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30 дървета са обезопасени в Плевен по сигнали на граждани
Трийсет дървета са обезопасени в Плевен само през последните десет дни от
общинската фирма "Паркстрой", съобщиха от там. Екипите са действали по
сигнали от граждани, постъпили чрез телефон 112. В резултат на падналия
сняг и обледеняването са били създадени на различни места предпоставки
за щети и инциденти. На десет дървета са изрязани клони след обаждане на
жители на Плевен. Днес са обезопасени още три дървета - явор и липа,
съответно на улиците "Катя Попова" и "Радецки", и орех на улица "Иван
Вазов". По повод на запитвания, специалисти от фирмата поясниха, че
кастренето на короните на чинарите на улица "Данаил Попов", приложено
във връзка с ремонта на контактната мрежа на тролейбусите, няма да
навреди на дърветата. Еколозите смятат, че това ще повлияе добре на
чинарите и ще ги подмлади. Според тях такава практика има в различни
европейски страни. Чинарите, които достигнат голяма височина, стават
опасни за градската среда, твърдят от общинската фирма.
novini.bg

Община даде по 700 лв. на сираци абитуриенти

Петима сираци, които са абитуриенти тази година, бяха зарадвани с по 700
лева от община Сатовча. Местните хора в края на миналата година за шести
пореден път доказаха, че сърцата им са отворени за чуждата болка. По
инициатива на кмета Арбен Мименов и благо дарение на дарители от
общината, представители на бизнеса, кметове на населени места, общински
съветници, директори на училища и детски градини, служители от общината
се събраха над 45 хиляди лева. Средствата вече са раздадени на 93 деца и
младежи. На петимата абитуриенти са дадени по 700 лева, по 350 лева
получиха 39 деца сираци и 49 деца до 16-г. възраст, които са с трайни
увреждания. „Не забравихме и щедрите дарители. На десетте най-големи
дарители връчихме почетни плакети. Поклон за постъпката на всички, които
помогнаха в благородната ни кауза. Няма нужда от повече думи. Гордея се с
добрината и отзивчивостта, с големите сърца и състраданието на хората в
общината", заяви кметът Мименов. Най-трогателно бе дарението на болния
от левкемия 20-годишен Асан Парушев от Сатовча. Той даде 200 лева за
децата сираци. За шести път 43-г. Цветан Кавраков, който е инвалид, дари
изработена от самия него картина от пясък, която бе продадена на търга за
550 лева, пише Стандарт. Най-много – 10 000 лева, дари благоевградска
фирма, 5000 даде столично дружество, 2020 лв. осигури местен
ресторантьор, а „Булгартабак Холдинг" АД дари 2000 лева. Кампанията тази
година събра с над 10 000 лева повече от миналата. За подпомагане на
децата в нужда общински служители изработиха картички, които бяха
продадени.
Агенция „Фокус”

Благовеста Факирова, Сдружение на кметовете - Велико Търново: В
по-голямата част от населените места на Великотърновска община
има частна охрана
В по-голямата част от населените места на Великотърновска община има
частна охрана. Това обобщи пред Радио „Фокус” – Велико Търново
Благовеста Факирова, председател на Сдружението на кметовете и кметските
наместници. Такава има в селата Плаково, Войнежа, Въглежци, Велчово,
Миндя, Ресен, Хотница и др. „Това е частна охрана, за която хората си
сключват индивидуални договори с охранителната фирма. Тя от своя страна
денонощно има кола и охранители на разположение. Но не във всичките
села е така”, поясни още председателят на Сдружението на кметовете. Тя
допълни и, че в региона няма регистрирани сериозни престъпления. По
думите й, сигналите са предимно за битови кражби. „Преди 2-3 години
имахме кражби на кабели и капаци на шахти, сега няма такива явления,
нямаме и такива сигнали, подадени. А специално за насилие над възрастни
хора, мога да благодаря на Господ, че сме опазени от това нещо”, каза още
Благовеста Факирова.
Агенция „Фокус”
Неизследвани архивни документи и книги получи Историческият
музей в Карлово, по повод годишнина от освобождението на града
Неизследвани архивни документи и книги дари на Историческия музей в
Карлово, кметът на общината д-р Емил Кабаиванов, по повод 138-годишнина
от освобождението на града от османско робство. Това каза в предаването
"Часът на Карлово" на Радио "Фокус" – Пловдив Антон Минев, зам.-кмет на
Общината. По думите му, това дарение ще даде възможност да се допълнят
нови щрихи към историята на града. Част от попълненията във фонда на
музея е Книга за Васил Левски от 1941 г. с писма, статии и песни, издадени
под редакцията на Стефан Каракостов. В нея е събрано по -голямата част от
документалното наследство свързано с Апостола, каза още Антон Минев. По
думите му, интерес за всички, които имат отношение към изследване на
дейността на Апостола, ще представляват песните, като според автора една
част от тях са свързани с негово лично творчество. Дарение за музея е и
исторически очерк от 1949 г. с автор Никола Славчев, посветен на 100 годишнината от построяването на храм "Свети Николай" в Карлово. Ценното
в тази малка книжка са сведенията, които са дадени за началната история
на града, които са малко популярни и не са изследвани, каза още Антон
Минев. По думите му, част от дарението е й, един автентичен документ
датиран от 11 март 1918 г., с който се удостоверява създаването на
Инициативен комитет за изграждане на железницата Карлово - Пловдив и
подписан от видни карловци, представители на различни политически сили.
Тези видни карловци са искали да се изгради железница между Карлово и
Пловдив с цел стимулиране на търговията, пътникопотока и връзките на
региона с останалата част от България, каза още Антон Минев. Според него,
идеята е тези ценни документи да бъдат популяризирани, изследвани и
публикувани, за да могат да станат достояние за обществото.

