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АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Пловдив: Нова детска площадка получиха като коледен подарък децата в карловското село
Войнягово
Нова детска площадка от европейски вид получиха като коледен подарък децата в карловското
село Войнягово. Това съобщи за Радио „Фокус” - Пловдив кметът на селото Тодор Танковски.
Стойността на площадката е 10 000 лева, които са били отпуснати по ОП „Околна среда”.
„Открихме я на 3 декември с програма, която изнесоха самодейните колективи от читалището
и децата от детската градина”, каза Танковски. Площадката има пързалка, катерушки, беседка
за по-възрастните, пейки, ограда, засадени са борчета и храсти. Поставена е информативна
табела за проекта, по който е изградена. „Селото имаше нужда от това, тъй като имаме много
млади хора”, каза 22-годишният кмет Тодор Танковски. По думите му в селото има и много
деца, детската градина е пълна. „Селото има население 12 000 души, опитваме се да задържим
младите тук”, каза още Танковски. Благотворителен базар е бил организиран пир откриването
на площадката. Събраните средства ще са за оборудване на детската градина в селото, която се
посещава от 30 деца. Тази вечер в село Войнягово ще грейнат светлините на коледната елха, на
площада. Ще има и коледно тържество.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Димитър Бръчков, кмет на Община Петрич: Предвиждаме обособяването на индустриална
зона на общината
Предвиждаме обособяването на индустриална зона на община Петрич. Това каза на
пресконференция кметът на Община Петрич Димитър Бръчков във връзка с отчитане на
дейностите реализирани през първата му година като кмет, предаде репортер на Радио
„Фокус” – Пирин. „През годината това, което направихме като стъпки е придобиването на 500
декара на бившето стрелбище – това е зоната над сондата. Наша цел е обособяването на тази
зона като бъдеща индустриална зона на град Петрич изнесена извън града, за да не натоварва
инфраструктурно градската част”, каза кметът Бръчков. По думите му тази зона ще позволи на
чужди инвеститори, независимо дали са гръцки, български или от друга националност да се
развиват. „Това ще им даде възможност да построят свои предприятия, да създадат работни
места, да вложат средства в нашата икономика”, подчерта Бръчков. Той отбеляза също, че през
тази една година от управлението на него и екипът му изцяло асфалтиран е бил пътят Рибник –
Петрич с всички допълнителни съоръжения като водостоци, мантинели, маркировка. „Да не
забравяме, че по наше предложение, което се внесе към Агенция „Пътна инфраструктура”, се
направи и допълнителна лента за отбивката за местността Рупите, която е изключително важна
стратегически за нас, защото голяма част от туристическия поток минава именно през този път.
Това беше път, който създаваше опасност за всички пътуващи като входно–изходна артерия за
местността Руптите”, заяви Бръчков. Кметът на Община Петрич добави, че е бил изкърпен и
пътя Кърналово – Първомай. „Съвсем нов мост се направи на Кърналово посока Михнево. Това
е един изключително натоварен път, през който преминава селскостопанските производители.
Това са огромни живи села, които имат необходимост от тази инфраструктурна придобивка”,
посочи Бръчков. Кметът на Община Петрич коментира и това, че през 2016 година Петрич е
първата община в област Благоевград и втората в България, където е било въведено
религиозно обучение. „95% от родителите записаха своите първокласници и децата в

предучилища възраст на религиозно обучение, чиято идея е чрез него да се вменят ценности
на нашите деца, за да може да ни наследи едно морално по-извисено поколение”, каза
Бръчков.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Благоевград: В града започна II етап по проект „Приеми ме 2015“
Започна втори етап по проект „Приеми ме 2015“ в Благоевград. Това съобщиха от пресцентъра
на Община Благоевград. Сформиран е и областен екип, който отговаря за предоставяне на
услугата „Приемна грижа“. Екипът се помещава в сградата на Община Благоевград, но
обслужва и общините Кресна, Симитли, Сандански, Петрич, Банско, Разлог и Гоце Делчев.
Проектът „Приеми ме 2015” се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”. Неговата цел е да се усъвършенства и разшири обхвата на услугата „Приемна грижа”
за отглеждане на деца в риск от 0 до 18 години и до 20 години, ако са учащи, в семейна среда.
Акцент е поставен към развитието на специализирана приемна грижа за деца с увреждания,
деца, жертви на насилие или трафик. Специален фокус се поставя върху настаняването на деца
до 3-годишна възраст. Доставчик на услугата „Приемна грижа” е Община Благоевград. До този
момент в област Благоевград има 115 приемни семейства. В 74 от тях са настанени 78 деца. От
началото на втори етап на проекта вече има шест деца настанени спешно в приемни семейства.
Повече информация за услугата „Приемна грижа“, желаещите могат да получат в сградата на
Община Благоевград, стая 515 и 514. Това е поредна стъпка на кмета на община Благоевград др Атанас Камбитов и неговия екип за развиване на социалните услуги в общината и
осигуряването на по- добър живот на деца в риск.
ТОПНОВИНИ
Ново общинско предприятие ще бъде създадено в Добрич
Ново общинско предприятие „Комуналстрой“ ще бъде създадено в Добрич. Според
предложения от кмета Йордан Йорданов правилник за неговата дейност, структура и числен
състав, в него ще бъдат назначени 20 души.
Кметът посочва, че на територията на Общината ежедневно възниква необходимост от
извършване на различни дейности, свързани с изграждане, поддръжка и ремонт на общинска
инфраструктура, част от които до сега са били възлагани на търговско дружество
„Комуналефект” ЕООД. С Решение от юни тази година Общинският съвет реши да бъде
прекратено търговското дружество „Комуналефект” ЕООД и да бъде открита процедура по
ликвидацията му. Със същото Решение бе прието да започне процедура по създаването на
общинско предприятие, което да бъде приемник на дейността му. Целта на новото
предприятие е да изпълнява текущи ремонти и поддръжка на общинските имоти и
инфраструктура, като действа оперативно, с минимални разходи на времеви и финансови
ресурси. Предвижда се на заседанието на Общинския съвет през декември да бъде взето
решение за създаването на новото предприятие и да бъде приет правилник за дейността му,
както и да бъде определена организационно-управленската структура и числеността на
персонала.
"Комуналстрой" ще се финансира със средства от бюджета. Ще се занимава с изграждане,
поддръжка и ремонт на общинската инфраструктура. Предприятието ще поддържа уличното
осветление, светофарните и звуковите уредби, ще извозва производствени и битови отпадъци,
ще почиства микросметища, канавки, шахти, ще полага пътна маркировка и вертикална

