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АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Правителството предостави допълнителни средства за модернизиране на лечебни заведения
и за общински инфраструктурни проекти
Министерският съвет одобри допълнителни разходи и трансфери в размер на 57,116 млн. лева,
съобщиха от правителствената информационна служба. От тях 38 млн. лв. се предоставят по
бюджета на Министерския съвет и Министерството на отбраната за модернизиране на лечебни
заведения. Предвижда се да се отпуснат допълнителни средства в размер на 8 млн. лв. по
бюджета на МРРБ за 2016 г. за финансиране на част от четирилентова главна пътна артерия на
Враца. Разчетени са и 9,629 млн. лв. за общински инфраструктурни проекти.
За награди на спортисти за постигнати призови класирания на летните олимпийски игри в Рио
де Жанейро през 2016 г. и на европейски и световни първенства са одобрени 1,297 млн. лв.
допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта.
Разходите са за сметка на предвидени средства и за сметка на преструктуриране на разходи по
централния бюджет за 2016 година.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Министър Лиляна Павлова: Кохезионната политика след 2020 година ще се реализира на
основата на финансовия инженеринг
Кохезионна политика ще има и след 2020 година, но тя вече няма да се провежда на принципа
на безвъзмездното финансиране, а чрез финансовите инструменти. Това коментира
министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на
събитие, с което беше отбелязано успешното инвестиране на средствата от Фонда за устойчиво
градско развитие на София, съобщиха от пресцентъра на Министерство на регионалното
развитие и благоустройството. Тя подчерта, че е свършена много работа, но оттук нататък
основата ще бъдат фондове от типа на действалия през периода 2007 - 2013 у нас JESSICA.
Тя напомни, че в предишния програмен период пилотно стартира управлението на такива
финансови инструменти по инициативата с 33 млн. евро, вложени в два фонда за устойчиво
градско развитие на седемте най-големи градове у нас, чрез които са реализирани множество
проекти и допълни, че благодарение на привлечения ресурс тези средства бяха утроени.
Вече можем да се похвалим с реализирани инициативи за близо 80 млн. лв. само в столицата,
като предоставеното от Фонда за устойчиво градско развитие на София финансиране е в
размер на почти 50 млн. лв., от които над 24 млн. лв. са средства от Оперативна програма
„Регионално развитие“ 2007 - 2013 г. по линия на инициативата JESSICA. Изпълнени са общо 13
устойчиви градски проекта, разположени на територията на Столична община, във всички
сектори на икономиката – градска среда и икономически дейности, образователна, културна и
спортна инфраструктура, здравна инфраструктура.
„В този период са осигурени 370 млн. лв. за инвестиции чрез фондове за градско развитие.
Това е огромна инвестиция и важна стъпка за облагородяване на регионите в България", заяви
министърът, като призова присъстващите да кандидатстват и бъдат все по-активни.

Тя изказа своите благодарности и към ръководството на Фонд ФЛАГ, който подкрепя всички
общини в страната при работата им по оперативните програми и тези за трансгранично
сътрудничество от години.
„Убедена съм, че с работата, която свърши целият екип, направи нещо много важно, не само за
тези проекти, но и като цяло за България“, каза министър Павлова, като допълни, че
създаването на Фонда за устойчиво градско развитие на София и този за останалите 6 големи
градове са допринесли за по-бързото стартиране на работата по проектите, които ще се
реализират чрез финансови инструменти през настоящия програмен период.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Смолян: Община Чепеларе работи по българо-гръцки проект и изработва постерминал с
целия туристически продукт, който предлага
Община Чепеларе работи по българо-гръцки проект и изработва постерминал с целия
туристически продукт, който предлага. Качваме информацията в интернет, откъдето туристите
могат да се информират за всичко. Това каза за Радио „Фокус” – Смолян Съби Маданков,
председател на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите в Чепеларска община. Той обясни, че
проектът включва изработването на терминали за резервация и информация, като от българска
страна са включени Чепеларе, Пампорово, Рудозем и Хасково, а от гръцка страна - Комотини,
Александруполис и Ксанти. В общия туристически продукт през лятото се предлага
комбинирана почивка на планина от българска страна и на море от гръцка страна. Маданков
поясни, че дори и през това лято са предлагали такава услуга за почиващите в Чепеларе. През
деня посещават плажа на Бяло море в Северна Гърция, а вечерта се прибират да нощуват в
Чепеларе. През зимата ще очакват пък и гръцки туристи, любители на белите спортове да
почиват в Чепеларе. Маданков каза още, че в община Чепеларе има вече направени доста
резервации за декемврийските празници. Най-много са за Нова година – на 80% легловата база
в общината вече е резервирана.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Община Сандански получава държавен имот за регулиране на движението в града
Община Сандански получи за административни и служебни цели държавен имот от 20 дка, с
построените в него десет сгради. Досега той е бил собственост на Министерството на
отбраната, но е с отпаднала необходимост.Това съобщиха от правителствената
информационна служба. Теренът се намира в общинския град и ще бъде използван за офис на
бъдещите общински звена по управление на синя зона, пътно и улично поддържане, център за
видеонаблюдение и др. Предвижда се изграждането на буферен паркинг за гости на града,
вкл. за автобуси, паркинг за репатрирани автомобили, служебни автобуси и автомобили на
общината, на зарядна станция за автомобили с електрическо задвижване. Ще бъде обособена
и паркова зона с две многофункционални спортни площадки.
В управление на болница „Лозенец” беше предоставена обособена част от сградата на бул.
„Александър Стамболийски” №82 в София, която досега е ползвана за нуждите на СУ „Св.
Климент Охридски”. Промяната е поискана със съвместно писмо от директора на болницата и
ректора на университета. След преустройство и обзавеждане на сградата залите и
лабораториите ще се използват за обучение по предклиничните дисциплини на студентите от
Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

Правителството възложи на ректора на Медицинския университет – Пловдив, да сключи
договор за покупка на имот в полза на държавата. Теренът ще бъде предоставен безвъзмездно
за управление на висшето учебно заведение. Той представлява терен от 1,9 дка, заедно с
построените в него три сгради, и се намира на ул. „Любен Каравелов“ №26 в Пловдив. Ще се
използва за учебната и научната дейност на университета. Пазарната стойност е определена от
независим оценител и се заплаща изцяло от бюджета на висшето училище.
Поради отпаднала нужда за Военномедицинска академия – София, правителството отне
правото на управление на имот – публична държавна собственост, и го предостави на
Министерството на отбраната. Имотът се намира в местността „Малкото езеро“ край Поморие
и представлява терен с площ от 11,9 дка и построени в него 15 сгради. Със същото решение
имотът е обявен за частна държавна собственост и е разпоредено внасянето му като непарична
вноска в капитала на МБПЛР „ВИТА“ ЕООД – Велинград. Предметът на дейност на дружеството
е рехабилитация, лечение и профилактика на заболявания на опорно-двигателната,
периферната нервна и дихателната системи. Правата на държавата в него се упражняват от
министъра на отбраната.
Правителството промени от публична в частна държавна собственост статутът на четири имота
с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и Българската армия. Решението
позволява с тях да се извършват разпоредителни действия – продажба чрез търг, съгласно
Закона за държавна собственост. Единият имот се намира в столичния район „Оборище“ и
представлява терен от 20 дка със застроени седем сгради. Останалите три са в землището на с.
Голямо Ново, община Търговище, и са обща площ от 214 дка
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Сливен: По проект на Общината ще се модернизира автобусния парк в града
С 27 нови автобуса ще бъде обновен автобусният парк на общинската фирма „Пътнически
превози”. Това ще стане по проект „Интегриран градски транспорт на град Сливен“, обяви
кметът на Сливен Стефан Радев, предаде репортер на Радио „Фокус” - Сливен. „Проектът, който
заварихме за интегриран градски транспорт, предвиждаше 22 автобуса. Малките бяха до 30
места. След като преработихме проекта, за същата сума, предвиждаме да закупим 27 автобуса,
като малките от тях са до 40 места. Параметрите на автобусите също са по-добри”, коментира
Радев. В проекта е заложено автобусите да бъдат с дизелови двигатели, емисионен клас ЕВРО
6. С реализацията му ще бъдат внедрени интегрирани информационни системи за продажба на
билети и таксуване на гражданите, както и такава, която ще показва в реално време
движението на автобусите от градския транспорт. Включено е още изграждане на осем нови и
обновяване на над 140 спирки с мерки за достъпност и указателни табели, 40 нови спиркови
навеси, шест електронни информационни табла с информация за трафика в реално време на
възлови спирки, обновяване и оборудване на ремонтната база на превозвача и изграждане на
нова автомивка, както и изграждане на вело-мрежа в Сливен чрез ремонтиране на
съществуващи и изграждане на 5 км. нови велоалеи и велостоянки. Кметът смята, че този
проект ще даде възможност да се даде тласък и на велосипедния транспорт. Сумата на
проекта, който е част от Инвестиционната програма на Община Сливен, е за около 15 млн.
лева. Апликационната му форма вече е подадена и се очаква доклад с оценка на проектното
предложение.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“