Агенция „Фокус”
Радослав Тасков, ОбС-Благоевград: За Общинския съвет на преден
план стоят нуждите и потребностите на гражданите
За Общински съвет-Благоевград на преден план стоят нуждите и
потребностите на гражданите. Това каза за Радио „Фокус” – Пирин Радослав
Тасков, председател на Общински съвет-Благоевград. Той допълни, че всеки
един общински съветник след като положи клетва, о става партийната си
принадлежност на заден план. „Общински съвет-Благоевград в момента има
едно работещо и доста конструктивно мнозинство, което разбира какви са
приоритетите пред града и не се опасявам, че би имало някакво
противопоставяне на политическа или друга основа. Независимо от
увеличаването на броя на съветниците, се радвам, че в Общински съвет
повече от половината от избраните съветници имат опит до момента и са с
по един или два мандата зад гърба си, така че знаят отлично каква работа
предстои“, добави още Тасков. По думите му, Общински съвет-Благоевград
има много добро взаимодействие и контакт с Общинска администрацияБлагоевград, както и със самия кмет – д-р Атанас Камбитов.

Агенция „Фокус”
Велико Търново: Започна изготвянето на наредба за общинските
пътища, проектират нова организация на движението на две места в
града
Започна изготвянето на наредба за общинските пътища, а примерен проект
на подзаконовия нормативен акт бе приет от общинската комисия за
организация на движението, транспорт и паркиране. Заседанието бе свикано
със заповед на кмета на Велико Търново Даниел Панов и бе ръководено от
заместник-кмета проф. Георги Камарашев, съобщиха от пресцентъра на
общината. В рамките на месец всеки от експертите ще предложи на проф.
Камарашев своите идеи за изменения и допълнения. Текстовете ще бъдат
разгледани по време на следващото заседание на комисията, което ще се
проведе на 16 февруари.
Взети бяха решения и по няколко конкретни казуса, поставени от жители на
старопрестолния град. Специализирана комисия от представилите на
Общината, сектор „Пътна полиция” и РД „Автомобилна администрация” ще
изготви експертно становище за въвеждането на нова организация на
движението по ул. „Димитър Буйнозов”. Идеята предвижда трафикът към
квартал „Картала” да се движи по южната част на отсечката, която минава
под базата на сектор „Пътна полиция”. Според предложението излизането на
автомобилите от жилищната зона ще става по северната част на улицата,
която бе проектирана и асфалтирана през втората половина на миналата
година. Ще бъде разгледана и възможността за промяна на маршрутите на
автобусните линии, с цел да се обхванат жилищни райони, в които няма
градски транспорт. Идеята е към квартал „Картала” да се използва
настоящото трасе по ул. „П. Яворов”, а от ко мплекса да се излиза по
северната част на ул. „Димитър Буйнозов”. На място ще се преценява
целесъобразността на предложението и нуждата от обособяването на нови
автобусни спирки.

Становище трябва да бъде дадено и по повод искане на нова организация на
движението около Целодневна детска градина „Соня”, чрез която да се
облекчи движението и паркирането в района. Ще се преценява и удачно ли
е да се обособят паркинг-места по ул. „Арх. Г. Козарев”, в района на IV
корпус на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”.
На този етап няма възможност за преместване на автобусното обръщало в
квартал „Света гора”, което се намира под Студентските общежития. След
становище
на
експерти от „Пътна полиция”, РД „Автомобилна
администрация” и Община Велико Търново бе взето решение да се поставят
допълнителни пътни знаци, които да указват за наличието на автобусно
обръщало. Предложените от жители на кв. „Света гора” варианти за
преместване на крайната спирка на линиите от градския транспорт не са
целесъобразни. Те биха затруднили трафика в района на затворническото
общежитие и частен хотелски комплекс. Това бе подкрепено и очаквания
засилен трафик от тежкотоварни автомобили при строежа на нов хотел в
района на съществуващия мотел „Света гора”. Улица „Йоновка” също ще
остане двупосочна. Всеки ден полицейски екипи следят за безопасността на
пресичащите ученици и родители в района на ОУ „Бачо Киро”. Ще бъде
засилен контролът спрямо нарушенията при паркирането.

