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АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Руска Бояджиева-зам. кмет на Бургас: Общината ще кандидатства с проект по Националната
програма за финансиране на общини, на чиито територии има находища на минерални
извори
Община Бургас ще кандидатства с проект по Националната програма за финансиране на
общини, на чиито територии има находища на минерални извори. Това каза пред Радио
„Фокус” – Бургас зам.-кметът по европейски политики и околна среда в Община Бургас Руска
Бояджиева. „Три са минералните извори на територията на община Бургас – в кв. „Минерални
бани“, в Рудник и Изворище. От известно време подготвяме и съответните проекти за тяхната
реконструкция и по-ефективно използване“, подчерта Бояджиева. По думите й финансирането,
което вече е обявено като покана към общините с такива находища, е свързана с Националната
стратегия за използване на водните ресурси в България. МОСВ и Националния доверителен
екофонд са основните финансиращи институции за тази първа покана за оползотворяване на
минералната вода и те подготвят тази инициатива от доста време. Срокът за кандидатстване е
до средата на месец декември. „Предприели сме всички мерки да осигурим тази проекта
готовност. По отношение на етапа, в който се намираме, смятам че имаме всички шансове да
кандидатстваме и да осигурим, макар и неголям в момента, ресурс за реконструкция на
линейната мрежа и на двата сондажа, коти се намират на територията на „Минерални бани“,
уточни ресорният зам.-кмет на Община Бургас.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Кюстендил: Семинари за устойчивото развитие на туризма ще бъдат организирани по
трансграничен проект
Семинари за устойчивото развитие на туризма ще бъдат организирани по трансграничен
проект. Това каза пред Радио "Фокус" – Кюстендил инженер Росица Плачкова, зам.-кмет на
Община Кюстендил. „Както при всеки проект имаме изработване на информационни брошури,
ще се организират и семинари. Единият от тези семинари ще бъде на тема за подходящо
поведение на туристите, укрепване на капацитета на туристическите субекти, както и
устойчивото използване на природните и културните ресурси за развитие на туризма”, каза
Росица Плачкова. Самият проект трябва да бъде изпълнен в срок от 18 месеца. „Съгласно
подписания договор ние имаме срок за изготвяне на план на тръжните процедури, след което
ще преминем към изпълнението на проекта по график”, каза Росица Плачкова. Според нея по
другата трансгранична програма, която е със Сърбия, общината не е получила достатъчно точки
при оценката на подадените проектни предложения, защото партньорите от съседната страна
не са имали достатъчно опит при реализирането на такива проекти, което е било едно от
изискванията.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Велико Търново: МОН одобри проект за над 760 хиляди лева за интеграция и мотивация на
ученици от две свищовски училища
МОН одобри проект на ученици от две свищовски училища, информират от пресцентъра на
Община Свищов. Одобреният проект "Да успеем всички заедно" на стойност 763 734.52 лв. е с

продължителност 24 месеца и е насочен към интеграция и подобряване на езиковите умения и
образователни резултати на децата от СОУ "Цветан Радославов" и ОУ " Филип Сакелариевич"Свищов. Проектът предвижда работа за интеграцията на 531 деца и приблизително същия брой
родители.
Поради закриване на училища в близки до Община Свищов населени места, двете училища са
станали приемник на ученици от закритите училища. Училищата имат изградена стратегия за
образователна интеграция на децата, в която са включени мерки свързани с популяризиране
на методики за повишаване образователните резултати на учениците, приобщаване на
родителите и преодоляване проблема с неграмотността на учениците от етническите
малцинства. Предвидените дейности по проекта целят да помогнат на учениците от
етническите малцинства, съвместно с връстниците си, да се изградят като пълноценни
граждани и да постигнат успешна професионална, социална и личностна реализация. Тази цел
ще бъде постигната чрез вариативност от допълнителни учебни и клубни дейности, учебни
пътувания, работа с родители и допълване на образователни и интеграционни стратегии на
ниво училище и община.
Целта на дейността е да укрепи връзката между семейството и училището и да мотивира
учениците за образователни постижения. Засилване на мотивацията на 531 ученици на възраст
от 7 до 19 години и техните родители за участие в образователния процес. В изпълнението на
целта ще бъдат ангажирани психолози, социални работници и медиатори, които ще работят с
децата и семействата. Дейността ще стартира при сформирането на клубните дейности в двете
училища. Психолозите, социалните работници и медиаторите ще оказват социалнопсихологическо, индивидуално и групово консултиране на лицата от целевата група.Трудовите
и осигурителните отношения на наетите в рамките на проекта лица ще се уреждат съгласно
българското трудово и осигурително законодателство. За целите на дейността ще бъде
сформиран мултидисциплинарен екип, който ще се състои от медиатор - 2 бр. , социален
работник- 2 бр, психолог - 2 бр., експерт образователни дейности - 2 бр. Екипът ще се
помещава в СОУ "Цветан Радославов" и в ОУ "Филип Сакелариевич", за да има непрекъснат
контакт с учениците, родителите и преподавателите. Медиаторите , социалните работници,
психолозите и експерт образователни дейности ще бъде назначен на граждански договори.
Вече е установено, че участието на семейството в образованието на децата е от решаващо
значение за успеха в образованието им. Дейностите касаещи родителите включват провеждане
на консултации за родители, чиито деца не посещават редовно училище и имат проблеми с
образователните материали и създаване на обучителни групи за родители един път в месеца в
рамките на 2 години по теми свързани с ролята на родителите в образованието на децата;
образованието като ценност; нагласи към образованието в различните етнически групи;
трудности, които срещат децата в образованието; "за" и "против" помощта от родителите в
писането на домашни; връзката между училището и семейството; страховете на родителите;
трудните деца; учителят и родителят - двамата най-важни възрастни в живота на детето;
фамилното учене;
Групите за родители ще се провеждат в удобно за тях време, след работа или събота и неделя,
така че да се осигури максимално участие от страна на всички желаещи родители. В групите ще
присъстват родители от всички представени етноси в училището и ще се зачита правото на
равнопоставеност на всеки от тях. По време на съвместните срещи ще се ползва методологията
за учене чрез опит и преживяване като родителите ще бъдат поставени в добронамере на
среда на споделяне, дискутиране и възможност за правене на изводи по отношение на
възпитанието и ученето на децата. В групите ще участват и учители, така че да се укрепи