Велико Търново: Градът е с най-добро представяне на пазара на труда в Северна България
според изследване на ИПИ
Велико Търново е с най-добро представяне на пазара на труда в Северна България за втора
поредна година. В дванадесет поредни тримесечия расте броят на заетите в старопрестолния
град и общината, а оттам и в областта. Единствено област Варна е с подобни показатели на
север от Стара планина. Данните са от ново изследване на експерти от Института за пазарна
икономика. Това съобщиха от пресцентъра наОбщина Велико Търново.
Към настоящия момент реалният дял на незаетите във Велико Търново и общината е под 3,5%.
На областно ниво безработицата е около 7%. Регионът се нарежда на челните места в страната
по трудова заетост на населението. Тенденцията започна още през миналата година, когато
най-големият според статистиката ръст на заетостта в България е именно във Велико Търново.
Според проучването икономиката в старопрестолния град и региона се възражда относително
бързо от кризата, като брутният вътрешен продукт на глава от населението вече е надхвърлил
предкризисните нива. От неправителствената организация излизат със заключението, че
Старата столица е сред малкото градове в България, които най-бързо се възстановяват от
икономическата криза.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Сливен: Общината ще обучава 80 трайно безработни младежи по проект
Община Сливен ще обучава 80 трайно безработни младежи по проект, съобщиха от
пресцентъра на общината. Продължава изпълнението на проект „Устойчиво интегриране на
младите хора от община Сливен на пазара на труда, които са в риск от социално изключване”.
Основната му цел е да идентифицира и мотивира неактивни лица от 18 до 29-годишна възраст
за активно включване в обучение или реално участие на пазара на труда. Проектът предоставя
възможности за обучение на 80 младежи, както и придобиването на професионални умения и
квалификация по професията „работник в озеленяването” и част от професията „помощник в
строителството”. Община Сливен, като бенефициент, се ангажира с наемането на 60 от
обучените лица за период до 6 месеца. „Всички младежи от периода на обучение ще получават
стипендия”, съобщи ръководителят на проекта Донка Славова, главен експерт в общината. При
представянето на проекта взеха участие заместник-кметът по хуманитарните дейности Пепа
Чиликова, зам.-кметът по икономическо развитие и евроинтеграция Стоян Марков, Стамо
Йовчев от Бизнес центъра, партньорите от Соник Старт, както и обучители по професиите и
експерти от община Сливен. „Надявам се да дадем възможност на една категория млади хора,
които не са имали възможност нито да бъдат в образователната система, нито са имали заетост
през последните месеци. На една част от тях община Сливен ще предостави работа в рамките
на 6 месеца. Това е възможност отново да осигурим работни места, дори и за такава група, на
която й липсва квалификация. Този проект ще допринесе за нашия по-добър изглед на града,
тъй като младежите ще бъдат обучавани за озеленители и строителни работници така и за
самите хора да получат квалификация, която да им помогне да си намерят работа и понататък”, посочи заместник-кметът по хуманитарните дейности Пепа Чиликова. Икономически
неактивните младежи могат да бъдат целева група, само ако за период от минимум 4 месеца
преди включването са били извън заетост, извън образователната система, както и ако не са
били регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ през предходните 12 месеца (условията са
кумулативни). Парнтньорите от Соник старт провеждат по населени места дискусии с младежи
и разясняват целите на проекта. Вече са попълнени 81 анкетни карти, но не всички от
желаещите отговарят на условията за участие в обучението, защото част от тях са регистрирани

като безработни в Бюрото по труда. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси” 2014-2020 г., приоритетна ос 1, процедура „Активни”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Инициатива за младежка заетост. Бенефициент на проекта е Община
Сливен, в партньорство със Сдружение „Бизнес Център /Бизнес Инкубатор - Сливен",
Сдружение „Национална мрежа за бизнес развитие” и „Соник Старт” ООД. Безвъзмездната
финансова помощ е на стойност 365 292, 34 лв., съгласно договор BG05M9OP001-1.002-0080C01. Проектът започна на 01.08.2016 г. и е със срок на изпълнение 16 месеца.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Стара Загора: Кметът на Казанлък Галина Стоянова получи наградата „Туризъм, култура,
фестивали и традиции - 2016“ за „Голяма община“
В конкурса „Кмет на годината 2016“ община Казанлък спечели националния онлайн вот за
кмет, който успешно превръща града си в емблема на атрактивни туристически дестинации и
фестивали. Това съобщиха от пресцентъра на Община Казанлък. От името на кмета на
Общината Галина Стоянова приза получи началникът на кабинета на кмета Сребра Касева:
„Благодаря на правителството, защото помощта, която ни оказаха бе незаменима и ни даде
възможност да вървим напред. Използвам възможността да благодаря на организаторите и да
поканя всички на Празника на тракийските царе”, заяви началникът на кабинета на кмета на
Казанлък Сребра Касева.
Наградата връчи директорът на Националния исторически музей проф. Божидар Димитров: „За
мен е голяма чест и радост да наградя хората, които на дело изпълняват идеите ни от преди 15
години, които трябва да възстановят своите ценности и правят всичко да популяризират
историята!“, обяви той. В рекордната по туристически посещения 2016 г. освен Казанлък,
победители в категорията „Туризъм, култура, фестивали и традиции“ са Смолян и Тутракан.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Стара Загора: Кметът Живко Тодоров бе удостоен с награда за младежки политики и спорт
Кметът на Стара Загора Живко Тодоров е победител в категория „Спорт и младежки политики”
в конкурса „Кмет на годината”, съобщиха от пресцентъра на Община Стара Загора.
Спортната легенда Йордан Йовчев връчи грамотите на кметовете отличници в категорията. Той
обяви имената на победителите по време на церемонията „Кмет на годината“ в София. След
оспорван онлайн вот хората дадоха тежката си дума за създаването на модерни младежки
политики, спортни съоръжения и грижа за здравето на подрастващите.Наградата за голяма
община се присъжда на кмета на Стара Загора Живко Тодоров.
„Вярваме, че спортът възпитава едно здраво и силно поколение, което може да постигне
много. Благодаря за организаторите и на всички, които харесват и обичат Стара Загора.
Развиваме всички спортни клубове, забелязаха ни от Европа, точно в този момент в
Европейския парламент получаваме награда за Европейски град на спорта“, обяви Йордан
Николов, зам.-кмет на Стара Загора, който прие наградата от името на кмета.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Стара Загора: Общината участва в Националната кампания „Право на зрение“
Повече от 300 жители на Стара Загора и региона участваха през тази година в организираните
информационни беседи и безплатен скрининг в рамките на Националната кампания „Право на

зрение“. Това съобщиха от пресцентъра на Община Стара Загора. Тя е организирана от
Националната пациентска организация и Института за здравно образование, с подкрепата на
Българско дружество по офталмология и Община Стара Загора.
Целта на кампанията, фокусирана върху двете най-значими очни заболявания – глаукома и
катаракта, е предотвратяване на слепотата чрез информираност на пациентите и навременни
прегледи. Тя е насочена към хората около и над 50-годишна възраст, които попадат в рисковата
група Докато при катарактата зрението може да се възстанови, при глаукомата загубата му е
необратима.
През 2015 г. направеният в рамките на кампанията очен скрининг на близо 1 000 души, на
възраст над 55 години, от различни краища на страната, откри при половината от тях наличие
на очно перде. Бяха установени и случаи на глаукома, за които хората дори не са подозирали.
На 18 ноември от 13.00 часа в зала 2 на Община Стара Загора ще се проведе пресконференция
за отчитане на резултатите от кампанията. На нея ще бъдат изнесени данни за откриваемостта
на двете заболявания сред жителите на региона, преминали през скрининг, проведените
информационни беседи и др.
В пресконференцията ще участват представители на Община Стара Загора, РЗИ и водещи
офталмолози, участници в кампанията.
По данни на СЗО в целия свят има 37 милиони слепи и 161 милиона души с влошено зрение. На
всеки пет секунди в света ослепява по един възрастен човек, а всяка минута – едно дете. Три
четвърти от тези случаи са лечими или предотвратими. По данни на СЗО, ако не се вземат
мерки, към 2020 г. числото на слепите в света ще се удвои и ще достигне до 75 милиона души.
Медиците бият тревога – ако допреди години възрастовият праг на катарактата бяха 60 години,
сега той е паднал до 40 г. В програма „Право на зрение 2020“ членуват международни
браншови офталмолозични съюзи, пациентски и лекарски организации, НПО. Те организират
семинари, тренинги, информационни кампании, безплатни скрининги и др.
У нас в рамките на програмата „Право на зрение 2020“ офталмолози от цяла България
стартираха кампания „Не се страхувайте от катаракта“. Тя започна през 2011 г. с мащабни
безплатни скрининги в различни градове, сред които София, Пловдив, Плевен, Варна, Бургас,
Видин, Враца, Русе и др. През 2014 г. към инициативата на лекарите се присъедини Пациентска
организация „Глаукома“ и насочи вниманието на обществото и към това социално значимо
заболяване. Същата година, както и през 2015 г. в Плевен, София, Пловдив, Хасково и др. бяха
проведени информационни събития „Право на зрение“.
БТА
Община Червен бряг е внесла проекти, по които ще получи 23 млн. лв. евроинвестиции
Община Червен бряг е разработила и внесла за одобрение проекти, по които да влязат
европейски инвестиции за над 23 милиона лева. Това съобщи в пресклуба на БТА инж. Данаил
Вълов - кмет на община Червен бряг. Днес той направи отчет за първата година на своето
управление. По думите му тя е успешна, защото общинското ръководство изпълнява
програмата си за решаване на основните проблеми - безработицата и недостига на инвестиции
за пътна инфраструктура. През последните два месеца нивото на безработицата е 23 на сто.
Общината е успяла да изпълни проект и да осигури работа на 100 млади хора до 29-годишна
възраст, а по друг проект дава шанс за образование, квалификация и трудова заетост на още