Агенция „Фокус”
Добрич: Започна приемът на предложения за членове на
Обществения съвет по култура
Започна приемът в Община град Добрич на предложения за членове на
Обществения съвет по култура. Той ще продължи до 24-ти януари тази
година, предаде кореспондент на Радио „Фокус” – Варна. Предложенията се
приемат в писмена форма на електронната поща на общината или на място в
Центъра за услуги и информация. Общественият съвет по култура е
консултативен орган на доброволни начала към Община град Добрич. Той се
създава със заповед на кмета на добруджанския град и се състои от
оперативно бюро и секции в две области - културно наследство и читалища
и втората област е сценични изкуства. В състава на секциите се включват
представители на
културни институти и организации, фондации,
неправителствени организации, творчески съюзи и асоциации в областта на
културата, образователни институти, медии, изявени личности и експерти от
сферата на културата и изкуствата. Поименният състав на членовете на
секциите се определя въз основа на постъпили писмени предложения до
кмета на Община град Добрич. Окончателният числен и поименен състав се
определя също със заповед на кмета на Община град Добрич. Запитвания
могат да се правят при експерти от общинската Дирекция „Хуманитарни
дейности“. На сайта на общината в рубриката „Новини“ е публикувана
подробна информация за процедурата на прием на предложения, както
детайли от правилника за организация и дейност на Обществения съвет по
култура. Той е приет през месец март 2013 година с решение на Общинския
съвет.
Агенция „Фокус”

След преструктурирането на общинската администрация в Пещера
вече има нова Дирекция „Европейски фондове, стратегическо
планиране и обществено поръчки“
Промените в структурата на общинската администрация в Пещера бяха
наложени след провеждането на сериозен функционален анализ, който
изготвих след встъпването си в длъжност като кмет на общината, каза в
интервю за Радио „Фокус“ – Пазарджик Николай Зайчев, кмет на общината.
„Този анализ показа, че в съществуващата структура към този момент има
пропуски по отношение на различни функции. Примерно, функция, свързана
със стратегическото планиране. Съответно, промените, които се налагат от
Закона за обществените поръчки, който в момента мина на първо четене в
Парламента, както и от заключението на АДФИ по отношение на
обществените поръчки, наложиха това преструктуриране. Установено бе в
нашия анализ, че във връзка с изискванията на Наредбата на класификатора
на длъжностите в администрацията, не бе спазена границата от 35% за обща
администрация спрямо общата численост. Администрацията, която заварих
при встъпването си в длъжност, е била в нарушения на тази Наредба и по
тази причина направихме промени, за да можем да отговорим на
изискванията на Наредбата“, уточни Зайчев. Кметът на Пещера обясни, че
след промените в структурата на администрацията се обособи нова Дирекция
„Европейски фондове, стратегическо планиране и обществено поръчки“.
Така вече има специално звено, което се занимава с обществените поръчки.
„Само там, където установихме, че има несъответствия във функциите, които
попадат в една дирекция, а трябва да съм към друга, бяха преместени кадри
и така се оформиха няколко дирекции – „Хуманитарна дейност“
„Териториално-селищно
устройство“,
„Административно-правно
информационно обслужване“ , „Европейски фондове, стратегическо
планиране и обществено поръчки“ и „Финансово-стопанска дейност“.
Отговорихме изцяло на наредбата и нашата администрацията. Смятам, че
вече структурирането на администрацията по този начин отговаря на
законовата рамка и на чисто функционалните изискванията за
функционирането на една общинска администрация“, каза още Николай
Зайчев.

Агенция „Фокус”
Казанлък : Център по изкуствата за деца и юноши ще разкрие през
2016 година Библиотека „ Искра”
Разкриването на център по изкуствата за деца и юноши е едно от
направленията, в които ще работи през 2016 година Библиотека „ Искра” в
Казанлък, каза за Радио „ Фокус” директорът и Анна Кожухарова. Ще бъде
изграден и доброволчески сектор в библиотеката. Ръководството на
културния институт мисли и за осъвременяване на материалната база, за
разрастване на фондовете . Едно от направленията, в които ще продължи
работа библиотеката и през 2016 година представянето на фондовете и чрез
електронни каталози в интернет. Предстои работа по базата данни на „
Редки и ценни издания”. Библиотеката в Казанлък е част от Националния
консорциум на редките и ценни старопечатни български издания и в момента
се работи усилено, за да бъде представена тази база в общия своден

каталог. През 2016 година ще продължи и процесът на дигитализация, който
касае ръкописната колекция на библиотеката. Ще бъдат търсени
възможности за компютъризиране и на детско -юношеския отдел.
Директорът на казанлъшката библиотека коментира още, че колективът и
изпраща успешна 2015 година. Като в този смисъл тя цитира, че за първи
път бази данни на библиотеката в Казанлък са излезли в интернет. Малките
читатели на библиотеката са привлечени в създаването на екологична
култура в рамките на проекта „ Зелена светлина за зелена класна стая”. „ В
резултат на петмесечна дейност от Детски отдел си тръгнаха едни малки
граждани готови да защитават природата и да развиват екологична мисъл”,
каза Анна Кожухарова. „ Искра” е една от трите културни институции в
национален план, която спечели проект за ново технологично пространство
пред Фондация „ Глобални библиотеки”. За два месеца, в които библиотеката
разполага с 3D техника са обучени множество млади хора. Повече от 40 %
от читателите на библиотека „ Искра” са деца и млади хора.

