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АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Благоевград: Общината получи одобрение на проекта за изграждане на социални жилища в
IV микрорайон по ОП „Региони в растеж“
Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри проектно
предложение „Изграждане на социални жилища в IV - ти микрорайон”. Това съобщиха от
пресцентъра на Община Благоевград. То е част от Интегрирания план за градско
възстановяване и развитие и одобрената Инвестиционна програма на Община Благоевград.
Проектът е по процедура BG16RFOP001-1.001-039 “ Изпълнение на интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г.”, Инвестиционен приоритет „Социална
инфраструктура“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.
Проектното предложение включва изграждането на три сгради за уязвими, малцинствени и
социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение с общо 202
жилища. Тяхната квадратува е около 50 кв. м.
Общата стойност на проекта е 9 506 000 лв., които са 100% безвъзмездна финансова помощ.
Срокът на изпълнение е 24 месеца.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Иван Тотев, кмет на Пловдив: През 2017 г. ще бъдат заложени средства за разширение на
велоалеите в града
През 2017 година ще бъдат заложени средства за разширение на велоалеите в Пловдив, ще
има възможност и за почасово наемане на велосипеди. Това каза пред журналисти кметът на
града Иван Тотев, предаде репортер на Радио „Фокус" - Пловдив. По думите му в момента се
разширяват велоалеи по текущи проекти за изграждане и реконструиране на пътни артерии.
„През следващата година ще заложим и средства за разширяване на веломрежата на места, на
които няма да се изграждат нови улици. Всичко това е част от политиките за алтернативно
придвижване на територията на града. Паркирането в Пловдив ще става все по-затруднено по
обективни причини, сред които завишения брой на автомобилите и намаления брой
паркоместа“, обясни кметът Иван Тотев. По думите му политиките за стимул иране на
алтернативните начини за придвижване в Пловдив ще бъдат дългосрочни. „Политиките трябва
да бъдат приети от всички хора, защото това е за тях. И не трябва да се забравя, че удобството
на един води до неудобството на много други“, коментира градоначалникът.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Кметът на Петрич Димитър Бръчков: С проектите по ОП „Региони в растеж” правим сериозна
крачка за подобряване на образователната инфраструктура
Заложените мерки в дейност „Образователна инфраструктура” на ОП „Региони в растеж” са
свързани основно с енергийната ефективност и подобряване като цяло на материалната база, в
това число сграден фонд и дворно пространство, както и осигуряването на достъпна среда за
деца и ученици с двигателни проблеми. Това съобщиха от пресцентъра на Община Петрич. В
тази дейност са включени три учебни заведения и едно детско заведение в град Петрич. Това
са : Профилирана гимназия „Пейо Яворов”, Трето основно училище „Гоце Делчев”, Средно

училище „Никола Вапцаров” и филиал „Калина Малина” на ЦДГ № 2 „Звънче”. „Целта ни е
училището да бъде привлекателна среда за образование на младото поколение, да бъде
повишено качеството на образователния процес, да редуцираме броя на преждевременно
отпадащите от обучение ученици /до под 10%/. Така ще имаме конкурентно образо вание,
подобрен учебен процес, възможност за въвеждане на нови методи за обучение и по-висок
краен резултат, който пряко ще има ефект върху икономиката на община Петрич”, подчерта
при представянето на дейност „Образователна инфраструктура” кметът Димитър Бръчков. В
детайли пред директорите на образователни звена кметът изброи подобренията, които ще се
извършат, като най-сериозни те ще бъдат за Профилирана гимназия „Пейо Яворов”. В учебното
заведение ще бъде ремонтирана изцяло покривната конструкция, ще се направи външна
изолация, подмяна на дограма и изграден асансьор. В двора на учебното заведение ще се
изгради футболно игрище с изкуствена трева, което ще разполага с трибуни и специално
осветление. Оградата на двора ще бъде укрепена и възстановена. В сутере на на основния
корпус ще се оборудват фитнес и две спортни зали. По думите на директора Таня Георгиева от
25 години не са извършвани основни ремонтни дейности в учебното заведение. „Аз съм
щастлив директор, защото предстои реализацията на един проект, който ще промени
гимназията”, каза Георгиева. За III ОУ „Гоце Делчев“ в гр. Петрич е планирано преустройство на
някои от помещенията, както и изграждане на ново евакуационно стълбище. Дограмата на
вътрешния двор ще бъде изцяло подменена с PVC дограма и ще бъде положена външна
изолация. Предвижда се изграждане на асансьор, с който да се осигури достъп на хора с
намалена подвижност. Предвижда се укрепване и възстановяване на оградата на двора на
училището. За СУ „Никола Вапцаров” е заложено изграждането на външен асансьор, който ще
обслужва четирите нива на сградата. В сутерена ще бъде обособена нова спортна зала, с което
ще отпадне необходимостта от разширение на съществуващия физкултурен салон. Предвижда
се цялостна промяна на покривната конструкция на корпуса по трудово обучение. В проектът е
заложена подмяна на покрития, на интериорни врати, парапети и други. За филиал „Калина
Малина” на ЦДГ № 2 „Звънче” е предвидена цялостна рехабилитация на оградата. На
централния вход на сградата е заложено монтирането на стълбищен робот, който с помощта на
придружител да осигури на хора с увреждания достъпна среда. В двора на детското заведение
ще бъдат обособени шест детски площадки , оборудвани за всяка група. В двора се предвижда
още да има и детски фитнес на открито. И в четирите образователни обекта ще бъдат
подменени ВиК инсталациите и изградени санитарни възли за лица с увреждания. Всички
заложени мерки са съгласувани предварително с директорите. Общо стойността в дейност
„Образователна инфраструктура” на ОП „Региони в растеж” е 5 млн 643 хил лв., а изпълнението
трябва да приключи до края на 2018 година.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Добрич: Каварна вече има ученически вестник
В навечерието на Деня на народните будители излезе първият брой на ученически вестник
“Голямо междучасие”, който ще се издава веднъж месечно. Това съобщиха от пресцентъра на
Община Каварна. Печатното издание ще бъде подготвено от децата от клуб “Журналист” при
Общински детски комплекс – Каварна с ръководител Десислава Якимова. Извънкласната
форма включва деца от всички каварненски училища и обединява техните интереси.
За по-малко от месец подрастващите успяха да се сработят като екип, да направят интересни
интервюта, да отразят актуални събития и да работят заедно по теми, които ги вълнуват.
Младите журналисти обещават да предоставят на читателите си разнопосочна информация от