сигнализация. Предприятието ще извършва и строително-монтажни работи, свързани с ниско
строителство, по строителната програма на общината.
Новата общинска структура ще придобие материалните активи на търговското дружество
"Комуналефект", за което общинският съвет вече взе решение да бъде открита процедура за
ликвидация. Очаква се със създаването на новото предприятие да се постигне по-добра
оперативност в дейността и да се намали външното възлагане на услуги, посочват от общината.

АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Добрич: Градът ще бъде домакин на специализиран форум, свързан със земеделието на 8
декември
На 8 декември, градът ще бъде домакин на специализиран форум, свързан със земе делието –
VIII-то издание на „Фермата“. Това съобщи Геновева Друмева, управител на Областния
информационен център в Добрич, който е сред организаторите на форума и продължава
своята работа по проект на Община град Добрич, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” –
Варна. Организатори са също Националната асоциация на зърнопроизводителите и
специализирано списание с подкрепата на Асоциацията на земеделските производители в
България. Форумът ще се проведе в зала 203 в сградата на Международния колеж. Желаещите
за участие могат да се регистрират в сайта на форума, който ще започне в 13.30 часа. Теми на
представяне и дискусии ще бъдат ефективните практики на производители, търговци на
земеделска техника, вносители на семена, торове и препарати. Те ще споделят
предизвикателствата пред земеделския предприемач, трудните решения и избори, които са
направили, ще представят също тенденциите за развитие в техния сектор. Представители на
местната власт от Министерството на Земеделието и храните (МЗХ) и от Държавен фонд
„Земеделие“ ще запознаят участниците с различни проекти за финансиране и процедурите за
кандидатстване за тях. Акценти ще бъдат стартът на приема на подмярка „Инвестиции в
земеделски стопанства на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020“;
новата Обща селскостопанска политика 2020; експертни коментари по новия индикативен
график на ПРСР 2014 - 2020 за прием на проекти, заложени за 2017 г. - Дирекция “Развитие на
селските райони”, МЗХ; експертна позиция по отношение на закона за земеделскит е
кооперации и новостите в ПРСР 2014 - 2020. Като гост лектори са поканени Костадин
Костадинов, зам. председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите, Таня
Дъбнишка, изпълнителен директор на Асоциация на земеделските производители в България,
и Явор Гечев, председател на Националния съюз на земеделските кооперации, също по
Програмата за развитие на селските райони представители на МЗХ: Антон Аспарухов, директор
на Дирекция “Развитие на селските райони”, Владислав Цветанов, експерт в Дирекция
„Развитие на селските райони“, Георги Праматаров, директор на Дирекция “Директни
плащания и схеми за качество” и началник отдел “Идентификация на земеделските парцели”,
и Лидия Чакръкчиева, главен експерт в Дирекция “Развитие на селските райони”. За участие
във форума са поканени управители и собственици от земеделския сектор, производители,
дистрибутори, търговци и арендатори.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Смолян: В село Широка лъка се предвижда да бъде създаден Музей на духовността

В село Широка лъка може да бъде създаден Музей на духовността и това е наша мечта, която
може да се осъществи. Това каза за Радио „Фокус” – Смолян Васил Седянков, кмет на
населеното място. По думите му в селото има етнографски музей, това е Згуровския конак,
който показва бита на родопчани, но има всички дадености там да се направи и комплекс,
който да показва духовността на хората от този край. Това са 3 обекта – църквата, първото
класно училище и къщата на владиката, ако се направи една музейна сбирка в нея. За къщата
на владиката кметът обясни, че заради неразбирателство между роднините къщата е купена от
Пловдивска митрополия. В църковния архитектурен ансамбъл е вписана и сградата на първото
в Родопите килийно училище. Фреските на църквата и камбанарията са уникални, но
училищната сграда се нуждае от сериозен ремонт, за да възстанови облика си на духовно
огнище. По думите на Седянков до края на месец януари следващата година трябва да бъде
изготвен проект за възстановяване на рушащата се сграда. Кметът обясни, че има информация
за сключен договор между архитекта и Митрополията и дори има преведен аванс. „Дай Боже
сградата да не падне и да стане беля, но след като толкова време е устояла на бури и лоши
метеорологични условия показва, че е строена от много добри майстори”, каза още Седянков.
БТА
В Димитровград е направена първа копка на мащабен строителен проект
Кметът на Димитровград Иво Димов направи тържествена първа копка на мащабен строителен
проект за цялостно преустройство на централната градска част. Ремонтът и реконструкцията на
пешеходната зона и междублоковите пространства на ларгото са част от инвестиционната
програма на общината, която се финансира от ОП "Региони в растеж".
Проектът е на стойност 5,185 млн. лева изцяло безвъзмездна финансова помощ. Зелени площи
и зони за отдих ще бъдат възстановени и благоустроени. Градската среда трябва да стане
достъпна и за хора в неравностойно положение, да бъде повишена нейната безопасност и
сигурност. Целият ландшафтен проект е съобразен и ще подчертава уникалното историческо
архитектурно наследство на града и характерния градоустройствен стил. Реновирането ще
започне с почистването на колонадите на сградите по специална вносна технология.
На пресконференция преди церемонията кметът Димов изрази надежда, че строителството ще
приключи за 70-годишнината от основаването на града, която е на 2 септември догодина.
БТА
Наталия Христова е новият изпълнителен директор на Националната асоциация на
секретарите на общини в България
Наталия Христова е новият изпълнителен директор на Националната асоциация на секретарите
на общини в република България/НАСОРБ/. Изборът й е станал днес на заседание на
Управителния съвет на асоциацията в Попово, съобщи за БТА секретарят на общината-домакин
Владимир Иванов.
Кандидатите за поста изпълнителен директор са били осем. До финалната фаза след
изслушване на концепциите са допуснати Наталия Христова - досега секретар на община
Кнежа, и Деница Ноева - началник отдел "Проекти" в община Габрово. Христова е избрана с 10
гласа "за" и един "въздържал се", допълни Иванов.
Досега изпълнителен директор на НАСОРБ бе Васил Панчаров, който преди четири месеца и
подал оставка след 20-годишно ръководене на структурата.