връзката на партньорство между учителите и родителите и между училището и семейство то.
Одобреният проект е за срок от 24 месеца, като дейността ще стартира от четвъртия проектен
месец, като първите 3 месеца са подготвителни за избор на доставчик по ЗОП.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Благоевград: За втора поредна година Община Симитли се включва в Нощта на театрите на
19 октомври
За втора поредна година Община Симитли се включва в Нощта на театрите на 19 октомври.
Това каза за Радио „Фокус“ - Пирин Таня Тасева, експерт „Връзки с обществеността“ към
общината. Тя уточни, че Oбщина Симитли, Читалище „Св. Климент Охридски“ и Драматичен
театър „Проф. Енчо Халачев“ ще направят Симитли център на театралното изкуство, като ще
представят 5 представления и ще запишат името на Симитли в списъка на шестнадесетте
участника в Европейската нощ на театрите в България. „Симитли отново редом с театрите в
цяла България ще покаже, че публиката жадува за театър и такива инициативи са духовна
храна за мнозина. Целодневният маратон с представленията на Драматичен театър "Проф.
Енчо Халачев" ще очаква всички жители и гости на Симитли“, каза още Тасева.
Представленията, които ще се играят са "Аладин и вълшебната лампа“ от 11.00 часа, "Снежанка
и джуджетата“ от 14.00 часа, , "Не се гаси туй, що не гасне“, в Читалище "Св. Климент
Охридски", от 16.00 часа, „Предложение“ от 18.00 часа, и "Жената и мъжете“ - от 20.00 часа.
Всички представления ще бъдат с вход свободен и ще могат да бъдат гледани в читалище „Св.
Климент Охридски“.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Д-р Емилия Баева, зам.-кмет на Добрич: За първи път Общината реализира кампанията
„Бъди здрав!“ през тази година
За първи път Общината реализира кампанията „Бъди здрав!“ през тази година и това е само
едно от събитията, обогатили спортния живот на града. Това заяви зам.-кметът „Хуманитарни
дейности“ д-р Емилия Баева, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. „Идеята е
чрез подобни кампании не само младите хора, но и всички граждани на Добрич да приемат
здравословния начин на живот. През тази година в Добрич бяха проведени турнир
„Лекоатлетите на Добруджа“, бяха отбелязани с различни мероприятия Европейския фитнес
ден и Европейския ден на спорта в училище. Добрич бе домакин на финалните състезания на
Ученическите игри по хандбал“, отбеляза д-р Баева. Тя припомни също, че през 2016 година
Община град Добрич съвместно с представителството на Фондация „Лумос“ в града
организираха инициативата „Направи добро. Накарай някого да се усмихне“. В рамките на
социалните дейности за една година работа от встъпването в длъжност на новия кметски екип
в Дирекция „Хуманитарни дейности“ е извършен ситуационен анализ на услугите в Общината
за периода от 2011 до 2015 година, разработена е Общинска стратегия за развитие на
социалните услуги в Добрич за периода от 2016 до 2020 година, сформиран е нов обществен
съвет по социална политика, разработени са правила за неговата дейност.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Велико Търново: Ще се изследва безплатно кръвната захар в града
Във Велико Търново ще изследват безплатно кръвната захар в понеделник. Акцията е по повод
Световния ден за борба с диабета – 14 ноември. Това съобщиха от пресцентъра на Община

Велико Търново. Кампанията ще се проведе от 14,00 до 15,30 ч. на две места в
старопрестолния град - в централния парк „Марно поле” и в Клуб на пенсионера и инвалида на
адрес ул. „Възрожденска” №11. Кръвната захар ще изследват студенти от великотърновския
филиал на Медицински университет – Варна.
Жителите и гостите на Велико Търново ще могат също да се запознаят с последните новости и
тенденции при превенцията, профилактиката и лечението на различните типове диабет.
Организатори са Община Велико Търново, Районната здравна инспекция и филиалът на
Медицински университет – Варна, който се намира в старопрестолния град. Кампанията ще се
проведе и със съдействието на фирма „Самоконтрол” – Пловдив.
Според статистическите данни от лечебните заведени, към 31 декември 2015 г. в областта са
регистрирани 14 304 души на диспансерно наблюдение за диабет. Те са със 740 повече спрямо
2014 г.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Кметът Калин Каменов: Враца върви в правилната посока
Кметът на Община Враца Калин Каменов направи публичен отчет на първата година от
управление на мандат 2015-2019 г. Това съобщиха от Община Враца. „Знаех, че заклевайки се,
поемам голяма отговорност. Бях убеден, че заедно с колегите, ще успеем да постигнем голяма
част от целите, които си бяхме поставили в началния период от мандата“, заяви Калин
Каменов. В кратък SWOT анализ той направи разбор на постигнатите успехи, трудности,
слабости и създадените възможности пред Община Враца. „Безспорно най-сериозното
предизвикателство беше фазирането на водния цикъл, с което успяхме да спасим проекта.
Втората фаза струва 80 млн. лв., които получаваме от Министерството на околната среда и
водите чрез ОП „Околна среда 2014-2020“, заяви Калин Каменов и допълни, че за една година
e възстановена настилката на повече от 50 улици, през които е преминал проектът и цялостно е
преасфалтиран площад „Св. Софроний Врачански“. Каменов подчерта още, че сред основните
проблеми на воден цикъл е некачественото изпълнение на дейностите по проекта, въпреки, че
много от тях са извършени. „Това е причината да бавим плащането на изпълнителите, а те да
отказват да работят по останалите си ангажименти, което наложи и за първи път Общината да
им наложи санкции“, поясни още Калин Каменов.
В презентацията си кметът на Община Враца очерта постигнатите успехи в Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. „Благодарение на
активността на екипа по програмата, само за една година са проведени над 500 събрания. Във
Враца вече има близо 130 регистрирани Сдружения на собственици, а 60 договора са подадени
за финансиране към Българска банка за развитие, от които се очаква, следващата година 10
000 жители на града да получат обновени жилищни блокове. От последно място в
Националната програма, от всичките 28 областни града, сега сме на второ. Това показва, че
Враца върви в правилната посока“, съобщи Каменов. При представянето на свършеното до
момента, кметът акцентира върху постигнатия ръст от над 1 700 000 лв. при събираемостта на
местните данъци и такси, и над 400 000 лв. от наеми от общинска собственост. Приход от 54
000 лв., само за няколко месеца бе отчетено от работата на новото звено „Инспекторат“, което
повишава ефективността на много от контролните функции на Общината, приема и задвижва
бързо сигналите от граждани и се грижи за работеща връзка граждани-администрация.

„Тази година спечелихме и 17 проекта, на стойност 27.5 млн. лв., като част от тях са свързани с
Инвестиционната програма, по която Община Враца успя да подаде близо 90% от своите
проекти“, заяви кметът Калин Каменов и добави, че следващата година очаква да стартират 66
проектни предложения на обща стойност 166 млн. лв. „Предстои и поставянето на 57
видеокамери на ключови кръстовища в града. В момента ремонтираме и 3 подлеза в града, на
които ще бъдат монтирани 16 камери“, добави още Калин Каменов. В отчета си, кметът на
града подчерта и добрата работа през последната година с Общински съвет.
Недостигът на квалифицирани кадри, както за бизнеса, така и за администрацията, липсата на
значими инвестиции и недоброто управление на общинските предприятия и търговски
дружества бяха част от слабостите, които кметът маркира в презентацията си. Като пример,
Каменов визира „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, където е изпусната възможността за
кандидатстване по оперативни програми през предишния програмен период и ОП „Паркинги и
гаражи. „Враца е един от градовете, в които има синя зона, но няма паяк. Положихме усилия да
закупим паяк, но за съжаление попаднахме на фирма, която се опита да ни измами.
Предпочетох да развалим обществената поръчка и да я пуснем отново, убедени, че трябва да
въведем ред в паркирането в нашия град“, коментира кметът.
Нарастващото доверие от държавната администрация и напредването с инфраструктурата бяха
част от възможностите пред Община Враца, скицирани от Каменов в отчета на първата една
година от мандат 2015-2019 г. Доказателство за това е отпускането на средства, в размер на 6
млн. лв. за ремонт на бул. „Васил Кънчов“. „Имам уверението на правителството, че през
следващата година ще бъдат предоставени и следващите, необходими, 7 млн.лв., за да бъде
довършен цялостният ремонт на булеварда. В момента подготвяме и обществена поръчка за
ремонт на близо 30 улици в града, за които също сме поискали държавна помощ“, заяви Калин
Каменов.
Срещата по повод публичното представяне на отчета на кмета Калин Каменов продължи
повече от час, като на нея бяха разисквани още реализацията на проектите за въвеждане на
мерки за енергийна ефективност, със средства от Норвежкия финансов механизъм, в които
бяха включени 3 училища и две детски градини от Враца. Посочено бе, че само преди ден още
едно училище в града, по проект получи средства за въвеждане на енергийно ефективни
мерки, на стойност 309 000 лв. Каменов не пропусна и изграждането на Младежки център, за
който бяха отпуснати 100 000 лв., за да може проектът да бъде завършен. Отчетено бе и
разкриването, в две училища, на 4 паралелки с дуално обучение, както и това, че филиалите на
Великотърновския университет и на Медицинския университет се разширяват в нови сгради,
увеличават приема и се разкриват нови специалности и магистърски програми. Каменов не
пропусна да отчете и повишаване на качеството на здравните и социални услуги, изпълнените
ангажименти и реализираните проекти в селата на територията на община Враца и новите, и
атрактивни прояви, част от културния календар на Враца – Националният фолклорен събор
„Леденика“ и Северняшка сватба, иновативните събития, част от „Ботеви дни 2016“ и
променената визия на врачанския есенен панаир. Спасяването на ПОФК „Ботев“-технически и
финансово също бе отбелязано в отчета на кмета. Каменов посочи, че в момента Враца има
стабилен мъжки тим във Втора лига, елитен отбор до 19 години и силни детски формации.
На представянето на отчета на кмета Калин Каменов присъстваха зам. областният управител
Мирослав Комитски, председателят на Общински съвет Румен Антов, зам.-кметовете на
Община Враца Мария Попова и Петя Долапчиева, общински съветници, директори на
институции и граждани.

АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Благоевград: МРРБ одобри проект на Общината за над 13 млн. лева
Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри проектно
предложение „Благоустрояване на градската среда”, по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. То
е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие и одобрената
Инвестиционна програма на Община Благоевград. Общата стойност на проекта е в размер на
13 177 504.12 лв., от които 13 149 400.31 лв. са безвъзмездна финансова помощ, а 28 103.81 лв.
– собствен принос. Това съобщиха от Община Благоевград.
Проектът цели подобряване на жизнената и работна среда на жителите и гостите на
Благоевград. С неговото реализиране ще се създаде достъпна, безопасна и уютна градска
среда, ще се повиши стандарта на живот на населението и ще се намалят социалните различия.
Чрез реализирането на проекта ще бъдат благоустроени ул. „Марица” в участъка от бул. „Св.
Димитър Солунски" до ул. „Иван Михайлов“; ще бъде обновен и облагороден пл. „Георги
Измирлиев-Македончето". Ще бъдат реконструирани площадното, подплощадното
пространство и фонтаните, ще се осигури художествено осветление в централна градска част
между сградите на Общинска администрация – Благоевград, Драматичен театър „Никола
Вапцаров”, Регионална здравна инспекция, сградата на Американски университет в България и
хотел „Ален мак". Ще се изгради и велосипедна алея, свързваща бул. „Св. Димитър Солунски”,
ул. „Даме Груев”, бул. „Васил Левски”, бул. „Св. Св. Кирил и Методий” – до хотел „Ален мак” и
от ул. „Марица” до ул. „Иван Михайлов”. Освен това, чрез реализацията на проекта ще бъде
благоустроен и IV-ти микрорайон в Благоевград. Това включва и строително-монтажни работи
по улици, енергоспестяващо улично осветление и озеленяване в района на ул. „Ветрен” до ЮЗУ
„Неофит Рилски”. Проектът ще обхване и улиците „Ветрен”, „Роден край”, „Руен”,
„Независимост”, „Съединение” и „Черно море”.
Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца. До този момент Община Благоевград е с
одобрени проекти от МРРБ в размер на 23 270 004.12 лева. С одобрените до момента проекти,
Община Благоевград ще реализира над 50% от бюджета, заложен в одобрената Инвестиционна
програма. Проектът е по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Благоевград”, приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие”.
БТА
Кампания "Стани приятел на Сливен" започва от днес в града
Кампания "Стани приятел на Сливен" започва от днес в града. Това съобщиха от пресцентъра
на общината.
Инициативата цели популяризирането на Сливен като туристическа дестинация и повишаване
на посещаемостта на туристическите обекти в общината.
В туристическите обекти, хотели и заведения ще бъдат разпространени карти с десетте найзначими туристически обекти в общината. Целта е туристите да съберат десет печата, които се
поставят при посещение на музей, галерия или друг културен институт. Ще бъдат изготвени
карти с десет обекта, участници в кампанията, и най-преките пътища до тях.
В кампанията ще бъдат включени Регионалният исторически музей, Националният музей на
текстилната индустрия, къщата-музей "Хаджи Димитър", къщата-музей "Сливенски бит",

крепостта "Туида", галерията "Димитър Добрович", къщата "Миркович", зала "Сирак Скитник",
къщата-музей "Добри Чинтулов" и природния парк "Сините камъни".
Кампанията "Стани приятел на Сливен" включва и конкурс за есе на тема: "Аз станах приятел на
Сливен, защото...", конкурс за снимка на тема: "Сливен ме изненада приятно с...", конкурс за
рисунка, картина или плакат на тема: "Ще се върна отново в Сливен, за да видя пак...".
Материалите може да се изпращат през цялата година, но не по-късно от 1 септември 2017 г.
на адрес: гр. Сливен 8800 ул. "Г.С.Раковски" 10, Туристически информационен център.
БТА
Община Перник завърши още две детски площадки
Община Перник завърши изграждането на още две детски площадки в областния град, съобщи
общинският пресцентър. Обектите са заложени в поименния списък на капиталовите разходи
за 2016 г. Площадките се намират в кв. "Могиличе" и централната градска част, и отговарят на
всички изисквания за безопасност. Монтирани са нови съоръжения, поставени са пейки,
кошчета за отпадъци и ограда, както и ударопоглъщаща настилка. До дни ще стане готова за
ползване и последната детска площадка. Така само за една година в Перник са изградени пет
детски площадки и четири спортни, заложени като част от благоустрояването на кварталите,
уточнява пресцентърът.
БТА
В община Тетевен са асфалтирани улици и са ремонтирани детски площадки
През последните месеци община Тетевен е реализирала редица строително-ремонтни
дейности, сред които асфалтиране на улици в града и селата Галата, Български извор, Рибарица
и Гложене. Ремонтни дейности са извършени и на две детски площадки, съобщават от
общинската администрация. Изградените са били и три подпорни стени - в селата Градежница,
Васильово, както и в тетевенско училище. Други две - в село Рибарица, са пред завършване.
Детската площадка в ж.к. "Пеновото" е почти завършена, като досега е направено почистване,
озеленяване, засаждане на декоративни храсти и дървета, поставяне на пейки, подмяна на
амортизирани детски съоръжения за игра и поставянето на нови. Другата площадка, на ул.
"Петко Страшния", също е реновирана и отговаря на нормативните изисквания. От
администрацията допълват, че в края на месеца ще започне и частичното отводняване на ул.
"Даковото", за която общината е кандидатствала с проект по Програмата за развитие на
селските райони. Строително-ремонтните дейности по Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилните жилищни сгради също продължават, като в момента
паралелно се обновяват пет блока.
БТА
Повече от 200 широколистни и иглолистни дръвчета ще бъдат засадени в Ямбол
Повече от 200 широколистни и иглолистни дръвчета ще бъдат засадени в Ямбол по време на
ежегодната есенна залесителна кампания, съобщиха от общината. Кампанията обхваща
централната градска част и жилищните комплекси. На местата, където са премахнати опасни и
болни дървета, ще бъдат засадени фиданки от червенолистна слива, кълбовиден шeстил, туя,
лирово дърво, ела и други. През тази пролет в различни квартали на града бяха засадени 300
нови дръвчета.
БТА

