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Министър Меглена Кунева: МОН работи с общините за реформата в образованието
Министерство на образованието и науката и общините работим в много тясно сътрудничество
във връзка с прилагането на новия Закон за предучилищното и училищно образование и Закона
за професионалното образование. Това заяви вицепремиерът и министър на образованието и
науката Меглена Кунева, която участва в откриването на годишната среща на местните власти в
Албена, съобщиха от пресцентъра на МОН. Срещата се организира от Националното сдружение
на общините. „В постоянен контакт сме с кметовете и министерството ще продължи да оказва
подкрепа на общинските училища”, каза Кунева. Тя призова за професионалното образование
да се работи заедно с бизнеса. В Пловдив с кмета инж. Иван Тотев стартирахме пилотен проект
за обучението на кадри за нуждите на местния бизнес и Тракия икономическа зона. Създаваме
образователно-индустриален борд, който да насърчава и съдейства за успешните партньорства
между училища и работодатели. Амбицията е моделът да бъде пренесен и в други общини.
Бордът ще подпомага разработването на иновативни ефективни практики на сътрудничество
между училищата и работодателите за преодоляване на недостига на умения на секторно ниво.
По отношение на реформата, министър Кунева обясни, че всяка община трябва да прави
регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие.
Заварените към влизането в сила на закона основни училища могат да се преобразуват в
обединени училища след анализ и становище на регионалното управление на образованието и
решение на съответния общински съвет. Предложенията за откриване, преобразуване и
закриване на държавните и общинските училища, както и на държавните и общинските
центрове за специална образователна подкрепа, на ученическите общежития и на
астрономическите обсерватории се внасят в срок до 31 май и се разглеждат за следващата
учебна година. Общините трябва да изготвят списък на децата, които следва да постъпят в групи
за предучилищна подготовка и в I клас, и го изпращат в срок до 1 март в училищата и детските
градини на тяхната територията. В срок до 15 септември училището изпраща в съответната
община сведение за децата, записани в предучилищна група и в I клас към момента. До 30
септември общините осъществяват дейности по установяване на причините за не постъпване в І
клас на ученици от приложения списък. За осъществяване на приема в I клас за всяко населено
място с повече от едно училище, общините разработват система за прием, в която водещ
критерий е близостта на училището до настоящ адрес на родителите/настойниците и/или найкраткото време за достигане до училището. Преминаването на училищата от държавни в
общински доближава гимназиите, и най-вече професионалните, до бизнеса и подпомага
регионалното развитие, подчерта министър Кунева. Това не е преобразуване, а промяна във
финансиращия орган. Министерството на образованието и науката провежда трайна политика,
насочена към децентрализация на отговорностите по отношение на училищата. Логиката е
много ясна – когато общината финансира, тя има много по-големи възможности да развива
регионална политика, да търси връзки с местния бизнес, да влияе върху приема, да прави
предложения за пренасочване на бройки от една в друга специалност. Бих искала да обърна
внимание, че общинските училища имат допълнителни възможности за дофинансиране, когато
алтернативата е закриване на паралелки и отпадане на професии и специалности. Местната
власт най-добре познава района, възможностите му за развитие, потребностите на бизнеса и
очакванията на хората, допълни Меглена Кунева.
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Със сливенско участие в годишната среща на българските власти
В XI-та годишна среща на българските власти участват кметът на Сливен Стефан Радев и
председателят на Общинския съвет Димитър Митев. Проявата се провежда в курортен комплекс
“Албена” до 8 октомври. Тя се организира от Национално сдружение на общините в България. В
срещата се включиха над 400 представители на общини и представители на партньорски
организации. По време на форума се дискутират актуални проблеми и предизвикателства пред
българските общини като предлагането на удобни и достъпни административни услуги за
гражданите и бизнеса, ще бъдат обсъдени новите ангажименти на общините, свързани с
прилагането на Закона за предучилищното и училищното образование, такса „Битови отпадъци
2017" и възможните решения за общините, въпроси с градското развитие и устройството на
територията и др.
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Старозагорските общинари Цанка Ганева и Емил Христов с национални награди
Финансист №1 на община Стара Загора Цанка Ганева получава наградата „Общински финансист”
за 2016 г., научи topnovini.bg. Отличието е присъдено от Националното сдружение на общините
в България (НСОРБ) и ще й бъде връчено днес на Годишната среща на местните власти в Албена.
Призът за „Община реформатор” за значим принос към дейността на НСОРБ пък получава Емил
Христов, председател на Общински съвет - Стара Загора. Всяка година през месец октомври
НСОРБ провежда своето най – голямо събитие - Годишната среща на местните власти. Тази
година важният общински форум има две отличителни характеристики: – той е първият за
общински мандат 2015-2019 г. и в същото време е юбилеен, тъй като ще отбележи 20годишнината от учредяването на Националното сдружение на общините в Република България.
На форума ще се обсъждат новите предизвикателства пред общинските съвети, Законът за
предучилищното и училищно образование, градско развитие и устройство на територията, такса
„Битови отпадъци“‘ 2017 – възможни решения, Общинските гори – ресурс и отговорност, Фонд
„Общинска солидарност“ – по-близо до потребностите на местните власти и др. важни теми от
живота в общините. Министър-председателят Бойко Борисов ще говори пред участниците в
срещата за приоритетите на взаимодействието между централна и местна власт.
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В Албена ще бъдат обявени победителите от конкурса „Екообщина”
На специална церемония днес от 17 ч. в курорта Албена ще бъдат наградени победителите в
конкурс "Екообщина". Това е първото издание на инициативата, която се организира от
посолството на Франция, с партньорството на МРРБ и МОСВ и под патронажа на президента
Росен Плевнелиев. Церемонията е в рамките на 11-ата Годишна среща на местните власти. След
почти шестмесечно съревнование и четири международни семинара членовете на журито
подбраха сред близо 50-те подадени кандидатури осем малки и големи градове лауреати (с
население с повече или по-малко от 10 000 жители). Наградите са в четири категории –
„Устойчиво управление на водите”, „Устойчиво управление на битовите отпадъци”, „Устойчива
мобилност” и „Енергийна ефективност на сградите”. На церемонията ще присъстват министрите
на околната среда и водите Ивелина Василева и на регионалното развитие и благоустройството
Лиляна Павлова.
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Създават първото иновативно училище в Бургас
В Бургас ще се открие първото иновативно училище. Това ще бъде новостроящото се ОУ
„Александър Георгиев-Коджакафалията“, което ще се намира на мястото на бившия Дом за деца,
лишени от родителска грижа (познат като Интерната). В момента се осъществява мащабна
реконструкция на сградата със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ –
„Подобряване на образователната инфраструктура“. В докладна записка кметът Димитър
Николов посочва, че през последните няколко години броят на учениците в начален и
прогимназиален етап в Бургас непрекъснато нараства. За учебната 2016/2017 година са приети
2396 първолаци, а за 2015/2016 г. – 2219. Предвид факта, че последното основно общинско
училище в Бургас е открито преди 28 години, безспорно е назряла необходимостта от откриване
на ново основно училище. С разпоредбата от новия Закон за предучилищно и училищно
образование в сила от 1 август тази година се въвежда понятието „иновативни училища“. Това
са училища, които постигат подобряване на качеството на образованието, като разработват и
въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на обучението;
организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и учебната среда;
използват нови методи на преподаване; разработват по нов начин учебно съдържание, учебни
програми и учебни планове. Община Бургас има желание и капацитет да подготви документи и
да кандидатства пред МОН за обявяване на новото училище за иновативно. ОУ „Александър
Георгиев-Коджакафалията“ разполага с необходимите налични ресурси и капацитет за
осигуряване на иновативно обучение на учениците. То представлява изцяло ремонтирана
масивна триетажна сграда-учебен корпус с площ 3889 кв.м. Проектът предвижда вътрешно
преразпределение на бившите спални помещения в съществуващата сграда и обособяването на
съвременни учебни стаи с максимално ясни технологични връзки. Предвидени са необходимите
ремонтни дейности във всички нива и помещения на сградата за осигуряване на необходимия
комфорт и съвременен интериор. В прилежащата дворна площ са предвидени дейности за
благоустрояване, като зелени площи, площадки за игра на учениците с твърда настилка,
стационарни уреди за игра във фитнес зоните и изискуемите спортни площадки. Новото основно
училище ще разполага с централизиран електронен пропускателен режим за учителите и
учениците, който ще гарантира тяхното спокойствие и сигурност. В сутерена ще бъде
разположена модерна гардеробна за учениците, за които ще бъде предвиден пълен комплект
униформено облекло с отличителни знаци на училището. Предвидено е иновативно оборудване
на учебни кабинети по езиково обучение, природни науки, информационни технологии,
изобразително изкуство и музика. Училището разполага с 18 класни стаи, чието оформление и
обзавеждане предполага иновативна организация на преподаване и учене. През учебната
2017/2018 година в ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ ще бъде обявен прием за общо
148 ученици. Според прогнозните разчети две години по-късно броят на приетите ученици вече
ще е 348. Финансовото осигуряване на новото училище ще бъде предвидено от бюджета на
Община Бургас за периода от 1 януари до 31 декември 2017 г., след което школото ще получава
финансови средства по Формулата за разпределение на средствата по единните разходни
стандарти за 2018 г.
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С 34 хил. лв. Общински фонд „Култура” подпомага 33 творчески проекта
Общо 33 проекта получиха финансиране в размер на 34 хил. лв. от Общински фонд „Култура” в
Шумен. Това съобщиха от местната администрация. Одобрените проекти бяха селектирани от

