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АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Велико Търново: Близо 40 улици и площадни пространства в старата част на града и кв.
„Варуша” ще бъдат обновени по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020
Близо 40 улици и площадни пространства в старата градска част на Велико Търново,
включително и в двете зони на квартал „Варуша” – „Север” и „Юг”, ще бъдат изцяло обновени.
Това съобщиха от пресцентъра на Община Велико Търново. Проектът „Привлекателна и
съхранена автентична градска среда на град Велико Търново” е подаден до Управляващия
орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 в края на юли 2016 г..
Предвиденият бюджет за строителните дейности в старата градска част е в размер на над 8.200
млн. лева. До края на годината предстои подписването на договора за одобрение, а
процедурите по избор на изпълнител и строителните работи могат да започнат още през 2017
г.
Проектирането, дело на екипа на кмета Даниел Панов, предвижда автентичният вид на
улиците да бъде напълно запазен, а историческата част на Велико Търново да стане още поатрактивна за жителите и туристите. Сред включените дейности са подмяна и обновяване на
уличните настилки, тротоарите, пешеходните алеи, стълбищата, елементите на градското
обзавеждане /парапети, пейки, кошчета за смет/, озеленяване, монтаж на енергоспестяващо
улично осветление. Изградени ще бъдат и подпорни стени.
В обхвата на проекта попадат редица улици в район „Варуша – Север” - „Св. св. Кирил и
Методий”, ”Поборническа”, „Георги Сава Раковски”, „Георги Мамарчев”, „Поп Матей
Преображенски”, „Въстаническа”, „Капитан Дядо Никола”, „Драгоман”, „Медникарска”, „Петко
Р. Славейков”, както и площад „Самоводска чаршия”. Рехабилитирани ще бъдат и над 20
отсечки в район „Варуша – юг” (южно от ул. „Независимост”, „Стефан Стамболов” и „Велчо
Джамджията”). Сред тях са улиците „Генерал Гурко”, „Колю Фичето”, „10 февруари”, „Пролет”,
„Митрополит Панарет Рашев”, „Александър Добринов”, „Ефрем Попхристов”, „Д -р Лонг”,
„Крайбрежна”, „Максим Райкович”, „Тунел”, „Читалищна”, „Йордан Инджето”, „Христо Иванов
– Войводата”, „Михаил Кефалов”, „Петър Богданов”, „Шейново”, „Киро Тулешков”, „Осма
дружина”, „Цани Гинчев” и „Силвестър Пенов”.
Алеите от паваж и калдъръм ще запазят своята автентична настилка, като основите им бъдат
уплътнени, а каменните плочи и паветата – наредени отново. Чрез фуги между отделните
елементи ще бъде осигурено отводняването. Изградени ще бъдат и недовършените участъци
от улиците, като ще се ползват вибропресовани павета или каменни плочи, в зависимост от
типа на настилката в останалата част. Пешеходните алеи ще бъдат скосени на местата, където
улиците се пресичат, с цел осигуряване на по-добра достъпност. Проектът „Привлекателна и
съхранена автентична градска среда на град Велико Търново” е създаден по начин,
позволяващ да бъде реализиран на няколко етапа, в зависимост от наличното финансиране във
времето.
Във връзка с медийни публикации Община Велико Търново припомня, че поддръжката на
сградите в квартал „Варуша”, както и почистването на строителни отпадъци е ангажимент на
собствениците. Не отговарят на обективната истина твърденията за наличие на камари с
отпадъци по улиците на старинния квартал. Сметоизвозването се изпълнява по график.

АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Сливен: Общинският съвет по наркотични вещества в града организира младежки бал
Младежки бал, организиран от Общинския съвет по наркотични вещества, ще се проведе днес
от 13.30 часа в града. Проявата е втори етап от кампанията „Моето здраве – моя отговорност“,
съобщи пред Радио „Фокус“ – Сливен Таня Павлова, секретар на Общинския съвет. Кампанията
се е провела във всички училища от общината през месец ноември, като идеята е била
учебните заведения да направят различни инициативи, свързани със здравето и с превенцията
на употребата на алкохол, тютюн и наркотични вещества. „Отбор на всяко училище ще
представи на бала днес най-доброто от тези инициативи, като тази година е включен и нов
модул – „патриотизъм“, в който учениците ще трябва да отговарят на въпроси, свързани с
история, историята на град Сливен и литература“, уточни Павлова. Балът ще започне със
запалване на факел – символ на знанието, любознателността и информираността, като в края
всеки отбор ще вземе от този огън и ще го занесе на училище. „Идеята на бала е да
консолидира всички младежи около идеята за здравословен начин на живот, да кажат на глас
своята позицията. Ще присъстват и членовете на Общинския съвет по наркотични вещества и
така ще се получи форум, среща с нашата целева група, за която ние пишем проекти, програми
и ги осъществяваме. Ще има и жури, което ще оцени различните представяния и изяви“, каза
още Татяна Павлова. За първите отбори са предвидени награди – купи и волейболни топки, а
останалите участници ще получат подаръци.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Пловдив: От понеделник започва приемът на документи за разрешителни на таксиметровите
автомобили в града
От понеделник започва приемът на документи за разрешителни на таксиметровите
автомобили в Пловдив, съобщиха за Радио „Фокус“-Пловдив от Община Пловдив. Съгласно
влезлите в сила изменения на Закона за автомобилните превози, разрешенията за извършване
на таксиметров превоз на пътници запазват действието си до изтичането на срока, за който са
издадени, но не по-късно от 31 декември 2016 г. Ново разрешение се издава за срока, посочен
от превозвача, но не по-късно от края на календарната година, за която се иска разрешението,
уточняват от Общината. Разрешението се получава, след като е платен дължимият данък върху
таксиметров превоз на пътници за посочения срок.
Кандидатите, желаещи да получат разрешение за извършване на таксиметров превоз за 2017
г., трябва да подадат данъчна декларация по образец в Дирекция „Местни данъци и такси”.
Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници се заплаща за всеки отделен
автомобил.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Добрич: Конкурс за детска рисунка "В името на розата" се проведе в Каварна
В Каварна се проведе конкурсът "В името на розата" - съвместна инициатива на българските
ИНЕР УИЛ клубове от България и Италия по случай световния ден на ИНЕР УИЛ, който е на 12
януари. Това съобщиха от пресцентъра на Община Каварна. Целта на конкурса да насърчи
творческата енергия на българските деца за създаване на произведения в областта на
изобразителното изкуство и е да даде възможност за тяхна изява. Конкурсът е индивидуален,
за ученици от 15 до 19 години. Рисунката, класирала се на първо място в Каварна, е на
Габриела Галинова Маринова от СУ “Стефан Караджа“. Тя ще участва в националния конкурс в

Хасково, който ще се проведе на 10 януари 2017 г. Рисунката на първо място от конкурса в
Хасково ще бъде изпратена в Италия, а след това - включена във видео, което ще бъде
предоставено на всички клубове към Асоциацията на Инер Уил.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Пазарджик: Запазва се размерът на местните данъци и такси в община Белово
През тази година размерът на местните данъци и такси в Община Белово остана непроменен,
каза за Радио „Фокус“ – Пазарджик кметът на Община Белово инж. Костадин Варев. Той
обясни, че това се отнася и за таксите за детски градини. Кметът на Белово каза също, че се
отчита добра събираемост при местните данъци и такси. „Така се увеличават собствените
приходи. Надявам се да успеем да изпълним планираните собствени приходи. През
последните 5 години имаме несъбрани данъци и такси“, допълни Варев. Той каза също, че
Oбщината ще продължи да търси и допълнителни средства, чрез работата си по различни
проекти. Като пример за успешна работа по проект той посочи извършените реставрационни
дейности в църквата в село Голямо Белово.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Добрич: Продължава приемът от Общината на заявления за ползване на услугата
„Обществена трапезария“
Продължава приемът от Общината на заявления за ползване на услугата „Обществена
трапезария“, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. От социалната услуга ще се
ползват няколко групи граждани – скитащи и бездомни деца и възрастни, самотноживеещи
лица или семейства, които получават минимални пенсии (за осигурителен стаж, инвалидност,
наследствени и друг вид пенсии, несвързани с трудова дейност). Към тези групи допълнително
са включени и лица, настанени в Център за временно настаняване. В зависимост от това към
коя от тези групи принадлежат, кандидатстващите за ползване на услугата трябва да
представят определен вид документи, като такъв за самоличност (лична карта или паспорт);
ако в семейството има деца, родителите трябва да представят акт за раждане на децата;