Община Симитли подготвя нов проект за оползотворяване на свободен дебит на минерална
вода
От минералните извори на територията на община Симитли остават 6 литра вода в секунда
свободен дебит и общината подготвя проект за неговото ефективно оползотворяване с искане
за финансиране, съобщиха от общинската управа. Природното благо може да се ползва за
отоплението на общински сгради, училища, детски градини и спортната инфраструктура в
община Симитли. Това е обявил вчера кметът Апостол Апостолов в гр. Сандански на работната
среща на МОСВ за представяне на Националната програма за подпомагане на общините за
ефективно управление на находищата на минерални води на тяхна територия. Целта на
срещата с кметове от района, чийто домакин бе заместник-министърът на околната среда и
водите Атанаска Николова, бе да се представи пилотната програма, финансирана от
Националния доверителен екофонд, която вече започна приема на проекти на 1 ноември, като
срокът за внасяне на предложения от общините е 16 декември т.г., припомнят от общината.
Бюджетът на програмата е 3,5 млн. лева, като кандидатите трябва да представят готови
предпроектни проучвания, технически проекти и бизнес план, доказващ икономическата
целесъобразност на проектите. Програмата е с характер на финансов инструмент и ще се
реализира през 2017 г.
БТА
Деца от град Левски се срещната с момчета от наркокомуна в София
Деца от град Левски се срещната с момчета от наркокомуна в София, съобщи за БТА
общинският пресцентър в гр. Левски. Срещата е преминала под мотото "За наркотиците от
първо лице.Ти решаваш!". В нея са участвали учениците от седми и осми клас на училище
"Максим Горки" в общинския център. Николай и Стефан са разказали за своя живот преди
наркотиците, с наркотиците и днес - без дрога. Според педагогическия съветник в училището
Зоя Личева разказите на момчетата от наркокомуната са били много искрени и емоционални за борбата със себе си и за трудния път да преодолеят зависимостите. От учебното заведение
са благодарни на Николай и Стефан от сдружение "Рето - Надежда" за среща. Педагогическият
съветник Зоя Лечева вярва, че учениците от град Левски са запомнили това, което те им
поръчали момчетата от наркокомуната: "Ако се изправите пред избора да опитам или на не
опитам, си спомнете за нас и за това, което ви разказахме. Изборът е ваш, деца!".
БТА
Нови съоръжения за игри са монтирани в детските градини в община Разлог
В 13-те филиала на детската градина "Радост" в община Разлог са изградени и монтирани нови
люлки, пързалки и пясъчници, съобщи общинският пресцентър. Съоръженията са купени от
община Разлог. "Поетите ангажименти от община Разлог за поставяне на нови детски
съоръжения във всички населени места бяха изпълнени, и то в кратък срок, коментира по този
повод кметът на общината инж. Красимир Герчев. Това може само да ни радва, защото децата
ни ще играят на нови и безопасни уреди", допълва той. Новите съоръжения са разпределени
според броя на децата, групите и площадките в детските градини. Старите железни уреди са
демонтирани. В структурата на ДГ "Радост" и нейните филиали има 37 групи, от които седем
яслени, а за децата се грижи персонал от 150 души, информират от общината.
БТА

Кметът на Враца Калин Каменов откри Международния форум за социална промяна
EMPATHEAST
Кметът на община Враца Калин Каменов официално откри изложбата "Босонога обич", с която
е дадено началото на Международния форум за социална промяна, движена от емпатия,
EMPATHEAST, който ще продължи до 13 ноември в града.
Това съобщиха от общинския пресцентър. "Благодаря на всички млади хора от цялата страна,
решили да обединят своите усилия, свързани с иновациите и интерактивните идеи", е казал
при откриването Калин Каменов, цитиран в съобщението. Той е посочил, че чрез креативните
идеи на младежите от цялата страна може да бъде намерен ключът към успешното развитие
на Северозападния край и на Враца.
Изложбата "Босонога обич", съставено от фотографии и кратки разкази от Милица Джанждова
и Мария Ангелова, представя "приказки" за устойчивата любов на възрастни двойки от селата
Паволче и Челопек, където през това лято се е провела инициативата "Резиденция баба".
Специален гост на културното събитие е била правнучката на баба Илийца, 94-годишната
Тодорка Ангелова от село Челопек.
Международният форум за социална промяна EMPATHEAST продължава с различни събития,
изложби, творчески работилници и дискусии през следващите дни, които ще превърнат Враца
в град на социални иновации, съвременна култура и пространство за нови идеи за развитието
на Северозапада, се посочва в съобщението. Организатор на форума е Фабрика за идеи с
подкрепата на община Враца и други неправителствени организации.
БТА
Кметът на Пловдив Иван Тотев откри нова зона за паркиране
Паркинг за 55 автомобила, павирана улица и изцяло нов тротоар са изградени зад пловдивския
Стоматологичен факултет, като зоната бе открита официално от кмета на града Иван Тотевт и
кмета на район "Централен" Георги Стаменов. Осветлението в подножието на Младежкия хълм
е възстановено, а зоната е изцяло социализирана. Реконструкцията на трите обекта струва 82
000 лева, уточни Стаменов. Заради студентите предвиждаме изграждане и на велостоянки тук,
за да могат младите хора, пък и живеещите в квартала да се придвижват с колела, коментира
Иван Тотев. Новият паркинг и теренът встрани от сградата на факултета осигуряват места за над
100 автомобила, което ще освободи съседните улици от задръстване, каза още Стаменов.
БТА
С 5 милиона лева ще бъде благоустроена градската среда в Свищов
С 5 милиона лева ще бъде благоустроена градската среда в Свищов, средствата са отпуснати от
МРРБ, съобщиха от общинската администрация в крайдунавския град. Безвъзмездната
финансова помощ е по процедурата "Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020 - Свищов". Проектното предложение е за подобряване
на уличната мрежа, тротоарите и междублоковите пространства в ж.к. "Младост". Предвижда
се обособяване на места за паркиране, кътове за отдих и фитнес на открито, нови детски
площадки, подмяна на съоръжения и пейки. С отпуснатите средства ще бъде обновен и парк
"Радост". Там ще бъдат изградени детски площадки за различни възрастови групи, зони за
фитнес и тенис на маса, покрити беседки и зелени пространства. Проектът е със срок за
изпълнение 24 месеца.

