодатели в Община Аксаково. Това съобщиха
от пресцентъра на Общината. Целта на трудовата борса беше те да намерят бъдеща реализация.

Форумът се проведе в края на миналата седмица в Общинския детски комплекс в град Аксаково.
Той премина при голям интерес, като бъдещи работници търсиха 9 работодатели от различни
сфери на дейности. Младежката трудова борса е част от проекта "Твоето бъдеще е в твоите
ръце". Той има за цел активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст,
които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, не са регистрирани като
безработни лица в Агенцията по заетостта на територията на община Аксаково. Бенефициент по
проекта е община Аксаково. Той се реализира с изключителното съдействие на кмета на община
Аксаково инж. Атанас Стоилов. Очакваните резултати са идентифицирани на не по-малко от 80
лица от целевата група, които до момента не са били обект на въздействие по програма
„Активиране на неактивни лица“; обучени и мотивирани минимум 60 лица от целевата група;
проведени 6 вида обучения за придобиване на професионална квалификация за минимум 60
лица; обучени и придобили професионална квалификация минимум 60 лица от целевата група;
осигурена субсидирана заетост на минимум 50 лица за 6 месеца. На идентифицираните
младежи ще се предостави възможност да се включат в мотивационни обучение, в обучение по
придобиване на професионална квалификация по следните специалности: "Работник в
озеленяването”, "Помощник в строителството", „Строител", "Озеленител”, „Сътрудник в
социални дейности“, "Работник в заведенията за хранене и развлечения”.

АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Инж. Иван Жабов, кмет на Средец: Над 2000 души ще се възползват от клуба в кв. „Победа”,
след като бъде ремонтиран
Над 2000 души ще се възползват от клуба в кв. „Победа” в град Средец, след като бъде
ремонтиран. Това каза пред Радио „Фокус”-Бургас кметът на Община Средец инж. Иван Жабов
във връзка с изпълнението на проекта „Интегриран проект за социално включване на ромите и
други уязвими групи“. „Общностната група в средецкия квартал наброява над 2000 човека.
Всички те ще се възползват от възможностите на клуба, който предстои да бъде ремонтиран с
280 000 лв. Очаква се ремонтът да продължи три месеца”, отбеляза инж. Жабов. Предвиден е
цялостен ремонт на съществуваща сграда, както и оборудване на кабинетите за работа на екипа.
„Такъв ремонт не е извършван на постройката от близо 25 години”, допълни инж. Иван Жабов.
Продължителността на целия проект е 2 години, като партньори в него са Общините Бургас,
Средец и Малко Търново, както и фондация „Областен ромски съюз“, Основно училище „Христо
Ботев“ в „Победа“ и фондация „ОФФ Медия“. Целият проект на община Бургас е на обща
стойност 2 613 544 лв. Той е по Програмата за подкрепа на социалното включване на роми и
други уязвими групи“.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Варна: Седмица на физическата активност и спорта започва в града
Международна младежка камара-Варна организира Седмица на физическата активност и
спорта “Спортувай! Живей Активно!”. Целта е чрез организирани различни събития в рамките на
една седмица да си припомним ползите от физическата активност, съобщихаорганизаторите от
камарата. Инициирана от Международна младежка камара – Варна, Седмицата на спорта ще
предлага възможности за всички хора да бъдат физически активни. Седмица на спорта стартира
от днес до 9 октомври във Варна. Мотото на Събитието e “Спортувай! Живей Активно!”, което
насърчава младите хора да опитат различни активности и да изберат тази, която най-много им
допада и ги мотивира да се движат всеки ден. Участието е напълно безплатно. Предвидени са и

два дни, в които ще има семинари на тема здравословен начин на живот, хранене, бягането като
начин на живот и как пълноценно младите хора да оползотворяват своето време. Разнообразни
са и заниманията, които JCI Varna ще предлага за всички желаещи да се раздвижат в периода от
3 до 9 октомври. Сред планираните активности ще бъдат: Откриването на „Седмица на спорта”
ще се състои днес от 18:30 в Социалната чайна във Варна.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Шумен: Общински детски комплекс–Шумен ще вземе участие в 15 общински национални и
регионални изяви през новата учебна година
Общински детски комплекс–Шумен ще вземе участие в 15 общински национални и регионални
изяви през новата учебна година. Това съобщи за Радио „Фокус” - Шумен Павлинка Марева,
директор на институцията. По думите й най-значимото събитие за възпитаници на центъра за
личностно развитие е участието им в „24-ти международни детско-юношески хорови празници“.