десетки младежи. Подкрепила е хората в неравностойно положение и възрастното население.
Около 80 пенсионери са включени в проект за дистанционен контрол и обслужване, 300 са
обгрижвани по домовете от Социалния патронаж. Очаква одобрение внесения от общината
втори социален проект за още 50 нуждаещи се стари хора. В инициативата "Топъл обяд" вече
са обхвани 600 крайно бедни хора - 100 от тях са в Червен бряг, а останалите - в селата.
За изграждане на инфраструктурата в общината инж. Вълов посочи, че разчитат основно на
средства по европейски програми, но част от тях се бавят по причини извън общината. Той
съобщи добри новини от икономиката на града - до края на годината влизат в експлоатация
две нови мощности, чрез които се разкриват над 300 работни места.
БТА
Проект за здравна и образователна интеграция на ромите започва в кв. "Столипиново" и в
Куклен
Проект за здравна и образователна интеграция на ромите започва в квартал "Столипиново" в
Пловдив и в Куклен, съобщиха от пресцентъра на общината. Проектът "Всички заедно - за подобро образование и здраве" е на стойност 1 077 495 лева и е по "Програма за насърчаване на
социалното включване на ромите и другите уязвими групи" на Българско-швейцарска програма
за сътрудничество. Община Пловдив ще осигури съфинансиране по проекта в размер 10
процента или 43 633 лева. Той има за цел образователната и здравна интеграция на ромите и
други уязвими групи, живеещи в кв. "Столипиново" в Пловдив, както и в град Куклен.
Като част от проектните дейности е планирано строителството на Здравен център към ДКЦ
"Изток" с пет медицински кабинета, а също и изграждането на Образователен център в двора
на училищата "Найден Геров" и "Кирил Нектариев" в кв. "Столипиново". В сградата на
Образователния център ще се организират разнообразни извънкласни дейности, които имат за
цел намаляване на броя на отпадащите ученици от малцинствен произход. Новоизградените
медицински кабинети към ДКЦ "Изток" ще бъдат оборудвани със съвременна диагностична
апаратура и в тях ще работят специалисти в областта на общата медицина, педиатрията,
акушерството и гинекологията. По проекта ще бъде облагородено и оборудвано с две детски
площадки дворното пространство на ДГ "Лилия" в кв. "Столипиново". Предвижда се
проектните дейности да приключат в края на април 2019 година.
БТА
Община Варна - кмет - среща
На 16.11.2016 г., в 11.30 ч. Кметът на Варна Иван Портних ще се срещне с представители на
Мрежата на Европейските младежки столици - от Гянджа, Торино, Брага, Солун, Марибор,
Клуж-Напока.
БТА
Община Варна – пресконференция
На 16.11.2016 г., от 10.00 часа в сградата на Общностен център за деца и семейства, намиращ
се на ул. "Капитан Райчо" номер 103А, ще бъде дадена пресконференция във връзка със
стартирането на проект "Общностен център за деца и семейства - Варна", финансиран по ОП
"Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
БТА

От следващата година в Несебър ще се организира нов фестивал
През следващата година Несебър ще добави още един фестивал към богатия си културен
календар. Форумът е част от фестивалното движение "Надеждите на Европа". Това съобщиха
от пресслужбата на Община Несебър.
Кметът на града Николай Димитров е посетил Москва по покана на Анатолий Акиншин,
представител на администрацията на руския президент и на международното движение
"Надеждите на Европа", с когото през лятото той се е срещнал в Несебър. Тогава Акиншин и
другите членове на руската делегация са проучвали възможностите за организиране на
фестивал в морския град, както и готовността на местната управа за съдействие. В руската
столица Димитров е бил почетен гост на церемонията по награждаване на отличените
участници в осмия Национален фестивал-конкурс на хореографското майсторство "Надеждите
на Русия".
По линия на фестивално движение "Надеждите на Европа" в началото на януари 2017 г.
представители на Обединена общинска школа по изкуствата - Несебър, ще бъдат почетни гости
на XX Международен фестивал "Надеждите на Европа". Фестивалът ще бъде в Сочи, с който
Несебър иска да възобнови културните си връзки, допълниха от общината.
БТА
В Каварна започва кампания "Как да защитим правата си като длъжници и кредитори"
В община Каварна започва кампания "Как да защитим правата си като длъжници и кредитори",
съобщават от кметската управа. Инициативата е в партньорство с Националното сдружение на
общините в република България и с Камарата на частните съдебни изпълнители.
Гражданите ще бъдат информирани какви права имат като страна в изпълнителния процес.
Съдебни изпълнители ще говорят за своите функции и ще представят законодателни
инициативи за защита на интересите на страните в изпълнителното производство.
В приемната за граждани, която ще бъде открита на 25 ноември във фоайето на общинската
администрация, ще се предоставя и брошура със съвети как да отстояват правата си длъжници
и кредитори.
БТА
Сондаж ще търси минерална вода в центъра на Рудозем
Община Рудозем обяви обществена поръчка за сондажно хидрогеоложко проучване,
информират от Общинската администрация. Поръчката е за изпълнител на сондаж в търсене на
минерални води с температура 30-35 градуса в центъра на родопския град. За финансиране на
сондажа от държавния бюджет през тази година бяха осигурени 250 хил. лв.
Към сондажа се пристъпва, след възложено от Общината предпроектно проучване за
наличието на находище на минерални води. Резултатите от това проучване и изработеният в
последствие технически проект дават обнадеждаваща информация относно възможността в
района на Рудозем да има находище на минерални води, посочи кметът Румен Пехливанов.
Според него предпроектното проучване е насочило към шест конкретни точки и една от тях е
мястото, за което е обявена обществената поръчка. Зоната на сондажа е в центъра на Рудозем
в близост до точката на сливане на реките Чепинска и Елховска.

След извършване на сондаж и извеждане на вода на повърхността, следващата стъпка ще бъде
анализиране на състава на минералната вода. В зависимост от резултатите, община Рудозем
ще прецени дали ще използва находището за балнеология, отопление или за други
предназначения. Всичко зависи от химичния състав и дали ще се открие находище с
достатъчен дебит според кмета Румен Пехливанов.
Търсенията на общинарите на находище са свързани с известни от десетилетия информации за
попадане на зони с минерални води при рудодобивни дейности в мините на Рудозем.
Сондажните дейности могат да започнат още през декември, ако процедурите около
поръчката приключат в минималните срокове, прогнозират общинари.
БТА
Кметът Иван Портних: Варна може да има постоянно представителство на Мрежата на
Европейските младежки столици
Кметът Иван Портних: Варна може да има
постоянно представителство на Мрежата
на Европейските младежки столици
"Готов съм да предложа на обсъждане предоставяне на необходимата логистична подкрепа за
постоянно представителство на Мрежата на Европейските младежки столици във Варна.
Мотивирани сме да работим за утвърждаване на тази мрежа, защото сътрудничеството между
градовете ще бъде от полза за реализация на различни младежки политики. Разбираме
отговорността на задачите ни през 2017 г. и сме готови да работим активно". Това заяви кметът
на морската столица Иван Портних, който се срещна с представители на градовете, спечелили
тази титла - от Гянджа, (Азербайджан), Торино, (Италия), Брага, (Португалия), Солун, (Гърция),
Марибор, (Словения), Клуж-Напока, (Румъния), част от Мрежата на ЕМС. "Гледаме уверено
напред към 2017 г., въпреки политическата криза. Вярвам, че това няма да се отрази на нашите
усилия и Варна ще бъде една успешна младежка столица на Европа", допълни кметът. През
2017 г. Варна ще председателства тази мрежа, в която представители на града ще бъдат от
сдружение "Варна ЕМС 2017" - Стояна Стоева и Мирчо Христов - изпълнителен директор, а от
страна на Община Варна - Пламена Евтимова и Биляна Раева. По време на разговорите Мушфиг
Джафаров - директор на дирекция "Младежки дейности и спорт" на Гянджа - ЕМС 2016,
сподели информация за това как протича реализацията на титлата. "Смятахме, че ще се
ограничим до това, което написахме в нашата кандидатура. Представихме тази програма на
национално ниво, получихме президентски декрет, който включи 9 министри и 2 комисии.
Получихме финансова подкрепа от 1 млн. евро, а броят на проектите, които реализирахме,
нараснаха от 43 на 250. Домакинствахме повече от 25 международни проекта - някои от тях
бяха финансирани от ЕС, но по-голямата част бяха със средства от министерството на младежта
и спорта и от националната младежка фондация", каза той. Мушфиг Джафаров предаде покана
към кмета Иван Портних от кмета на Гянджа за гостуване при закриването на титлата през
декември, когато ключът на ЕМС ще бъде официално предаден на Варна. "Усилията ни през
следващата година ще са съсредоточени върху проекти, свързани с иновацията на младежки
пространства. Освен това тук, във Варна, ще бъде формулирана политиката на мрежата за
следващите три години", отбеляза Мауро Капела от Италия, който е секретар на мрежата. На
срещата присъстваха Лилия Христова, директор на дирекция "Образование и младежки
дейности", Мирчо Христов - изпълнителен директор на сдружение Варна ЕМС 2017, Биляна