ТОПНОВИНИ
Китайци искат да правят индустриален парк в Търговище
Кметът на Търговище д-р Дарин Димитров прие на работно посещение инвестиционен
консултант от втора градска префектура от провинция Анхуей в Китай. Майкъл Чен посети
Община Търговище във връзка с установяване на партньорство за икономическо
сътрудничество. Той отправи покана от името на ръководството на град Чуджоу за
побратимяване, което е първа политическа фаза за установяване на бизнес контакти и
реализиране на китайски инвестиции на територията на Търговище. Консултантът Чен
представи профила на индустрията в Чуджоу, където има заводи на водещи световни
компании в сферата на производството на домакинска техника и различни уреди за бита. Той
акцентира върху желанието на китайските бизнесмени да изнесат производствени мощности в
България. Търговище е сред набелязаните градове, тъй като има утвърдени дългогодишни
контакти с Китай. Близостта на общината до пристанищата в Русе и Варна е сред предимствата,
които също са насочили инвеститорите към района. Чен посочи, че визитата му цели
осигуряване на подкрепа от местната власт за реализиране на съвместни проекти, в които ще
участват и български фирми. Според него в Търговище може да бъде базиран голям
индустриален парк, в които да бъдат изградени заводи за сглобяване на хладилници, печки,
телевизори и други. Предварителните разчети показвали, че продукцията ще бъде с
изключително конкурентни цени за европейския пазар. В същото време ще се осигури заетост
и доходи над средните за страната за жители на града и общината. От китайска страна
разчитали да привлекат български партньори за дистрибуцията на стоките, а Търговище да се
превърне и в своеобразна витрина на китайското производство в сферата на елекроуредите за
дома.
Д-р Димитров посочи, че Община Търговище ще съдейства с всички възможни
механизми на местната власт за привличане на китайските инвеститори. Той се ангажира да
изпрати презентация за Търговище и икономиката му, за да се ориентират предприемачите в
предимствата на града. Беше договорено в близките месеци на място да пристигне делегация,
в която ще участват бизнесмени от Китай. Чуджоу е втората градска префектура от провинция
Анхуей, която отправя покана за сътрудничество с Търговище. Контактите се осъществяват с
подкрепата на генералния консул на България в Шанхай Димитър Абаджиев и екипа му.
ТОПНОВИНИ
Айтос ще има пречиствателна станция за 19 млн. лв.
До края на 2016 г. община Айтос ще има готовност да подпише с МОСВ договор за изграждане
на Пречиствателна станция за отпадъчни води. Безвъзмездната финансова помощ ще е по
Оперативна програма „Околна среда“. Това стана ясно на среща между министъра на околната
среда и водите Ивелина Василева и кмета на Айтос Васил Едрев. Инвестицията е на стойност 19
млн. лв. Това е един от малките ранни проекти и ще се финансира по ОПОС 2014-2020 заедно с
проектите на Приморско, Тутракан, Чирпан и Елхово. За целта са заделени общо 117 млн. лв.
„Тази инфраструктура е важна за всички – не само за опазването на околната среда, но и за
здравето на хората. С толкова трудности се справихме за тези две години – преодоляхме
проблемите след спирането на оперативната програма през 2013 г. Но въпреки трудностите
Айтос ще има пречиствателна станция“, подчерта министър Василева. Община Айтос има
готовност до 20 ноември да обяви тръжните процедури за възлагане на дейностите по
строителството.
ИНВЕСТОР

370 млн. лв. за градско развитие и туризъм са осигурени чрез Фонда на фондовете
В Министерството на регионалното развитие и благоустройството беше подписано финансово
споразумение на стойност близо 370 млн. лева по оперативна програма "Региони в растеж"
между министерството и "Фонд мениджър на финансовите инструменти в България" ЕАД
(Фонд на фондовете) за инвестиции в градска среда и туризъм. Министърът на регионалното
развитие и благоустройството Лиляна Павлова, която присъства на официалната церемония,
заяви, че подписването на днешното споразумение е резултат на много усилия и експертни
дебати, съобщава БТА. "Правим важна стъпка в посока бъдещите финансови инструменти,
свързани с градското развитие, туризма и туристическите атракции с инвестиция от 370 млн.
лева да създадем фондове за градско развитие в партньорства между министерството и фонд
мениджъра на финансовите инструменти", заяви министърът Тя напомни, че в предишния
програмен период пилотно стартира управлението на такива финансови инструменти по
инициативата "Джесика" с 33 млн. евро и два фонда. "В този програмен период вече сме с
крачка напред - във фонда като стартов капитал инвестираме 370 млн. лева, от което се очаква
като добавен ресурс от финансовия сектор минимум половин милиард инвестиции в градското
развитие, туристическа инфраструктура и атракции", каза Павлова. Регионалният министър
напомни, че всяка оперативна програма е задължена да заделя подобен ресурс за този тип
финансови инструменти, които да генерират приходи, работни места, да привличат частния
капитал и да се подкрепят частни инициативи и този капитал да има възвръщаемост и да се
реинвестира. Лиляна Павлова посочи, че сумата във фонда, гарантирана чрез споразумението,
е част от почти 3 млрд. лева инвестиция, която се очаква през Фонда на фондовете, ако се
добавят и останалите оперативни програми - "Конкурентоспособност" и ОПОС. Павлова изрази
надежда от Фонда на фондовете максимално скоро да обявят процедурите , успешно да
изберат фонд мениджърите - един фонд за София и по един за Северна и Южна България.
"Моята мечта е да направим по линия на фонда и аквапарк, и лунапарк, да подкрепим добри
инициативи, които не само променят облика на градовете, но имат възвръщаемост и създават
работни места", каза Павлова. За средствата могат да кандидатстват общини и частни
инвеститори - физически, юридически лица, министерства и църковната общност. Финансовите
посредници не е задължително да са банки. Павлова очаква от следващата година всички
желаещи да могат да кандидатстват по тези фондове. Тя уточни, че когато се говори за
инвестиции в градско развитие, се визират 39 големи градове, но при инвестиции в туризъм и
туристически атракции териториалният обхват е насочен за цялата страна. Председателят на УС
и изпълнителен директор на "Фонд мениджър на финансовите инструменти в България"
Валери Белчев заяви на пресконференция след подписването на финансово споразумение, че
това е еволюция на начина на изразходване на публичните средства. Той допълни, че
разпределението на ресурса по трите фонда ще е - за София - около 30 на сто, а за Северна и
Южна България - по около 35 на сто. Новият подход спрямо "Джесика" е възможност за
съчетаване на финансовия инструмент с безвъзмездната финансова помощ, отбеляза Белчев.
ИНВЕСТОР
Фермерите ще получат около 600 млн. лв. директни плащания през декември
Фермерите ще получат около 600 млн. лв. от директните субсидии за обработваема земя през
декември, съобщи пред БНТ агроминистърът Десислава Танева. Средствата са базовото
плащане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). В предходни години земеделците са
получавали това плащане в края на януари, заяви министърът. Тя съобщи още, че до края на
януари 2017 г. производителите на плодове и зеленчуци трябва да представят документи за
търговската реализация на произведените продукти. Това е задължително условие, за да