„Това събитие е с особена важност, защото в него ще има и международно участие от няколко
хора“, поясни Марева. Сред другите значими изяви на комплекса, тя посочи Национален конкурс
„Мадарски конник“, който е включен в календара на Министерството на образованието и
науката. „В министерството, школата ни по дърворезба ще представи богата изложба,на която
сме поканени през февруари“, допълни още Павлинка Марева. Тя уточни, че ще се проведат и
традиционните ателиета и школи свързани с обреди и празници, както и много други събития.
През новата учебна година ОДК Шумен открива и нов профил в област Изкуства – „Автентичен
фолклор“. Директорката на институцията каза още, че за децата предстои още една вълнуваща
година изпълнена с нови знания и забавни часове.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Бургас: Кметът Димитър Николов официално откри Есенните литературни празници в града
Кметът Димитър Николов официално откри 19-тото издание на Есенните литературни празници
в Бургас, предаде репортер на Радио „Фокус” – Бургас. Той поднесе цветя и умален макет на
един от символите на града – компаса. В речта си, Николов отбеляза, че мястото – новият дом на
писателите е храм и пристан за бургаските творци. То се намира до църквата „Св.Св. Кирил и
Методий” и за втора поредна година е домакин на престижното литературно издание. Сред
официалните гости на откриването на Есенните литературни празници са областният управител
Вълчо Чолаков, зам.-кметът Йорданка Ананиева, както и политикът, дипломат, литературен
историк и критик доц. д-р Александър Йорданов. На събитието присъстват и много граждани и
гости на Бургас. В рамките на Есенните литературни празници ще бъдат представени и новите
заглавия. На 4 октомври от 12.30 часа в ОУ "Св. княз Борис І" ще бъде бургаската премиера на
поредицата "Малката Божана" на Божана Апостолова. Същият ден от 18.00 часа в Дома на
писателя ще бъде представена за първи път пред бургаска публика и новата стихосбирка на
Апосотолова - "За теб". На 10 октомври ще се проведе вечер, посветена на бургаския писател
Атанас Радайнов, който почина тази година. Предвидени са още и вечер на поезията, на
белетристиката и на хумора, лекция на Георги Райков - "Забравените бургаски поети с
необичайна съдба", представяне на новия брой на сп. "Море" и "Литературен Бургас".
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Пловдив: Осем книги на пловдивски автори и важни за града издания са одобрени за
финансиране от общината след проведен конкурс

Осем книги на пловдивски автори и важни за града издания са одобрени за финансиране от
общината след проведен конкурс. Това съобщиха на специална пресконференция днес
председателят на експертната комисия Младен Влашки, предаде репортер на Радио "Фокус" Пловдив. Конкурсът се проведе по Програмата на община Пловдив „Финансиране на книги на
пловдивски автори и важни за Пловдив издания“- 2016 година. В състава на експертното жури,
определено със заповед на Кмета инж. Иван Тотев са включени общо седем членове, от които трима изтъкнати университетски преподаватели, трима изявени пловдивски автори и един
историк - Младен Влашки, проф. Огнян Сапарев, Антон Баев, Александър Секулов, Здравко
Дечев, Недялко Славов и Стефан Шивачев. По програмата са били подадени общо 28 проекта,
одобрени са само 8 от тях, за които е посочена и конкретната сума за финансиране.
Максималният брой точки, който един проект може да получи е 70, но през годините до сега не
е имало такъв случай. Експертната комисия е взела решение, проекти, събрали под 35 точки, да
не се разглеждат. Всеки член попълва карта с оценките си, според критериите, които са ясно и
точно формулирани. Конкурсът е изключително демократичен, всеки би могъл да участва, при
това без ограничение в жанровете. Комисията мотивира поотделно всяко свое решение за
одобрение.

АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Шумен: 17 социално слаби жители на шуменското село Васил Друмево ще получават
безплатен обяд в рамките на седем месеца
17 самотни и социално слаби жители на шуменското село Васил Друмево ще получават
безплатен обяд в рамките на седем месеца. Това съобщи за Радио „Фокус” - Шумен Юлиян
Андреев, кмет на населеното място. По думите му, кампанията се провежда за пета поредна
година, като в рамките на 7 месеца ще бъде раздаван дневен порцион от първо и второ ястие на
нуждаещите се жители на селото. „ Трапезарията стартира от днес и ще продължи до 1 май 2017
година“, поясни още Юлиян Андреев. Той добави, че днес от 11:15 часа в сградата на НЧ „Добри
Люцканов“ ще бъде проведена разяснителна среща за работата на трапезарията. „Проектът се
реализира с подкрепата на КНСБ, а стойността на дневният храноден на човек е в размер на 2,20
лева“, каза в допълнение кметът на село Васил Друмево.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Смолян: Традиционният Устовски панаир ще се проведе в града от 7 до 9 октомври
Традиционният Устовски панаир ще се проведе от 7 до 9 октомври. Това съобщиха от
пресцентъра на Община Смолян. Участие ще вземат търговци от цялата страна, предлагащи
богат асортимент от стоки. За най-малките ще има много развлекателни съоръжения – люлки,
въртележки, надуваеми батути и други, които ще работят от 6 до 9 октомври. Настаняването на
търговците ще започне от 8.30 часа на 7 октомври пред Пощата в кв. "Устово". За доброто
настроение на жителите и гостите на Смолян на 8 октомври от 17.00 часа на площад
„Възраждане” в кв. "Устово" ще свири оркестър „Пим”.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Кюстендил: До края на месеца е срокът за регистриране на отглежданите домашни любимци
на територията на община Дупница

До края на месеца е срокът за регистриране на отглежданите домашни любимци на територията
на община Дупница, съобщиха от пресцентъра на община Дупница. Всички собственици на
домашни животни (кучета), трябва съгласно Наредбата за регистрацията и условията за
отглеждане на кучета-компаньони на територията на Община Дупница да ги регистрират. Това
става с подаване заявление в деловодството на общинска администрация, декларация по чл. 117
от ЗВМД, прилага се копие от ветеринарномедицински паспорт на кучето. След извършване на
регистрацията собственикът получава разрешително за отглеждане на домашния любимец.
Таксата за отглеждане на куче-компаньон се заплаща ежегодно и е в размер на 10 лева. След
изтичане на срока, ще бъдат извършвани проверки и при установяване на домашно куче без
регистрация ще бъдат съставяни актове за административно нарушение на собствениците на
стойност от 50 до 100 лева за физически лица и от 100 до 250 лева за юридически лица.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Пловдив: Започва раздаването на топъл обяд на 2 060 социално слаби граждани
Започва раздаването на топъл обяд на социално слаби граждани в Пловдив. Това съобщи
за Радио "Фокус" - Пловдив Георги Титюков, зам.- кмет. В 11.00 часа в Домашния социален
патронаж на ул. "Звезда" 16А в район "Западен" ще бъде даден официалният старт на проект
"Обществена трапезария на територията на Община Пловдив". Предвидено е от услугата да се
възползват 2 060 лица. Те ще получават топъл обяд в продължение на седем месеца тази година.
Програмата ще приключи в края на месец април 2017 година. Освен, че тази година програмата
е по-дълга във времето, предвидени са две яденета – първо и второ, като в едно от тях
задължително трябва да има месо”, каза зам.-кметът Титюков. Храната ще се раздава в 12 пункта
в целия град по всички райони. Получавайки талоните за хранене, хората ще бъдат упътвани
къде е най-близката за тях трапезария. Раздаването на храната ще се извършва от 11.00 до 13.30
часа.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Добрич: Продължава изкърпването на улична мрежа в града
Продължава изкърпването на улична мрежа в града. Работи се в жилищните квартали
„Добротица“ и „Дружба 2“, по информация на Община град Добрич, предаде кореспондентът
на Радио „Фокус” – Варна. Екипи работят и в централна градска част на Добрич. Условията за
пътуване в областта са добри, пътните настилки са сухи, видимостта – добра. Никъде в областта
не се извършва ремонт на асфалтова настилка, по информация на Агенция „Пътна
инфраструктура“. Времето в Добрич е слънчево и ясно, тихо е, температурата на въздуха е около
14 градуса.
TOPNOVINI.BG
Наваксват с пропуските при реализацията на програмата за саниране в Сливен
„Надявам се до края на годината да приключат всички процедури и да обявим избор на
изпълнител за саниране на първите блокове в Сливен по програмата за енергийна ефективност“,
обяви кметът Стефан Радев. Той посочи, че от встъпването в длъжност на общинското
ръководство няма нито ден пропуснат относно процедурите, които трябва да бъдат
изпълнени. "Заварихме процедура за избор на изпълнители за енергийно обследване и
изготвяне на паспорти, по която от няколко месеца бяха събрани един куп оферти и стояха
неотворени. Стояха в пликове на едно бюро! От месец ноември сме задвижили процедурата в
порядък, в който няма нито ден забавяне. За съжаление, тези няколко месеца загуба много

трудно се наваксват, каквато организация и натоварване да се направи. Обемът на работата е
изключително голям. Служителите бяха много натоварени през лятото, за да обработват
непрекъснато информацията, да връщат веднага, ако има забележки, които да се отстраняват",
коментира кметът. „Документите на първите 17 блока са готови с обследването по енергийна
ефективност и имат изготвени енергийни паспорти“, добави зам.-кметът по строителството
Стефан Кондузов. Документите вече са изпратени в Българската банка за развитие, Агенцията за
енергийна ефективност и МРРБ. В края на септември са внесени документите на следващите 19
блока, а след това и на останалите.