различни сфери. Приемат се всички конструктивни предложения и идеи. Предстои в скоро
време реализирането и на телевизионно предаване.
Вестникът се разпространява безплатно на хартия, но има и електронен вариант на фейсбук
страниците: Клуб “Журналист” – ОДК – Каварна и Общински детски комплекс – Каварна.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Красимира Анастасова, кмет на Долни чифлик: Започна първият етап от изграждането на
битова канализация с канализационни отклонения в града
Започна първият етап от изграждането на битова канализация с канализационни отклонения в
град Долни чифлик. Това каза в интервю за Радио „Фокус” – Варна кметът на Община Долни
чифлик Красимира Анастасова. Тя отбеляза, че проектът „Реконструкция на водопроводна и
канализационна система на гр. Долни чифлик към интегрирано управление на водите на гр.
Долни чифлик – I етап: Битова канализация с канализационни отклонения” се финансира със
сто процента безвъзмездна помощ от Предприятието за управление на дейностите по
опазване на околната среда. „Стойността на инвестицията за първия етап е 1,5 млн. лв., като ще
бъдат включени 243 имота“, каза още кметът. Красимира Анастасова допълни, че началото на
реализацията на проекта започва именно от ул. „Осогово”, тъй като през годините на дневен
ред винаги е стоял въпросът с битовата канализация на този квартал в Долни чифлик. „Това е
дългоочакван момент – изграждане на канализация в този район на града, като изпълнението
на първия етап трябва да приключи в рамките на сто календарни дни“, посочи кметът,
допълвайки, че ще бъдат обхванати общо около 300 домакинства. Красимира Анастасова
отбеляза, че по проекта не е предвидено асфалтиране на улиците, а само на тази част, която е
изрязана за самата канализация. „Частично е асфалтирането, но улиците са в такова състояние,
че не можем да кажем, че въобще имат асфалтова покривка. Със средства от общината ще
направим всичко възможно тези улици, които не са включени за европейско финансиране, да
бъдат асфалтирани след приключване на работата по проекта“, заяви Красимира Анастасова
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Кюстендил: Очаква се становище от МОН по искането четири професионални гимназии да
преминат под управлението на Общината
Очаква се становище по искането четири професионални гимназии да преминат под
управлението на Общината. Това съобщи за Радио „Фокус” – Кюстендил Светослав Василев,
зам.-кмет на Община Кюстендил. Решението на Общинския съвет, с което се дава съгласие
четирите професионални гимназии да сменят управлението и финансирането и да преминат
към общината, се изпраща до Министерството на образованието и науката (МОН).
Министерството трябва да даде становище и съгласие за задействане на процедурата. „Това
нещо е заложено в новия закон за предучилищното и училищно образование. Според него
всички училища трябва да преминат на разпореждане на общините. Дали ще стане тази или
другата година, пътят е този”, каза Светослав Василев. Искането на Община Кюстендил е
финансирането на тези 4 училища да стане от 1 януари 2017 година.
БТА
Шумен може да привлича израелски туристи

Шумен има потенциал да привлича израелски туристи, Варна и Черно море са сред
предпочитаните им дестинации. Това каза на пресконференция в Шумен посланикът на Израел
у нас Ирит Лилиан.
Тя отбеляза, че много израелски туристи идват до Варна, до където има целогодишни полети
от Тел Авив. По думите й има промяна на характеристиката на израелския турист у нас през
последните години, идват повече семейства , повече туристи насочени към нещо специално,
които имат интерес към фолклора, историята, археологията. "Бих казала сега топката е във
ваши ръце, инвестирайте в маркетинг, накарайте хората да разберат, че само на 100 километра
има какво да разгледат", каза Лилиан в отговор на журналистически въпрос.
Тя отбеляза, че днес в Шумен се е срещнала с кмета на града Любомир Христов, с
ръководството на Шуменския университет, с областния управител Донка Иванова, разучавайки
възможности за сътрудничество. Също така ще потърсим израелски град с който да се
побратими Шумен, уточни Лилиан.
В отговор на журналистически въпрос тя каза, че основните израелски инвестиции в България
са в IT -сектора , в здравеопазването и медицината, в земеделието и малка част - в индустрията
. "Смятам, че профилът на инвеститора от Израел много се промени, особено след настъпилата
икономическа криза . Преди те бяха съсредоточени изключително в недвижимите имоти",
отбеляза посланикът на Израел у нас.
"Тук съм, за да потърсим ниши, в които опитът на Израел би бил полезен. Мисля, че Шумен
има предимства, които биха заинтересували израелските инвеститори в областта на туризма",
е казала на срещата Ирит Лилиан, отбелязвайки, че днес е първото й посещение в Шумен. По
думите й през последните години броят на израелските туристи в България се увеличава. Това
са хора, които се интересуват от традиции, култура, история, и Шумен има какво да предложи в
това отношение. Можем да бъдем полезни и в областта на маркетинга и рекламата. Отворени
сме за едно по-добро представяне на Шумен в областите, които местното ръководство смята за
приоритетни, е посочила Лилиан.
Кметът Любомир Христов й е благодарил за интереса към Шумен, за идеите и предложенията
за бъдещи съвместни проекти. Той е припомнил, че Шумен е един от градовете, в които
еврейската общност винаги е била сред добри приятели и съседи, че в миналото районът от
Томбул джамия до парка "Кьошкове" се е наричал еврейската махала. Една от причините
Шумен да е сред градовете, които еврейските туристи посещават, е, че еврейската култура е
оставила своите следи тук. Ще се радвам да продължим да развиваме приятелските си
отношения, да реализираме конкретни съвместни проекти, е добавил Христов.
Програмата на Ирит Лилиан в Шумен продължава със срещи в Търговско-промишлената
палата, с ректора на Шуменския университет проф. Георги Колев, с областния управител Данка
Иванова. По-късно през деня тя ще посети Паметника "Създатели на българската държава" и
ще открие фотоизложба "Йерусалим-София" в Регионалния исторически музей.
БТА
Общинските съветници ще обсъждат въпроса за обединение на болниците в Петрич и
Сандански
След проведена среща на общинските съветници от Сандански бе взето решение да бъдат
разгледани възможните варианти за обединение на Многопрофилната болница за активно