Община Попово е домакин на редовното заседание на Управителния съвет на Националната
асоциация на секретарите на общини. Асоциацията е втората по важност и по големина след
Националното сдружение на общините, коментира Владимир Иванов, който е един от
членовете на УС на Асоциацията.
Заседанието продължава с обсъждане на различни теми и дейности от организационен
характер, свързани с работата на асоциацията.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Видин: Кметът Огнян Ценков откри закрита футболна зала в града
Новата придобивка – закрита футболна зала, се намира в административната сграда на стадион
„Георги Бенковски“. Тя бе открита от кмета на Община Видин Огнян Ценков. На събитието
присъстваха представители на Управителния съвет на ОФК „Бдин-1923“, треньори, футболисти
от Детско-юношеската школа, родители. Това съобщиха от пресцентъра на Община Видин.
„Днес ни събира един много хубав повод и аз съм изключително радостен, че можем да се
поздравим с тази нова придобивка. Ремонтът бе осъществен с усилията на Община Видин и
Общински футболен клуб „Бдин-1923“, както и с подкрепата на „Дунав мост Видин-Калафат“
АД, за което благодаря на всички. Може сами да се уверите, че са създадени необходимите
условия за провеждане на целогодишни тренировки” – каза Ценков. Той обясни, че ще има
възможност залата да се ползва не само от състезателите на футболния клуб, но и за
подготовка от други спортисти. И пожела на ръководството и членовете на клуба да
продължават все така успешно напред и да прославят града ни. Кметът увери, че Община
Видин ще подкрепя усилията им, както и на останалите спортни клубове, за да могат нашите
деца и младите хора да растат физически здрави и да развиват полезни качества.
За да бъде пригодено помещението за футболна зала, е направен ремонт на покрива и пода,
поставена е изкуствена настилка, подходяща за тренировки и футболна игра.
КМЕТА
Варна с колективен договор за социалните услуги
Работещите в социалните услуги в морската столица вече имат колективен трудов договор с
общината. Кметът на Варна Иван Портних подписа документа, на който подписи сложиха и
шефът на местното звено на КТ „Подкрепа“ инж. Васил Василев и Веселин Рашев – председател
на Съюза на българските учители в града.
„Това е поредна стъпка за потвърждаване на традиционно доброто сътрудничество на Община
Варна и синдикатите. Колективният трудов договор е доказателство за усилията, които
полагаме за развитие на социалните дейности -знаете, че работим по близо 60 социални
услуги. Новият договор гарантира по-добра мотивация и възможност за професионално
развитие на 377 служители, ангажирани в социалната сфера. На добър час през следващата
година“, каза Портних.
„Колективният трудов договор в сферата на социалните услуги има много достойнства, вече
няма работещи в системата на минимална заплата. Благодаря на кмета и на администрацията
за положените усилия за постигане на тези резултати“, заяви председателят на „Подкрепа“
Васко Василев. Веселин Рашев благодари за социалното партньорство и диалог с Община
Варна.

Новият КТД е с двугодишен период на действие. Той гарантира увеличение на
възнаграждението средно с 5% считано от 01.01.2017г. и по една минимална работна заплата
за празника на социалния работник през март и за Коледа. Размерът на допълнителното
възнаграждение за прослужено време е 1,5%., осигурени са средства и за надграждаща
квалификация на специалистите, работещи в системата. След подписването на документа в
зала „Варна“ се проведе работна среща на тема „Предизвикателства и перспективи при
реализиране на социалната политика на Община Варна“.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Ямбол: Нов автобус за превоз на ученици получи защитеното училище в село Скалица
Нов автобус за превоз на ученици получи защитеното училище „Св. Паисий Хилендарски” в
ямболското село Скалица, предаде кореспондентът на Радио „Фокус“ – Сливен. Автобусът,
предоставен от образователното министерство, е с тридесет и две местен, оборудван с всичко
необходимо за превоз на деца и ученици.
В края на миналия месец училището в село Скалица беше включено в Списъка на защитените
училища за тази учебна година. Средно училище „Св. Паисий Хилендарски” в село Скалица е
едно от осемте средищни училища на територията на община „Тунджа” и осигурява достъп до
образование на ученици от І до ХI клас от 14 населени места, включително и от населени места
в съседни общини.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Смолян: Общината получи 2 500 000 лева от Правителството за ремонт и рехабилитация на
улична и пътна мрежа
Община Смолян получи 2 500 000 лева от Правителството за ремонт и рехабилитация на улична
и пътна мрежа на нейната територия. Това стана ясно от заседанието на Министерския съвет,
който одобри предложението на министър-председателя в оставка Бойко Борисов, съобщиха
от пресцентъра на Община Смолян.
Ще ги използваме за най-належащите ремонти в цялата община. Много улици в Смолян не
може да ремонтираме, защото предстои изпълнение на водния цикъл и там първо ще се копае
за полагане на водопровод и канализация, а после ще се асфалтира. Но при всички случаи ще
вложим част от средствата за улици в областния град, както и за селата. Благодарим на
правителството в оставка и лично на министър-председателя Бойко Борисов за отпуснатите и
така необходими за общината пари, коментира кметът Николай Мелемов.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Минка Салагьорова, зам.-кмет на Петрич: Започнахме изграждането на главен
канализационен колектор в село Първомай
Започнахме изграждането на главен канализационен колектор в село Първомай. Това каза на
пресконференция заместник-кметът по строителството към Община Петрич Минка
Салагьорова, предаде репортер на Радио „Фокус” – Пирин. По думите й с неговото изграждане
Община Петрич се стреми да покрие на 100 % селото с канализационна мрежа. „В Тополница
бе извършен водопровод, свързващ двата резервоара. Не забравихме и малките населени
места в подгорието, в които подменихме водопроводи и решихме дългогодишни проблеми.
Подменихме основен водопроводен клон на улица „Места”, който бе амортизиран, правеше
непрекъснати аварии”, каза още Салагьорова. Тя добави, че през 2016 година е започнало