TOPNOVINI.BG
Община Шумен дава 732 407 лв. за оборудване на предприятие “Чистота”
Община Шумен планира да похарчи 732 407 лв. без ДДС за оборудване на новото предприятие
“Чистота”, което трябва да чисти града от следващата година. Ще бъдат закупени боклукчийски
камиони, багерче, самосвал и прахосмукачки. Обществената поръчка е разделена на 5 части.
Търсят се два нови автомобила за сметосъбиране и сметоизвозване тип „вариопреса” с полезен
обем 16 куб.м., както и още един с полезен обем- 20 куб.м. По-малките трябва да са на обща
цена до общо 391 хил.лв., а по-големият- до 195 хил.лв. Кметството търси още 1 мини челен
товарач, втора употреба, на цена до 52 хил.лв, както и самосвал със самосвална настройка. В
обществената поръчка са заложени 2 броя ръчни водими вакуумни прахосмукачки с
електрически двигател. Те ще струват до 50 хил.лв. без ДДС. За да обезпечи сметопочистването
в града, кметството трябва да закупи и контейнери за смет. Документи за поръчката се подават
до 3-ти ноември. Офертите ще се отворят на следващия ден.
TOPNOVINI.BG
Обсъдиха промените в Закона за защита при бедствия в Стара Загора
Измененията в Закона за защита при бедствия обсъждаха днес в областна администрация
представители на общините в Старозагорско. В срещата участваха областният управител инж.
Георги Ранов, зам.- областният управител Димитър Драчев и директорът на Регионална
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ПБЗН) комисар Стоян Колев. Старши
комисар Александър Джартов от Главна дирекция ПБЗН запозна присъстващите с предстоящите
промени в закона и тяхната цел. Той обясни, че една от основните идеи на измененията е да
бъдат подобрени връзката и взаимодействието между институциите при бедствия и аварии,
както и превантивната дейност. До 6 месеца след влизането в сила на промените ще бъде
разработена и Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия. До 1 година
областните и общинските администрации ще трябва да разработят планове за намаляване на
риска, като за всяка община те ще имат специфичен характер. „Доказано е, че всеки 1 лев,
вложен навреме в превенция и подготовка за реакция при бедствия и аварии, има
възвръщаемост от 4 до 10 пъти”, заяви старши комисар Джартов.
TOPNOVINI.BG
Дават топъл обяд на 400 души в Минерални бани, в Хасково – 350
400 души от Минерални бани от днес могат да се възползват от социалната услуга „Топъл обяд”.
Още 50 са включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане, като резерви.
Обществената трапезария в Минерални бани ще предоставя топъл обяд в работните дни от
седмицата до 30 април 2017 г., на самотни хора и семейства на месечно подпомагане, хора с
доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях и самотно живеещи лица и

семейства, които получават минимални пенсии. А в община Хасково от днес получават топъл
обяд - 350 души, съобщиха от общинска администрация.
TOPNOVINI.BG
Община Разград осигурява топъл обяд на 100 социално слаби
От днес Община Разград , чрез Домашен социален патронаж ще предоставя социалната услуга
„Обществена трапезария”, съобщават от пресцентъра на общинската администрация.
Дейностите се реализират по одобрен проект за разкриване на обществена трапезария от Фонд
“Социална закрила”. Целта на проектното предложение е осигуряване на възможност за подобро качество на живот на лица и семейства, които поради финансови, здравословни и
социални проблеми изпитват затруднения и са в невъзможност сами да задоволят потребността
от здравословна и качествена храна , чрез организиране и предоставяне на социалната услуга.
Общата стойност на договора е 7360 лв. Размерът на финансирането на услугата за едно лице на
ден е 2.30 лв. Всеки работен ден до края на годината топъл обяд, включващ предоставяне на
супа, основно ястие и хляб ще получават 50 нуждаещи се. Това са лица и семейства, които
получават месечно подпомагане, тъй като доходът им за предходния месец е по-нисък от
определения диференциран минимален доход; хора с доказана липса на доходи и близки, които
да се грижат за тях, скитащи и бездомни. Подборът на бенефициентите е извършен от комисия,
в чийто състав е включен представител на Дирекция „Социално подпомагане” .От началото на
юни Община Разград предоставя топъл обяд на други 50 лица в риск, по Оперативната програма
за храни и/или основно материално подпомагане" от Фонда за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица. С допълнително споразумение от 28 септември срокът на договора по тази
процедура се удължава до края на април 2017 г . Общата стойност на договора е 29 348 лв. Така
реално в периода от днес до 31 декември .2016 г. Община Разград ще предоставя топла храна
на общо 100 лица в риск, допълват от местната управа.