лечение /МБАЛ/ "Рокфелер" в Петрич и МБАЛ "Свети Врач" в гр. Сандански, съобщи
пресцентърът на общината.
Целта е оздравяване на петричката болница, стабилизация на двете лечебни заведения чрез
оптимизация на приходите и като цяло подобряване на обслужването на пациентите от двете
общини, се посочва в съобщението. На 10 ноември от 9:30 часа в синия салон на "Интерхотел
Сандански" ще се състои извънредна сесия на Общинския съвет в гр. Сандански, на която
казусът за сливане на МБАЛ "Свети Врач" и МБАЛ "Рокфелер" ще бъде поставен за шир око
обсъждане. Очаква се да бъдат направени необходимите анализи, да бъдат преценени
възможностите и да бъде взето окончателно решение.
Подкрепа за общ мениджмънт на лечебните заведения в Петрич и Сандански има от
Министерството на здравеопазването и НЗОК, информира пресцентърът на община Сандански.
Ако съветниците на двете общини подкрепят мярката, до края на следващата година ще се
пристъпи към фактическото обединение на МБАЛ "Рокфелер" и МБАЛ "Свети Врач". Ще бъде
създадена една болница с два филиала, съответно в градовете Сандански и Петрич.
БТА
В Тетевен се е състояло обсъждане на проект за реконструкция на централния градски
площад
В Тетевен се е състояло обществено обсъждане на проекта "Реконструкция, благоустрояване и
подобряване на физическата среда на централен градски площад и изграждане на фонтан с
водни ефекти и художествено осветление в град Тетевен". Това съобщават от общинската
администрация.
В срещата са участвали кметът на общината д-р Мадлена Бояджиева, представители на
администрацията, общински съветници и граждани.
По време на общественото обсъждане е била направена презентация от проектантския екип,
включваща 3D модели на обекта в два варианта. Те предвиждат реконструкция и
модернизация на детската площадка, увеличаване на зелените зони и места за отдих,
оформяне на естествена сцена за обществени събития, преход между различните нива на
терена чрез достъпни за хората с двигателни увреждания начини, вмъкване на нов елемент малък фонтан и художествено осветление.
По време на дискусията присъстващите са направили своите предложения, които били
обсъдени с авторския колектив.
БТА
Община Ямбол започна обществено допитване за бюджета за 2017 година
В община Ямбол започна обществено допитване за параметрите на бюджета за 2017 година,
съобщиха от общинския пресцентър.
Предложенията могат да бъдат подавани до 13 ноември в специални урни в центъра за
административно обслужване на общината и в училища, детски градини, ясли, културни
институти и квартални клубове. Мненията на гражданите ще се приемат също на интернет
страницата и в електронната поща на общината.
Това е деветото поред допитване до гражданите. Целта е подготвеният проект за бюджет да
отговаря в максимална степен на техните очаквания, посочиха от общината.

БТА
Кметът на община Лозница Айхан Хашимов:Постигнатите резултати ни дават самочувствието
и силата да вървим напред
Постигнатите резултати през изминалите три мандата и през сегашния до този момент,
положеният огромен труд, постоянството, натрупният опит, както и успешно приключените
проекти ни дават самочувствието и силата да вървим напред. Това заяви в интервю за БТА
кметът на община Лозница Айхан Хашимов.
Той подчерта, че успешно реализираните проекти, изградената и добре поддържана
инфраструктура и сграден фонд са основната предпоставка за привличане на инве ститори, а от
там и за разкриване на работни места.
"Реализирахме проекти за над 34 млн. лв. в община Лозница и сме горди с ефективно
усвоените средства от оперативните програми", каза още Хашимов. Той посочи, че желанието
от страна на общината е да работи за разширяване мрежата от социални услуги, чрез
изграждане на нови форми на социално обслужване и развиване на предлаганите такива към
този момент.
Според кмета природните дадености, стратегическото местоположение на общината и
близостта до туристически обекти от национално значение създават условия за развитието на
туризма. Община Лозница има потенциал за развитие на селски, еко и културен туризъм,
отбеляза той.
Айхан Хашимов е роден през септември 1976 г. в Разград. Завършва висше образование в
Република Турция, гр. Измир, специалност административно управление. Кмет на община
Лозница от 2003 г. Член на УС на НСОРБ.
Следва цялото интервю:
Въпрос: Г-н Хашимов, какво се промени в града и общината по време на Вашето управление и
доволен ли сте от резултата? Кои са приоритетите на местната администрация през настоящия
мандат?
Отговор: Постигнатите резултати през изминалите три мандата и през сегашния до този
момент, положеният огромен труд, постоянството, натрупният опит, както и успешно
приключените проекти ни дават самочувствието и силата да вървим напред.
Нашата администрация продължава да работи за това, Община Лозница да бъде модерна
община, привлекателна за местния бизнес и младите хора, едно по-добро място за живеене.
Това може да стане единствено чрез насърчаване на предприемачеството, инвестициите и
съживяване на местната икономика.
Приоритет за нас е селското стопанство и преработвателната промишленост, които са пряко
свързани с даденостите и традициите в нашия регион. Основните ни приоритети са свързани с
реализацията на европейски проекти и национални програми, касаещи подобряване
състоянието на инфраструктурата в общината.
Въпрос: Каква е Вашата политика за привличане на инвеститори и разкриване на работни
места?
Отговор: Смятаме, че успешно реализираните проекти, изградената и добре поддържана
инфраструктура и сграден фонд са основната предпоставка за привличане на инвеститори, а от