Раева, председател на УС на сдружението, представители на варненски неправителствени
организации и екипът на проекта "Заедно на вълната на иновациите".
БТА
Омбудсманът Мая Манолова организира първата детска приемна в Перник
Националният омбудсман Мая Манолова и екип от експерти на институцията за първи път
организират приемна за деца и граждани. Това съобщи пресцентърът на омбудсмана.
Събитието ще се състои в петък от 13.00 часа в "Центъра за подкрепа на личностното развитие Обединен детски комплекс" в Перник. Темата на срещата е "Права на децата и достъпът им до
социални и здравни услуги". Приемната се организира със съдействието на община Перник.
Предварителното записване ще се осъществява до 12.00 часа на 17 ноември 2016 г. /четвъртък/
на телефон: 076/684283.
БТА
Въведена е нова електронна услуга за плащане на данъци и такси в Силистренската община
Въведена е нова електронна услуга за плащане на данъци и такси в Силистренската община,
съобщиха от общината. Плащането става чрез общинския сайт. За вход в системата
потребителите могат да се идентифицират с ЕГН/ЕИК, входящ номер и дата на документ,
подаден в отдел "Местни данъци и такси" на община Силистра или чрез персонален
идентификационен код (ПИК) на НАП. Заплащане може да се извърши и на касите в отдел
"Местни данъци и такси", в кметствата, по банков път или в откритата изнесена каса.
БТА
В Силистра бе направена кампания за толерантност "Уважавай различните от теб"
Общинският съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси и
Ученическият парламент в Силистра направиха кампания "Уважавай различните от теб" по
случай Международния ден на толерантността. Граждани написаха послания за толерантност
в специално подготвени пунктове в централната част на града. "Вярвам във вас", написа кметът
на Силистра д-р Юлиян Найденов, който се срещна с младите хора. Представена бе и изложба
на тениски с надписи и рисунки за толерантността. От рисунките текстовете младежите избраха
лого и слоган за следващата кампания. Проявата е част от инициативите в Плана за действие на
община Силистра за подкрепа на интеграционните политики в периода 2015-2020 година.
БТА
Кметът на Велико Търново участва в световна среща на местните власти в Израел
Кметът на Велико Търново Даниел Панов участва в 31-та Световна среща на местните власти в
Израел, съобщиха от общинската администрация. Той е единственият български представител
в срещата, която ще продължи до 18 ноември. Основният фокус на форума е поставен върху
устойчивото развитие на градовете чрез интегриране на високите технологии и иновациите,
насърчаване на предприемачеството и стартъп компаниите, гарантиране на сигурността на
гражданите, както и последните тенденции в опазването и популяризирането на културно историческото наследство. В срещата участват представители на местната власт от повече от 60
държави. Тя е организирана от Американския еврейски конгрес и Американския съвет за
световното еврейство, в сътрудничество с Министерството на външните работи и Сдружението
на местните власти в Израел, уточниха от общината.

БТА
Автобусният парк в Сливен ще бъде обновен с 27 автобуса
Автобусният парк на общинската фирма "Пътнически превози" в Сливен ще бъде обновен с 27
автобуса. Това съобщиха от пресцентъра на общината.
Обновяването е по проект "Интегриран градски транспорт на град Сливен", като в него е
заложено автобусите да бъдат с дизелови двигатели, емисионен клас ЕВРО 6. С реализацията
му ще бъдат внедрени интегрирани информационни системи за продажба на билети и
таксуване на гражданите. Ще бъде създадена и система, която ще показва в реално време
движението на автобусите от градския транспорт. Ще бъдат изградени осем нови спирки и
обновяване на над 140 спирки с мерки за достъпност и указателни табели, 40 нови спиркови
навеси, шест електронни информационни табла с информация за трафика в реално време на
възлови спирки, обновяване и оборудване на ремонтната база на превозвача и изграждане на
нова автомивка, както и изграждане на веломрежа в град Сливен чрез ремонтиране на
съществуващи и изграждане на 5 км нови велоалеи и велостоянки.
Сумата на проекта, който е част от Инвестиционната програма на Община Сливен, е за около 15
млн. лева. Апликационната му форма вече е подадена и се очаква доклад с оценка на
проектното предложение, се посочва още в съобщението.
ТОПНОВИНИ
Кметът на Каварна Нина Ставрева с наградата "Кмет на гражданите"
Кметът на Каварна Нина Ставрева завоюва престижното звание „Кмет на гражданите” в
тазгодишното издание на националния конкурс „Кмет на годината 2016”, организирано ог
kmeta.bg. Наградите бяха връчени тази вечер в столичния хотел "Маринела".
Омбудсманът Мая Манолова обяви резултатите от всенародното допитване. Кметовете на
Каварна, Троян и Кърджали спечелиха в най-оспорваната надпревара между 265 общини.
Нина Ставрева, Донка Михайлова и Хасан Азис са носителите на „Кмет на гражданите 2016”
съответно в раздел малка, средна и голяма община.
Нина Ставрева сподели, че не е присъствала на церемонията, тъй като тази вечер в Каварна е
отбелязана 35-годишнината на Художествената галерия. "Бях със гражданите на Каварна. Така
трябва", сподели пред Topnovini.bg Нина Ставрева. Тя допълни, че приема отличието,
определено с гласуване на гражданите, като голяма отговорност.
Началникът на отдел "Канцелария на кмета" Паша Костова е била представителят на община
Каварна на церемонията и е получила наградата от Мая Манолова.
Другите категории, в които бяха наградени кметове са: Кмет на годината, Инвестиции и здраве,
Паркове и градска среда, Туризъм, култура, фестивали и традиции, Ефективно управление на
проекти, Спорт и младежки политики, Иновации, наука и образование, Природа за бъдещите
поколения, Градска инфраструктура. Сред отличените няма други кметове от област Добрич.
ТОПНОВИНИ
Бургас, Карнобат, Созопол и Поморие са отличени в класацията „Кмет на годината“
Градоначалниците на четири общини в Бургаска област са отличени в националната класация
„Кмет на годината“, чиято официална церемония по награждаването се състоя в столицата.

Бургаският кмет Димитър Николов е отличен в категорията „Иновации, наука и образование“ за
2016 г. в раздела „Голяма община“. Същата награда, но в раздела „Средна община“, получава и
кметът на Карнобат Георги Димитров.
От името на кмета на Бургас наградата получи неговият заместник Йорданка Ананиева. “През
последните години положихме много усилия в сферата на образованието, цялата ни
образователна инфраструктура е изцяло обновена и модернизирана. Строим изцяло ново
училище, което имаме амбиции да стане иновативно училище. Г-н Николов ми поръча да кажа,
че най-много благодарим на своите учители. Учител е мисия, не просто професия – това е
човек, който влага цялата си енергия и знание в бъдещето ни – в нашите деца. Благодаря и на
организаторите за това благородно състезание”, каза тя, цитирана от сайта, организатор на
конкурса – Kmeta.bg.
От своя страна карнобатският кмет Георги Димитров заяви: “Благодаря с главно “б” на екипа,
на колегите, на гостите – благодаря и за това, за което дойде тази награда – тя е една
колективна награда. През изминалата година се борихме с едно предизвикателство – изгоря ни
училището. Първо се обади кметът на Поморие, съпричастност от много колеги. За пет месеца
се наложи да играем няколко процедури – проектиране, надзор, строителство, местене в друга
сграда – успяхме. Не мога да изброя дарителите – невероятна съпричастност. У мен, за тези пет
месеца, тегне един въпрос – защо трябва да ни сподели беда, за да бъдем единни”.
В раздела „Градска инфраструктура“ награди печелят кметовете на Созопол и Поморие.
Панайот Рейзи е отличен в раздела „Малка община“, а Иван Алексиев – в „Средна община“.
„Всички проекти, които реализираме, не могат да се случат без правителството на Бойко
Борисов и без европейските пари. Затова да благодарим на Европа и на нашия премиер“, каза
созополският кмет Панайот Рейзи.
Иван Алексиев заяви, че е огромна чест да получи тази награда за Поморие, защото пр ез
последната година е направено много: „Възстановихме стария кей, крайбрежния булевард –
емблематични места за града, изградихме изцяло ново рибарско пристанище, градска
художествена галерия“.
Голямата награда „Кмет на годината 2016” си поделиха трима градоначалници - на
Ивайловград, Разлог и Благоевград.
ТОПНОВИНИ
Община Тервел поема общински дълг за съфинансиране на пречиствателната станция
Община Тервел започна подготовка на искане за поемане на нов общински дълг, чрез който ще
бъде осигурено собственото участие от 5 % в бюджета на проекта за реконструкция на
пречиствателната станция за отпадни води. Проектът се изпълнява ритмично, извършват се
плащания към изпълнителя. Това налага да се осигурят средства за пропорционални
издължавания на собственото участие в бюджета на проекта, което е 274 136,25 лв., съобщи
заместник-кметът Дияна Илева.
Община Тервел има много малка задлъжнялост – ползва се само един дългосрочен кредит, с
който вече е разплатено собственото участие на общината в два проекта – за изграждане на
претоварна станция за отпадъци в гр.Тервел и за доизграждане на канализацията и
реконструкция на водопроводите в трасетата на новоизградената канализация.