Агенция „Фокус”
Бургас: Продължава изграждането на отводнителна система в кв.
„Лозово”
Изграждането на отводнителна система остава приоритет за бургаския
квартал „Лозово”, стана ясно при обсъждането на Бюджет 2016 на Община
Бургас с жителите на квартала, съобщиха от пресцентъра на общината. В
някои от проблемните места вече са поставени бето нови корита, които да
отвеждат дъждовните води извън населеното място.
Един от сериозните проблеми за „Лозово” е свличането на земни маси при
силен дъжд, които засипваха някои от улиците на квартала. За да се
предотвратят бъдещи свличания, са поставени специални габиони, които да
задържат пръстта.
През тази година Община Бургас ще поиска държавно финансиране от 1,5
милиона лева за изграждането на още отводнителни канали и колектори, за
да се реши проблемът с наводняването на „Лозово”.
Жителите на бургаския квартал поискаха да бъде изграден пенсионерски
клуб и на обществените места да има камери за видеонаблюдение.
Исканията им ще бъдат разгледани от Община Бургас и в бъдеще ще се
търсят варианти за тяхното реализиране.
Рамката на бюджета за 2016 година пред жителите на квартал „Лозово”
представиха зав.-кметът д-р Лорис Мануелян, Ивелина Стратева - директор
на дирекция „Икономика и стопански дейности”, началникът на отдел
„Управление при кризи и ОМП” Галина Байчева, Мая Казанджиева - директор
на дирекция „Социални дейности, здравеопазване и спорт” и общинският
съветник Антон Вечерников.

Агенция „Фокус”
Бургас: В четири детски градини в града ще започне подновяване на
кухненското оборудване

В четири детски градини в Бургас ще започне подновяване на кухненското
оборудване. Това съобщи за Радио „Фокус” – Бургас Веселина Таралова,
директор „Образование” в Община Бургас. Целта е да се предлага на
подрастващите здравословна храна. Това са ОДЗ 1 в к-с „Меден рудник“, в
две детски градини, които са кухни-майки-ОДЗ 2 и ЦДГ „Х.К.Андерсен” и ОДЗ
5 в к-с „Славейков“. Вече е избрана фирмата, която ще преоборудва
техниката в кухненските блокове на детските заведения. Поетапно тя ще
бъде подменена във всички детски градини на територията на Община
Бургас. Още през ноември миналата година бе изготвена общинска програма
за здравословното хранене на децата. В Бургас започна и пилотен проект за
здравословно хранене в училищата. От тази година се предвижда да бъде
въведен и мониторинг на теглото и ръста на децата и учениците според
Индекс на телесната маса /ИТМ/, одобрен от Световната здравна
организация.
Агенция "Фокус"
Даниела Керкелова: И тази година Община Смолян приоритетно ще
работи за развитието на детско-юношеския спорт
И тази година Община Смолян приоритетно ще работи за развитието на
детско-юношеския спорт. Това каза за Радио „Фокус” – Смолян Даниела
Керкелова – главен експерт в дирекция „Спорт” в Община Смолян. По думите
й, спортният календар за 2016 г. е готов и нещата вече се случват, като в
момента се организират ученическите игри до 20 февруари трябва да се
приключи. „В календара остават и всички състезания, които сме провеждали
през 2015 г. и преди това, те са устойчиви, като винаги сме готови и за нещо
ново. Имаме готовност за такива състезания и ще оказваме и финансова и
логистична подкрепа”, каза Керкелова. По думите й, 2015 г. като цяло за
Община Смолян е била една добра година, като са се случили и доста неща и
за развитието на спорта. Направени се нови съоръжения, нови площадки са
открити, всичко предвидено в спортния календар е изпълнено, като е имало
и такива, които не са били включени в календара, но са се провели в
общината. „Всичко това стана благодарение на кмета на общината г-н
Николай Мелемов и на цялото ръководство, което показа много добро
отношение към спорта и неговото развитие. Общината залага много на
развитието на детско-юношеския спорт. Ние нямаме големи изяви при мъже
и жени, с изключение на състезателката по ориентиране Виктория Бойкова,
която се състезава в групата на жените, затова обръщаме много голямо
внимание на децата, с цел да се създаде едно физическо възпитание, в
последствие на което в по-горна възраст да имат добри резултати”, каза
Керкелова. Специалистът подчерта, че спортът възпитава и не е необходимо
всички да са шампиони, но могат да са добри граждани, да имат физическата
култура и да водят здравословен начин на живот.
Агенция "Фокус"
Кметът на Шабла Мариян Жечев: Четирима общопрактикуващи
лекари обслужват жителите на общината
Четирима общопрактикуващи лекари и една стоматологична практика
обслужват жителите на територията на община Шабла. Това заяви за Радио