там и за разкриване на работни места. Местоположението на общината и близостта до
магистрала "Хемус" също са фактори за привличане на инвеститори.
Нашата община разполага с терени и материална база, така че всеки един инвеститор е добре
дошъл. При заявен интерес от страна на потенциални инвеститори имаме готовност да
предоставяме под различни форми общински терени и сграден фонд. Всичко това е с цел
съживяване на местната икономика и разкриване на работни места и запазване на младата
работна ръка.
Въпрос: Лозница е сред лидерите в ефективното усвояване на средства по оперативните
програми в страната. Какви проекти са реализирани и на каква стойност?
Отговор: Реализирахме проекти за над 34 млн. лв. в община Лозница и сме горди с ефективно
усвоените средства от оперативните програми. Само през миналия мандат са изпълнени 13
проекта за подобряване на водоснабдяването, пътната, културната и образователната
инфраструктура, за повишаване на енергийната ефективност и други. Извършена беше
подмяна на общо 26 км водопроводна мрежа в осем населени места и изграждане на 14 км
нова канализация в Лозница. Реконструирана е и съществуващата пречиствателна станция за
отпадни води в града.
Общината приключи мащабният воден проект на стойност над 16 млн. лв., по който бяха
направени нова канализационна мрежа, беше ремонтирана старата водопроводна мрежа и
беше реконструирана пречиствателната станция. С осигурените 3,4 млн. лв. от Програмата за
развитие на селските райони (ПРСР), бяха ремонтирани водопроводите в село Студенец и
рехабилитирани 10,7 км от три участъка от общинската пътна мрежа.
Реализиран е и проект по ПРСР, по който се подмениха над 3 км водопроводи в шест села, с
което се осигури нормално снабдяване на населението с питейна вода. По същия проект са
ремонтирани и 12 км от общинските пътища: Студенец - Гороцвет, Островче - Сейдел - Тръбач Чудомир. Общата му стойност е над 4 млн. лв.
Общо над 30 км общинска пътна мрежа е напълно обновена през миналия мандат. Беше
изграден Център за настаняване от семеен тип в Крояч и санирана сградата на училището в
село Трапище. Над половин млн. лв. по Публичната инвестиционна програма бяха вл ожени в
изграждане на спортни площадки в три населени места.
От началото на този мандат бяха финализирани важни проекти. Открихме официално
обновените сгради на читалищата в Ловско, Сейдол и Синя вода. Средствата, които са
инвестирани в ремонта на сградите на трите читалища са в размер на 810 692 лева.
Финансирането е осигурено по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година.
По проект, спечелен от община Лозница бяха обновени и сградите на спортната зала и
Общинския детски комплекс в града. Проектът "Реконструкция и модернизация на спортен и
младежки център и изграждане на спортни площадки на територията на община Лозница" е
финансиран по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони. Общата му стойност е
4 687 416 лв.

Въпрос: Кои са най-новите проекти, които ще се изпълняват на територията на общината през
този мандат?

Отговор: Общината кандидатства за безвъзмездна финансова помощ пред Предприятието за
управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ с проект за доизграждане
на канализационната мрежа на Лозница. За първия етап от този обект беше осигурено
финансиране с ПМС и строително-монтажните работи ще започнат през тази година. В него се
включва цялостно изграждане на канализационна помпена станция в Лозница, изграждане на
тласкател и част от проектираната канализационна мрежа по клонове 1 и 2.
За втория етап към настоящия момент няма финансиране. В него ще се включи останалата част
от проектираната канализация по клонове 3 и 4 на обща стойност 1 077 791 лв. С реализацията
на втория етап от обекта, ще бъде обхванат районът на квартал Хан Омар, където
потребителите на услугата са над 100. С реализацията на проекта Лозница ще бъде на 100
процента канализирана.
Освен това, кандидатствахме и пред ДФ "Земеделие" по Програмата за развитие на селските
райони с проектно предложение за рехабилитация на общински пътища. В рамките на проекта
са предвидени ремонти на четири пътя. Друг проект, който внесохме пред ДФ "Земеделие", е
за реконструкция и рехабилитация на улици и населени места на община Лозница.
Също по ПРСР кандидатствахме с проект за основен ремонт и енергоефективна рехабилитация
на Народно читалище "Пробуда 1912" в Лозница. През юли и август правителството отпусна
400 000 лева за изграждане на канализационна система и колекторно-помпена станция и 400
000 лв., разпределени за ремонт и рехабилитация на улици в град Лозница и за изграждане на
спортни площадки в селата Чудомир и Манастирско.
Въпрос: Докъде стигна процесът на саниране в Община Лозница? Колко блока в града ще се
възползват от тази мярка?
Отговор: По Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради до момента са сключени три договора за целево финансиране с Българска банка за
развитие. В началото на септември стартираха строително-монтажните работи по първата
сграда в града - жилищен блок в ж.к. "Найден Кючуков", блок 1. Стартирани са процедурите за
избор на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки за останалите два жилищни
блока, за които има осигурено финансиране от страна на банката. До края на 2017 г. ще бъде
обновен целият жилищен комплекс, който включва над 150 самостоятелни жилища.
През последните месеци са регистрирани четири нови сдружения на собствениците, които
отговарят на критериите на програмата, след направените промени от началото на тази година.
Техните документи ще бъдат внесени в Българска банка за развитие за сключване на договори.
До края на годината окачваме и останалите четири сгради да регистрират свои сдружения и да
заявят пред нас желанието си за участие в програмата.
Въпрос: Как се грижи общината за възрастните и социално слабите?
Отговор: Желанието от страна на общината е да работи за разширяване мрежата от социални
услуги, чрез изграждане на нови форми на социално обслужване в общността и развиване на
предлаганите такива към този момент. В общинския център функционират Клуб на пенсионера
и Клуб на инвалида, които през последните години развиват активна дейност. Общината им е
предоставила безвъзмездно помещение и оборудване, също така ги подпомагаме при
провеждането на техни мероприятия по повод честване на различни празници, организиране
на групови посещения на културни мероприятия и исторически забележителности.