общо 42 постъпили предложения на културни институти, читалища, училища, индивидуални
творци.
Най-голяма сума – 3000 лв. е отпусната на хор „Родни звуци” за създаването на произведение
от словенския композитор и диригент Амброж Чопи. Над 2800 лева получава проектът на проф.
Христо Трендафилов за издаване на книга с изследванията му посветени на цар Симеон Велики.
От фонда са отпуснати пари за реализиране на самостоятелни изложби на художници,
финансирано е издаването на още четири книги и др. Тазгодишната си сесия Общински фонд
„Култура” в Шумен приключва с преходен остатък от 5000 лв. Други 10 297 лв. Управителният
съвет на фонда отпусна за финансиране на проекти за Карнавала на плодородието в Шумен.
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Айтос кандидатства с 3 нови проекта по ПРСР за общо 13,7 млн. лв.
Община Айтос е внесла за одобрение и финансиране три особено важни за гражданите проектни
предложения по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. на обща стойност близо
13,7 млн. лв., съобщават от местното кметство. Едното проектно предложение е „Реконструкция
и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос“ на стойност 5 867 072.44 лв. То
включва изграждане на улична водопроводна мрежа в селата Карагеоргиево и Мъглен, както и
осигуряване на външно водоснабдяване на с. Чукарка. Второто проектно предложение е за
„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Айтос“. Отнася се
за улиците „Цар Освободител“, „Стефан Караджа“, „Димчо Карагьозов“, „Панаьот Волов“,
„Паскал Янакиев“, „Васил Левски“ и „Станционна“. Стойността на проекта е 1 953 592.61 лв.
Третият проект е за „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на
община Айтос“ на стойност 5 866 902.50 лв. Тук са включени три подобекта. Първият е Карнобат
- Айтос / - Черноград - Граница общ. ( Айтос - Карнобат - Айтос ) - Раклиново; Вторият е Айтос –
Карагеоргиево-Тополица - Граница общ. ( Айтос - Карнобат ) - Кликач; Третият е реконструкция
на общинския път Айтос – Карагеоргиево – Тополица – граница община /Айтос - Карнобат/ Кликач. Очаква се одобрението на проектите.
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Община Симитли с два нови социални проекта
Общината кандидатства с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ за „Осигуряване на топъл обяд - 2016” по Оперативна програма
за храни и/или основно материално подпомагане. Проектното предложение предвижда
предоставяне на нов вид социална услуга в общността – обществена трапезария за жителите на
община Симитли. Обществената трапезария ще функционира в сградата на Домашен социален
патронаж, а от възможността за осигуряване на ежедневен топъл обяд (в работни дни) ще могат
да се възползват между 50 и 70 потребители. Целевите групи са самотно живеещи лица и
семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност;
наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност, лица и семейства на месечно
подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях.
Установяването на правоимащите ще се извършва от Дирекция „Социално
подпомагане“. Вторият проект, който община Симитли ще започне е „Приеми ме 2015”. Проект
„Приеми ме 2015“, който стартира на 01.12.2015 г., вече е със срок за изпълнението 28 месеца –
до 31.03.2018 година включително, съобщават от Община Симитли.

VELIKOTARNOVOUTRE.BG
Община В. Търново получава 71 656 лева допълнително за дейности в сферата на
образованието
Община Велико Търново получава 71 656 лева допълнително за дейности в сферата на
образованието. Финансовите трансфери от републиканския бюджет са одобрени с
постановление на Министерския съвет, издадено в края на миналия месец. Средствата са
предназначени за дейности по националните програми, свързани с развитието на средното
образование: „Оптимизация на училищната мрежа”; „Ученически олимпиади и състезания”;
„Осигуряване на съвременна образователна среда”; „Без свободен час в училище”; и „Достъпно
и сигурно училище”. Четири училища получават допълнително финансиране за осигуряване на
обучение на талантливи ученици с цел участие в регионални, национални и международни
олимпиади и състезания. Средствата са в размер на 45 175 лева и са разписани за ПМГ „Васил
Друмев”, ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров”, СУ „Емилиян Станев” и ОУ „Бачо Киро”. С финансов
трансфер на 16 485 лева по национална програма „Без свободен час” е гарантирано
ангажирането на заместници на отсъстващи учители в 13 училища на територията на общината.
9996 лева са допълнителните средства по националната програма „Осигуряване на съвременна
образователна среда”, за модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците”.
Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа” е период на изпълнение от 5
ноември2015 г. до 5 ноември2016 г. За оптимизиране на вътрешната структура на училищата,
детските градини и самостоятелните общежития Община Велико Търново е получила до
момента 67 467 лева за периода от ноември2015 г. до април2016 г. включително. Очаква се
отпускане на още 223 582 лева за времето от май до септември2016 г.