благоустрояването на площада пред църквата „Св. Мина” в Старчево. „В Рупите бе ремонтиран
канализационен клон, който непрекъснато се затлачваше и наводняваше жилищни сгради.
Благоустроихме улици в Коларово. Ремонтира се осветлението на площад Македония. За да се
обезопаси борсата в Кърналово бе монтирано улично осветление по пътя за селото. Започна
благоустрояване на самата борса в частта, където бе изоставена до този момент, като имаме
намерението да продължим да създаваме по-добри условия за земеделските стопани, които
продават продукцията си там”, заяви заместник-кметът на Община Петрич.
Тя допълни, че са ремонтирани съоръжения при подгорския път – плочест водосток и мост,
които са били изоставени. „В резултат от дългогодишно неглижиране пък предприехме спешни
мерки за почистване на наноси и боклуци в Кавракирово дере, което минава през центъра на
селото. Направихме необходимото за овладяване на аварийната ситуация, когато се скъса
дигата на водоема. Предприехме спешни мерки за почистване на отводнителни канали в
Рупите и Кулата и дере в Марикостиново. За да не бъде прекъснат единствения път за село
Дреново извършихме редица дейности, с които осигурихме безопасното преминава”, каза
Салагьорова. Заместник-кметът на Община Петрич добави, че през тази година е изградено
спортно игрище в двора на училището в село Първомай, възстановен е стадионът в Кулата. Тя
посочи, че през тази година са извършени и редица дейности по подобряване на социалната
инфраструктура. „Започва и реализацията на един важен и голям за Община Петрич обект.
Всички сме единодушни, че Рупите са уникално богатство за района. Това място е приоритет за
нас и започнахме неговото благоустрояване”, заяви Салагьорова.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Общините Котел, Струмяни и Дряново получават имоти от държавата
Правителството прехвърли на община Котел безвъзмездно правото на собственост върху
незастроен терен с площ 30 дка край с. Тича. Общината ще го използва за реализиране на
проекта „Рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци – Котел“.
Това съобщиха от правителствената информационна служба. Изпълнението му ще се извърши
съгласно изискванията на българското законодателство, без да се допуска нарушаване на
проводимостта па преминаващото дере и без да се засягат структурата, функциите и
природозащитните цели на защитена зона „Котленска планина“.
Община Дряново също получи правото на собственост върху имот, който ще използва за
изпълнението на проект за закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови
отпадъци. Теренът от 13,6 дка се намира в местността „Градище“ край Дряново.
На община Струмяни беше прехвърлено безвъзмездно правото на собственост върху
едноетажна сграда с площ 276 кв. м. Младежкият дом в с. Струмяни ще се използва за
провеждането на социални и културни дейности. Общината ще осигури средства за поддръжка
и ремонт на сградата и ще може да кандидатства по оперативни програми за реконструкция на
общинска собственост.
Прието беше и решение за отчуждаване на имот – частна собственост, за държавна нужда. Той
ще се ползва за изграждането на „АМ „Марица“ от км 114+000 до км 117+345,10 –
реконструкция на електрически кабел 20kV, кабел САХкТ и реконструкция на водопроводи“.
Имотът се намира в землището на с. Капитан Андреево, община Свиленград. Финансирането
на отчуждителната процедура се поема от Агенция „Пътна инфраструктура“.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“