TOPNOVINI.BG
Съобщение от Община Бургас
ЗАПОВЕД
№ 2574/27.09.2016 г.
На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 18, ал. 1 и чл. 61
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи,
приета от Общински съвет – Бургас, и в съответствие с годишната програма за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 год. на Община Бургас
ОТКРИВАМ :
Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от
5 (пет) години на нежилищни обекти - общинска собственост, както следва:
1. На основание решение на Общински съвет– Бургас, прието по т. 16 от дневния ред на
проведеното на 30.08.2016 г. заседание (Протокол №16), Обект № 3“а“, находящ се вподлеза
„Янко Андонов“, ж.к.“Зорница“, гр. Бургас, с площ 12.45 кв.м., при граници: изток – вертикална
стена на подлеза, запад – пешеходен тунел, север – вертикална стена на подлеза, юг – обект №
2”а”, актуван с Акт за частна общинска собственост №659/12.01.1998 г., предназначен за
търговска дейност, с начална тръжна цена в размер на 100(сто) лв., без ДДС, стъпка за наддаване

в размер на 10 (десет) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната
процедура – 300 (триста) лева.
2. На основание решение на Общински съвет– Бургас, прието по т. 16 от дневния ред на
проведеното на 30.08.2016 г. заседание (Протокол №16),
Павилион №4, от
базар„Механотехникум“, находящ се върху тротоара на бул. “Стефан Стамболов“, гр. Бургас,
ведно с 1/6 ид.ч. от тоалетна, с обща площ 8.56 кв.м., при граници: изток – оградата на ПГСАГ
„Кольо Фичето“, запад – тротоарно пространство и бул. Ст.Стамболов“, север – павилион №3, юг
– павилион №5, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена в размер на 120 (сто
и двадесет) лв., без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 12 (дванадесет) лева, без ДДС.
Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 360 (триста и шестдесет)
лева.
3. На основание решение на Общински съвет– Бургас, прието по т. 16 от дневния ред на
проведеното на 30.08.2016 г. заседание (Протокол №16), Стоматологичен кабинет, публична
общинска собственост, находящ се в сградата на „Здравна служба“, ет.1, кв.“Горно Езерово“, гр.
Бургас, с обща площ 18.19 кв. м, включваща помещение с площ 12.17 кв.м.. и 1/2 ид.ч. от
сервизни помещения с обща площ 12.04 кв.м., при граници: североизток – външен зид, югоизток
– външен зид, югозапад – коридор и WC, северозапад – лекарски кабинет, актуван с Акт за
публична общинска собственост №967/24.09.1998 г.предназначен за зъболекарски кабинет, с
начална тръжна цена в размер на 24 (двадесет и четири) лв., без ДДС, стъпка за наддаване в
размер на 2.40(два лева и четиридесет стотинки) лева, без ДДС. Определям размер на депозита
за участие в тръжната процедура – 72(седемдесет и два) лева.
4. На основание решение на Общински съвет– Бургас, прието по т. 16 от дневния ред на
проведеното на 30.08.2016 г. заседание (Протокол №16), Обекти №5 и №6, частна общинска
собственост, находящи се в подлеза „Янко Андонов“, ж.к.“Зорница“, гр. Бургас, с обща
площ 125.77 кв.м., при граници: изток – обект № 6I, запад – обект №4, север – вертикална стена
на подлеза, юг – пешеходен тунел, предназначени за поставяне на игрални автомати, с начална
тръжна цена в размер на 1980 (хиляда деветстотин и осемдесет) лв., без ДДС, стъпка за
наддаване в размер на 198(сто деветдесет и осем) лева, без ДДС. Определям размер на
депозита за участие в тръжната процедура – 5940 (пет хиляди деветстотин и четиридесет) лева.
5. На основание решение на Общински съвет– Бургас, прието по т. 16 от дневния ред на
проведеното на 30.08.2016 г. заседание (Протокол №16), Обект 6I, частна общинска собственост,
находящ е в подлеза „Янко Андонов“, ж.к. “Зорница“, гр. Бургас, с обща площ 67.40 кв.м., при
граници: изток – пешеходен тунел, запад – обект №6, север – вертикална стена на подлеза, юг –
пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност , с начална тръжна цена в размер
на 530 (петстотин и тридесет) лв., без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 53 (петдесет и три)
лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1590 (хиляда
петстотин и деветдесет) лева.