TOPNOVINI.BG
Откриват новата пречиствателна станция за отпадъчни води в Шумен
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие новата пречиствателна
станция за отпадъчни води в Шумен, съобщиха от общинската администрация. Събитието ще се
проведе на 8 октомври от 10:00 ч. в местността „Чернилка“, в землището на село Дибич. Гост на
церемонията ще бъде премиерът Бойко Борисов. На откриването ще присъстват още кметът на
община Шумен Любомир Христов, областният управител на област Шумен Донка Иванова и
народни представители от шуменска област. Обектът „Изграждане на биологично стъпало с
отстраняване на азот и фосфор за Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)- град
Шумен“ е част от проект DIR 51011116-23-65 “Интегриран воден цикъл за гр. Шумен- II етап”.
Изпълнението на строителството е осъществено от “Строително-предприемачески холдинг” и се
финансира по Оперативната програма “Околна среда 2014-2020г.” Новата пречиствателна
станция за отпадъчни води ще обслужва близо 100 000 жители от Шумен и кв. “Дивдядово”.
Предвидено е отстраняване на биогенните елементи азот, фосфор и анаеробна стабилизация на
утайките.
DNEVNIK.BG
Регионалното министерство ще санкционира общини, спъващи ВиК реформата

Министерството на регионалното развитие и благоустройството няма надеждна информация за
броя на изпълнените обекти по програмата за саниране в отделните общини. Това каза днес по
време на годишната среща на местните власти в курорта Албена министър Лиляна Павлова. Днес
тя участва в дискусия по темата "Градско развитие и устройство на територията", който е част от
програмата на форума. Павлова даде пример с община, в която има санирани два блока, а в
същото време в регистрите на министерството не фигурирал нито един. "Ще спрем
финансирането на подобни общини, каза министърът. Нека не става с лошо!".
Друга тема, обсъждана по време на разговора, беше реформата във ВиК сектора и процесът на
окрупняване на дружествата. Според Павлова, общините, които спъват този процес, също ще
бъдат наказвани . "Те няма да получават нито европейско, нито бюджетно финансиране, каза тя.
Ако някоя община е решила да запази собственото с ВиК дружество с един управител и куче –
пазач, да си го финансира сама". Павлова участва и в обсъждането на проблемите с незаконното
строителство и поставянето на т.нар. "преместваеми обекти" в курортите. Според кмет на
Самоков Владимир Георгиев именно тези обекти, които се намират на територията на общините,
често са солиден източник за бюджетното им финансиране. "Не мога и няма да приема сергии с
гащи, зимни шапки в зимните и бански в летните курорти да скриват гледките на пистите и
морето, реагира Павлова. Вече сме наложили санкция на кмета на Несебър и уверявам ви, ще
продължим по същия начин. Ако някой иска да поставя бараки, да бъде така добър да го направи
със съответните схеми и по законовия ред", каза тя. Павлова съобщи и данни на министерството,
които сочат, че от 15 хил. проверки на ДНСК само в 70 случая са били отменени строителни
книжа, издадени от общините. Така тя отговори на забележка от участник в срещата, че с
проверките си и отмяната на строителни разрешения се пречи на инвестиционните процеси.
"Цифрите, които цитирах показват, че контролът не пречи на инвестиционните намерения на
общините" , каза тя. Според Лиляна Павлова рязко е намаляло и незаконното строителство, след
като е била преустановена практиката на узаконяване. "Единици са вече новите незаконни
обекти, които подлежат на премахване, съобщи тя. Не говорим за това, че в повечето случаи
става дума за битови свади, където съседи се клепат един друг, за да направят мръсно на
другарчето". Павлова съобщи също, че се върви към облекчаване на строителните режими,
което има за цел да направи така, че за все по-малко дейности и обекти да се искат строителни
разрешения. "С промените в ЗУТ се стремим да направим така, че тежката документация да бъде
заобикаляна в случаите, в които искаш да направиш някакво малко преустройство или ремонт,
стига с това да не се злоупотребява", обясни Павлова. Следобед програмата на Годишната среща
на местните власти в Албена продължава с участието на премиера Бойко Борисов, който ще
говори пред участниците за взаимодействието между централната и местните власти. По-късно
той ще подпише и споразумението за сътрудничество между Министерския съвет и
Националното сдружение на общините. В следобедната програма на форума е включено и
присъждането на годишната награда "Екообщина", учредена от посолството на Франция у нас .
DNEVNIK.BG
Споразумение за сътрудничество между общините и кабинета ще бъде подписано днес в
Албена
Новите предизвикателства пред общинските съвети в България, градско развитие и устройство
на територията и възможните решения за определянето на такса "Битови отпадъци" през 2017г.
са сред тмите, които обсъждат днес участниците в гозишната слеща на местните власти. Тя се
провежда в курортния комплекс "Албена" и ще продължи до утре. Другата тема, включена в
дискусиите днес са отговорностите при експлоатирането на общинските гори. Участник в този
панел от програмата на срещата е и Европейската федерация на горските общини. Днес

следобед в Албена се очаква да пристигне и премиерът Борисов, който ще говори пред
участниците за взаимодействието между централната и местните власти. По-късно Борисов ще
подпише и споразумението за сътрудничество между Министерския съвет и Националното
сдружение на общините. Сред останалите год.сти на форума днес се очаква да бъдат Гости на
годишната среща на местните власти в следващите дни се очаква да бъдат вицепремиерите
Томислав Дончев и Меглена Кунева, министърът на регионалното развитие и благоустройството
Лиляна Павлова, Ивелина Василева, министър на околната среда и водите, и др. В следобеднта
програма на форума е включено и присъждането на годишната награда"Екообщина" на
посолството на Франция у нас .
KMETA.BG
Безплатни прегледи за очни заболявания във Враца
Безплатни прегледи за катаракта и глаукома ще се проведат във Враца, съобщиха от общината.
Право на скрининга ще има всеки на възраст над 55 години, който е посетил беседата за двете
очни болести на 11 октомври в залата на общинския съвет. За диагнозите, които са основни
причини за слепота сред възрастното население ще говори известният местен офталмолог д-р
Иво Ралчовски (на снимката), който е заместник председател на комисията по здравеопазване в
местния парламент. Беседата е в рамките на националната кампания „Право на зрение“ и се
провежда със съдействието на общината. Целта й е предотвратяване на слепотата чрез
информираност на пациентите и навременни прегледи. Всеки посетител на беседата, който е
над 55 години, няма поставена диагноза или не е опериран от катаракта, ще получи талон за
безплатен скрининг. Тъй като местата са ограничени, беседата е със задължително
предварително записване на единния номер на кампанията – тел. 070010126 (на цената на
градски разговор, според тарифния план за мобилни мрежи).

KMETA.BG
Забраниха каруците по тъмно
Най-сетне искането на хиляди петричани за забрана на движението на каруци в центъра на
Петрич бе изпълнено, макар и частично. Със своя заповед кмета на общината Димитър Бръчков
забрани целогодишно преминаването на талиги по улица „Рокфелер” и през централна градска
част в определени часови пояси. В кметското разпореждане е записано, че се забранява
движението на пътни превозни средства, теглени от животинска тяга, през зимния период – от 1
ноември до 28 февруари, в часовете от 17.00 ч. до 08.00 ч. За летния период – от 1 март до 31
октомври, ветото важи за часовете от 21.00 часа до 07.00 ч. Заповедта влезе в сила от 6 октомври
тази година. На нарушителите ще се налага глоба в размер на 200 лева. Препис от заповедта е
сведена до знанието на служителите на администрацията, упълномощени да следят спазването
на Наредбата за регистрация и отчет на ППС, теглени с животинска тяга, на кметовете на кметства
и на началника на РУ на МВР. Целта на ограничението за движение на каруци е във връзка с
безопасността по пътищата от общинската мрежа в общината, тъй като създават предпоставки
за тежки пътни инциденти в тъмната част на денонощието. Много от превозните средства нямат
задължителните светлоотразители и това води да катастрофи. „Дано се контролира
изпълнението на тази заповед строго и стриктно. За да спрат не само пътните инциденти, но и
посегателствата на жители на ромската махала по тъмно от частни и общински имоти”, споделят
петричани.

АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Добрич: Общината, Фондация „Искам бебе“ и един от най-големите производители на
добруджански хляб обединяват усилия в кампанията „Зрънце след зрънце нов живот“
Община град Добрич, Фондация „Искам бебе“ и един от най-големите производители на
добруджански хляб в региона обединяват усилия в кампанията „Зрънце след зрънце нов живот“.
Идеята бе представена на пресконференция в Малката зала на Общината, предаде
кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Инициатор на кампанията е кметът на Добрич
Йордан Йорданов. Той сподели, че идеята се е зародила след среща разговор с Радина Велчева,
основател на фондацията. „Като родител на две деца вярвам, че за тях си струва човек да се
бори. Децата на България са бъдещето на нашата страна. Те трябва да са нашата кауза. А всички
ние – местна власт, бизнес и обществото като цяло сме длъжни да помагаме на хората с
репродуктивни проблеми. С тази кампания поставяме началото, разчитам, че и други Общини
ще ни подкрепят, че бизнесът ще припознае в тази идея и своя кауза. Защото наистина зрънце
по зрънце всички заедно можем да дарим живот“, заяви кметът. По думите на Мария Георгиева
от Фондация „Искам бебе“ за последната година в Добрич 19 семейства с репродуктивни
проблеми са се обърнали към тях за помощ, без тази цифра да изчерпва пълната и точка бройка
за областта на Добрич. Георгиева заяви, че ще бъде направен регистър и от записаните в него
ще бъдат одобрявани двойките за подпомагане. Кампанията е национална. От днес е стартирал
нейният сайт, скоро ще присъства и в социалните мрежи. Желанието е да бъде организирана
силна кампания, за да бъдат приобщени повече хора в нея, посочи Енчо Малев, изпълнителен
директор на фирмата, която произвежда добруджански хляб. Една от популярните й в цялата
страна линии пълнозърнест хляб за пълноценен живот ще се продава със стикер, на който е
изписано логото на кампанията. Част от средствата ще бъде предоставена на двойки с
репродуктивни проблеми за инвитро процедури. „С тази инициатива целим да запознаем и
вдъхновим хората да се хранят здравословно и балансирано, с мисъл не само за техния живот,
но и за този, който създават. А събраните средства от продажбата на пълнозърнестите хлябове
ще помогнат на двойки с репродуктивни проблеми да сбъднат своята мечта“, каза Енчо Малев.
Очаква се от продажбата да бъдат събрани около 20 хиляди лева. В този контекст основен акцент
в кампанията е здравословното хранене и ролята му в превенцията на репродуктивните
затруднения при младите хора. Консултант на кампанията е един от най-уважаваните експерти
по хранене у нас д-р Митко Ригов. На сайта на Община град Добрич рекламен банер на
кампанията ще „отвежда“ към сайта й, допълни кметът Йордан Йорданов. Предстоят още много
съпътстващи събития, за да продължи популяризирането на идеята и да бъдат приобщени към
нея повече граждани.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Кюстендил: 12 младежи са обучени по проект за превенция на насилието
12 младежи са обучени по проект за превенция на насилието. Това каза предРадио „Фокус –
Кюстендил Радмила Иванова, експерт към Български червен кръст – Кюстендил. Тя посочи, че
проектът се финансира от страна на Община Кюстендил. Проектът се изпълнява в рамките на
четири месеца. „Нашият проект е насочен към млади хора, които са на възраст от 15 до 29 години
и които нямат много социални контакти, а имат нужда от разнообразие. Целта е те да приемат
положителен пример от нашите доброволци и да бъдат ангажирани в различни дейности”, каза
Радмила Иванова. Младежите са преминали през няколко обучения, на които е обърнато
внимание върху видовете насилие, инициаторите на насилието и други. Предстои изготвянето и
на информационна брошура за превенцията на насилието.

АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Бургас: Официално откриха изложението на Националните дни на учене през целия живот
Официално откриха в Бургас изложението на Националните дни на учене през целия живот,
предаде репортер на Радио „Фокус”-Бургас. Официални гости на изложението бяха зам.министърът на икономиката Даниела Везиева, зам.-министърът на образованието Красимир
Киряков, Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители, зам.-областният
управител на област Бургас проф. Веселина Турманова, началникът на РУО-Бургас Виолета
Илиева, зам.-кметът по образованието на община Бургас Йорданка Ананиева, Валентина
Дейкова – национален координатор на европейската програма и организатор на Националните
дни на учене през целия живот. Изложението бе открито от зам.-министърът на икономиката
Даниела Везиева, която подчерта, че ученето не е процес, който приключва с получаването на
диплома за средно образование. По думите ѝ това е една дълга инвестиция, която ни съпътства
през целия живот, защото съвременния свят, в който живеем, изисква от нас да бъдем адаптивни
и да можем да отговаряме на предизвикателствата. Националното изложение на училища и
организации за обучение на възрастни през целия живот представя резултатите в рамките на
инициативата, която е стартирала преди година. На 43 щанда участници от цяла България
представят своите продукти, таланти, умения с цел да ги представят пред широката публика и
също така да ги предадат на младите поколения. На пл. „Тройката” в Бургас, където се провежда
инициативата, присъстват много граждани, сред тях и доста възрастни хора, заинтересовани от
щандовете и предложенията, които са изнесени на тях.
БТА.BG
Повече от 6 млн. лв. ще инвестира община Попово в пътища и реконструкция на жилищен
квартал
Община Попово ще инвестира в ремонт на пътища и реконструкция на жилищен квартал в града
над 6 млн. лева. Вече са внесени две проектни предложения по подмярка "Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), съобщиха от общинската
управа. Първият проект - "Реконструкция и рехабилитация на четвъртокласната общинска пътна
мрежа в община Попово" е на стойност 5 180 053 лева. Целта е да се реконструират участъци от
четвъртокласната общинска пътна мрежа. Вторият проект, за който община Попово
кандидатства за финансиране, е "Реконструкция и рехабилитация на основната транспортнокомуникационна мрежа в ж.к. "Младост" - 1 и 2, и прилежащата първостепенна улица за
комплекса ул. "Болнична". Проектът е на стойност 1 207 799 лв. Целта е изграждане на устойчива,
динамична и достъпна градска среда.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Кметът на Казанлък Галина Стоянова: За Казанлък и казанлъчани е чест да бъдат в центъра
на тържествата по повод годишнината на 61-ва Стрямска механизирана бригада
Да бъдем днес в тази зала е много голяма чест за всички казанлъчани, защото всички ние тук
стъпваме по земята на една велика долина, изпъстрена с много красота и ухание на българската
роза, но и долина пропита с кръвта на нашите войници, на нашите герои, паднали на Шипка и
Шейново, водили войни винаги с много сила и амбиция като 23-ти пехотен Шипченски полк,
оставили славата зад гърба си, носили името на България в сърцето си. Това каза кметът на
Казанлък Галина Стоянова в приветствието си по време на Тържествено събрание по повод