„Фокус” – Варна кметът Мариян Жечев. В града няма болнично заведение,
затова се пътува основно до Каварна. Много често пациентите предпочитат
да ползват услугите на болниците във Варна, каза още Мариян Жечев.
Общината обезпечава здравното осигуряване на децата в детската ясла в
града и подпомага материално спешния център, филиал на Центъра за
спешна медицинска помощ в Добрич. В Шабла има и здравен медиатор,
допълни кметът Мариян Жечев.
Агенция „Фокус”
Общинската болница в Пещера има известни финансови
затруднения, но не връща пациенти
Общинската болница в Пещера продължава да има известни финансови
затруднения, но успяваме да плащаме някои неща навреме. Това каза за
Радио „Фокус” – Пазарджик д-р Стоил Апостолов, директор на МБАЛ –
Пещера. Той поясни, че основните им затруднения са свързани с това, че
работим без да имат яснота как ще се работи занапред. „Всеки месец нещата
са различни, имаме дейност, която е неразплатена от няколко месеца назад.
За нашия бюджет и за нашия район това е нещо сериозно, защото ние не
можем да си позволим да правим икономии от лекарства и храна на болните.
Можем да правим икономия само от фонд работна заплата, което се отразява
на това, че вече трудно задържаме добри специалисти, работещи все още
при нас. Същото важи и за медицинските сестри, защото в по-големите
градове разполагат болниците с повече средства и им дават по -добри
заплати”, добави директорът на болницата в Пещера. Той каза също, че не
могат да отказват хоспитализация на пациенти. „Макар че масово се твърди,
че изкуствено се завишава броят на хоспитализираните, при нас няма такова
нещо, но в някои от отделенията има листа на чакащи и всичко това е за
сметка на болницата”, коментира д-р Стоил Апостолов.

Агенция „Фокус”
Добрич: Граждани предлагат осигуряване от общината на
целогодишно почистване на река Добричка в района на бул. „Русия“
Граждани предлагат осигуряване от общината на целогодишно почистване на
река Добричка в района на бул. „Русия“, предаде кореспондент на Радио
„Фокус” – Варна. Това става ясно от обобщената информация за постъпилите
в Община Добрич предложения от граждани и организации в хода на
изготвяне на проекта за общински бюджет за 2016 година. В бюджета за
тази година са предвидени 60 000 лв. за почистване на нерегламентирани
сметища, включително и за дерето на река Добричка, която преминава през
града. В отговор на постъпило предложение да бъде увеличена субсидията
за спортните клубове в града с 300 000 лв. от общината посочват, че през
тази година не се предвижда увеличение на субсидията. Пред финализиране
са преговори с външен консултант за анализ на състоянието на системата на
спорта в града и за разработване на стратегия за развитие на спорта на
територията на добруджанската община за периода до 2019 година. В
Капиталовата програма за 2016 година са предвидени 50 000 лв. за
разширяване на гробищния парк. Общината е в процес на преговори със

собственици на земя в съседство с гробищния парк. Предвидено е за тази
година намаление на цената на абонаментните карти за възрастни над 70
години. За тази цел са заложени 78 000 лв. Допълнително са планирани 42
000 лв. за безплатни карти на хора с увреждания. Предвид състоянието на
Къщата-музей „Адриана Будевска“, която е обявена за паметник на
културата с национално значение, общината е предвидила 5 000 лв. за
проектиране на основен ремонт. За осъществяването му обаче е необходимо
разрешение от Министерство на културата. Предложено е от граждани
създаването на хосписи, кризисен център за лица, пострадали от домашно
насилие и наблюдение на социалните услуги. От общината посочват, че е в
процес на разработка Областна стратегия за социални услуги за периода до
2020 година. В рамките на този документ ще бъде оценена необходимостта
от разкриване на кризисен център. Като част от културния живот на града
ще бъде възстановен хоровият фестивал „Маестро Захари Медникаров“.
Прогнозната стойност за организиране на фестивала е 5 000 лв. Общината
също така планира да предостави временна финансова помощ на Народно
читалище (НЧ) „Йордан Йовков“ в размер на 46 837 лв. Това са необхо дими
средства за започване на проект „Повишаване на енергийната ефективност и
редуциране на отделяните вредни емисии от сградата на НЧ „Йордан
Йовков“. В проекта на бюджета се запазва размерът на досегашното
финансиране на Комисията по онкологичи заболявания към ДКЦ 2 – 25 000
лв. Не се предвиждат обаче средства за покупка на медицинско оборудване
– апарат за мамография на стойност 700 000 лв., както и предоставяне на
средства за капиталови разходи на МБАЛ – Добрич. 8 500 лв. са планирани
за сканиране на лични картони. Вносител на това предложение е
представител на ГРОН. От общината съобщават, че с постановление на
Министерски съвет в края на миналата година са предоставени на Добрич
200 000 лв. за модернизация на техническата база на стадион „Пионер“.
Този обект е включен в Капиталовата програма на общината за 2016 година.
65 000 лв. са предвидени като общинско съфинансиране в рамките на
Капиталовата програма за подмяна на дограма по проект „Красива България“
за Художествената галерия.