Благоевград: Кметът на Петрич Димитър Бръчков и общинското ръководство отчетоха
успешна първа година от управлението си
Кметът на Община Петрич Димитър Бръчков и общинското ръководство отчетоха успешна
първа година от управлението си. По думите на кмет Бръчков реформата в МБАЛ „Рокфелер” и
обединението й с МБАЛ „Свети Врач” ЕООД Сандански, придобиването на собственост от
Община Петрич върху имот от 53 дка за градски парк, въвеждането на „Синя зона”, членството
на ОФ „ВиК” ЕООД в Асоциацията на водните дружества, инфраструктурните подобрения по
третокласната пътна мрежа в резултат на добрата комуникация с държавата, първит етап от
процеса за изграждане на Дом на покойника, са основните аспекти, които могат да бъдат
откроени като значими за година управление. Димитър Бръчков посочи, че времето в което
представя своя отчет и в което управля е динамично, заради политическата обстановка в
страната и оставката на Кабинета „Борисов 2”. Той изрази надежда, че каквато и да бъде
действителността оттук нататък, няма да има правителство, което да си позволи да зачеркне с
лекота добрите инициативи на общините по места. Димитър Бръчков заяви, че към момента
много от входираните проекти на Община Петрич очакват отговор от институциите дали ще
бъдат одобрени. Бръчков добави, че още при стъпването му в длъжност основния приоритет на
неговия екип е бил здравеопазването и болница „Рокфелер“, която е в практически фалит. По
негови думи извършената реформа е един сложен процес, но въпреки това категорично
поетичт път е правилният, защото цел № 1 на общинското ръководство е качествено
здравеопазване за хората, но и гарантиране на работа за персонала на лечебното заведение.
Според него обединяването на МБАЛ „Рокфелер“ и общинската болница в Сандански е найдоброто решение за двете лечебни заведения. Той припомни и за успеха при въвеждането на
обучение по религия в предучилищните групи и първи клас, като каза, че 95 % от родителите са
записали своите деца да изучават този предмет.
Заместник-кметът по финанси Илко Стоянов открои като акцент в отчета си значително
увеличената събираемост на местните данъци и такси за 2016 година и успоредно с това факта,
че община Петрич е една от първите в областта, сключили споразумение с НАП за
взаимодействие във връзка с осигуряване на достъп до електронни административни услуги
чрез ПИК код. Той добави, че въпреки някои непредвидени разходи през годината, заложеният
за 2016 година бюджет е бил изцяло изпълнен.
В ресор строителство заместник-кметът Минка Салагьорова отчете началото на дейностите по
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. В
резултат на бързо извършените енергийни обследвания и инженеринг в Петрич ще се санират
блокове с 24 входа в кварталите „Изток” и „Самуил”. Започнато е изграждането на главен
канализационен клон в село Първомай, с което ще се постигне 100 % покритие на най-голямото
село с канализационна мрежа. В село Тополница е изграден възловия водопровод, свързващ
двата резервоара. За град Петрич вече е подменен основен водопроводен клон на
околовръстната улица „Места“, при който е имало много чести аварии. Салагьорова заяви, че
са били благоустроени улици в част от селата, почистени са с години затлачени дерета.
Главният архитект Владимир Митрев посочи, че отначало е започната процедурата за Общ
устройствен план на Петрич, в момента се проектира и нов околовръстен път. През 2016 година
в общината се отчита двойно завишение на частните инициативи спрямо предходни години.
90% от подробните устройствени планове за годината касаят производствени нужди, 8% са за
обществено обслужване и 2% за жилищно строителство. Издадени са 22 разрешителни за
строежи в т. ч. - за ваканционни комплекси, СПА хотели, къщи за гости и други туристически
атракциони“.

Заместник-кметът с ресор „Хуманитарни дейности” Илияна Попова отчете новата Програма на
мерките за закрила на деца с изявени дарби и награждаването на 30 ученици с изявени дарби
по програмата. Приета е и Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане
на спортните клубове в община Петрич и картотекирани клубовете по нея. За първи път е
създаден Регистър на спортните клубове. През 2016 година са възобновени традициите на
хандбала в Петрич чрез създаването на ОХК „Беласица”, в който тренират 45 деца. Годината
остава значима и с реализираните домакинства на община Петрич на МММ боеве, Национален
турнир по бокс и Международен турнир по борба. Предвид добрата организация Петрич има
защитена вече квота за домакинство през 2017 година на кръг от Републиканско първенство за
юноши и кадети по борба свободен стил, кръг от Републиканско за юноши по бокс и кръг от
българския шампионат по екстремно колоездене“. Попова посочи, че през 2016 година е бил
създаден за първи път туристически сайт на община Петрич, както и бизнес сайт.
БТА
В Тетевен обсъждаха развитието на туризма в региона

Ръководството на Община Тетевен се срещна с хотелиери и ресторантьори, с които бе
обсъдено развитието на туризма в региона. На работната среща са присъствали и
представители на фирми и неправителствени организации, който представят туристически
атракции, съобщават от общинската администрация.
Тъй като туризмът е основната икономическа дейност, чрез която общината се рекламира с
всичките си туристически, културни, природни забележителности и дейност, която дава работа
и препитание на много наши граждани считаме, че срещите с Вас са от изключително важно
значение, е заявила кметът на общината Мадлена Бояджиева.
Целта на срещата е била да се изяснят проблемите, предизвикателствата и възможностите,
които стоят пред развитието на туризма в региона, както и с какво Общината може да
допринесе и да помогне на бизнеса. Обсъдено било какви развлечения могат да се предложат
на туристите, изграждането на общи туристически маршрути между населените места в
общината, как да се популяризират съществуващите атракции, предлаганите туристически
услуги и тяхното комбиниране, развитие и т.н.
Присъстващите се обединили около идеите да се възобновят позабравени местни празници, да
се изготвят брошури със забележителностите на общината, да се улесни достъпът до църквите
и манастирите, да се подобри инфраструктурата, да се подготвят квалифицирани кадри.
БТА
Деца ще запишат стари рецепти на кулинарна надпревара в община Тервел
Деца ще запишат стари рецепти за добруджански гозби, които ще бъдат представени на
започващата на 9 декември общинска кулинарна надпревара, съобщи заместник-кметът на
Тервел Диана Илиева. Около 100 майстори на постни ястия и сладки лакомства, които
традиционно се поднасят за Бъди вечер и Нова година,се очаква да се включат в състезанието.
Някои от рецептите са позабравени, други са пренесени от преселници от Северна Добруджа и
Южна България, така че се очаква жените да покажат цялото разнообразие на празничната
трапеза в Тервелския край, поясни заместник-кметът. Ученици от средното училище "Йордан
Йовков" в общинския град ще запишат как се приготвят най-характерните и атрактивни ястия,