кандидати, освидетелствани от ТЕЛК, е необходимо да представят копие от Експертно решение
на ТЕЛК; безработните кандидати са длъжни да представят регистрационен картон от
Дирекция „Бюро по труда”. След като приключи приемът на документи, комисия сформирана
със заповед на кмета на Община град Добрич, ще извърши оценка и подбор на кандидат потребителите в съответствие с указаните целеви групи по проекта и съгласно списъци,
предоставени от Дирекция „Социално подпомагане”. След това ще бъдат изготвени от
специалистите поименни списъци на одобрените потребители и чакащите резерви. Имената на
одобрените ще бъдат изнесени на 28 декември тази година пред офиса на проекта Корпус 3
(бившия партиен дом), етаж 11, също и на сайта на Община град Добрич. Социалната услуга се
е предлагала от Общината и в предходни години. Сега тя е в рамките на подписан договор
между Община град Добрич и Агенцията за социално подпомагане и изпълнение на проект
„Грижа за по-добър живот“ по Операция тип 3: „Осигуряване на топъл обяд”, по процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – „Осигуряване на топъл обяд2016”.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Добрич: Общината обяви публично обсъждане на идеята за създаване на Общинско
предприятие „Комуналстрой“ и Правилник за дейността му

Община град Добрич обяви публично обсъждане на идеята за създаване на Общинско
предприятие „Комуналстрой“ и Правилник за дейността, структурата и числения състав,
предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Публичното обсъждане продължава до 19
декември тази година. Докладната записка, внесена от кмета Йордан Йорданов, вече е
публикувана на сайта на Общината, в рубриката „Проектодокументи“. В докладната записка е
посочено, че на територията на град Добрич ежедневно възниква необходимост от извършване
на различни дейности, свързани с изграждане, поддръжка и ремонт на общинска
инфраструктура. Досега те са били възлагани на търговско дружество „Комуналефект” ЕООД. С
Решение от юни 2016 година на Общинския съвет в Добрич е прието да бъде прекратено
търговско дружество „Комуналефект” ЕООД и да бъде открита процедура по ликвидацията му.
Със същото решение е прието също да се отпочне процедура по създаването на общинско
предприятие, което да бъде приемник на дейността на „Комуналефект”, защото за
изпълняване на текущи ремонти и поддръжка на общинско имущество (имоти и
инфраструктура), е необходим изпълнител, който да действа оперативно, с минимални
разходи на времеви и финансови ресурси. Със създаването на Общинското предприятие
„Комуналстрой” стремежът е да се постигне по-добра оперативност, ефективност и
икономичност на извършваните дейности. Новосъздаденото ОП “Комуналстрой” ще се
финансира със средства от бюджета на Община град Добрич и неговият директор ще бъде
второстепенен разпоредител с бюджетни средства. Приемането на Правилника няма да е
свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както
и с допълнителни човешки ресурси. В проекта на Правилник са посочени: предмет на дейност
на предприятието; наименование и седалище; управление и представителство; права и
задължения на директора; структура на предприятието; организация на отчетността и
контрола. Включени са и заключителни разпоредби. Като предмет на дейност на Общинското
предприятие е посочено в проекта: „Изграждане, поддържане и ремонт на общинската
инфраструктура. Изграждане възстановяване и аварийно поддържане на улично осветление.
Извозване на производствени и битови отпадъци. Почистване на микро-сметища, канавки,
линейни оттоци и шахти. Извършване на услуги със строителна техника и автовишка. Полагане
на хоризонтална пътна маркировка и вертикална пътна сигнализация. Монтиране, поддържане
и ремонт на рекламни пана и табели. Строително монтажни работи свързани с изпълнението
на строителната програма на Общината за „Ниско строителство”. Изграждане, поддържане и
ремонт на светофарни и звукови уредби“. Гражданите на Добрич могат да се запознаят
подробно с документите на сайта на Общината и на посочения електронен адрес да представят
в дадения срок своите аргументирани мнения и предложения.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Враца: В града се проведе публично обсъждане на промени в Наредбата за „Синя зона“
Близо два часа продължи публичното обсъждане на предложените изменения в Наредбата за
организация на движението при кратковременно паркиране – „Синя зона“ - Враца, които ще
бъдат внесени на предстоящото заседание на Общинския съвет във Враца през м. декември.
Това съобщиха от пресцентъра на Община Враца. На обсъждането, което се проведе в
Конферентната зала, присъстваха кметът Калин Каменов, зам.-кметът Мария Попова,
председателят на Общинския съвет Румен Антов, директорът на Общинското предприятие
„Паркинги и гаражи“ Венчо Кръстев, служители на предприятието, граждани, общински
съветници, медии.
Кметът на Общината представи промените, които ще се предложат за изменение в Наредбата,
като те са свързани с въвеждането на репатриращ автомобил, промяна в организацията на

паркирането в центъра на града, отпадане на улици, включени в Синята зона и добавяне на
нови, изменения при поставянето на скоби, както и намаляване на таксите за служебен
абонамент.
Директорът на ОП „Паркинги и гаражи“ Венчо Кръстев разясни в детайли измененията в
Наредбата, които ще се предложат и причините, които ги налагат. Мнения, въпроси и
предложения на публичното обсъждане отправиха граждани, общински съветници и медии.