Агенция „Фокус”
Добрич: В проекта за бюджет на общината за 2016 година са
заложени над 255 900 лв. за окончателно заплащане на ОУП на града
Приключи общественото обсъждане на проекта за общински бюджет за тази
година на Добрич. Обсъждането се осъществи на два етапа и в проекта вече
има заложени суми за извършване на определени дейности по предложения
на граждани и организации, предаде кореспонден на Радио „Фокус” – Варна.
За да бъде вкаран в регулация пътят към лозята е необходим действащ Общ
устройствен план (ОУП) на град Добрич. Изработката на плана е възложена
през миналата година, а в бюджет 2016 са предвидени 255 952 лв. за
окончателното заплащане на ОУП. Предвидена е също сума в размер на 60
000 лв. за организиране на сметосъбиране и сметоизвозване в лозята. В
програмата за развитие на туризма са планирани 20 000 лв. за провеждане
на поп-рок конкурс „Сарандев“ , като в първото му издание след
възобновяването ще има конкурс само за изпълнение. Това посочи Елка
Димова, зам.-кмет „Финанси и общинска собственост“. В Програмата за

капиталови разходи е включен обект „Изграждане на битова канализация по
ул. „Разлог“ и ул. „Вежен“, стойността му е 204 000 лв. Планирана е сума от
20 000 лв. за проектиране на зона за паркиране „Западен подход на парк
„Св. Георги“. Този обект е извън обхвата на парка, посочват от общината. От
там съобщават също, че имат задължение да осигурят устойчивост на проект
за продължаване дейността в Добрич на Областния информационен център
(ОИЦ). Срокът, определен по този ангажимент, е до края на 2023 година.
ОИЦ работи повече от 4 години в Добрич. Там се предоставя информация за
възможностите за финансиране от европейските фондове. ОИЦ-Добрич е
част от мрежата в страната от 27 такива центрове. Осигурени са поддръжка
и охрана на градския парк и специално на фитнес уредите на открито, със
свободен достъп. Охраната на парка е възложена на външен изпълнител
чрез договор от 30-ти декември 2015 година. Средствата за това са
планирани в рамките на бюджета на общинското предприятие „Устойчиви
дейности и проекти“. От него се осъществява и поддръжката на съоръжения,
алеи и зелените площи в парка. Не са заделени средства в Капиталовата
програма за довършване на реконструкцията на ул. „Хан Тервел“. Обектът не
е включен в програмата за тази година, посочват от общината. За
организиране на честванията на годишнина от Първата световна война е
сформиран национален инициативен комитет, който разполага с 250 000 лв.
Община град Добрич кандидатства за финансиране на програма за
честванията на 100 години от Добричката епопея. Проектът е на стойност 86
500 лв. В Капиталовата програма на общината са планирани също 12 000 лв.
за закупуване на компютри, като един от тях ще бъде предоставен на
председателя на Общинския съвет (ОбС). Освен това са предвидени 50 000
лв. за издръжка на дейността на ОбС. В рамките на тази сума могат да бъдат
направени разходи за закупуване на столове и микрофони за залата, където
се провеждат заседания на постоянните комисии. За тази година обаче не са
предвидени средства за основен ремонт на залата за заседания на ОбС. По
настояване на граждани общината информира, че приходите от дейността
„Синя зона“ за миналата година възлизат на 266 852 лв. Планираните
разходи за издръжка на тази дейност за 2016 година са в размер на 163 480
лв. В проекта за общински бюджет са предвидени 10 000 лв. за подпомагане
издаването на книги от добрички автори и такива, посветени на културата и
историята на Добруджа.

Агенция „Фокус”
Кметът на Сливен Стефан Радев: Стабилизирането на финансите на
Общината е основен приоритет за годината
Стабилизирането на финансите на Община Сливен е основен приоритет за
годината. Това каза пред Радио „Фокус“ кметът Стефан Радев. По думите му,
бюджетът за 2016 е по-малък от този през 2015 година, но целта на това е
бюджетната рамка да е по-реалистична и да се постигне финансова
стабилност.
„В бюджета е заложено повишение на данъка върху сградите и данъка върху
превозните средства. Очакваме около три милиона повече приходи по това
перо годишно като в същото време нашата амбиция беше да променим
таксата върху битовите отпадъци, но понеже не беше извършена нужната
подготовка в месеците преди края на годината, а тази такса трябва

задължително да бъде гласувана до 31-ви декември, нямаше как да
направим реформа на начина, по който се изчислява тази такса, затова през
тази година ще предложим на Общинския съвет промени в Наредбата за
такса „Битови отпадъци“, така че тя да бъде по -справедлива. В момента
много непропорционално се понася тежестта на тази такса като по селата
има включително за къщи на по три етажа такса от порядъка на 7-8 лева,
което е несериозно“, коментира кметът на Сливен.
Стефан Радев каза още, че усилията на общината са насочени към това да се
въведе в експлоатация втория етап на водния цикъл така, защото по този
проект има риск да бъде наложена финансова корекция от 40 млн.