6. На основание решение на Общински съвет– Бургас, прието по т. 29 от дневния ред на
проведеното на 26.07.2016 г. заседание (Протокол №14), Обект №18, с полезна площ 17.00 кв.м.,
при граници: север – коридор, изток – помещение № 17, юг – зала № 1, запад – помещение №
19, предназначен за офис, разположен в сградата на Спортна зала „Младост”, находящ се в
ж.к.„Славейков”, гр. Бургас, цялата застроена върху 5540 кв.м., актуван с Акт за публична
общинска собственост №10/13.12.1996 г. с начална тръжна цена в размер на 107 (сто и седем)
лв., без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 10 (десет) лева, без ДДС. Определям размер на
депозита за участие в тръжната процедура – 321 (триста двадесет и един) лева.

Търгът да се проведе на 20.10.2016 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.
“Александровска” № 26, ет.1, стая № 111.
Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура, следва да бъде внесен по
банкова сметка на Община Бургас, при “Общинска банка” АД, клон Бургас– BIC SOMBBGSF, с/ка
BG89SOMB91303323996501.
Определям цена на тръжната документация в размер на 110 (сто и десет) лева, без ДДС, които
да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно
обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за
участие в търга за всеки от обектите се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул.
“Александровска” №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 17.10.2016
година.
Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни
упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки
работен ден от 08.30 до 17.15 часа.
Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16,00 часа на 18.10.2016
година.
Утвърждавам тръжна документация за посочените в тази заповед обекти, както следва: Молба–
образец /приложение №1/, Декларация /приложение №2/, Договор–проект /приложение №3/,
Копие от скица на имота, Заповед.
Оглед на обектите може да бъде извършван на 12.10.2016 г. и на 17.10.2016 г. от 10.00 до 11.00
часа, след предварително записване на тел. 0886/20 88 45 – Надя Пенчева.
При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за имота, да се проведе на 27.10.2016г.,
от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.“Александровска” №26, ет.1, стая №111.
Ново заявления за участие в повторния търг за имота да се подава в ЦАО, лично от кандидатите
или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост,
всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа на
24.10.2016 година.
В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените
с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.
Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на
25.10.2016 година.
Оглед на обектите, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 21.10.2016г. от
10.00 до 11.00 часа, след предварително записване на тел. 0886/20 88 45 – Надя Пенчева.
Допълнителна информация: тел. 056/907 220 – Кремена Атанасова.
Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на
таблото на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от
съобщаването и.
Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция “Управление на общинската
собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.
KMETA.BG
Община дава 700 хил. лв. за почистваща техника
Община Шумен има намерение да закупи техника за новосъздаденото предприятие
„Чистота“, става ясно от обявена обществена поръчка. За закупуване на боклукчийски камиони,
багерче, самосвал и прахосмукачки са отделени 732 407 лв. без ДДС. Новото общинско
предприятие “Чистота” трябва да поеме дейностите по почистване от следващата година.
Общината е разделила обществената поръчка на 5 части. Трябват й два нови автомобила за
сметосъбиране и сметоизвозване с полезен обем 16 куб.м, както и още един с полезен обем 20
куб.м. По-малките трябва да са на обща цена до общо 391 хил. лв., а по-големият – до 195 хил.
лв. Кметството търси още 1 мини челен товарач втора употреба, за който са отделени до 52 хил.
лв, както и самосвал, също използван, който пък трябва да е на цена до 42 хил. лв. Общинската
“Чистота” смята да чисти парковете и пешеходните алеи по нов начин. В обществената поръчка
са заложени 2 броя ръчни вакуумни прахосмукачки с електрически двигател, които трябва да
работят и на батерии. Те ще струват до 50 хил. лв. без ДДС. Документи за поръчката се подават
до 3-ти ноември. Офертите ще се отворят на следващия ден.
KMETA.BG
Кмет иска по-бързо заравяне на кабели
Във връзка със сигнали на граждани за некачествено и бавно възстановяване на разкопаните
участъци в Плевен, кметът Георг Спартански и неговият заместник арх. Невяна Иванчева лично
провериха дейностите по полагане на подземни оптични кабели. На място са проведени
разговори с техническите екипи, наети от оператора „Оптиспринт” относно обезопасяване на
районите с ленти, регламентираното изхвърляне на отпадъците, спазването на сроковете и
технологията за възстановяване на тротоарните настилки.По настояване на Георг Спартански от
строителната фирма се ангажираха да работят по-експедитивно на къси участъци, за да не се
блокират дълги райони, с което се създават неудобства за пешеходците и уличното движение.