Социалният патронаж в Лозница осигурява топъл обяд целогодишно на 50 жители от
населените места на общината. През зимните месеци с финансовата подкрепа на ЕС
осигуряваме топъл обяд на повече от 150 възрастни и социално слаби жители на общината.
На територията на общината функционира и социална услуга за възрастни лица с увреждания в
изградения в Лозница Център за социална рехабилитация и интеграция. Капацитетът на
центъра е 30 места, който към този момент е запълнен. На територията на общината
функционира и Дом за възрастни лица с физически увреждания в с. Ловско, с капацитет 21
места.
През тази година започна да работи и новопостроеният Център за настаняване от семеен тип за
възрастни лица с увреждания в с. Крояч, с капацитет 14 места. Извършването на услуги от този
тип е в съответствие със стратегическите документи на национално ниво и е в изпълнение на
приетия общински план за развитие до 2020 г. Реализирането на проекта допринесе за
повишаване качеството на живот на хората с увреждания, чрез предоставяне на качествена
социална услуга, способстваща тяхната интеграция в обществото.
Проектът "Ръка за ръка", който стартира в началото на 2016 г. цели да осигури достъп до услуги
за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на
хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване от община Лозница
чрез създаването на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в
общността или в домашна среда. За тази цел е осигурено необходимото оборудване,
обзавеждане и превозно средство за специализиран превоз за потребителите на услугите,
формиран е екип за управление и развитие на комплексните услуги на центъра, включващ 30
лични асистенти и домашни помощници. Въз основа на анализ на потребностите на 30
потребители се предлагат необходимите комплексни услуги, включително в домашна среда за
социално включване за 18 месеца.
Въпрос: Какви са възможностите за развитие на селски, еко и културен туризъм в общината?
Отговор: Природните дадености, стратегическото местоположение на общината и близостта до
туристически обекти от национално значение създават условия за развитието на туризма.
Районът на нашата община се характеризира с особено добре запазени традиции в областта на
местния фолклор, който тук е доста пъстър. Ето защо усилията ни са насочени главно да
подкрепяме местните фолклорни традиции, обичаи и културни събития, които имат
периодичен характер - фестивали, събори. Община Лозница има потенциал за развитие на
селски, еко и културен туризъм.
ТОПНОВИНИ
Строят сцена на открито в парка на Минералните бани
Да се изгради сцена на открито в парка на Минералните бани, на която бургаските самодейни
таланти да могат да представят своите изяви. В решението се настоява да се възложи на
общинската администрация да определи подходящ терен за сцената. Иска се и да се изследва
възможност към нея да бъде изградено елтабло със захранване, което е необходимо за
озвучаване на мероприятията. Средствата за новата придобивка ще бъдат предвидени в
Бюджет 2017. Парк Минерални бани е разположен в прекрасна зелена местност и е чудесно
място за разходка, пикник, отдих и спорт. Той разполага с градински барбекюта, дървени маси,
пейки, спортни и детски площадки. Красивата природа в съчетание с минералната вода и
кътовете за почивка са привлекателно място за поколения бургазлии и гости на града. От дълги

години това място е избрано и за провеждането на културни мероприятия, като фестивали,
надпявания и празници, организирани от различни неправителствени организации. Там се
провеждат Тракийският фолклорен събор „Памет за Тракия“, организиран на Петровден от
Тракийското дружество Бургас; „Индивидуално надпяване“ за български народни песни
организирано от СП – 204; „Празникът на нефтохимика“; Песни и танци по време на
Международния фолклорен фестивал. Част от детските градини на Бургас също използват
парка, за да организират „Весели, зелени дни“ през летния период и други събития.
ТОПНОВИНИ
Община Разград избра терен за нова детска площадка до блок 24 в ж.к. „Орел“
Избран е терен за детска площадка в ж.к. „Орел“ до блок 24, кв.628, който е извън обхвата на
проекта за ремонт по програма „Региони в растеж“. Това съобщиха от пресцентъра на
Общината в лудогорския град. На този терен в най-кратки срокове ще бъдат разположени
сертифицирани детски съоръжения, те ще бъдат съобразени с всички изисквания за
безопасност. По време на ремонта в ж.к.“Орел“ и след ремонтните дейности, тези съоръжения
няма да бъдат премахнати. Днес започна подготовка на терена, на който ще бъде разположена
площадката.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС
Диана Стефанова, Община Благоевград: Общината няма проблем по отношение на
нерегламентираните сметища
Общината няма проблем по отношение на нерегламентираните сметища. Това каза за Радио
„Фокус” - Пирин главният еколог на Общината Диана Стефанова. Тя посочи, че конкретната
причина за напомняне на това е един репортаж в средствата за масова информация. В него се
посочва за съществуването на нерегламентирано сметище до село Падеш. „Ние много добре
знаем за това нерегламентирано сметище, но използвахме този репортаж да напомним на
гражданите, че Община Благоевград дава стотици хиляди лева годишно за почистване на
нерегламентирани сметища“, коментира Стефанова. По думите й тези пари, които обикновено
са средства, събрани от такса смет, биха могли да се изразходват много по-рационално. „За
това всички ние да виждаме, колко хубав и чист е нашия град. В тази връзка Община
Благоевград реши да започне една информационна кампания. Експерти от сектор опазване на
околната среда в Община Благоевград непрекъснато се отзовават на сигнали на граждани за
нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. За съжаление не наблюдаваме те нденция към
намаляване на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, затова решихме да
предприемем тази кампания“, каза Стеафнова.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Иван Тотев, кмет на Пловдив: През 2017 година ще се разширят възможностите за купуване
на билети и SMS-паркирането в „Синя зона“ на града
През 2017 година ще се разширят възможностите за купуване на билети и SMS-паркирането в
„Синя зона“ на Пловдив. Това каза пред журналисти кметът на града Иван Тотев, предаде
репортер на Радио „Фокус" - Пловдив. По думите му непрекъснато постъпват искания да се
разшири „Синя зона“, защото живущи в район „Централен: не могат да паркират пред
домовете си. „Не можем непрекъснато да разширяваме тази зона. Догодина ще закупим и още
2 „паяка“, за да се справим с нерегламентираното паркиране. В рамките на следващите 12
месеца ще се опитаме почти изцяло да отсъства човешкия ресурс, зает с продажба на билети и

таксуване, като за сметка на това се предвижда увеличение на броя на екипите, които ще
регулират паркирането“, обясни градоначалникът. Иван Тотев посочи, че като цяло политиката
на предприятието, което управлява паркирането в Пловдив, е преминаваме от щатове, които
продават билети за „Синя зона“ по улиците, към контролни дейности и разполагане на
автомати за закупуване билети с възможности за различно време.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Кюстендил: Общинският съвет в Дупница ще отмени текст от наредбата за рекламната
дейност заради протест от страна на прокуратурата
Общинският съвет в Дупница ще отмени текст от наредбата за рекламната дейност заради
протест от страна на прокуратурата. Това съобщиха за Радио „Фокус” – Кюстендил от Общински
съвет – Дупница. Става въпрос за наредба, приета през 2012 година, но след проверка от
страна на Районна прокуратура е последвал протест по отношение на текст в нар едбата,
касаещ изискването за липса на задължения към общината, при поставяне на рекламни
съоръжения. Според прокуратурата изискването на такава декларация е незаконосъобразно и
има дискриминационно отношение на териториален принцип спрямо населението на община
Дупница. Прокуратурата счита, че по този начин ще бъдат предоставени услуги на граждани от
други общини които нямат задължения към община Дупница, но имат други задължения към
своята община или към бюджета и до отказ за извършване на същите услуги при същите
условия спрямо жителите на община Дупница. Поради тази причина текстът в общинската
наредба ще бъде отменен.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Пазарджик: Осигурено е отоплението на училищата и детските градини на територията на
общината
Предприемаме необходимите мерки, за да бъде осигурено зимното почистване и поддържане
на пътната мрежа и улиците на територията на община Пазарджик. Това каза за Радио „Фокус”
– Пазарджик заместник-кметът на Общината Петър Петров. Той допълни, че са осигурени
денонощни дежурства на служители, които ще отговарят за тези дейности. „Има и графици на
служителите от „Паркинги и охрана”, които ще придружават машините, когато се извършва
почистването на улиците. Това се въведе като практика преди няколко години. Тогава шеговито
тези служители бяха наречени „живи GPS-и”, но практиката показва, че когато дейността се
наблюдава пряко резултатите са по-добри. Освен това може да се реагира в движение и да се
почистят допълнителни участъци, за които се прецени, че това е необходимо”, коментира
Петров. Той уточни, че е осигурено отоплението на училища и детски градини и няма проблеми
със снабдяването им с горива.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Мина Илиева, секретар на Община Велико Търново: Няма констатирани нарушения,
свързани с разпространението на агитационни материали за предстоящите избори
До момента няма констатирани нарушения, свързани с разпространението на агитационни
материали на територията на община Велико Търново. Това каза за Радио „Фокус“ – Велико
Търново секретарят на Общината Мина Илиева. Тя допълни, че в местната администрация не
са постъпвали подобни сигнали. Освен това Мина Илиева отбеляза, че на територията на
общината няма да бъде издавана заповед за продажбата и консумацията на алкохол в Деня за
размисъл и изборния ден. „В Изборния кодекс няма такова изискване, затова и ние няма да