Дългът по този кредит е 508 000 лв. и се обслужва редовно. Община Тервел не дължи средства
на доставчици. Краткосрочните кредити, които са ползвани за мостово финансиране на
отделните проекти вече са издължени – без допуснати просрочия. Одобрен е от ФЛАГ и
предстои да бъде контрактуван мостов кредит (краткосрочен) за плащанията по
пречиствателната станция.
ТОПНОВИНИ
Засадиха 80 дръвчета в Пловдив
За пета поредна година Дирекция „Спорт и младежки дейности“ на Община Пловдив
организира залесяване с дървесни видове и цветни храсти.
Това стана в днешния слънчев ден в близост до Младежки център на Гребната база, където
бяха засадени 5 броя норвежки смърч /Picea abies inversa/, 15 броя сребрист кълбовиден
смърч, 60 броя фотиния, индийски люляк.
„Подбрали сме такива видове, които ще допълнят цялостния красив изглед на района около
Младежкия център, така че да са съобразени със зелената система в района“, заяви заместниккметът „Спорт, младежки дейности и социална политика Георги Титюков.
Той припомни, че Младежкият център се изгради с финансовата подкрепа на финансовия
механизъм на европейското икономическо пространство, а Община Пловдив надгради проекта
с детска площадка и спортна зона. В инициативата се включиха младежи от клуба по гребане
„Хеброс“.
ТОПНОВИНИ
Кметът на Плевен стана бизнес доброволец в ученическа инициатива в Славяново
С питка и шарена сол беше посрещнат днес кметът на Плевен Георг Спартански в залата –
медиен център в СУ „Христо Ботев” в Славяново. Той и кметът на населеното място Христо
Таренгов се включиха в проява под наслов „Съвременният кмет – лидер, предприемач или
мениджър”, част от инициативата Световната седмица на предприемачеството на Junior
Achievement Bulgaria. Пред ученици от седми до единадесети клас Георг Спартански разказа
за любимите си занимания, детските си мечти, за семейството си, както и защо пре ди година е
решил да се кандидатира за кметското място. „Да си началник не е цел в живота, това е само
средство да свършиш някаква работа в полза на повече хора. Дали хората ще ти повярват,
зависи от самия теб. Ти трябва да вървиш пред тях и да поемаш ударите пръв, а не след тях.
Важното е да се срещаш с хората, да не се криеш, да виждаш проблемите и да предлагаш
начини за решаването им, се обърна към учениците г-н Спартански. Той и Христо Таренгов се
включиха и в ситуационна игра, водена от директора на училището Лиляна Манолова, в която
бяха начело на два екипа. Те трябваше да определят най-важните пет проблема на Славяново,
като се обединят около един водещ, както и да предложат бизнес решение. Така стана ясно, че
има инвеститорски интерес към създаване на увеселително заведение в населеното място,
както и че ремонтът на читалището, за който Община Плевен отпусна средства, започва в края
на тази седмица. „Трябва да знаете, че всичко става с труд и воля. Вярвайте в себе си и
полагайте усилия, образовайте се, за да сте подготвени. Само така и Славяново, и Плевен ще
изглеждат както вие ги направите. От вас зависи”, каза още Георг Спартански. В края на

гостуването двамата кметове получиха и сертификати за участие като бизнес доброволци в
инициативата „Съвременният кмет – лидер, предприемач или мениджър”.
ТОПНОВИНИ
Безработни младежи от община Завет са назначени като озеленители по европроект
В изпълнение на дейностите по проект „Активирани и мотивирани младежи от община Завет”
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., приключиха два от
етапите, съобщават от Областния информационен център в Разград.
Идентифицирани са 28 неактивни младежи, които преминаха десетдневно мотивационно
обучение и придобиха нови знания за работа с компютър и подготовка на документи за
кандидатстване за работа. 26 младежи от населените места на общината са обучени и
получиха Сертификат за придобита първа квалификационна степен за професия „Работник
озеленяване” и „Озеленяване и цветарство”.
Успешно приключилите курса на обучение млади хора вече са наети на работа в Общинска
администрация ‒ Завет и в кметства на населените места от общината за 6 месеца, като през
този период ще получават минимална работна заплата.
Бенефициент по проекта е Община Завет в партньорство със СНЦ „Агробизнесцентър-Кубрат”.
Общият му бюджет е 211 054 лева, а срокът за реализация на дейностите по него e 13 месеца.
ТОПНОВИНИ
Кметът на Девня грабна приз за инвестиции в здраве
Кметът на Община Девня Свилен Шитов спечели наградата „Инвестиции в здраве“ от конкурса
„Кмет на годината 2016“. Призът е в категорията „Малка община“, а Шитов е единственият
кмет от Варненска област, който стигна финала на конкурса. Наградите бяха връчени тази вечер
на тържествена церемония в София.
Пред публиката, която включваше представители на Европейската комисия, Европейския
парламент, министри, бизнесмени и неправителствения сектор, Свилен Шитов заяви, че
здравеопазването, в най-широк смисъл, е един от основните му управленски приоритети,
наред с образованието, борбата с отрицателните демографски тенденции и проучването на
хилядолетното културно минало на Девня.

„За една година, откакто съм кмет и въпреки унаследените дългове, успяхме да ремонтираме и
да реанимираме градската поликлиника, която бе изпаднала в дълбока финансова кома. Там
вече работи и травматологичен център, който се финансира от едрия бизнес и е напълно
безплатен за жителите на Девня, независимо дали са здравноосигурени или не. Нашата
община може да се похвали и с частна ветеринарна клиника, в която се оказва безплатна
здравна помощ на бездомни животни“, посочи кметът на Девня.
Той обаче изтъкна, че голямата му битка е за преместването на стационарната лаборатория за
мониторинг на атмосферния въздух в квартал „Повеляново“, където се намира промишленият
комплекс в града. „Боря се и за увеличаването на лимита на многопрофилната болница в
Девня“, подчерта Шитов.

„Аз и моят екип сме дълбоко убедени, че здравеопазването е преди всичко превенция и
създаване на условия за подобряване на физическото и психическото здраве на хората. Затова
през изминалата една година нашият град се сдоби с обновени и изцяло нови спортни
площадки, Парк на новия живот и фитнес на открито. Ще продължим да работим в тази насока,
без да жалим усилия и средства“, увери кметът. В заключение Шитов заяви, че призът
„Инвестиции в здраве“ ще бъде един от големите му стимули занапред, защото зад него стои
признанието на девненци, за което им благодари от сърце.
Тържествената церемония по награждаването на призьорите в конкурса "Кмет на годината" ще
бъде излъчена тази вечер от 23:15 часа по БНТ-1.
ТОПНОВИНИ
Пламен Стоилов спечели приза "Кмет на годината"
На официална церемония в столицата тази вечер русенският градоначалник Пламен Стоилов
спечели приза "Кмет на годината". Наградата се връчва за четвърта поредна година от Портала
на българските общини Кмета.БГ. Информация за събитието съобщават от прес центъра на
русенския кмет.
От името на кмета Стоилов отличието в категория „Паркове и градска среда“ е приел зам. кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански. Във Фейсбук профила си Стоилов
благодари за наградата от името на всички русенци и допълни: „Приемам я като признание за
работата на целия ми екип за утвърждаването на Русе като чист и красив, зелен и модерен
европейски град, като "Малката Виена"!“
Магичните творци от „Вакали“ откриха тазгодишната церемония, на която освен кметове от
цялата страна, гости на събитието бяха още Джордж Кремлис от Европейската комисия, Йоргос
Патулис – председател на централния съюз на общините в Гърция, бизнесмени, представители
на неправителствени организации и др. Водещ на форума беше лицето на „По света и у нас“ и
БНТ1 Радина Червенова.
В националното онлайн допитване, хиляди българи дават вота си и оценяват свършеното в
градовете им. „Вие сте едни герои на днешното време. Институцията кмет трябва да бъде
издигната на достатъчно висок пиедестал, защото българските кметове са новите лидери“,
заяви създателят на Портала на българските общини Kmeta.bg и изпълнителен директор на
“Бранд Медия България” Боян Томов.
ТОПНОВИНИ
Обновяват учебни заведения в община Свищов за над 2.4 млн.лв
Община Свищов получава 100 % безвъзмездна финансова помощ по проект „Обновяване на
обекти на образованието в Община Свищов“, съобщава местната администрация. Проектното
предложение е част от Инвестиционната програма на Община Свищов и Интегрираният план за
градско възстановяване и развитие. Обща стойност на проекта 2 421 240,23
лева и
продължителност 24 месеца. Инвестиционният проект и насочен към обновяване и развитие на
образователната
инфраструктура
и
съобразяването
ѝ
със
съвременните
потребности. Предвидени са интервенции за следните обекти на образователната
инфраструктура в Свищов: ЦДГ №3 „Радост“, ЦДГ №1 „Васил Левски“ и ОУ „Св. св. Кирил и
Методий“ с. Овча Могила.
Ще бъдат изпълнени следните мерки:



- За ЦДГ „Радост“ - нов пътнически асансьор, нови метални евакуационни стълбища по
късите страни на сградата, в помещението котелното, ремонт на двора на градината,
ремонт на санитарни възли и други дейности.