БТА
Над 1 милион лева ще бъдат вложени в основни ремонти на четири
улици в Търговище
Малко на 1 милион лева ще бъдат вложени в основни ремонти на четири
улици в Търговище. Това съобщиха главният инженер на община Търговище
Димо Димов и новият главен архитект на града Дарина Димитрова.
След като в града почти три години се работи по проекта за подмяна на
водния цикъл, улиците в Търговище са в окаяно състояние и ние ще работим
за възстановяване и подобряване на цялата инфраструктура, заяви арх.
Димитрова.
Най-много средства - 425 000 лева, са предвидени за основен ремонт на ул.
"Опълченска" в квартал "Малчо Малчев" 1 уточни Димов. Други 320 000 лева
са предвидени за ремонтирането на бул. "Сюрен" в кв. "Запад". Половината
от улица "Кюстенджа", която е с най-тежки последствия след ВиК-проекта,
ще бъде обновена, за което са предвидени 215 000 лева. 53 000 лева са
отделени и за ремонти на ул. "Иван Асен" в центъра на града.
В капиталовата програма на община Търговище са включени и цялостни
ремонти на два общински пътя - за село Черковна и за село Съединение.
Сумата за двете отсечки е 580 хил. лв., уточни Димо Димов.
През годината ще бъдат направени и "кърпежи" по други улици, а тротоарите
и благоустрояването около улиците ще бъдат наши задачи в бъдеще, каза
още арх. Димитрова.
БТА

В Плевен се свиква общо събрание на неправителствените
организации

В Плевен се свиква общо събрание на неправителствените организации
/НПО/ , съобщиха от общинския пресцентър.
Форумът ще се състои по заявка на организационния секретар на НПО на 18
януари (понеделник), от 16,30 ч., в Заседателната зала на Община Плевен.
Според предварителния дневен ред общото събрание ще обсъди Отчет за
работата на Обществения съвет за сътрудничество между местната власт и
неправителствените организации през мандата 2011-2015 г. и ролята на
представителите на НПО в него.
Предвиден е избор на представители на НПО в Обществения съвет за
сътрудничество между местната власт и НПО за мандата 2015-2019 г.

БТА
Около 800 хиляди лева годишно ще заплаща Община Плевен за
ползване на новото Регионално депо за битови отпадъци
Между 700 и 800 хиляди лева годишно ще заплаща Община Плевен за
ползване на новото Регионално депо за битови отпадъци. Това каза кметът
Георг Спартански, като се позова на офертата, с която избраният оператор е
спечелил обществената поръчка.
По думите му сумата е по-ниска от предварително прогнозираната.
Спартански допълни, че контролът по сметосъбирането и сметоизвозването
ще бъде засилен и по-ефективен като ще цели да се заплаща само за
свършена работа. Кметът уточни, че кандидати да бъдат оператори на
Регионалната система за управление на отпадъците са били две дружества.
Комисията е разгледала документите на три етапа, като на втория е
отстранила единия. До момента той не е обжалвал решението.
Спартански допълни, че се е разпоредил да се подготви до март обявяване
на обществена поръчка за избиране на фирми за сметосъбиране, тъй като
договорите със сегашните приключват през октомври. Най-късно до края на
годината общината ще обяви и процедура за избор на фирми за
снегопочистване. Договорите със сегашните изтичат през април 2017 г.
В Плевен за сметосъбиране се ползват 1200 контейнери. Голям проблем
създават автомобилите, паркирани близо до съдовете за смет, каза
Спартански и призова гражданите да не пречат с колите си за изпълнението
на тази дейност. Той добави, че е разпоредил на общинската администрация
да въведе по-ефективен контрол за изпълнение на решението на Общинския
съвет за недопускане в града на каруци от съседните селища. По думите му
ровенето в контейнерите и разпръскването на отпадъци около съдовете
допълнително замърсява града, затова общинските власти ще положат
усилия да пресекат тази практика. Спартански заяви още, че ще разчита на
сигнали на гражданите и тяхното съдействие, затова ще продължи диалога
си с тях на страницата си във Фейсбук.
БТА

Ще се обновява тролейбусната мрежа в Перник

Община Перник ще вложи 5 млн. лв. в проекта за интегриран градски
транспорт от предоставените средства по оперативната програма "Региони в
растеж", съобщи кметът Вяра Церовска. Парите ще се използват за нова
мрежа за тролейбусния транспорт, изграждане на нови спирки, контролен
пункт и други. Предвижда се да бъдат купени и три мотриси. Общината
възнамерява да инвестира и в екоавтобуси, каза още Церовска.
От март тролейбусите в Перник спряха да се движат, а в края на миналата
година Пернишкият окръжен съд обяви неплатежоспособност на дружеството
и откри производство по несъстоятелност. Така градът, сочен за един от наймръсните в Европа, остана без единствения си екологичен транспорт.
Съгласно подписаното споразумение с МРРБ за Перник са предназначени 24
231 000 лева. Местната управа възнамеряваше да инвестира 18 млн. лв. от
тях в обновяване на тролейбусния транспорт. Според въведени ограничения
в програмата обаче за транспорт могат да бъдат похарчени не повече от 5