за да ги популяризират. Децата от училището в село Нова Камена, където ще се състои
състезанието, ще приготвят заедно със своите майки и баби тиквеник.
Самодейци от 13-те читалища в общината ще представят на празника и народни обичаи и
наричания от зимния фолклорен цикъл - гадаене на Игнажден какво ще бъде времето през
годината, къпане на именник, сурвакане и други. С проявите в Коледния афиш ще бъде
отбелязана и 115-годишнината от създаването на народно читалище "Васил Левски" в Нова
Камена.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Илко Стоянов, зам.-кмет на Община Петрич: В процес сме на изграждане на електронни
услуги за улеснение на гражданите
В процес сме на изграждане на електронни услуги за улеснение на гражданите, които ще им
позволят да извършват различни дейности по електронен път. Това обяви каза на
пресконференция заместник-кметът по „Финанси, бюджет и общинска собственост“ към
Община Петрич, предаде репортер на Радио „Фокус” – Пирин. По думите му това е нещо към
което се стремят всички общини в България. „Естествено това иска време, но ние сме
започнали с първите стъпки и може би догодина вече ще може гражданите да извършват
първите услуги”, каза още Стоянов. Според него такава система ще осигури прозрачност и
контрол на съответните услуги. „По отношение на проектите, по които сме кандидатствали то
мога да кажа, че Община Петрич е направила това по всички възможни. По програмата за
Трансгранично сътрудничество за Община Петрич се предвижда 1 435 698 евро. Това са всички
проекти, по които сме подали съответните предложения и се надявам, че ще бъдем одобрени
поне за няколко. Най-много все пак ни се иска да бъдем одобрени за изграждането на музей,
който ще бъде тематично свързан с парка на Община Петрич, чието изграждането предстои по
Оперативна програма „Региони в растеж””, заяви заместник-кметът. Илко Стоянов отбеляза, че
музеят е изключително важен за Община Петрич и ще бъде свързан с историята и културата на
общината. „Хубавото е, че на този етап вече минахме първата фаза и сме одобрени, и
продължаваме натам. Отделно от това сме кандидатствали по всички възможни социални
проекти. По този начин Община Петрич осигури временна заетост и работни места за над 200
човека”, уточни Стоянов. Той допълни, че и по различни други програми е била осигурена
работа за петричани. „В момента Община Петрич кандидатства по схемата за обучение и
заетост на младите хора по която ще бъдат назначени 10 лица, а също така подготвяме
проектно предложение за развитие на социалното предприемачество и по този начин ще
осигурим работа за още 10 души”, подчерта Стоянов.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Пазарджик: В Сърница приканиха жителите да прибират автомобилите си, за да не пречат на
снегопочистването
В Сърница приканихме жителите на града да прибират автомобилите си, за да не пречат на
снегопочистването, каза за Радио „Фокус” – Пазарджик кметът на община Сърница Неби Бозов.
„Призивът ни е във връзка със започналия зимен сезон, защото зимата в планинските райони
не е за подценяване. В момента сняг в Сърница почти няма, тъй като се стопи още в първите
дни след снеговалежа, но при натрупване на обилна снежна покривка, от първостепенно
значение е почистването на инфраструктурната мрежа с цел безпроблемно и безпрепятствено
преминаване на автомобили, а едно от най-големите препятствия са паркираните МПС-та по
улиците”, добави Бозов. „За да облекчим зимното снегопочистване, както и самото

преминаване по уличната мрежа през зимата, приканваме жителите на общината да прибират
своите МПС-та в обособените за целта гаражи и/или прилежащите дворове на техните имоти.
Надяваме се, че заедно ще допринесем за по-благоприятно и по-безопасно придвижване из
улиците на община Сърница”, каза още кметът.
ТОПНОВИНИ
13 конкурсни предложения за химн постъпиха в Община Търговище
13 са постъпилите до момента предложения за текст на химн на Търговище, съобщиха от
пресцентъра на местната администрация и уточниха, че 9 от текстовете са на един автор.
Срокът за участие в конкурса, обявен от Община Търговище, изтича на 23 декември.
Конкурсните материали трябва да бъдат подадени в Центъра за административно обслужване
на Общината или на електронен адрес: himn@targovishte.bg. До края на годината ще бъде
направена предварителна селекция и предложенията ще бъдат обсъдени от Обществения
консултативен съвет и Съвета по култура към кмета. До пет от избраните творби ще бъдат
публикувани на сайта на Общината за представяне пред гражданите и обсъждане.

Победителят в конкурса трябва да бъде излъчен до края на януари следващата година.
Избраният текст за химн ще бъде отличен с награда от 1000 лева. Предвиждат се и две
поощрителни награди в размер на 200 и 100 лева. Журито си запазва право да не избере текст,
при преценка, че подадените проекти не отговарят на критериите за участие. Регламентът за
конкурса е публикуван на сайта на Община Търговище.
ТОПНОВИНИ
Бивши кметове на Плевен участват в Инициативен комитет за честване на Освобождението
на града
Четирима бивши кметове на Плевен се събраха на среща в общината по повод създаването на
инициативен комитет за отбелязването на140 години от Освобождението на Плевен през 2017
г. На срещата, инициирана от сегашния градоначалник Георг Спартански, присъстваха
кметовете Андрей Романов, Петко Цолов, Румен Петков и Найден Зеленогорски,ки, както и
бизнесменът Януш Донев и доц.д-р Емилияна Конова, управител на Медицински център КИРМ
– Плевен.
Спартански посочи, че за празничните събития догодина, трябва да бъдат поканени
представители на студио „Греков”, чиито художници са участвали в изрисуването на
"Панорамата", както и да бъде поканен Младежкият театър на Ростов на Дон,да се свика
Международна конференция с БАН по повод значението на освобождението на Плевен за хода
на Руско-турската освободителна война, както и да се възстановяват на паметниците на
входно-изходните пътни артерии на Плевен,, да се подобри състоянието на Скобелев парк и
др.
Румен Петков припомни, че догодина ще се навършат още две годишнини – 40 години от
откриването на Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” и 110 г. от създаването на
Военноисторически музеи. Андрей Романов предложи да се приобщят към каузата за честване
на годишнината и различни професионални гилдии, тъй като е важно миналото да се почита.