налагаме подобна забрана. Откакто то отпадна, вече четири или пет години, кметът на
Общината не издава такава заповед, защото се съобразява със закона“, поясни Мина Илиева.
Според заповедта на кмета на Община Велико Търново инж. Даниел Панов всички партии,
коалиции и инициативни комитети трябва да премахнат поставените от тях агитационни
материали в 7-дневен срок, след приключване на изборния ден. Глобите за нарушение на
документа са от 1 000 до 5 000 лева. Пълният текст на заповедта може да намерите на интернет
страницата на Общината.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Красимир Косев, Община Шумев: През зимата главните улици и булеварди в града ще бъдат
почиствани от двете сметоизвозващи фирми
През зимата главните улици и булеварди в Шумен ще бъдат почиствани от двете
сметоизвозващи фирми в момента „Екомакс” и РТК. Това съобщи Красимир Косев, главен
специалист „Превенция и дейности по защита на населението” в Община Шумев, на
проведения Областен щаб за защита на населението при бедствия, предаде репортер на Радио
„Фокус” - Шумен. Общинската пътна мрежа и тази година ще се обслужва от фирма „Барс”,
която ще поддържа и главните улици на селата от общината. „В момента вървят процедури за
второстепенната улична мрежа в Шумен, като уверението на кметското ръководство е, че ще
бъде направено всичко възможно да бъдат осигурени 11-те района, които са разпределени”,
каза Красимир Косев.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Благоевград: Общината започва подготовката за коледно-новогодишните празници
Община Благоевград започна подготовка за предстоящите коледно-новогодишните празници.
Това съобщиха от пресцентъра на Община Благоевград. В момента украса се поставя на
площадното пространство пред общинската административна сграда. В следващите дни
изцяло ще бъде украсена централна градска част, а следващата седмица се да започне
празничното преобразяване на булевардите и кварталите в града. Тази година коледната
украса ще бъде по-пищна, като към миналогодишната са прибавени много нови и атрактивни
елементи.
Община Благоевград подготвя и богата празнична програма, с много изненади за жителите и
гостите на града.
Очаква се следващата седмица да започне и монтирането на коледните къщички за
традиционния коледно-новогодишен базар в Благоевград. На площад „Георги Измирлиев" ще
бъдат поставени 12 съоръжения, в част от които ще се предлагат промишлени стоки, артикули с
коледна тематичност, а в останалите храни и напитки. Къщичките допълват празничното
настроение в Благоевград.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Стара Загора: Три работни места за младежи до 29 години предлага Община Казанлък по
Програма „ Старт на кариерата“
вото на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта, каза за Радио „Фокус“ Пенка
Пъдарска от Бюро по труда – Казанлък. Тя поясни, че програмата дава възможност на млади
висшисти - до 29 години, да работят 9 месеца през 2017 г. в министерства, агенции, областни и
общински администрации и да натрупат трудов стаж и опит в своята специалност.