От своя страна изпълнителите разказаха за възникващи проблеми в работата им – кражби на
обезопасителни ленти и кабели, изхвърляне на битови отпадъци в изкопите и др. Засилен
контрол при полагането на кабелите от различните оператори ще се осъществява от
строителното направление на общината. „Компромиси за сметка на гражданите и вида на града
ни няма да допусна“, категоричен беше кметът Спартански.
KMETA.BG
100 лв. глоба в Дупница, ако не си регистрираш кучето
До края на месеца е срокът за регистриране на отглежданите домашни любимци на територията
на община Дупница, съобщиха от пресцентъра на общината. Всички собственици на домашни
кучета трябва съгласно Наредбата за регистрацията и условията за отглеждане на кучетакомпаньони на територията на общината да ги регистрират. Това става с подаване заявление в
деловодството на общинска администрация, декларация по чл. 117 от ЗВМД, прилага се копие
от ветеринарномедицински паспорт на кучето. След извършване на регистрацията собственикът
получава разрешително за отглеждане на домашния любимец. Таксата за отглеждане на куче-

компаньон се заплаща ежегодно и е в размер на 10 лева. След изтичане на срока, ще бъдат
извършвани проверки и при установяване на домашно куче без регистрация ще бъдат съставяни
актове за административно нарушение на собствениците на стойност от 50 до 100 лева за
физически лица и от 100 до 250 лева за юридически лица.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Велико Търново: Общината приема предложения за Календар на културните събития през
2017-та година
Във връзка с подготовката на Календара на културните събития на Община Велико Търново за
2017 година, дирекция „Култура и туризъм“ приема предложения за културни събития, които да
бъдат включени в Календара. Това съобщиха от пресцентъра на Община Велико Търново.
Предложенията трябва да съдържат:
2. Описание на събитието:
- жанр в изкуството (музика, изобразително изкуство, литература, кино и др.);
- тематика;
- връзка с традиционни празници или чествания на годишнини и др.;
- провеждано ли е до сега във Велико Търново и кога;
- провеждано ли е в страната и кога, има ли сродно културно събитие/събития в страната.
3. Дата и място на провеждане.
4. Участници/изпълнители – проектен списък/брой.
5. Програма - проект.
6. Целева публика, прогнозен брой публика.
7. Техническо обезпечаване и технически план (напр. озвучаване, осигуряване на сцена,
транспорт, техническо оборудване, реклама и др.).
8. Финансов план на събитието и очаквано финансиране от бюджета на Община Велико
Търново - проект.
Задължително е да се посочат данни по всички точки, максимално допустим обем: две
страници формат А4.
Предложения се приемат до 31 декември 2016 година на e-mail: albena.angelova@velikotarnovo.bg или greta.ivanova@veliko-tarnovo.bg За допълнителна информация: дирекция
„Култура и туризъм“, тел. 062/619 411 – Грета Иванова, главен експерт и Албена Ангелова,
организатор. Предложения могат да правят културни институти, читалища, НПО, творчески
сдружения и гилдии, индивидуални творци, културни оператори, фирми, граждани.
Постъпилите предложения ще бъдат включени в проекта за Календар на културните събития
2017, който ще бъде представен на Великотърновския общински съвет за обсъждане и
одобрение.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Сливен: Общината поставя 113 осветителни тела в 22 населени места
Община Сливен поставя 113 осветителни тела в 22 населени места. "Това е стъпка на Община
Сливен към подобряване на осветлението в населените места", заяви пред Радио „Фокус” Сливен заместник-кметът Стефан Кондузов. Селата, в които се поставят допълнителни
осветителни тела са Крушаре, Мечкарево, Камен, Гавраилово, Тополчане, Желю войвода,
Ковачите, Глушник, Панаретовци, Горно Александрово, Калояново, Кермен, Младово, Ичера,
Драгоданово, Николаево, Селиминово, Сотиря, Чокоба, Чинтулово, Блатец и Самуилово.
Частична реконструкция на осветлението предстои и в квартал "Клуцохор". Ще се работи по

основните подходи около междублоковите пространства. Стефан Кондузов коментира, че за
осветлението в междублоковото пространство на квартала не е работено от близо 20 години. 13
200 осветителни тела има на територията на град Сливен и населените места. Осветлението се
поддържа от фирма "Сименс".