отбелязване на 24 години от създаването на 61-ва Стрямска механизирана бригада, предаде
кореспондент на Радио „Фокус“. Стоянова заяви, че Казанлък и неговите жители имат честта и
славата да бъдат в центъра на тържествата по повод годишнината на 61-ва Стрямска
механизирана бригада, наследник на 23-ти пехотен Шипченски полк. В отговор на оказаната чест
кметът Стоянова поднесе почетния знак на Казанлък на началника на отбраната генерал
Константин Попов. Кметът на Казанлък връчи почетния знак на града и на командира на 61-ва
Стрямска бригада бригаден генерал Груди Ангелов. „Само човек, който може да носи
признателност в сърцето си, да я повтаря и да я оставя на своите деца и внуци, може да
продължи с гордо вдигната глава напред и да има победи. Такъв човек е командирът на 61-ва
Стрямска механизирана бригада генерал Груди Ангелов“, заяви Стоянова. Тя каза още, че връчва
почетния знак с признателността на казанлъчани, затова, че в днешно време местната власт,
заедно с армията, заедно с 61-ва Стрямска механизирана бригада посреща трудностите. В
моменти, в които е нужна съвместна работа, местната власт винаги разчита на бригадата, както
и тя винаги може да разчита на местната власт. „Това е пример, който предаваме и в мирно
време, когато сме част от културните събития на нашия град, и когато показваме, че силата и
славата не са само минало, те са настояще“, заяви Стоянова. Кметът честити празника на всички
военнослужещи от бригадата: „Зная , че носите в сърцето си България, това е най-важното, за да
бъдеш истински човек и българин.“ Галина Стоянова подчерта, че днешният ден е важен и
заради отбелязването на 100-годишнината от написването на марша „Велик е нашият войник“:
„Къде другаде може да се създаде и от кого друг такава велика песен, освен от хората от
Долината – тук от Казанлъшко и оттатък Шипка, от Габровско. Двама изключителни българи,
които ни завещаха един марш и днес да ни води в битките, но и да ни показва силата на
настоящето и в мирно време.“
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Пазарджик: Община Септември разработи проекти за реконструкция и рехабилитация на
шест общински пътища
Община Септември разработи и внесе проект за реконструкция и рехабилитация на
съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях. Това каза заРадио
„Фокус” – Пазарджик инж. Явор Митев от общинската администрация. Той уточни, че става дума
за общо шест такива пътни отсечки. „Това са пътят Калугерово - Карабунар, Лозен-КовачевоЗлокучене, част от общински път, който е в границите на град Септември и съвпада с булевард
„България”, част от общински път, който съвпада с булевард „Съединение” в града, част от
общински път, който е в регулационните граници на село Виноградец и съвпада с улица „5-та”,
част от общински път Лозен-Ковачево, който е в регулацията на село Ковачево и съвпада с улица
„4-та”, уточни Митев. Той допълни, че ако проектите получат одобрение и финансиране,
ремонтите ще започнат веднага след това.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Валентин Черпоков, кмет на село Забърдо: Стратегията за привличане на млади семейства с
деца проработи в селото
Стратегията за привличане на млади семейства с деца проработи в Забърдо. Това каза за Радио
„Фокус” – Смолян Валентин Черпоков, кмет на село Забърдо. По думите му тази стратегия има
за цел да привлече млади многодетни семейства в селото, а по този начин детската градина и
училището да бъдат запазени. По покана на кмета към момента в селото са настанени 3 млади
семейства с по 2 деца от Пловдив. Черпоков поясни, че кметството поема разходите на
семействата по квартирите, помага им за изхранването и им сътрудничи за намирането на

работа. Той подчерта, че в селото се набира работна ръка, особено в гатерите за обработка на
дървен материал, но проблема е че няма хора, които да работят в тях. „Децата на тези семейства
посещават детската градина, а кметството е в процес на намиране на работа за родителите им”,
каза Черпоков. Той добави, че дори и жителите на селото помагат на тези семейства, като им
предлагат хранителни продукти. Черпоков, заяви, че се полагат неимоверни усилия, за
запазване на детската градина и училището, защото затварянето им ще доведе до обезлюдяване
на Забърдо.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Шумен: Всички детски градини на територията на община Венец са снабдени с отоплителни
материали и в готовност за зимният сезон
Всички детски градини на територията на община Венец са снабдени с отоплителни материали
и в готовност за зимния сезон, това съобщи заРадио „Фокус” - Шумен Зюбейде Кьосева, старши
експерт "Социални дейности" в общината. По думите й директорите на детските заведения и
кметовете на населените места от години се подготвят, така, че до втората половина на октомври
да направят необходимата подготовка за зимният сезон. “В този период те получават заповед от
кмета на община Венец с инструкции за мероприятията, които трябва да проведат в населените
места и институциите, за които са отговорни, за подготовка на сгради, дворни пространства,
технически съоръжения и тяхното обезопасяване и инструктиране на персонала“, поясни
Зюбейде Кьосева. Тя добави още, че организацията на планираните дейности протича нормално
и за сега няма конкретни притеснения за настъпващият сезон.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Сливен: Всички незаконни гаражи в обхвата на „синята зона“ в центъра на града ще бъдат
премахнати
Всички незаконни гаражи в обхвата на „синята зона“ в центъра на Сливен ще бъдат премахнати,
предаде репортер на Радио "Фокус" - Сливен. Кметът на общината Стефан Радев поясни, че
мярката ще обхване и ламаринените, и бетонните гаражи. „Несправедливо е някой да си плаща,
а този до него да си е сложил гаража върху общинска земя“ – коментира кметът. Още повече, че
един гараж заема паркомясто за автомобил и половина, т.е. на мястото на 100 гаража могат да
паркират 150 автомобила. Търси се решение и за незаконните гаражи в кварталите. Започва
дискусия, като ще се търси опита на други общини за регулиране поставянето на гаражи и в
кварталите извън центъра на Сливен. Единият от вариантите е да се плаща наем, а гражданите,
които нямат гаражи и са принудени да търпят тази гледка, да бъдат компенсирани с инвестиции
в инфраструктурата на квартала. „Мисля, че така е справедливо. Да не говорим, че голяма част
от тези гаражи не се използват за паркиране“ - отбеляза Радев. Общински съвет – Сливен прие
Наредбата за създаване на „синя зона“ в централната градска част на сесията си в края на
септември.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Смолян: Общината е организирала редица спортни събития, посветени на 104 години от
Освобождението на Родопите
На 15 октомври (събота) ще бъде отбелязан Световният ден на ходенето, съобщиха от
пресцентъра на Община Смолян. Стартът е от 10:30 ч. от площад „Свобода“ (Стар Център –
пешеходна зона) до резерват „Амзово“. Трасето е с дължина – 3,5 км. Световният ден на
ходенето в гр. Смолян е определено за централно събитие през 2016 г. в България. Най - голямата

световна проява за ходене, която се провежда ежегодно в целия свят от 1992 г. Община Смолян
провежда и участва в Световния ден на ходенето повече от 10 години. Проявата цели
популяризиране на ходенето като ефективна и лесна за практикуване двигателна активност за
хора от всички възрастови групи. Организатори на национално ниво са Министерството на
младежта и спорта, Българска асоциация „Спорт за всички“, а на местно ниво община Смолян.
Провежда се винаги през месец октомври. Както всяка година организаторите са подготвили
томбола, викторина и много лакомства за участниците. На 16 октомври (неделя) ще има Шосеен
пробег. Стартът е от Паметника костница на връх „Средногорец“ до паметника на полк.
„Владимир Серафимов“ /пред областна управа/ - финал. Трасето е с дължина 14 км. и 100 метра.
Шосейният пробег се провежда за пета поредна година. През 2012 г. беше отбелязана 100
годишнината от Освобождението на Родопите със 100 километров маратон, пробяган от Руско
Кадиев, единственият българин печелил Спартатлона в Гърция. Ще има осигурен транспорт от
община Смолян за извозване на участниците до Паметника костница на връх „Средногорец”. В
09.00 часа на 16 октомври , автобусите ще тръгнат от локалното платно на бул. „България” пред
Община Смолян. Възрастови групи са:
1. юноши и девойки от 15 до 19 години /Включително/
2. мъже и жени от 20 до 40 години /майсторска група/
3. мъже и жени от 41 до 60 години
4. мъже и жени над 60 години
На 20 октомври (четвъртък) ще се състои Междуучилищна лекоатлетическа щафета, която също
се провежда за пета поредна година. В 14.00 часа ще бъде даден старт от пл. „България” /пред
общината/, по бул. „България”. Финалът ще бъде на площад „Свобода” /Стар център пешеходна
зона/. Щафетата ще бъде смесена, от десет поста- 5 момчета и 5 момичета. Трасето е с дължина
1600 метра. Класирането е отборно от 1 до 3 място - купи и медали за всички призьори. Участие
ще вземат и децата от предучилищна възраст от детските градини с техния традиционен крос по
пешеходната зона. Всички спортни събития през месец октомври са посветени на 104 г. от
Освобождението на Родопите и празника на Община Смолян, съобщи Даниела Керкелова, която
отговаря за Спортните дейности в община Смолян.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Велико Търново: Полага се нова пътна маркировка по булевард „България” в града
Във Велико Търново полагат нова пътна маркировка по булевард „България”. Това съобщиха от
пресцентъра на Община Велико Търново. Дейността е възложена от Общината, а с
изпълнението й е ангажирано общинското дружество „Организация на движението, паркинги и
гаражи”. По цялата дължина на булеварда се разчертават осевите линии и направляващите
стрелки в районите на кръстовищата с други улици. След приключване на работата и при
подходящи метеорологични условия ще бъде разчертан и булевард „Никола Габровски”.
Необходимо е времето да е сухо, а температурата на въздуха да е над 5 градуса по Целзий.

АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Министър Лиляна Павлова: Благодарение на Благоевград Програмата за енергийна
ефективност има визуализация и брандиране
Кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов участва в XI годишна среща на местните власти,
организирана от Националното сдружение на общините в Република България, съобщиха от

пресцентъра на Община Благоевград. Заедно с министъра на регионалното развитие и
благоустройството Лиляна Павлова, заместник-министъра Деница Николова и кмета на Бургас
Димитър Николов, той взе участие във форум „Градско развитие и устройство на територията“.
Министър Лиляна Павлова за пореден път посочи за пример Благоевград като Община – лидер
в санирането на многофамилни жилищни сгради. „Благодарение на Благоевград Програмата
има визуализация и брандиране. Благодаря на кмета и екипа му, за това, че са активни и
първенци в санирането“, каза министър Павлова. От своя страна, д-р Камбитов благодари на
правителството и МРРБ за подкрепата в посока изпълнение на програмата. Той направи и
конкретни предложения, свързани с продължаване на програмата през следващите години,
създаване на електронна платформа, която ще направи изпълнението на Програмата по-бързо,
ефективно и ефикасно, както и изготвяне на общ пакет от указания. По време на изказването на
д-р Камбитов бе направена и презентация, визуализираща постигнатите резултати по
Програмата за саниране. Срещата на местните власти е едно от най-мащабните събития, тясно
свързани с просперитета на общините в България. Тя се провежда всяка година през месец
октомври. Тази година с форума се отбелязва и 20-годишнината от учредяването на
Националното сдружение на общините в Република България. Срещата е и първата за общински
мандат 2015-2019 г. Д-р Камбитов е придружен от председателя на ОбС Радослав Тасков,
главния секретар на Община Благоевград София Янчева, заместник-кметовете инж. Янко Янков,
Зорница Кралева, Иво Николов и Христина Шопова, директор дирекция „Правно-нормативно
обслужване“ Антония Методиева. В програмата са включени дискусии по теми, засягащи
предлагането на удобни и достъпни административни услуги за гражданите и бизнеса, нови
ангажименти на общините, свързани с прилагането на Закона за предучилищното и училищното
образование, и възможните решения въпроси с градското развитие и устройството на
територията.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Кюстендил: Изготвен е проект за нова наредба за реда за вписване на детските градини и
центъра за личността подкрепа в града
Изготвен е проект за нова наредба за реда за вписване на детските градини и центъра за
личността подкрепа в града. Това каза пред Радио „Фокус” – Кюстендил Нели Петкова, директор
на Дирекция „Образование, култура, младежки дейности и спорт” в Община Кюстендил. Тя
посочи, че наредбата е съгласно новия закон за образованието. Тя ще определя обстоятелства,
които подлежат на вписване в регистъра на общинските детски градини и центровете за
подкрепа на личностно развитие в община Кюстендил, а самият регистър ще се поддържа от
Общината. В него ще се вписват името на институцията, данъчен код, заповед за откриване, име
на директора, адрес, телефон и интернет страница. Целта на новата наредба е достъпност и
публичност на информацията за общинските детски градини и центровете за подкрепа
личностното развитие, както и систематизиране на информацията.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Видин: По инициатива на Общината 40 деца в неравностойно положение ще имат
възможността да посетят цирково представление
По инициатива на Общината 40 деца в неравностойно положение ще имат възможността да
посетят цирково представление. Това съобщиха от пресцентъра на Община Видин. По
инициатива на Община Видин и с любезното съдействие на Цирк „ИВАНОВ” 40 деца в
неравностойно положение от центровете за настаняване от семеен тип, защитените жилища,
центровете за работа с деца на улицата и дома за медико-социални грижи за деца ще имат

удоволствието да посетят безплатно премиерното представление. Циркът гостува за втори път в
градa и ще зарадва жителите и гостите на Община Видин с богата и интересна програма.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Смолян: Традиционният Устовски панаир ще се проведе в града
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”.
БТА.BG
Открит бе интерактивен кът в пловдивска детска градина
До тайните на водния свят, небето, земята и континентите се докосват от днес децата в ДГ
"Буратино" в Пловдив. Това се случва благодарение на интерактивния кът, който бе открит от
кмета на район "Централен" Георги Стаменов и директорката на детското заведение Димитрия
Добрева, съобщиха от общинската администрация. Чрез звук, светлина и картини се дава
информация за земноводни, влечуги, диви животни, природни явления, забележителности в
България, различни професии и много други любопитни неща. Има богат снимков материал и
галерия от картини. Особена радост за децата са многото занимателни и образователни игри, а
самата система е направена така, че те да могат да я ползват сами.
Интерактивната стая е направена по спечелен проект пред ПУДООС "Изграждане на
интерактивни уредби със звук и светлина в реален природонаучен музей".
Георги Стаменов отбеляза, че още три детски заведения в района са със спечелени проекти по
същата програма.
БТА.BG
Проверяват детските градини и училищата в селата на община Търговище
Община Търговище започна проверки на учебните заведения в малките населени места. Общо
16 детски градини с техните филиали, както и всички училища в селата на общината ще бъдат
инспектирани от зам. - кмета Рая Матева и директора на дирекция "Хуманитарни дейности"
Косьо Костов. Целта е да се направи оглед на материалната база, извършените ремонти през
лятото и осигуреността с учебни материали в началото на годината, съобщиха от общинската
управа. Представителите на ръководството на Общината се срещат с директорите и
педагогическия персонал, за да се запознаят с конкретните нужди и състояние на учебните
заведения.
"Учебната година започна добре. Групите в детските градини са над нормативния минимум. За
съжаление, броят на децата продължава да намалява с всяка следваща година", казва зам.кметът Матева. Косьо Костов допълни, че подготовката за предстоящия зимен сезон е
завършила и всички градини по селата са осигурени с дърва за огрев. Материалната база в
детските заведения е остаряла и ще се търсят възможности за подновяването й. През 2017 г. ще
бъдат заложени средства за изграждане на нови площадки в детските заведения по селата.
БТА.BG