В рамките на програмата за териториалния обхват на Дирекция „Бюро по труда”-Казанлък са
обявени 10 работни места в общински администрации, от които за Община Казанлък - 3,
Община Мъглиж – 3, Община Павел баня – 2 и Община Гурково – 2 работни места. За
обявените работни места се търсят младежи, завършили специалности в областта на
архитектурата, строителството и геодезията, правото, администрацията и управлението,
икономиката, социологията, антропологията, науките за културата, туризма и философията.
Документи за кандидатстване по програмата се подават в Дирекция „Бюро по труда” в
Казанлък.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Благоевград: Богата културна програма е подготвила Общината за ноември
Богата културна програма е подготвила Общината за месец ноември. Това съобщиха за Радио
„Фокус“ Пирин от отдел „Култура“ към Община Благоевград. На 7 ноември от 17, 30 часа в
Народно читалище „Никола Вапцаров“ ще бъдат представени книгите на Ваня Борисова „Полет
над болката“ и „Болката на птиците“. От 19,00 часа в Аудиториума на Американския
университет Градски детски хор при Народно читалище „Никола Вапцаров“ и Детски хор при
Консерваторията в град Шартр, Франция, ще изнесат съвместен концерт. На 8 ноември ще
бъдат отбелязани 200 години от изграждането на църквата „Свети Архангел Михаил“ в село
Лешко.
На 9 ноември от 19,00 часа в Драматичен театър „Никола Вапцаров“ ще бъде представена
постановката „Двубой“. На 10 ноември от 18,00 часа в Градска художествена галерия ще бъде
представена изложбата „Пробив“. Постановката „Вампир“ ще бъде представена на 11 ноември
от 19,00 часа в Драматичен театър „Никола Вапцаров“. По същото време в Зала „Яворов“ театър
„Сълза и смях“ ще изиграе комедията „Горката Франция“. На 14 ноември от 11,00 часа
Драматичен театър „Никола Вапцаров“ ще представи „Бременските музиканти“. От 17,30 часа в
читалището ще бъде представен юбилейният сборник „Огнище“. На 15 ноември Родопски
драматичен театър-Смолян“ ще гостува в Благоевград с постановката „Куклата Барби“. На 16
ноември от 10,00 часа в Зала „Яворов“ от 10,00 часа ще бъде отбелязан Празника на Военно
формирование 26 400. На същия ден и на същото място, но от 19,00 часа ще бъде представена
постановката „Догодина по същото време“. На 18 ноември от 10,00 часа в Регионална
библиотека „Димитър Талев“ ще се проведе детско утро под надслов „Моето семейство“ по
повод Деня на християнското семейство на 21 ноември. На 19 ноември Драматичен театър
„Никола Вапцаров“ ще се включи в отбелязването на Нощта на театрите с няколко постановки:
от 11,00 часа ще започне детска програма „Малка нощ“; от 17,00 часа ще бъде открита
изложба, посветена на 400-годишнината от смъртта на Шекспир „Огледало пред природата“; от
17,30 часа Театрално ателие „Птиците“ ще представи „Бум, бум, мъртъв си“; от 18,30 часа ще
бъде представена постановката „Демонът на средна възраст“; от 20,30 часа ще бъде
представена постановката „Вампир“; а от 22,00 часа катедра "Телевизионно, театрално и
филмово изкуство" към Югозападен университет „Неофит Рилски“ ще представи „Чаровна
нощ“ и „Серенада“. На 21 ноември от 19,00 часа в Зала „Яворов“ Драматичен театър „Сава
Огнянов“-Русе гостува в Благоевград с постановката „Смъртта на котката“. На 22 ноември от
12,30 часа в Регионална библиотека „Димитър Талев“ ще бъдат отбелязани 120 години от
рождението на Петко Стайнов. От 17,30 часа в читалището ще бъде представено творчеството
на Виктория Иванова. На 24 ноември в Регионалната библиотека от 11,15 часа ще се проведе
Детско утро „Приключенията на Пинокио“ по повод 190 години от рождението на Карло
Колоди. От 14,00 часа там ще бъде представена мултимедийна презентация с цел запознаване
на учениците с историята на библиотеките и библиотекознанието. От 19,00 часа в Драматичен

театър „Никола Вапцаров“ ще бъде представена постановката „Секс по английски“. На 29
октомври от 17,30 часа в Народно читалище „Никола Вапцаров“ ще бъде представен романът
на Велин Георгиев – „Вкусът на болката“.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Велико Търново: Над 65 тона листна маса събраха в града
Над 65 тона листна маса е събрана във Велико Търново от началото на септември досега при
ежедневното почистване на улици, тротоари, паркове, обществени и междублокови
пространства, съобщиха от пресцентъра на Община Велико Търново. С дейността е ангажирано
общинското предприятие „Зелени системи”, а близо 75 служители работят по утвърден график
в различните части на града. Равномерно са обхванати както централната част, така и
кварталите.
Между 1 и 1,5 тона на ден е събраната шума през септември. През октомври количеството е
между 1,5 и 1,8 тона дневно, колкото е и в първите дни на ноември. След събирането на
листата в чували, следва транспортирането им до Регионалната система за управление на
твърди битови отпадъци, която се намира край с. Шереметя. Три са товарните автомобили,
използвани за превоз на листната маса.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Илия Пасков, Сдружение „Дякон Левски“: С подкрепата на Община Сандански е обявен
конкурс за изработване на проект за паметник на Васил Левски в града
Сдружение „Дякон Левски“ с подкрепата на Община Сандански обяви конкурс за изработване
на идеен художествено-пластичен проект за паметник на Васил Левски в града. Това каза за
Радио „Фокус“ Пирин Илия Пасков, председател на сдружението. По думите му е регистриран
и Инициативен комитет, за да може да се изгради бюст-паметник на Васил Левски. Той уточни,
че няма как самостоятелно сдружението да изгради този паметник, тъй като общината трябва
да даде място за изграждането на паметника. Пасков допълни, че паметникът на Апостола ще
бъде издигнат на площад „Алианс“ в града. „Знаете, че Левски не е просто национален герой,
той е символ за бъдещите поколения. Като една туристическа дестинация в Сандански трябва
да има такъв паметник, за да може хората да има къде да поднесат цветя и венци на
годишнините от смъртта и рождението му“, каза още той.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Кюстендил: Общината е осигурила отопление за всички социални институции
Общината е осигурила отопление за всички социални институции. Това каза за Радио „Фокус” –
Кюстендил Радостина Васева, директор на Дирекция „Здравеопазване, социални дейности и
жилищна политика” в Община Кюстендил. Социалните институции вече са в отоплителния
сезон. Домът за възрастни хора с физически увреждания е газифициран. С твърдо гориво се
отопляват потребителите от преходното жилище и социалният дом в село Преколница.
Дневният център за деца и младежи също е газифициран. Осигурено е и отоплението на
помещенията и сградите, в които се предоставят социални услуги от външни потребители. При
тях е извършена проверка и е констатирано, че всички те са направили необходимата
организация за отоплителния сезон.
БТА