- За ЦДГ №1 „Васил Левски“ – топлоизолация на стени и покрив, подмяна на
осветление, ремонт на двора на градината, ремонт на санитарни възли и други
дейности.



- За ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Овча Могила са предвидени: подмяна на
прозоречна дограма, поставяне на енергоспестяващо осветление, топлоизолация на
стени, поставяне на котел на пелети, ремонт на покрив, стълбища и санитарни
помещения, осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение и др.
дейности.

С цялостната реализация на проекта пряко ще се допринесе за подобряване качеството на
живот и качеството на образованието на жителите в зоната, осигурявайки сигурна,
осъвременена и достъпна среда за децата, посещаващи детските заведения и училището. С
изпълнението на заложените мерки ще бъдат осигурени по-добри условия за обучение на
близо 400 деца посещаващи включените детски заведения и по-добри условия за работа на
над 40 учители. Подобряване, обновяване и модернизиране на образователната
инфраструктура, което ще осигури равен достъп до образование и интеграция на населението
от общината, включително на групи с влошен социален статус. Предоставянето на съвременни
условия в образователната инфраструктура, които да допринесат за намаляване процента на
преждевременно напусналите сферата на образованието.
ТОПНОВИНИ
Русе е домакин на Джаз Фест на 18 и 19 ноември
В Доходното здание се състоя пресконференция по повод предстоящия Джаз Фест Русе 2016 г.
На нея присъстваха директорът на ОП „Русе арт“ Мариан Савов и известният джаз- музикант
Борис Петров, съобщават от пресцентъра на общината.
Националната джаз среща в Русе е един от най-старите и реномирани фестивали в България.
Той събира елита на българските джаз музиканти и поддържа авторитета на родната джаз
сцена у нас и в чужбина и традиционно се провежда в края на месец ноември.
На 18-ти и 19-ти, в Голямата зала на Доходно здание ще се проведе 41-вото издание в Русе.
Програмата на фестивала през тази година включва както изявени български джаз музиканти,
така и чужди изпълнители в самостоятелни програми или в съвместни с български музиканти.
Първото издание на проекта е през 1975 г., организирано от Петър Петров – „Парчето“,
легендарен български джаз изпълнител, любител и популяризатор на джаза в България. След
неговата смърт, художественото ръководство преминава в ръцете на сина му Борис Петров.
От три години той се стреми достойно да продължи делото на най-емблематичната фигура на
джаза от нашето съвремие.
Организатори са Община Русе, ОП „Русе арт“, КДК, Фондация „Петър Петров – Парчето“, а
Форумът получава подкрепа от Министерство на културата вече втора година. Община Русе
може да се гордее и с оценката на Фондация „Америка за България“, която тази година
спонсорира значително джаза в града.

Първата вечер ще започне със „Специал Квартет“ – среща на български и немски музиканти.
След това – работещият в чужбина, но често гостуващият в Русе Владимир Карпаров с
новоформирания си Бенд. Програмата ще завърши с Мирослава Кацарова – квартет:
„Дезафинадо лайф“ с най-новия си проект.
Втората вечер ще започне с Йоцов кларинет секстет. Програмата ще продължи с Джаз Бифор –
дуо на гостите от Франция Марио Станчев и Лионел Мартен. Джаз срещата ще завърши с
акапелния секстет от Чехословакия „Скети“ – състав, който ще направи дебют на русенска
сцена.
24 ЧАСА
Готвят рязък скок на местните данъци в Русе
Данък сгради в Русе ще скочи драстично през 2017 година. След като таксите не се промениха
на практика ще останаха същите в рамките на пет поредни година, сега Община Русе обмисля
рязък скок на промилите при жилищните сгради. Това се предлага в проектобюджета на
Община Русе и за 2017 година и предстои да бъде обсъждано. Данък "сгради" за жителите на
Русе бе вдигнат от 1 през 2011 на 1,2 промила за 2012, като сега се предлага той да скочи на 2
промила. Тази промяна ще вдигне чувствително данъците за недвижимите имоти на русенци. С
въвеждане на 2 промила, се очаква налогът на собственик на основно жилище в панелен блок
на Русе да се увеличи от 5 до 11 лв. в зависимост от площта, съответно в централна градска част
за основно жилище в монолитна сграда, завишението ще е в рамките на 15 до 25 лв. Общо
годишните задължения за собственик на имот за данък и за такса битови отпадъци биха се
завишили с 20 процента. Конкретни примери за тристайно жилище показват, че при заплатени
за 2016 г. общо 53 лв. с предлаганото увеличение за 2017 г. налогът би станал 63 лв. За
монолитен двустаен апартамент от 70 кв. м. в центъра на града от 102 лв. би станал 122 лв,
гласят сметките на Община Русе.Според сметките на Община Русе, при ставка на данъка от 1,2
промила , облогът за 2016 г. е 4 679 992 лв. Резултатът от прилагането на новата уредба при
определяне данъка на 2 промила е, че облогът би достигнал 7 799 986 лв. Новият налог се
налага, заради чувствителното понижение на парите от данък сгради през 2016, показват
изчисленията на общинарите. В същото време, е налице в приходната част трайна тенденция в
посока намаление на патентен данък, дивиденти, продажби, в т.ч. и от приватизация, а такса
битови отпадъци е в недостатъчен размер, който не би могъл да покрие необходимите разходи
в дейност „Чистота“, твърдят от Община Русе. Законодателят е предоставил на общинските
съвети правото да определят данъка от 0,1 до 4,5 промила, припомнят от градската управа в
Русе. Исторически за цялата страна, в периода 1997-2007 г., размерът на данъка върху
недвижимите имоти е бил 1,5 промила. С течение на времето различните общини са
актуализирали ставките в посока увеличение с цел балансиране на текущите разходи и поголяма гъвкавост при финансирането на големи инфраструктурни проекти, а в община Русе
размерът бе намален на 1,2 промила.
24 ЧАСА
Вижте решенията на правителството от днес
Защитените училища в България са 142, средищните – 765 Правителството прие списъци на
защитените и на средищните училища в България за учебната 2016/2017 г. Към досегашните

защитени училища са добавени нови четири. Те са в селата Буково и Долен, област
Благоевград, Славяново, област Търговище, и Скалица, област Ямбол. От списъка отпадат
училищата в с. Буйново, област Смолян, и в с. Осеновлаг, област Софийска, поради липса на
ученици и закриване. За защитено се определя държавно или общинско училище, което, ако
бъде закрито, поне 10 ученика в задължителна училищна възраст ще пътуват на не по-малко от
20 км до най-близкото друго училище. За планинските райони, освен километрите, се отчита
разчлененост на релефа, обезопасеност на маршрута, налична пътна инфраструктура,
денивелация. Статут на защитено училище придобива и училище, което, ако бъде закрито,
неговите ученици няма да могат да се обучават в най-близкото средищно училище поради
липсата на капацитет и невъзможност да бъдат изпълнени здравно-хигиенните изисквания в
него. С актуализацията на списъка на средищните училища за 2016/2017 г. от него отпадат 26 от
вписаните, поради оптимизация на училищната мрежа, и се включват нови осем средищни
училища от осем области. Общият брой на учениците в новите средищни училища е 1276, като
196 от тях са ежедневно пътуващи. Общият брой на средищните училища за настоящата учебна
година става 765. Те се намират в 626 населени места. Средищните училища са посещавани от
общо 189 191 ученици, като пътуващите до 16-годишна възраст са 42 053. Списъците на
защитените и на средищните училища са съставени по предложение на общините и след
извършени проверки от регионалните инспекторати по образование. Приет е доклад за
изпълнението на мерките, произтичащи от членството на България.
Община Сандански получава държавен имот за регулиране на движението в града Община
Сандански получи за административни и служебни цели държавен имот от 20 дка, с
построените в него десет сгради. Досега той е бил собственост на Министерството на
отбраната, но е с отпаднала необходимост. Теренът се намира в общинския град и ще бъде
използван за офис на бъдещите общински звена по управление на синя зона, пътно и улично
поддържане, център за видеонаблюдение и др. Предвижда се изграждането на буферен
паркинг за гости на града, вкл. за автобуси, паркинг за репатрирани автомобили, служебни
автобуси и автомобили на общината, на зарядна станция за автомобили с електрическо
задвижване. Ще бъде обособена и паркова зона с две многофункционални спортни площадки.
В управление на болница „Лозенец” беше предоставена обособена част от сградата на бул.
„Александър Стамболийски” №82 в София, която досега е ползвана за нуждите на СУ „Св.
Климент Охридски”. Промяната е поискана със съвместно писмо от директора на болницата и
ректора на университета. След преустройство и обзавеждане на сградата залите и
лабораториите ще се използват за обучение по предклиничните дисциплини на студентите от
Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Правителството възложи на ректора на
Медицинския университет – Пловдив, да сключи договор за покупка на имот в полза на
държавата. Теренът ще бъде предоставен безвъзмездно за управление на висшето учебно
заведение. Той представлява терен от 1,9 дка, заедно с построените в него три сгради, и се
намира на ул. „Любен Каравелов“ №26 в Пловдив. Ще се използва за учебната и научната
дейност на университета. Пазарната стойност е определена от независим оценител и се
заплаща изцяло от бюджета на висшето училище. Поради отпаднала нужда за
Военномедицинска академия – София, правителството отне правото на управление на имот –
публична държавна собственост, и го предостави на Министерството на отбраната. Имотът се
намира в местността „Малкото езеро“ край Поморие и представлява терен с площ от 11,9 дка и
построени в него 15 сгради. Със същото решение имотът е обявен за частна държавна
собственост и е разпоредено внасянето му като непарична вноска в капитала на МБПЛР „ВИТА“
ЕООД – Велинград. Предметът на дейност на дружеството е рехабилитация, лечение и
профилактика на заболявания на опорно-двигателната, периферната нервна и дихателната