получат субсидиите по линия на обвързаната подкрепа през февруари. От 2017 г. ще има
промяна при обвързаната подкрепа – по-висока ставка ще получават малките стопанства до 30
ха, заяви Танева. Тя каза още, че мярка 4.2 за преработка и маркетинг на земеделски продукти
от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 ще бъде отворена в първата
половина на 2017 г. Танева очаква подадените проекти да надвишат в пъти бюджета на
програмата. Вчера в агроминистерството е започнал дебатът с браншовите организации за
промяна на условията за кандидатстване. Направен е анализ след предходния прием по
мярката, при който засега са сключени 133 договора за 177 млн. лв. След като бъде постигнат
консенсус с производителите, ще бъдат направени съответните промени и мярката ще бъде
отворена след одобрение от ЕК. 37,5% от новата програма е предоставен на фермерите по
различни мерки, обобщи министърът. Тя припомни, че се планира догодина да бъде
предложен инструмент за държавна подкрепа за организирането на постоянни фермерски
пазари. „Работим с големите търговски оператори и се надявам още в края на този месец да
обявим програми, които тези оператори ще предложат на българските производители“, каза
още Танева. По думите й целта е да бъдат скъсени веригите за доставка, а потребителят сам ще
избере какъв процент български продукти да потребява.
ИНВЕСТОР
До 1 декември се приемат документи по схемите за подпомагане на млади фермери
Младите стопани трябва да изпълнят изискванията за професионални умения и познания
В срок до 1 декември 2016 г. земеделските стопани, кандидатствали по схемата за специално
плащане за памук Кампания 2016, трябва да предоставят в съответната областна дирекция на
Държавен фонд „Земеделие“ сключен договор за изкупуване на произведената от тях
продукция. Изискването е записано в Наредба 3 за схемите за директни плащания, съобщи
Държавен фонд „Земеделие“. Кандидатите по схемата за млади земеделски стопани, които
заявяват за първи път участие или кандидати, при които има промяна в обстоятелствата, е
необходимо също до 1 декември 2016 г. да предоставят в съответната областна дирекция на
Фонда документи за придобити професионални умения и познания. Съгласно изискването на
Наредба 3 младите стопани представят документи за завършено средно или висше
образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или документи
за икономическо образование със земеделска насоченост. Придобити професионални умения
и познания се доказват и с удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или
свидетелство за получена степен на професионална квалификация в областта на селското
стопанство. Фонд „Земеделие“ напомня на младите земеделски фермери, че документите,
издадени от висши учебни заведения, трябва да бъдат от акредитирани институции.
Предоставените документи за завършен курс трябва да бъдат издадени от лицензирани
центрове за професионално обучение.
ТРУД
Затварят последните сиропиталища в България
Догодина с новия план за деинституализация ще бъдат затворени последните домове „Майка
и дете” и сиропиталища в България. За изграждането на нови социални и здравни центрове са
отделени над 140 млн. лева от европейски програми, съобщи в Монтана министърът на труда и
социалната политика Зорница Русинова. В деня на Свети Мина – покровителя на семейството,
министър Русинова посети Комплекса за социални и здрави услуги в Монтана „Свети Мина” и
се запозна с условията и помощта, която социални работници, медици, педагози и специалисти

оказват на деца с увреждания и в риск и на техните семейства. „Преди време стартирахме осем
пилотни проекта за съвременни медико-социални грижи, единият от които бе в Монтана.
Виждам прекрасни условия и отлични грижи за децата. Планираме да разработим мрежа от
нови социални, здравни и образователни услуги в цялата страна”, каза Русинова. Тя обяви, че в
следващия план за деинституализация през 2017 г. се предвижда да бъдат затворени
останалите 19 дома тип „Майка и дете” у нас и да се развият интегрирани социално-здравни
услуги и домашен патронаж. Така ще се дадат по-добри шансове за развитие на децата с
увреждания и в рискова среда. Ще бъдат разработени 140 нови услуги и ще се даде
възможност за по-добро бъдеще и на 850 деца, които сега живеят в приюти, лишени от
родителски грижи, заяви социалната министърка. Продължава и развитието на приемната
грижа, която е най-близка до семейната. В момента приемни семейства има в 81 общини в
България, където се отглеждат 2300 деца, подчерта Зорница Русинова.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Шумен: С флашмоб „Диабетът не ни спира” ще бъде отбелязан Световният ден на диабета в
града
С флашмоб „Диабетът не ни спира” ще бъде отбелязан Световният ден на диабета в Шумен.
Това съобщиха от общинската администрация. От 11.00 часа в събота, пред ДКТ „Васил
Друмев” хората с диабет ще изразят своята благодарност за загрижеността и подкрепата на
шуменци. Всеки, който пожелае, ще има възможност да си направи безплатни изследвания на
нивата на кръвната глюкоза. Хората, при които има отклонения от нормата, ще бъдат насочени
към специалист за допълнителни изследвания. Специален гост на събитието ще бъде проф. д-р
Виолета Йотова, ендокринолог, д.м.н., УМБАЛ „Света Марина“, Варна. Участниците във
флашмоба ще бъдат облечени в синьо, цветът на надеждата, приет за символ на Световния ден
на диабета. Сградата на театъра и паметникът „Създатели на българската държава“ ще бъдат
оцветени в синьо. Организатори на събитието са Сдружението “За инсулиновите помпи”,
филиалът на МУ – Варна, ДКТ “В. Друмев”, скаутският клуб, клуб “Устни хармоники” към ОДК и
СУ “Сава Доброплодни”. Проявата се осъществява със съдействието на общината. Шумен е
първата община в България, осигурила безплатни консумативи за хората с диабет с инсулинови
помпи. Скаутите на Шумен, припомнят организаторите, първи подеха кампания в подкрепа на
децата с диабет, нуждаещи се от инсулинови помпи. Гражданите на Шумен бяха сред първите,
които положиха подписите си в защита на хората с диабет, много преди Комисията за защита
от дискриминация да се произнесе в полза на пациентите. Медиите в Шумен обърнаха
вниманието на цялата общественост върху проблемите на хората с диабет.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Даниела Керкелова: От 15 ноември започват ученическите игри в общината
От 15 ноември започват ученическите игри в Смолянска община. Това каза за Радио „Фокус” –
Смолян Даниела Керкелова – главен експерт „Спорт” в Община Смолян. Игрите започват с
футболни срещи. За 15 ноември участие са заявили пет отбора във възрастова група 5-7 клас, 5
отбора са и във възрастова група 8-10 клас от 5 училища, а в група 11-12 клас заявките са от 7
училища. Надпреварата ще продължи в рамките на две седмици, а срещите ще се играят на
стадион „Смолян”. „През този месец ще се проведат състезанията и по лека атлетика, като тези
два спорта са изтеглени най-напред, като сме се съобразили и метеорологичните условия, тъй
като те се провеждат на открито”, уточни Керкелова. Останалите спортове, включени в
ученическите игри са тенис на маса, баскетбол, волейбол, шах и бадминтон и те ще се проведат
в закритите спортни бази на общината и те ще бъдат през месеците декември и януари. „По