Кметът на Плевен днес е проверил състоянието на централната пешеходна зона
Кметът на Плевен Георг Спартански днес лично провери изправността на шахтите и настилката
по цялото протежение на централната пешеходна зона, придружен от експерти от
строителното направление, съобщи общинският пресцентър.
Констатирани са амортизирани шахти, счупени и липсващи плочи, откъртени бордюри. По
време на проверката е установено, че автомобил се движи в пешеходната зона, въпреки
забраната. Огледът на фасадите на старите сгради е показал, че те са санирани и освежени
след като Общината е изпратила писма до собствениците.
Всички установени и описани нередности по време на инспекцията ще бъдат възложени за
отстраняване на съответните служби и фирми.
Кметът на Плевен се е запознал и с реконструкцията на ул. "Цанко Церковски" след
преместването на пазара за цветя, се посочва в съобщението на пресцентъра.
ТОПНОВИНИ
Кметът възложи подмяна на счупени плочки и шахти по пешеходната зона на Плевен
Изправността на шахти и настилка по цялото протежение на пешеходната зона провери днес
лично кметът Георг Спартански, придружен от експерти от строителното направление.
Констатираните амортизирани шахти, счупените или липсващи плочки и откъртени бордюри
бяха описани. Бяха огледани и фасадите на старите сгради. Впечатление направиха вече
санирани и освежени къщи след ревизията, която беше направена от служители на Община
Плевен, и изпращането на писма до собствениците за извършване на ремонти.
По време на проверката беше установен и маневриращ в рамките на пешеходната зона
автомобил, въпреки забраната. Георг Спартански се запозна и с дейностите по реконструкция
на ул. „Цанко Церковски” след преместването на пазара за цветя.
ТОПНОВИНИ
Община Търговище обявява отново поръчката за саниране на жилищните сгради
Обществената поръчка за санирането на жилищните сгради в Търговище, с коригираните
референтни стойности, днес е изпратена в Агенцията за обществени поръчки (АОП) за
задължителен контрол чрез случаен избор, информираха от пресцентъра на местната
администрация. От там добавиха, че до дни предстои повторното обявяване, след като
откритата процедура беше прекратена по независещи от Общината причини, във връзка с
намаляването на референтните стойности за допустимите дейности при изпълнение на
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
От местната власт определиха като спекулации, почиващи на непознаване на нормативната
база и боравещи със свободна интерпретация и злоупотреба с фактите твърденията, че има
забавяне и неясноти около стартиране на санирането на жилищни сгради .
Откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на
инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване на обекти в гр. Търговище по
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради,
включително упражняване на авторски надзор, по 15 обособени позиции” е изпратена за
задължителен контрол чрез случаен избор на 13 септември в Агенцията за обществени

поръчки. Седмица по-късно обявлението за обществената поръчка е публикувано в Регистъра
на обществените поръчки, както и в „Официален вестник” на Европейския съюз.
Срокът за подаване на офертите за саниране на 17 жилищни обекта, които са в 15 обособени
позиции, беше 25 октомври, а прогнозната обща стойност - 15 633 820 лева без ДДС.
"На 5 октомври в сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството,
беше публикувана Таблица с актуализирани референтни стойности за допустимите дейности
при изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради. Стойностите бяха намалени с 25 %, с указание те да бъдат приложени и при
обявените поръчки, за които не са изтекли сроковете за получаване на оферти, което засегна и
поръчката на Община Търговище. Беше дадено указание стойностите да се изменят. Към
датата на публикуване на промените референтни стойности, бяха изминали 15 дни от
обявяването на процедурата за санирането в Търговище, което съгласно изискванията на
Закона, не позволи коригиране на документацията, респективно на стойностите и наложи
прекратяване на откритата процедура." обясниха от местната власт.
От там обясниха, че са потърсили всякакви законови възможности, включително и запитвания
до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за да не се стигне до
прекратяване.
"Ако Община Търговище не беше предприела това действие, то тогава тя трябваше да поеме от
бюджета си разликата между предишните и коригираните стойности, която е в размер на
приблизително 2 400 000 лв. без ДДС, които щяха да натоварят бюджета. Както е известно,
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
осигурява всички необходими средства за саниране и при това положение компенсирането на
разликите в цените със средства от бюджета на Община Търговище би било разхищение на
финансов ресурс, което подлежи на санкции и ще засегне обществения интерес." кате горични
са от администрацията.
От там добавиха "Относно спекулациите за забавяне на дейностите по стартиране на
санирането на жилищните сгради ръководството на Общината уточни, че: Обсл едването за
установяване на техническите характеристики и изготвяне на техническите паспорти на 13
сгради приключи в началото на февруари 2016 г. През март беше финализирано обследването
за енергийна ефективност на същите сгради. За последните 4 обекта, за които имаше
обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията, процедурите приключиха през юлиавгуст."
"Ръководството на Общината прави възможното да навакса пропуските в работата по
подготовка и реализацията на процедурите за саниране на жилищните сгради по
Националната програма, като съблюдава законовите срокове и процедури и неотклонно
следва обществения интерес. Фактът, че едва 17 жилищни обекта (блокове и отделни входове)
са се включили в програмата е извън правомощията на настоящото ръководство, т ъй като
кандидатстването и подготовката на документите е извършено в периода февруари – ноември
миналата година." се казва в позицията на общинската администрация.
ТОПНОВИНИ
Община Търговище проведе среща с училищни психолози и педагогически съветници
В Община Търговище се проведе среща с училищни психолози и педагогически съветници на
училища от общината. Целта на събирането бе да се обсъдят съвместни инициативи и да се

обсъдят плановете на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни
и непълнолетни и Общинския съвет по наркотични вещества. На срещата присъстваха зам. кметът Рая Матева, директор дирекция „Хуманитарни дейности” Косьо Костов, мл. експерт
Силвия Доманова, директорът Съвета по наркотични вещества Маринела Недялкова и
секретарят на Комисията Татяна Петрова.
Татяна Петрова представи основните акценти на Проекта на закона за отклоняване от
наказателното производство на непълнолетни и налагане на възпитателни мерки, който
предстои да бъде приет.

Всички училища получиха покана за предстоящото представление „Докосни ме”, което ще
бъде на 16 ноември в Държавен драматичен театър – Търговище. Спектакълът ще представи
предизвикателствата пред младежката аудитория и надникване в живота на един тийнейджър.
На 21 ноември ще се проведе и информационна среща-дискусия на тема „Истината за
наркотиците” с участието на специалисти от терапевтична общност „Ново начало”. Домакин на
събитието ще бъде II СУ „Проф. Никола Маринов”. В Световния ден за борба срещу СПИН,
който традиционно се отбелязва на 1 декември, Общинският съвет по наркотични вещества ще
проведе хепънинг с участие на любим за младите хора изпшълнител.
Ще бъдат проведени и изнесени обучения за превенция на противообществените прояви и
използването на психоактивни вещества.
КМЕТА
Всеки четвърти в Ружинци получава „топъл обяд”
Всеки четвърти жител на община Ружинци е включен в програмата и за осигуряване на топъл
обяд, съобщи кметът Александър Александров. В 9-те села живеят малко под 4 000 души.
Преобладават възрастни самотни хора, които се нуждаят от топла храна.
До последните кметски избори общината не е осигурявала тази услуга. През последните
месеци новият кметски екип създаде условия и започна включване на нуждаещите се в
програмата. Местата бяха увеличени, за да стигнат до рекордните 719 души. Стойността на
топлия обяд – супа, готвено и хляб е 2,60 лв.
Фирмата, която осигурява храната, вече си е закупила коли, с които я разнася из 9-те села на
общината. Ружинци е общината в Северозапада с най-висока безработица. През септември тя е
била 74,5%.