БТА
Нова фирма поема грижата за бездомните кучета в Перник
Нова фирма до две седмици ще поеме изцяло приюта за бездомни кучета в Перник, намиращ
се в кв. "Кристал", съобщи общинският пресцентър. Приоритет на новите стопани ще бъде
овладяване на популацията чрез хуманно отношение към животните. Те ще търсят и
осиновители. Фирмата, която ще се грижи за безстопанствените кучета, е с предмет на дейност
търговия и дистрибуция на ветеринарно - медицински продукти, в нея работят петима
ветеринарни лекари. Ще бъдат ремонтирани помещенията в приюта и обособена хирургична
зала.
БТА
В Стара Загора вече има пет чешмички за домашни любимци
Пет чешмички за домашни любимци са поставени в градските паркове на Стара Загора,
съобщават от пресцентъра на общината. Чешмичките се намират в кучешките градинки на
парковете "М. М. Кусев", "Артилерийски", "Зеленият клин", "Станционна градина" и в парк 'Пети
октомври" до Община Стара Загора. Те са изработени от неръждаема стомана, а корпусът е от
прахово боядисана поцинкована ламарина. Потокът на водата се регулира автоматично след
натискане на бутон. Чешмичките за домашни любимци са поставени по инициатива на кмета
Живко Тодоров.
БТА
Предстои подписване на договори с изпълнители за саниране на 13 сгради в Плевен
Предстои подписване на договори с изпълнители за саниране на 13 сгради в Плевен, съобщи
кметът Георг Спартански. Към настоящия момент за Националната програма за енергийна
ефективност в града са кандидатствали собственици на 48 жилищни сгради, от които само две
не са одобрени. Дванайсет сгради са получили положително становище от областния управител
и към момента са изпратени писмени искания до Българската банка за развитие за сключване
на тристранен договор за целево финансиране. Предложение за обществена поръчка за
изготвяне на техническо обследване, технически паспорт и за енергийна ефективност за четири
от сградите ще бъде подадено в началото на 2017 година. За 13 от сградите поръчките са
приключили, а за осем от тях са изтекли и сроковете за обжалване. Има издадени заповеди за
класиране и предстои сключване на договор с изпълнители. Спартански опроверга внушения за
него, че е саботирал процеса, и бе категоричен, че не може да има кмет, който би направил това,
при положение че средствата за санирането биха постъпили по национална програма.
БТА
В Плевен започна авариен ремонт на покрива на зала "Балканстрой"
В Плевен започна цялостен авариен ремонт на покрива на спортната зала "Балканстрой" с
осигурени от общината 48 000 лева, съобщиха от общинската администрация.
Причината е необходимостта от спиране на течовете, които възпрепятстват пълноценното

използване на залата. Водата прави хлъзгав спортния терен, който става опасен за състезателите
от тима на "Спартак" /Плевен/ - единствения плевенски отбор от колективните спортове,
състезаващ се в елитна национална група. По думите на кмета Георг Спартански за цялостния
ремонт на спортната зала общината е необходимо да осигури за следващата година около
четвърт милион лева. По думите му тази зала не е ремонтирана от години, затова общината ще
заложи нужните средства в проектобюджета за 2017 година. Започва и наложителен спешен
ремонт на покрива на емблематичната за града Плевенска панорама, за който са отделени 6000
лева. Пари за ремонти на течащи покриви са нужни още на художествената галерия "Илия
Бешков", за много читалища и други културни и образователни обекти, посочи Спартански. Той
обобщи, че в Плевен "всичко тече", затова общината предприема специални усилия "да спре
течовете".
TOPNOVINI.BG
Община Шумен подписа договор за изграждането на паметника на поета Иван Пейчев
Община Шумен е подписала договор с изпълнителите на паметника на поета Иван Пейчев. Това
съобщиха от общинската администрация. Изграждането на паметника ще се осъществи на два
етапа. Първият е изграждането на постамента. Вторият монтирането на образа на поета и
бронзовите букви на част от негово стихотворение. Автори на проекта на паметника са
архитектът Валери Колев и художникът Валерий Желязков. Думите “Сърцето ми тъгува на брега”,
от стихотворението “Раздяла” на Иван Пейчев ще краси лицевата страна на паметника.
Предложението дойде от група шуменски интелектуалци от Организационния комитет за
честване на 100 години от рождението на бележития български творец, роден в Шумен. Финалът
на творбата “Далечно плаване” ще бъде изписан на задната страна на паметника. Паметникът
ще бъде разположен върху зелената площ пред библиотеката вдясно от входа в посока към
парка. Той ще бъде обърнат с лице на североизток към булевард „Славянски“. Откриването на
паметника ще бъде в началото на декември, когато е кулминацията на честванията в Шумен на
100 години от рождението на Иван Пейчев.