новите правила от Министерството на младежта и спорта, до 4 февруари трябва да приключи
общинския кръг и ще се опитаме да спазим този срок”, каза Керкелова и допълни, че през
месец декември ще се проведе и традиционната анкета на Община Смолян за Спортист и
треньор на годината.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Кирил Котев, кмет на Община Сандански: Започва санирането на първите шест блока в града
по Националната програма за енергийна ефективност
Започва санирането на първите шест блока по Националната програма за енергийна
ефективност. Това каза за Радио „Фокус” - Пирин Кирил Котев, кмет на Община Сандански. „С
пари от Европейския съюз ще се санират 15 кооперации в града“, каза Котев. По думите му по
националната програма за енергийна ефективност от 30 блока, отговарящи на изискванията, за
6 вече има направени енергийни обследвания и в началото на следващата година се очаква да
бъдат пуснати поръчките за строително–монтажните работи. „За 21 блока в момента се
подготвят документи, имаме одобрение и ще пускаме поръчките за енергийно обследване“,
каза Котев.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Сливен: Общината предприе мерки за пропаднали участъци по булевард „Панайот Хитов“
Община Сливен още преди две седмици е предприела своевременни мерки по обезопасяване
на пропадане на участък от пътя по булевард „Панайот Хитов“, съобщиха от пресцентъра на
Община Сливен. Зам.-кметът по строителството Стефан Кондузов допълва, че за друго
пропадане е уведомено ВиК. Единият участък се намира до паметника на Панайот Хитов, в
дясното платно по посока Карандила, на около метър разстояние от тротоара. Най-вероятната
причина за дупката е изнасяне на земни маси под асфалта заради наличието на стари септични
ями. От тогава ежедневно се извършва засипване с пръст. По мнение на специалистите
засипването ще продължи до момента, в който пропадането приключи и се запълни
пространството под леглото на пътя. Едва тогава ще се извърши асфалтиране. На обекта са
поставени обозначителни знаци. Извършва се постоянен съвместен контрол с районното
управление на полицията. „Това пропадане не е единичен случай за Сливен, тъй като се дължи
на наличието на стари септични ями и кладенци, каквито има из цялата територия града,
особено в старите квартали“, каза инж. Снежана Кънева – началник отдел „Сигурност и
управление при кризи“. В кварталите „Клуцохор“ и „Комлука“ случаите са чести. „През
последните два месеца се регистрират средно по четири пропадания месечно. Общинска
администрация е наясно, че е необходимо да бъде направена хидрогеоложка картина, но
изследванията са много скъпи и реагираме според указанията на специалистите“, каза Кънева.
По същия булевард, около магазин „Мерканто“, също е регистрирано пропадане, получено
вследствие на извършване на аварийни ремонти по водопреносната мрежа. Сигнал е подаден
на дежурния във Вик. Ще бъдат предприети мерки по възстановяване. Общинска
администрация призовава гражданите към разбиране и търпение.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Пазарджик: В община Белово ще се проведат ехографски прегледи за рак на гърдата
В община Белово ще се проведат ехографски прегледи за рак на гърдата, съобщиха от
пресцентъра на Общината. Прегледите за ранна диагностика на заболяването ще се проведат
на 18 ноември по предварителен график. Ехографът ще бъде в кметството на село Момина

Клисура в 09.00 часа, в кметството на село Мененкьово в 11.00 часа и в читалището в Белово от
13.00 часа. От Общината уточняват, че таксата за ехография е 10.00 лева.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Бургас: Кметът Димитър Николов и министър Ивелина Василева ще открият обновената
сграда на СУ „Епископ Константин Преславски“ в ж.к. „Славейков“
От 11.00 часа министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на Бургас
Димитър Николов ще открият обновената сграда на СУ „Епископ Константин Преславски“ в ж.к.
„Славейков“. Това съобщиха от пресцентъра на Община Бургас. Ремонтът е извършен с
финансиране от Националния доверителен екофонд /НДЕФ/. Веднага след като разгледат
сградата гостите ще присъстват на открит урок по екология, който ще се състои на 1 ет., в стаята
на III „А“ клас.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Добрич: Общината e изработила проект за пълна консервация и реставрация на родната
къща на Адриана Будевска
Общината e изработила проект за пълна консервация и реставрация на родната къща на
Адриана Будевска. Това съобщи зам.-кметът „Хуманитарни дейности“ д-р Емилия Баева,
предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Родната къща на известната българска
актриса е със статут „недвижима културна ценност с национално значение“. Д-р Баева съобщи,
че проектът е депозиран за одобрение и през следващата година Общината ще търси
финансови средства за неговата реализация. В сферата на културния живот на града сред
новостите тази година е сформираният Обществен съвет по култура“. „Моята искрена надежда
е, че той ще се превърне в една форма за обществен дебат по проблемите на културата, за да
участват гражданите в управлението на културните процеси“, сподели д-р Баева. Тя отбеляза
също, че за първи път този кметски екип използва един от обществените форуми за
популяризиране на културния календар на Общината. През тази година в рамките на работата
в Дирекция „Хуманитарни дейности“ е са направени частична консервация и реставрация на
входните помещения и параклиса-костница на Военно гробище – музей и в сградата на
Художествената галерия, която също е със статут „недвижима културна ценност с национално
значение“.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Кметът на София Йорданка Фандъкова: София все повече се утвърждава като много добра
туристическа дестинация в сферата на културата
Представянето на София като много добра туристическа дестинация в сферата на културата все
повече се утвърждава, благодарение на инвестициите. Нашата политика е ясна - разкриване и
експониране на културно-историческото наследство и неговото запазване. Това каза кметът на
София Йорданка Фандъкова по време на проверка на реставрационните дейности на Западната
порта на Сердика, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Тази година продължиха
проучванията на площад „Св. Неделя“ , главният архитект има задача да приготви процедура,
за да може да се започне с проектирането на площада и експониране на културноисторическото наследство“, посочи тя. „Надявам се още следващата година да започне
проучване на градинката пред хотел „Рила“, където по мнение на археолозите се очаква да
бъдат разкрити много интересни обекти“, коментира Йорданка Фандъкова. Тя уточни, че в
момента се разработва проекта за бюджет на Столична община за следващата година. „Имаме

механизъм, в рамките на програма „Култура“ с трайни инвестиции в системата на културноисторическото наследство. И следващата година програма „Култура“ ще запази бюджета си“,
поясни кметът. „Много важни проекти, които прочуваме остават Западната порта, която трябва
да бъде готова следващата пролет. Надявам се да можем да получим финансиране и за
неолитното селище Слатина“, обясни Йорданка Фандъкова. „София е много богата и има
огромно културно-историческо наследство. Един от най-старите европейски градове и със
сигурност един от най-старите, които в момента са столици“, заяви тя.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Бургас: Кметът Димитър Николов инспектира обновената сграда на СУ „Епископ Константин
Преславски“ в ж.к. „Славейков“
Кметът на Община Бургас Димитър Николов, министърът на околната среда и водите Ивелина
Василева и зам.-кмета по образование в Община Бургас Йорданска Ананиева инспектираха
обновената сграда на СУ „Епископ Константин Преславски“ в ж.к. „Славейков“, предаде
репортер на Радио „Фокус” – Бургас. Министър Василева и Йорданка Ананиева присъстваха на
открит урок по екология в часа на трети „а“ клас. Ремонтът на учебното заведение е извършен с
финансиране от Националния доверителен екофонд /НДЕФ/. Извършена е цялостна подмяна
на дограма, поставена е топло и хидроизолация. СУ "Епископ К. Преславски" е основано през
1976 г., а такъв мащабен ремонт му се прави за първи път. В него се обучават близо 500
ученици. В сградата се поставя топлинна изолация по външните стени и покрива. Старата
дограма се подменя с енергоспестяващи профили. Ефективността на отоплителната система е
повишена чрез поставянето на изолация на топлопроводите и радиаторите. Монтирана е
автоматизирана система за управление на отоплението и снабдяването с битова вода.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Румен Пехливанов, кмет на Рудозем: Все още нямаме маркирани основни моменти за
проектобюджета за 2017 година
Община Рудозем все още няма маркирани основни моменти за проектобюджета за 2017
година. Това каза Радио „Фокус” – Смолян кметът на общината Румен Пехливанов. Той добави,
че през 2017 година ще са необходими малко повече средства най-вече в сферата на
образованието. „Надяваме се новите единни разходни стандарти да бъдат в повишен размер и
другото много важно нещо е да видим дали ще има изменение в единните стандартни разходи
за издръжката в общинските администрации – държавни дейности”, каза още Пехливанов и
добави, че от 2010 година стандартът не е променян, а минималната заплата е повишена,
разходите също се повишават и ако няма нарастване на единния разходен стандарт, това ще
доведе до дефицити. „Това е въпрос, който винаги съм го поставял, няма как някой да взема
решения, с които променя основни параметри и ни кара да харчим повече пари. Повишава се
минималната заплата и праговете, съответно се повишава заплатата на работещите и няма как
това да стане с толкова пари, колкото са били и през 2010 година”, коментира Румен
Пехливанов.
БТА
Община Шумен прави ново проучване на качеството на минералната вода в с. Мараш
Община Шумен прави ново геоложко и балнеоложко проучване на мине ралната вода в с.
Мараш. Общинската администрация се нуждае от съвременно проучване на минералния извор
в селото, който не се използва от години. Това каза пред репортер на БТА заместник- кметът по