млн. лева. За останалите средства трябва да се търсят други възможности,
посочиха от общината.
БТА
Осем млади специалисти са назначени на работа в община Тунджа по
програмата "Старт в кариерата"
Осем млади специалисти са назначени на работа в община Тунджа след
приключването на 9-месечното им обучение по програмата "Старт в
кариерата", съобщи кметът на общината Георги Георгиев.
Според Георгиев всички са показали добра подготовка, желание за работа в
екип и готовност да продължат своето обучение, с което са завоювали своето
място в общинската администрация.
Младите специалисти ще работят в различни отдели на общината на мястото
на експерти и специалисти, които са се пенсионирали в края на миналата
година.
БТА
Близо 90 граждани и фирми са се възползвали още в първите дни от
данъчната амнистия, обявена от община Пазарджик
Общо 87 физически и юридически лица са се възползвали от данъчната
амнистия, обявена от Община Пазарджик за първите шест работни дни на
годината, съобщиха от администрацията.
До 31 март всички граждани и фирми, длъжници на Общината от 2005 до
2015г. , могат да платят местните си данъци без да плащат дължимата лихва
за просрочения период. От отстъпката ще могат да се възползват лица, които
изцяло изплатят задълженията си до 30 март тази година. Единственото
условие е гражданите и фирмите да нямат влезли в сила актове за
установяване на публични вземания.
Като пример от общината посочват жилище от 84 кв.м с данъчна оценка за
имота от 15 216 лв. При неплатена такса за битови отпадъци за 5 години в
размер на 113,44 лв. данъкоплатецът спестява дължимата лихва за периода
в размер на 27,714 лв. Ако не е плащал таксата си за 10 години,то тогава
той дължи по главница 229,27 лв., а спестява лихвата от 125,40 лева. А още
по-голямата сума, която може да бъде спестена, е от таксите, които се
дължат за принудително събиране.
От администрацията посочват още, че предстои изпращането на съобщения
до длъжниците, които имат право да се възползват от т.н. данъчна ваканция,
но и преди получаването им лицата могат да изплатят задълженията си.
БТА
В Бургас започна поставянето на соларни "дървета" по иновативен
проект
В Бургас започна поставянето на соларни "дървета" по иновативен проект.
Такива ще монтирани на две места в града, съобщи кметът Димитър Николов.
Проектът е пилотен не само за Бургас, но и за страната. Самата инсталация
има атрактивен дизаин, наподобява дървесна растителност, но сякаш

пренесена от друга планета. На тези соларни "дървета" могат да се зареждат
с електричество едновременно две инвалидни колички и до 12 мобилни
устройства, обясни кметът.
Соларните "дървета" предоставят и места за сядане, работна площ и ефектно
осветление през тъмната част на денонощието. Едната инсталация се
разполага в момента на площад "Тройката", в района на Съдебната палата.
Община Бургас ще монтира още една в близост до Бургаския свободен
университет.
БТА

В Свищов започват Алековите дни

В Свищов започват Алековите дни, съобщиха от общинската администрация.
Програмата предвижда множество изложби, ученически викторини,
театрални спектакли.
В къщата-музей на Алеко Константинов ще бъде представена експозиция с
документи за живота му от фонда на неговата родственица Мария Орукин.
Празниците, посветени на 153-та годишнина от рождението на писателя ще
завършат на 13 януари с факелно шествие, поднасяне на цветя пред
паметника на Алеко Константинов в градската градина в Свищов и
благотворителна театрална постановка в залата на Първо българско
читалище "Еленка и Кирил Аврамови".
Тогава ще бъде връчено отличието на писателя Владимир Орлов от Беларус,
който е тазгодишният лауреат от международния конкурс за къс
хумористичен разказ на името на Алеко Константинов.
В конкурса са участвали повече от 30 писатели от 14 държави с 57
хумористични творби.
Жури с председател доц. Пламен Дойнов е присъдило първата награда за
разказа "Мечтата ми да стана шпионин" на писателя Владимир Орлов,
съобщи за БТА Таня Ликова - директор на дирекцията "Култура".
Организатори са община Свищов и Международната фондация "Алеко
Константинов".

Труд
Социалните в Пловдив обгрижват бездомник като ВИП-персона
Социалните служби в Пловдив обгрижват като ВИП-персона бездомник,
който е настанен за лечение в общинска болница "Свети Мина" и сега чака
решение на ТЕЛК, за да бъде преместен в специализирания център за хора с
физически увреждания, тъй като е с ампутирани заради измръзване пръсти
на крайниците.
Несретникът бил намерен полужив на 31 декември вечерта на автобусната
спирка пред областната управа, а сигналът за него подали загрижени
пловдивчани. За да стигне до явяване пред комисия на ТЕЛК обаче, близо
65-годишният мъж трябва да мине през куп бюрократични формалности,
които зам.-кметът на Пловдив по социалната политика Георги Титюков е
решил да спести на несретника.
"Човекът живее близо 20 години под звездите, след като майка му е продала
фамилното жилище, и няма абсолютно никакви документи за самоличност.

Затова мобилен екип на полицията ще го посети на място в болницата, за да
го снима за лична карта. Без нея е невъзможно да мине ТЕЛК и бъде
включен в регистъра на службите за социално подпомагане", уточни зам.кметът Георги Титюков.
В Пловдив в момента има близо 70 бездомници, но въпреки това 8 от 30 -те
легла в местния приют и център за временно настаняване стоят незаети
въпреки мразовите януарски нощи. За 22-те души, обитаващи приюта и дома
на ул. "Радко Димитриев" 33 освен покрив, постелки и баня и осигурена и
храна по линия на социалния патронаж. "Никого не можем да задължим
насила да нощува в приюта вместо навън или да задържим насила. Все пак
те са свободни български граждани, които имат право на избор", коментира
зам.-кметът Титюков.