системи. Правата на държавата в него се упражняват от министъра на отбраната.
Правителството промени от публична в частна държавна собственост статутът на четири имота
с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и Българската армия. Решението
позволява с тях да се извършват разпоредителни действия – продажба чрез търг, съгласно
Закона за държавна собственост. Единият имот се намира в столичния район „Оборище“ и
представлява терен от 20 дка със застроени седем сгради. Останалите три са в землището на с.
Голямо Ново, община Търговище, и са обща площ от 214 дка.
Структурни промени в системата на МОСВ подпомагат успешното изпълнение на ОПОС 20142020 Правителството одобри промени в устройствените правилници на Министерството на
околната среда и водите и на Изпълнителната агенция по околна среда. Целта им е
осигуряване на дейностите по изпълнението и управлението на проекти и програми,
финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове или от други
международни финансови институции. Промените създават възможност за назначаване на
служители по срочно трудово правоотношение, ако техните възнаграждения са допустими за
финансиране изцяло със средства от съответния проект или програма. В тази връзка и предвид
започналото изпълнение на проекти от бенефициенти в структурата на МОСВ по оперативните
програми „Околна среда” и „Добро управление“ и по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство, постановлението дава възможност за наемане на допълнителни
служители на срочни трудови договори на длъжност „сътрудник по управление на европейски
проекти и програми“ към звена и структури на МОСВ, както и към ИА „Околна среда”. С
промените в Устройствения правилник на МОСВ се прецизират функции на главния секретар,
на инспектората, на служителя по сигурността на информацията, на дирекциите „Вътрешен
одит“, „Правно-административно обслужване“, „Управление на водите“, „Политики по
околната среда“, „Национална служба за защита на природата“, „Превантивна дейност“ и
„Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в МОСВ. С изменението на Устройствения
правилник на ИАОС е извършено вътрешно преструктуриране на щатни бройки, което ще
доведе до подобряване на организацията на работа в рамките на утвърдената численост на
агенцията.
Правителството предостави допълнителни средства за модернизиране на лечебни заведения и
за общински инфраструктурни проекти Министерският съвет одобри допълнителни разходи и
трансфери в размер на 57,116 млн. лева. От тях 38 млн. лв. се предоставят по бюдже та на
Министерския съвет и Министерството на отбраната за модернизиране на лечебни заведения.
Предвижда се да се отпуснат допълнителни средства в размер на 8 млн. лв. по бюджета на
МРРБ за 2016 г. за финансиране на част от четирилентова главна пътна артерия на Враца.
Разчетени са и 9,629 млн. лв. за общински инфраструктурни проекти. За награди на спортисти
за постигнати призови класирания на летните олимпийски игри в Рио де Жанейро през 2016 г.
и на европейски и световни първенства са одобрени 1,297 млн. лв. допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на младежта и спорта. Разходите са за сметка на предвидени
средства и за сметка на преструктуриране на разходи по централния бюджет за 2016 година.
КМЕТА
Борят ранните бракове в Ловеч с флашмоб
Младежи от неправителствената организация „Екомисия 21 век“ в Ловеч ще раздават
информационни материали за превенция на ранните бракове в централната градска част на 16
ноември. Акцията ще завърши с флашмоб от участниците.

Екип от доброволци на ловешката организация предварително проведе анкета сред
младежката общност за проучване знанията и нагласите относно сексуалното и репродуктивно
здраве сред 78 младежи, обучи ученици от три училища на територията на общината и ги
мотивира да участват в конкурс за есе на тема: „Рано ми е”.
Събитията са част от кампанията „Рано ми е“ за превенция на ранните бракове, половите
стереотипи и насилието. Инициативата е на Българския фонд за жените и е подкрепена, както
от ловешкото сдружение, така и от младежките клубове към организациите „Голям брат,
голяма сестра – България“, сдружение „ГЛОУ“, читалище „Умение 2003“, спортен клуб „ИзидаСвиленград“ и фондация „П.У.Л.С“. Кампанията „Рано ми е“ насочена към превенция на
ранното отпадане от училище, преодоляване на стереотипите и насилието, основани на пола, и
за въвеждане на здравно и сексуално образование в учебната програма.

С едновременни събития в 7 български града – Ловеч, Пловдив, Велико Търново, Смолян,
Ямбол, Свиленград и Перник, младежите ще предоставят на свои връстници информация за
сексуално преносимите инфекции, предпазване от нежелана бременност, проблемите от
ранните бракове, последствията от ранното отпадане от училище и др.
Кампанията цели да насочи общественото внимание към необходимостта от повишаване на
здравната и сексуална култура на подрастващите и за нуждата от достъп до образование, което
да изгражда система от знания, умения и позитивни нагласи за здравословно и отговорно
поведение у всички младежи.
ДНЕВНИК
Кабинетът одобри нови правила за дърводобив от държавни гори
Министерският съвет одобри промени в наредбата за горските територии, които улесняват
дърводобива и възлагането на добива при по-висока прозрачност. Дървесината, добивана от
държавните горски територии, които са предоставени за управление на държавните
предприятия и поделенията им, ще се предлага приоритетно на преработватели на дървесина,
гласи едната поправка. Ще се въведат общи условия за възлагане на дейности за продажба на
дървесина. Те ще бъдат включени в проектодоговорите за възлагане на дейности и за
продажба на дървесина, утвърдени от министъра на земеделието и храните. Възложителите
ще са задължени да публикуват и съхраняват за срок от две години на интернет страниците си
всички документи, свързани с провеждането на процедурите. Това ще важи и за сключените
договори и допълнителни споразумения към тях. Целта на тези промени е публичност и
прозрачност на процедурите за възлагане на дейности в горските територии държавна и
общинска собственост. За първи път се дава възможност документацията за участие да се
получава по електронен път, изтъкват от пресцентъра на кабинета. Кандидатите няма да
заплащат за тази услуга. Идеята е така да се намали административната тежест за бизнеса.
Допуска се продажбата на стояща дървесина на корен също да се извършва чрез електронен
търг. Променя се и начинът за ежегодно актуализиране на цената на добив и за продажба на
дървесина по сключени дългосрочни договори. В мотивите за пакетът поправки се изтъква, че
те са стъпка към задоволяване на потребностите за вътрешния пазар, както и за постигане на
баланс между държавата и общините като собственици на горски територии и българските
предприемачи, извършващи дейности в горите или ползващи дървесина.
ДНЕВНИК