Найден Зеленогорски даде идея да бъде оставен някакъв знак от отбелязването на 140-ата
годишнина от освобождението на Плевен, както и предложи организирането на бизнесфорум.
Всички участници в срещата днес изразиха мнение, че значимата годишнина за Плевен трябва
да бъде използвана в посока да се говори положително за града ни, да се покаже неговата
хубава страна и в подготовката около честванията – чрез регионални и национални събития, да
бъде привлечено и правителството.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Илияна Попова, зам.-кмет на Петрич: Един от най-големите успешни проекти в сферата на
образованието е въвеждането на предмета „Религия“ като факултативен час във всички
общински училища
Един от най-големите успешно реализирани проекти в сферата на образованието е
въвеждането на предмета „Религия“ като факултативен час във всички общински училища.
Това обяви на пресконференция заместник-кметът по „Хуманитарни дейности“ към Община
Петрич Илияна Попова, предаде репортер на Радио „Фокус” – Пирин. Тя посочи, че Община
Петрич вече е давана за пример в това отношение, а децата наричат този предмет "час по
доброта". По думите й вече е приета и програма за мерки за закрила на деца с изявени дарби,
каквато до този момент е липсвала. Попова допълни, че в сферата на образованието е
осъществен непрекъснат процес на комуникация между училището, общината и
Министерството на образованието и науката, което е обезпечило средства по националните
програми на министерството, касаещи оптимизиране на вътрешната структура на училищата и
детските градини в 2 направления, а именно - пенсии и преструктуриране. Тя каза, че е
въведен и нов начин на бюджетиране, делегиране на бюджетите на второстепенните
разпоредители съгласно законовата уредба.
Попова добави, че основната цел на Общината в туристическо отношение за годината е било
популяризирането на дестинацията Петрич, като за първи път са създадени туристически сайт
на Общината, както и бизнес сайт. Тя обяви, че Общината вече има и свое туристическо лого.
По думите й до края на ноември 37 525 туристи общо са посетили градския Исторически музей
Петрич и обектите към него – НПМ „Самуилова крепост”, "къща Ванга", Централна
експозиционна зала и античен град „Хераклея Синтика”.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Илко Стоянов, зам.-кмет на Община Петрич: Тази година Общината е превела на МБАЛ
„Рокфелер” 1 447 903 лева
Тази година Община Петрич е превела на МБАЛ „Рокфелер” 1 447 903 лева. Това обяви на
пресконференция заместник-кметът по „Финанси, Бюджет и общинска собственост“ към
Община Петрич, предаде репортер на Радио „Фокус” – Пирин. По думите му въпреки тези
извънредни разходи общинското ръководство успешно е успяло да се справи с Бюджет 2016.
„Основното, на което заложихме, бе оптимизация и подобряване качеството на работа,
увеличихме събираемостта на местните данъци и такси. В сравнение с последните 10 години
имаме рекордно високи приходи от местни данъци и такси. За първи път имаме приходи от
добив на дърва от частни горски имоти – около 40 хиляди лева”, каза още Стоянов. Той добави,
че през 2016 година събраните наеми от пасища са три пъти повече от 2015 година. „Отделно
от това предприехме стъпки и сме една от първите общини в областта, която сключи
споразумение за взаимодействие във връзка с осигуряване на достъп до електронни

административни услуги между НАП и Община Петрич чрез така наречения ПИК код, което ще
бъде едно улеснение за гражданите”, каза още Стоянов. Той коментира, че Общината е в
процес на разработка за създаването на електронен сайт за проверка на задължения и
плащания чрез виртуален пост терминал с дебитни и кредитни карти. „В процес сме на
актуализация по нормативните уредби. Предстои приемане на наредба за определяне размера
на местните данъци и такси, наредба за администриране на местните такси и цените на
услугите на територията на община Петрич, които не са пипани от много години”, подчерта
Стоянов. Дой каза още, че през 2016 година са успели да решат проблема с незаконно
включените в захранването наематели на борсата в Кърналово, като вече е поставен и
контролен електромер. „Започнато е актуализация на договорите за наем чрез съответните
тръжни процедури. Естествено това доведе до повишаване събираемостта от борсата и то
двойно. През 2015 година имаше 65 хиляди лева, а сега имаме около 110 хиляди лева”,
коментира Стоянов.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Сливен: Обучение за обществените съвети в детските заведения се проведе в града
Обучение на директори на детски градини и представители на Община Сливен, които ще
участват в обществените съвети в детските заведения, се състоя в общинската зала „Май“ в
града, съобщиха от пресцентъра на Община Сливен. На работната среща бяха презентирани
основни акценти за ролята на обществените съвети, дейността и работата им, кой може да
членува в тях и др., а след това беше проведена дискусия. „Основната роля на обществените
съвети е преди всичко да подпомагат дейността на всяко едно детско и учебно заведение“,
заяви директорът на дирекция „Образование, култура и връзки с обществеността“ в Община
Сливен Милена Чолакова. Тя посочи, че същността, целите и функциите им са регламентирани
в глава 14 от Закона за предучилищното и училищното образование. „В тях трябва да влизат
задължително по един представител на финансиращия орган, който в случая е Община Сливен,
и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от съответната институция.
За училищата, които извършват обучение за придобиване на професионална квалификация – и
представител на работодателите“, каза още тя. Представителите на Община Сливен в съветите
са определени със заповед на кмета Стефан Радев. Съгласно Закона за предучилищното и
училищно образование, Общественият съвет е орган, който ще осъществява и граждански
контрол на управлението на детските и учебните заведения. Състои се от нечетен брой
членове. Председателят на обществения съвет се избира от членовете му, а те се определят за
срок не по-дълъг от три години. Общественият съвет се свиква на заседание най-малко четири
пъти годишно. Той има правомощия да одобрява стратегията за развитие на детската градина
или училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й, да участва в
работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното
напускане на училище и предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и
учениците от уязвими групи. Може да се включва при обсъждане на избора на ученически
униформи и да предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния
процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за
училищата, и инспектирането на детската градина или училището. Сред правомощията са да
дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите
разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на делегиран бюджет и за
частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния бюджет.
Може да съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от
установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията

по бюджета на училището или детската градина. Има правомощия да съгласува училищния
учебен план и участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при
условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното
развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Общественият съвет
може да съгласува избора от учителите в училището на учебниците и учебните комплекти и да
сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира
нарушения на нормативните актове. Той има правото да дава становище по училищния планприем предложен преди началото на учебната година от директора на училището, определен
при условията и по реда на държавния образователен стандарт за организацията на
дейностите в училищното образование и при спазване на държавния образователен стандарт
за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини,
училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. Има и правомощия да участва в
създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност.

АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Димитър Бръчков, кмет на Община Петрич: Проблемът на селата Струмешница, Ръждак и
Първомай за собствеността на земята под черквите бе разрешен успешно от нас
Проблемът на селата Струмешница, Ръждак и Първомай за собствеността на земята под
черквите бе разрешен успешно от нас. Това каза на пресконференция кметът на Община
Петрич Димитър Бръчков във връзка с отчитане на дейностите реализирани през първата му
година като кмет, предаде репортер на Радио „Фокус” – Пирин. По думите му близо 5 000 души
са страдали от това, че не са имали осветени черкви, защото през годините не е имало кой да
придвижи процедурите. „Стартирахме избор на изпълнител и вече имаме избран такъв за
„Дом на покойника” и паркинга до гробищния парк. Това бе процес, който от много години се
бавеше и се говореше в пространството. Изключително подкрепян от обществото и съм
сигурен, че след време ще се поздравим с реален резултат”, каза още Бръчков. Той коментира
и това, че е била предложена нова транспортна схема на Общински съвет – Петрич, която е
била гласувана от общинските съветници. „Искам да напомня, че до сега петричките общински
автобуси не влизаха и не спираха на благоевградската автогара, но сега вече спират. В новата
общинска транспортна схема има заложени и нови транспортни линии, които ще осигурят побързото и безопасно движение на пътниците. В новия бюджет за 2017 година ние, като
общинско ръководство ще предложим и към Общински съвет гласуването на автобусни
спирки”, добави Бръчков. Той изказа благодарността си за конструктивния диалог към всички
общински съветници. „Като обобщение искам да кажа, че голяма част от секторите, които
засегнахме, реформите, които на първо четене срещат отпор, защото имаме едно
дългогодишно статукво и резултата от това дългогодишно статукво към днешна дата е
трагичен. Ще продължим с курса, който сме предприели и съм сигурен, че ще вървим в
правилната посока и времето и хората ще го докажат”, заяви Бръчков.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Пазарджик: Кметът на община Белово Костадин Варев издаде заповед за почистване на
жилищните и обществени сгради и прилежащите им части
Кметът на община Белово Костадин Варев издаде заповед за почистване на жилищните и
обществени сгради и прилежащите им части, съобщиха от пресцентъра на Община Белово. С
документа се припомня, че почистването и поддържането на чистотата на дворовете към

сградите /жилищни, административни и обществени/, териториите на промишлените
предприятия, автогарите, жп гарите, пазарите, платените паркинги, складови бази е
задължение на лицата, които ги стопанисват. Почистването и поддържането на чистотата на
части от тротоара, площади, улични платна и др. терени – общинска собственост, ползвани за
търговска дейност на открито, също е задължение на ползвателите. Собствениците или
живущите по отношение в жилищните сгради са длъжни да почистват от сняг и обезопасяват
заледените участъци в общите части на сградите, дворове, съоръжения, гаражите заедно с
прилежащите им територии, както и да отстраняват ледените висулки от сградите си, пише още
в заповедта. С нея се забранява складирането на сняг, отпадъци и др. на кръстовища, тротоари
и пресечки, създаващи опасност за движението на пешеходци и МПС.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Илко Стоянов, зам.-кмет на Община Петрич: Бюджет 2016 е изпълнен, въпреки че се наложи
да се справяме с някои непредвидени разходи
Бюджет 2016 е изпълнен, въпреки че се наложи да се справяме с някои непредвидени разходи.
Това каза на пресконференция заместник–кметът по финанси към Община Петрич Илко
Стоянов във връзка с отчитане на дейностите реализирани през първата година на управление
на екипа кмета Димитър Бръчков, предаде репортер на Радио „Фокус” – Пирин. По думите му
един от непредвидените разходи за общината през тази година е на стойност около 653 хиляди
лева и обясни, че той е заради доплащането за недобри проекти. Той отбеляза, че
допълнителни и непредвидени средства се е наложило да бъдат отпуснати и за МБАЛ
„Рокфелер”. „Въпреки всички непредвидени разходи за нас е важно, че успяхме да се справим
и реализирахме успешно бюджета”, каза още зам.-кметът Стоянов. Той добави, че през 2016
година Община Петрич има по-висока събираемост на местните данъци и такси, което до
голяма степен е спомогнало за успешното изпълнение на бюджета.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Димитър Бръчков, кмет на Петрич: Придобиването на собственост над бившето гранично
управление и превръщането му в парк са приоритет на Общината
Придобиването на собственост над бившето гранично управление и превръщането му в парк са
важен приоритет за Община Петрич. Това каза на пресконференция кметът на Община Петрич
Димитър Бръчков във връзка с отчитане на дейностите реализирани през първата му година
като кмет, предаде репортер на Радио „Фокус” – Пирин. Той отбеляза, че вече има изготвен
проект за това как трябва да изглежда парка, който е бил представен пред обществото.
„Надявам се, че ще скоро ще се поздравим с един нов парк, който ще служи на хората”, каза
кметът Бръчков. По думите му важна стъпка за управлението на Община Петрич е било
присъединяването към ВиК асоциацията, защото това би позволило кандидатстване по
европейски програми с проекти за подобряване на ВиК инфраструктурата, но също така ще им
позволи да получават директно финансиране от бюджетните средства. Кметът Димитър
Бръчков коментира и това, че през първата му година като кмет са реализирани много и
различни дейности, свързани с подобряване на Републиканската пътна мрежа,
инфраструктурата в малките населени места, въвеждането на „Синя зона” в град Петрич.
„Протакваната с години „Синя зона” в Петрич стана реалност през тази една година. Тя
урегулира паркирането в централна градска част и реши проблема с безразборното паркиране
в града”, обясни Димитър Бръчков. Той посочи, че Общината ще продължи да работи в посока
подобряване на движението и паркирането в Петрич и през следващата година.