Изградиха нови повдигнати пешеходни пътеки в Пловдив
На четири рискови за безопасността на гражданите места за пресичане на уличното платно,
Общинско предприятие "Организация и контрол на транспорта" изгради повдигнати пешеходни
пътеки в Пловдив. Две от новите съоръжения са на бул. "Никола Вапцаров" - в района на МБАЛ
"Свети Пантелеймон", както и в гъсто населената зона около двете страни на булеварда източно
от бул. "Македония", уточниха от Община Пловдив. Другите две повдигнати пешеходни пътеки
се намират на бул. "Марица-юг" - при пресечката с ул. "Тодор Икономов", и на бул. "Пещерско
шосе" - до един от хипермаркетите в района. "Местата са подбрани от Експертния съвет към
Комисията по безопасност на движение като особено невралгични точки за преминаване на
пешеходците. Очакваме скоростта на преминаващите оттам моторни превозни средства сега да
се ограничи, което ще осигури по-голяма сигурност за пресичащите пешеходци. Предстои скоро
да изградим повдигнати пътеки и на други проблемни места в града", коментира заместниккметът по транспорт на Община Пловдив инж. Златин Велев. Директорът на ОП "Организация и
контрол на транспорта" инж. Борислав Кръстев допълни, че повдигнатите пешеходни пътеки се
изграждат с висококачествени материали и са съобразени със законовите изисквания за
безопасност на движението. Навсякъде са поставени и съответните предупредителни пътни
знаци.
БТА.BG
Към община Видин не са отправяни искания за изграждане на бежански лагери, според
кмета Огнян Ценков
Към община Видин не са били отправяни искания за планове, скици или каквито и да е други
документи за изграждане на бежански лагери на територията на общината. Това е съобщил
кметът на града Огнян Ценков, в отговор на многобройни запитвания от страна на граждани,
информират от общинската пресслужба. Община Видин не е подходяща за изграждането на
бежански лагери. Няма интензивен поток от мигранти и общината не разполага с подходящи
терени за изграждане на такива лагери. Ценков е съобщил, че не би допуснал обсъждането на
подобен въпрос от огромно обществено значение да се случи без участието на видинските
граждани.
БТА.BG
Биопроизводители си дават среща на Празник на плодородието в Русе
Празник на плодородието под мотото "Биологично автентичен дух в биологично здраво тяло"
ще се организира утре на Централния общински пазар в Русе. Това съобщиха от кметството в
града. Производители на биохрани от различни краища на България ще предложат месни
деликатеси, краве и овче сирене, мляко, кашкавал, зърнени продукти, плодове, ядки,
сладкарски изделия. Ще има обособена "Арт зона", в която ще бъдат представени ръчно
изработени свещи, бижута, стъклописи, сувенири. Програмата включва и изпълнения на
музикални формации.
TOPNOVINI.BG
Четири двойки с репродуктивни проблеми чакат одобрение за финансова помощ от Община
Търговище
4 нови заявления са постъпили през месец септември тази година в Община Търговище за
одобряване от местната комисия за разглеждане на исканията за финансово подпомагане на

двойки и семейства с репродуктивни проблеми. Заседанието й е предвидено за 11 октомври, от
16 часа, в кабинета на съветника, до зала „Христо Самсаров“ в общинската администрация.
Тогава ще бъде и събеседването с кандидатите. През април тази година 10 двойки с
репродуктивни проблеми са одобрени за финансиране от Общината. 53 е общият брой на
семействата, получили средства за извършване на процедура ин-витро от 2013 г. насам, когато
започна работа комисията. Нейната дейност е регламентирана в Правилника за финансово
подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на
общината. Годишният бюджет, одобрен от Общинския съвет, е в размер на 30 000 лв. 3
са родените ин-витро деца, благодарение на финансовата помощ от Общината съобщи председателят на комисията Мая Павлова.
TOPNOVINI.BG
Камелия Грозева е носител на наградата „Милосърдие”
Обществената комисия за избор на носител на наградата „Милосърдие“ на община Сливен
проведе. На заседание Обществената комисия за избор на носител на наградата „Милосърдие",
след тайно гласуване, избра за носител Камелия Грозева, която е юрист по образование. Днес
бяха разглеждани номинациите и беше проведен избор за удостояване с наградата за 2016
година. Номинираните са Генка Иванова, Илиана Славова и Камелия Грозева - изявени
общественички с дългогодишна дейност в областта на социалната политика на община Сливен.
Камелия Грозева е родена през 1949 година. От 2006 год. е председател на фондация
„Милосърдие“ в Сливен. Фондацията е създадена през 2006 г. в обществена полза с цел
разкриване на услуги за пълнолетни лица и подобряване качеството на живот на хора с
увреждания от местната общност. От 2012 г. разкрива услугата Център за трудотерапия. Камелия
Грозева от 2013 година ръководи Дневен център за възрастни хора и след проведен конкурс
управлява Дневен център за възрастни хора с психични увреждания. Услугите, които се
предоставят са съобразно индивидуалните нужди на конкретния потребител и включват:
психологическа подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, трудотерапия, обучение
на потребителите, организация на свободното време и лични контакти. В потребителите на
услугата се изграждат специфични навици и умения. Камелия Грозева работи с ентусиазъм и
всеотдайност за благородната социална кауза - създаването и функционирането на Център за
трудотерапия и Дневен център за възрастни хора с психични увреждания.
TOPNOVINI.BG
След срутила се тераса, проверяват всички общински жилища в Добрич
Пълна инвентаризация на жилищния фонд е започнало общинското дружество „Жилфондинвест“ в Добрич, съобщи управителят му Илия Михайлов. Целта е да се провери състоянието
на общинския жилищен фонд, кои са основните проблеми и най-належащите нужди, като
ремонтни дейности. Този път ще се анализира и състоянието на терасите. Това се налага, след
като на 21 септември се срути тераса на общински апартамент в блок №55 в квартал „Балик“. Тя
е възстановена още същия ден. Проблемът обаче е силно амортизираният сграден фонд. Такъв
е и случаят с бл. 53, където е констатирано 7-сантиметрово отклонение на панела, за
отстраняването на което се налага конструктивно решение. „Жилищният фонд е много
амортизиран, в частност - панелните жилища, което налага да отделяме много средства и
основно и най-вече - за хидроизолации на покриви, ремонт на фуги. Това са външни ремонтни
дейности, на които ние държим най-вече, за да не допуснем в нашите жилища течове след
проливни дъждове, снегове и т.н “, коментира Илия Михайлов. С общо 1517 жилища разполага
„Жилфонд инвест”, от които 1200 панелни апартамента, голяма част от които са в над 40-