социална политика и здравеопазване на община Шумен д-р Светлана Маркова, след участието
си в информационна среща в Областната администрация. На нея заместник-министърът на
околната среда и водите Атанаска Николова и Камелия Георгиева - изпълнителен директор на
Националния доверителен екофонд представиха изискванията и възможностите за
кандидатстване по Националната програма "Минерални води" пред представители на общини,
попадащи в обхвата на Басейновата дирекция "Черноморски район", на територията на които
се разкриват находища на минерални води. Още от понеделник ще започнем усилена работа,
за да може да се възползваме от финансирането по националната програма за подпомагане на
общините за разработване на минерални извори, уточни Маркова. Атанаска Николова
отбеляза на информационната среща среща , че България е на второ място по богатство на
ресурси на минерална вода в Европа, но се използват само 20 процента от минералните
извори. На срещата бе съобщено още, че бюджетът на програмата е 3,5 млн. лева. По нея ще
се финансира подмяна, изграждане или разширяване на инфраструктурата за пренос или
подаване на минералните води до ползватели. Срокът за внасяне на предложения е 16
декември т.г.
БТА
Светлините на коледната елха в Ловеч ще бъдат запалени на 6 декември
Светлините на коледната елха в Ловеч тържествено ще грейнат на 6 декември /вторник/ пред
Ловчанско читалище "Наука-1870 г.", съобщи кметът Корнелия Маринова. Празничната
програма ще започне в 17.30 часа пред катедрален храм "Св. Св. Кирил и Методий". В нея ще
участват децата от Вокална група "Сладкопойна чучулига", Балет "Ралица", Детски танцов
състав "Елит" към НЧ "Зорница 2010 - Нено Щрегарски", Детски танцов състав при ЦПЛР - ОДК и
актьорите от кукления театър при Ловчанско читалище "Наука-1870 г." На тържеството ще
бъдат връчени наградите на участниците в конкурса за украса на коледна елха от ловешките
училища, който ще се състои същия ден пред катедралния х рам "Св. Св. Кирил и Методий",
преди концертната програма. В празничната надпревара могат да участват отбори от
училищата, включващи ученици от 1 до 4 клас. Община Ловеч осигурява коледното дръвче.
Отборите сами подготвят своята украса и аранжират елхата. Същата вечер в Драматичния
театър ще има концерт на групата "Мастило". Билети вече се продават в Туристически
информационен център - Ловеч, на покрития мост. Празничната вечер ще завърши със заря над
града.
БТА
Нови 27 сгради в община Момчилград са с документи за саниране
Общо 27 сгради в община Момчилград са с документи за финансиране през новия етап на
Националната програма за енергийна ефективност, съобщиха от общинската администрация.
От там уточниха, че в рамките на първия етап на програмата в общината се обновяват 12 от 14
допустими сгради, като първите блокове се очаква да бъдат завършени до края на месеца.
Документите на новите 27 сгради вече са изпратени в Българската банка за развитие, която
финансира проектите. Други 5 сдружения на собственици са се регистрирали в общината и
чакат придвижване на документите. От администрацията уточниха, че над 73 са общо сградите,
които отговарят на изискванията на новия етап от програмата. В него могат да участват
стопаните на сгради с над шест апартамента.
ТОПНОВИНИ

Община Плевен събори опасни постройки в бившето гето Балаклия
Общо девет опасни за обитаване сгради в Плевен бяха съборени тази седмица, съобщи
пресцентърът на общината.Осем от постройките сана ул. „Рибарица” и една на ул. „Вардар” №
30. Те са освидетелствани от комисия експерти в местната администрация като негодни за
живеене. Изпълнител на дейностите е „Нитов инженеринг” ЕООД - Плевен. Фирмата беше
избрана след проведена обществена поръчка с предмет „Премахване на отчуждени и вредни в
санитарно-хигиенно отношение сгради, общинска собственост”. Превърнатият в гето район
около чешма Балаклия, станал печално известен с натрупаното сметище, горенето на гуми,
избуялата растителност, самонастанили се в опасни сгради, среднощен шум, вече е разчистен.
В края на летния сезон бяха премахнати и две общински сгради на ул. „Сан Стефано”, за чиито
наематели бяха осигурени жилища на други адреси.
ТОПНОВИНИ
Санират девет жилищни сгради в Поморие
Девет жилищни сгради в Поморие – малки блокове, с до 36 апартамента, ще бъдат санирани,
съобщиха от местната Община. Финансирането се осигурява безвъзмездно от Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014 - 2020. Вече са подписани договорите със сдруженията на
собствениците и са извършени енергийните обследвания на сградите . Изготвени са
техническите им паспорти и предстои стартиране на процедурите за избор на изпълнител на
строително-ремонтните дейности. Предвидените по проекта мерки за енергийна ефективност
ще се изпълняват въз основа на обследванията за енергийна ефективност, като целта е
постигане на нормативно изискваните нива на енергийна ефективност – най-малко клас на
енергопотребление „С“. Със средствата по оперативната програма ще бъде сменена дограмата,
ще се положи топлоизолация на фасадните части, осветлението ще се смени с
енергоспестяващо и ще бъдат ремонтирани покривите на всички одобрени сгради.
ТОПНОВИНИ
Увеличение на парите по проекта „Подкрепи ме” поиска Община Добрич
За допълнително финансиране по проект „Подкрепи ме“ настоява Община Добрич.
Нарастващата необходимост от социални услуги и невъзможността да отговорим на реалните
потребности на всички нуждаещи се ме задължи да настоявам за това, обясни в профила си
във фейсбук кметът Йордан Йорданов. Писмо с това искане е изпратено до ръководителя на
Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Финансовата рамка на проекта
позволи да бъдат одобрени 104 лица . Към момента в резервите са включени 35 двойки лица
за личен асистент и 30 лица за социален асистент и домашен помощник. „След изтичане срока
за подаване на документи в Общината продължават да идват лица, които желаят да бъдат
включени. Отпусканите средства по проекта са единствено за заплати на наетите в полза на
нуждаещите се”, посочва кметът. Той припомня, че Общината със свои средства осигурява
всички консумативи. Надяваме се на положителен отговор, за да изпълним в по-голяма степен
социалната функция на проекта, допълва още кметът.