годишни блокове. Илия Михайлов напомни, че два от блоковете – на ул. „Калиакра”, бяха
първите изцяло санирани в Добрич още преди 7 години, но там всички жилища са общински. За
другите, където има общински квартири, се разчита на програмите за саниране, където
„Жилфонд инвест” кандидатства заедно с другите собственици. Броят на нуждаещите от
общински жилища през годините не намалява. Напротив, той се увеличава, тъй се натрупва с
утвърдените всяка година. Включените в списъка на чакащите, които вече са утвърдени от
Общината, са 735. От началото на годината до края на септември в общински жилища са
настанени 27 семейства. Освободени са 49 квартири.
TOPNOVINI.BG
Огромен паметник на цар Симеон Велики ще изграждат в Поморие
Инициатива за изграждане на паметник на цар Симеон Велики в Поморие подемат от местния
Ротари клуб. Поводът е 1100-годишнината от битката при Ахелой, която ще се чества през 2017
година. Вече има изготвен идеен проект, който беше представен от президента на клуба Петко
Георгиев пред общинските съветници по време на последното заседание на местния парламент
в Поморие. Идеята за изграждането на мемориала беше споделена и по време на форума
„Чудесата на Поморие”, който се състоя през август тази година. Според предложението
паметникът ще бъде изграден в средата на голямо кръгово кръстовище с диаметър 40 метра, на
пътя между Ахелой и Каблешково. Отсечката е част от новия проект за строеж на път Поморие
– Слънчев бряг, който ще започне до края на годината. Идеята е мемориалът да е ситуиран
именно там, за да напомня на всички преминаващи за величието на цар Симеон І и епичната му
битка с византийския император Константин VII и военачалника Лъв Фока. „На бетонен
фундамент, върху изкуствено изграден хълм, ще бъде вдигнат голям двоен кръст, с вплетен в
него меч, символизиращ сблъсъка на двете християнски държави. Пред него идеята ни е да бъде
издигнат голям двуметров бюст на Симеон Велики, в основата на който да бъде инкрустиран
текст, описващ битката. Тези две основни неща ще бъдат допълнени от други символични
елементи – забити копия, които демонстрират победата на българите, и други счупени такива,
описващи загубилата Византия”, обясни Петко Георгиев. Обсъждането на проекта, финансовата
рамка и реализацията му ще бъде първата задача на новия Художествен консултативен съвет в
Поморие, който ще заработи в края на месец октомври.
TOPNOVINI.BG
В Добрич дават старт на национална благотворителна кампания „Зрънце живот”
Стартът на националната благотворителна кампания „Зрънце живот” в подкрепа на двойки с
репродуктивни проблеми ще бъде даден днес. Това ще сторят кметът на Добрич Йордан
Йорданов, който е инициатор на кампанията, Енчо Малев – изпълнителен директор на
„Добруджански хляб”АД и Мария Георгиева – координатор за област Добрич на фондация
„Искам бебе”. Средствата за кампанията ще се осигуряват от продажбата на определен вид
пълнозърнести хлябове, производство на "Добруджански хляб"АД като се очаква да бъдат
набрани около 20 000 лева. Кампанията ще насърчава и здравословното хранене като превенция
на репродуктивните затруднения при млади хора.
TOPNOVINI.BG
Празник за Деня на усмивката в Добрич
Община Добрич и Фондация „Лумос“ организират инициативата „Направи добро. Накарай
някого да се усмихне“. Тя е посветена на Международния ден на усмивката и ще се проведе

днес от 14.00 часа на площад „Свобода“. В събитието ще участват деца от всички социални
услуги, които предоставя Община Добрич. Това са деца и младежи от Центровете за настаняване
от семеен тип за деца с и без увреждания. Поканени са всички деца, за да могат да подарят
усмивки на своите приятели. Предвидени са много музика, детски песни, аниматори ще
зарадват малчуганите. Ще бъдат пуснати балони с надпис „Направи добро. Накарай някого да се
усмихне“, които ще полетят в небето и ще покажат посланието на този празник. Деца от
целодневните детски градини „Пролет“, „Слънчице“, „1-ви юни“, „Радост“, „Звездица“,
„Весела“, „Звънче“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Йордан Йовков“, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и СУ
„Димитър Талев“ са подготвили рисунки с усмивки, които ще подарят на своите приятели от
социалните центрове. Идеята на този празник е всички деца, които посещават общинските
заведения да се почувстват пълноправни членове на нашето общество, посочват от Община
Добрич.
TOPNOVINI.BG
В общинските училища в Исперихско ще има 28 маломерни и две слети паралелки
Общо 28 маломерни и две слети паралелки ще има през новата учебна година в общинските
училища в Исперихско. Това решиха на последното си заседание общинските съветници. От
общинския бюджет са осигурени допълнителни средства, в общ размер на 24 285,80 лв., извън
определените по единните разходни стандарти за училищата в селата Китанчево и Тодорово,във
всяко от които учениците са над 70. За обезпечаване на учебния процес в ОУ „Христо Ботев” в
Китанчево ще бъдат осигурени 11 985,20 лв. за 80 ученици. Маломерните паралелки там са
седем - от първи до осми клас, с изключение на шести. За ОУ „Васил Левски” в Тодорово от
общинския бюджет се отпускат допълнително 12 300,60 лв. за 71 деца. В учебното заведение
има четири маломерни и две слети паралелки. Заедно в един клас ще учат 12 ученици от трети
и четвърти клас, а другата слята паралелка ще бъде сформирана от общо 14 седмокласници и
осмокласници. Други шест училища - ПГСС „Хан Аспарух”, ПГ „Васил Левски” и ОУ „Христо Ботев”
в Исперих, ОУ „Отец Паисий” в Подайва, ОУ „Христо Ботев” в Лудогорци и ОУ „Н.Й.Вапцаров”
във Вазово, в които учениците са по над 70, няма да ползват допълнителни средства. Те ще се
справят с обучението в маломерните паралелки в рамките на утвърдения им бюджет.
DNEVNIK.BG
Карти ще показват екосистемните услуги в градовете
Карти ще илюстрират екосистемите в градска среда и техните възможности да предоставят
различни услуги - материали, храна, енергия, култура. Те се изготвят на база извършени
проучвания и събрани данни по проект TUNESin URB, съобщават от пресцентъра на
Министерство на околната среда и водите като цитира координаторът на проекта Миглена
Жиянски, която представи междинни резултати от изпълнението му. Основната цел на картите
е да се използват при планиране и устройство на градските територии, с фокус върху зелената
инфраструктура. Картите ще бъдат уеб базирани.. Софтуер ще дава информация за избрани
пилотни региони - общините Марица, Варна, Макреш и Карлово. Ще бъдат оценени 100
процента от урбанизираните екосистеми в страната, извън защитените зони от мрежата НАТУРА
2000. Това са населени места, индустриални зони, пътна инфраструктура, градски зелени зони,
депа за отпадъци и др. Проектът "За по-добро разбиране на екосистеминте услуги в градска
среда чрез оценка и картиране" е финансиран с 540 139 евро, чрез МОСВ като програмен
оператор, по ПрограмаBG03 на Финансовия механизъм на Европейското иконономическо
пространство 2009-2014 г. Изпълнява се от Института за гората към БАН, съвместно със

Софийския университет "Св. Климент Охридски", фирма "Географика" и Норвежкия институт по
биоикономика. Очаква се проектът да приключи през февруари 2017 г.
KMETA.BG
Близо 100 жилищни сгради в Кюстендил кандидатстват за саниране
98 жилищни кооперации кандидатстват за 2017 год. за рехабалитация по националната
програма за енеригйна ефективност в Кюстендил. Предстои преглед на документацията на всеки
един от обектите и задвижване на процедурите за вече одобрените. На етапа няма и яснота
какви конкретно средства са предвидени за Кюстендилския регион по програмата за енергийна
ефективност за догодина, каза областният управител Виктор Янев. „Нито един регион в страната
не знае с какви средства ще оперира по направление на санирането“, отбеляза той. Както
Kmeta.bg писа, 36 обществени поръчки по програмата за енергийна ефективност с включени
около 40 жилищни блока е направила общината в Кюстендил. Обектите ще бъдат завършени и
предадени до края на 2016 год, обяви кметът Петър Паунов. За над 30 млн. лева възлизат
сключените договори по програмата в града. Между 18 и 20 млн. лева постъпват по тази
програма в четири кюстендилски строителни фирми, спечелили част от обществените поръчки,
добави градоначалникът. Реално само един саниран блок е пуснат официално. 7-8 обекта също
имат издаден акт-16, до дни ще бъдат открити и офиицално, каза областният шеф Янев. В
Дупница се санират два блока. Следващата седмица започва рехабилитацията на 3 сгради и в
миньорския Бобов дол, добави той.