Карта на районите в риск от наводнения в Дунавския район трябва да е готова през март
2017 г.
Карти на районите под заплаха и в риск от наводнения вече са изготвени в три от районите за
басейново управление на водите – Черноморския, Източнобеломорския и
Западнобеломорския. През март предстои да бъде направена такава и за Дунавския район.
Това става ясно от приет днес доклад на Министерския съвет какво е свършено по анализа и
картографирането на рисковете от бедствия. Документът обобщава информацията на
министрите на регионалното развитие и благоустройството, на околната среда и водите, на
земеделието и храните и на председателя на АЯР. Регионалното министерство е възложило на
института по геофизика, геодезия и география при БАН до края на следващата година (30
ноември 2017 г.) да разработи методика за анализ и картографиране на риска от земетресения
в страната (т.нар. сеизмичен риск). Картографирането на този риск по наредба трябва ще стане
до края на 2025 г. Геологическият институт ще изработи анализ, оценка и картографиране на
геоложкия риск до края на тази година. До средата на декември тази година трябва да бъде
изчислен рискът от пожари в горските територии съгласно утвърдена от министъра на
земеделието методика. Агенцията за ядрено регулиране е в процес на разработване на карти
на риска от ядрени или радиационни аварии. Те трябва да са готови до края на тази година.
КМЕТА
Домашният социален патронаж в Габрово с обновена база
С обновена материална база е готов да посрещне своите потребители Домашният социален
патронаж в Габрово. Модернизацията бе извършена по проект на Община Габрово в периода
август – октомври тази година със средства от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на
труда и социалната политика.
Подменена е дървената дограма с нова алуминиева на вратите и прозорците в кухненските и
офисните помещения, коридорите и входните врати. Демонтирана е старата дървена
ламперия, извършено е шпакловане, изкърпване и боядисване на стените и таваните.
Монтиран е мълниезащитен приемник с изпреварващо действие за целия комплекс.
Строително-ремонтните работи са изпълнени от габровската фирма „Валентин Петров 2004“
ООД.
Проектът е на обща стойност 21 563,44 лв., като 19 407,10 лв. е безвъзмездната субсидия, а 2
156,34 лв. е размерът на съфинансирането от бюджета на Община Габрово.
Домашният социален патронаж се помещава в едноетажно крило на бивше обединено детско
заведение на ул. „Ивайло“ № 13 в кв. „Христо Ботев“. В рамките на работната седмица
ежедневно от патронажа се доставя храна в домовете на повече от 200 жители на града и хора
от селата. В социалната услуга е включено санитарно обслужване, пазаруване, съдействие при
уреждане на различни административни въпроси, медицинска помощ и др. За дейностите се
грижи персонал от 27 лица.
През последните години желаещите да ползват тази услуга се увеличават. Поради това
директорът на звено „Заведения за социални услуги“, в чиято структура е патронажът, е
предложил увеличаване на капацитета му от 200 на 225 места от 2017 г. Искането ще бъде
разгледано на предстоящата сесия на Общински съвет – Габрово на 24 ноември.
КМЕТА

Звездни овации за носителите на „Кмет на годината 2016”
Диана Овчарова, Красимир Герчев и Атанас Камбитов са носителите на голямата награда „Кмет
на годината 2016”. Очаквано, тримата призьори бяха аплодирани на крака в зала „София” на
хотел „Маринела”. Кметовете на Ивайловград, Разлог и Благоевград събраха най-много гласове
в националната платформа и са големите победители в разделите малка, средна и голяма
община, обяви по време на официалната церемония Джордж Кремлис от Европейската
комисия и връчи голямата награда в тазгодишното издание на националния конкурс „Кмет на
годината”. Кремлис поздрави градоначалниците за тяхната работа пред множеството и им
пожела да успяват в още предизвикателства. Всяка година ме изненадвате – миналата година
надминахте всички мои очаквания, а тази година ги надминахте отново, каза още той. За мен е
огромна радост, привилегия и гордост да бъда във вашата кампания тази вечер, защото вие сте
гласът на гражданите, вие сте пулсът на тяхното ежедневие и намирате решенията на техните
проблеми, заяви Кремлис.
Всички вие имате привилегия да бъдете представлявани от чудесен посланик – Боян Томов.
Той е гласът на кметовете, той винаги е на ваша страна и осъществява възможността да
общувате. Той е гласът ви и в Брюксел – където ви представлява и защитава, заяви Кремлис. С
него сме замислили да разраснем тази идея и тя да се превърне в “Кмет на Европа”, разкри
още той. И изрази надежда през следващата година да има награди и за гръцките кметове.
“Обединени можем да постигнем много повече”, заключи Кремлис.
Вълнуващо е да държа тази прекрасна награда – “Кмет на годината” и тя да бъде за моя роден
Ивайловград. Той се превърна в емблема и приемам тази награда като признание за труда на
моите съграждани и колеги в общината и администрацията. Благодаря за доверието – аз
започвам моят работен ден с една максима: “Да направя така, че хората в моя град да се
чувстват по-добре”, каза Диана Овчарова, кмет на Ивайловград.
Красимир Герчев, кметът на Разлог, заяви: “За мен е изключителна чест да получа тази награда,
защото това е едно признание. Искам да благодаря на Kmeta.bg, защото без техните усилия,
нашата работа нямаше как да бъде достъпна за всеки. Ще се постараем нашата община да
става все по-красива”.
Големият победител за “Кмет на годината” в категорията “Голяма община” Атанас Камбитов
каза пред гостите: “Искрено се радвам, благодаря на всички – на Kmeta.bg, на г-н Томов, на
всички, които ни подкрепиха и на всички, които участваха. Приемам наградата като оценка на
постигнатото. Ние работим много успешно по оперативните програми и да превърнем града в
център на региона”. Той благодари и на правителството заради програмата за саниране.
“Трудни са времената, чакат ни доста предизвикателства, бъдете здрави”, каза още той.
Припомняме, че над 600 000 българи участваха във вота за определянето на най-добрите
градоначалници. Всичко за церемонията по награждаването на отличените кметове четете на
Kmeta.bg!
КМЕТА
Швейцария дава пари за образование и здраве за ромите в Шумен
Община Шумен започна работа по проект по Българо-швейцарската програма за социално
включване на ромите и други уязвими групи. Общата стойност на проекта е 723 656 лв., като
533 682 лв. е швейцарското съфинансиране. С 189 974 лв. участва българската страна чрез
министерствата на труда, на образованието и здравеопазването. Община Шумен участва с 25

550 лв, което е 10% от общата сума за инфраструктурни дейности, включени в проекта.
Проектът продължава до април 2019 г, а дейностите по него са фокусирани в три квартала в
Шумен “Еверест”, “Витоша” и “Млада гвардия”, населени предимно с роми и село Ивански,
обясни ръководителят на проекта Христинка Баева – гл. експерт училищно и извънучилищно
образование в община Шумен. Тя допълни, че проектът има добро финансиране, което дава
възможност за реализиране на планираните дейности. А те са в сферата на образованието,
здравеопазването и инфраструктурата. В сферата на образованието се предвижда сформиране
на нова група в ДГ “Пролетна дъга”, както и занимания с деца и ученици, невладеещи
български език, обучение на педагогически кадри и родители. В градината ще се ремонтира
сградата на филиала и ще се направи нова спортна площадка за общо 117 хил.лв. Ще се обнови
пристройката към ОУ “Христо Ботев” в с. Ивански, като там ще се ситуира образователен
център. Сумата отделена за това е 86 595 лв .В частта на здравеопазването е заложено
провеждането на безплатни профилактични прегледна деца и родители без здравни
осигуровки, както и информационни кампании сред младите. В село Ивански ще се направи
ремонт на здравната служба и в нея ще се разкрият два кабинета – педиатричен и АГ. Раздел
“Културна идентичност” предвижда организирането на публични прояви, свързани с
празниците на ромския етнос, дни на изкуствата, дискусии и спортни прояви. Общо за
инфраструктурна са заложени 255 хил.лв. С останалата сума ще се финансират т.нар. “меки
мерки” – 234 хил.лв ще отидат за дейности в сферата на образованието, 154 хил.лв. за
здравеопазване и 34 хил.лв. за култура. При представянето на проекта присъстваха Асен
Асенов и Ангел Ангелов от ромска активна група в Шумен. Те заявиха, че ще участват в проекта
като доброволци и ще разясняват на семействата необходимостта от дейностите по него.
Според тях само така е възможно наистина ромите да разберат, че средствата са за тях и да се
включат, за да има резултат от работата след години.
КМЕТА
Кметовете са новите лидери
Доверие се гради трудно, но още по-трудно се съхранява. Когато преди 4 години създадохме
националния конкурс „Кмет на годината“, стартирахме с доверието на читателите си. Д нес, 4
години по-късно, наградите „Кмет на годината“ са най-ясната оценка за работата на
градоначалниците в България.
Често ни казвате, че отличието „Кмет на годината“ е удовлетворение, но и огромна мотивация
за екипите на местната власт. Радваме се, когато превръщате признанието на хората в
градивна конкуренция помежду си. Но и припознахте Kmeta.bg за платформата, чрез която найбързо приемате критики и обменяте идеи.
Радваме се на успехите ви, кметове! Разказваме за тях въпреки пословичната максима, че „за
влаковете навреме не се пише“. Радваме се на доверието на читателите ни, които продължават
да сверяват своето самочувствие с всяка добра кауза, идея или проект, случили се в тяхната
община, град, район или село. Хилядите гласове от всички краища на страната в националния
вот „Кмет на годината“ са знак, че България не живее само на жълтите павета. Гласувалите 623
278 българи казаха ясно, че кметовете сте новите лидери.
Всеки ден на сайта на Kmeta.bg показваме историите на успели наши сънародници, останали
да работят и живеят в своя град. За промяната, която настъпва в страната. Радваме се, когато
превръщате признанието на хората и в по-голяма отговорност.

Новите пешеходни пътеки в Гоце Делчев са също толкова важни, колкото модерните паркове в
Казанлък. Когато родни и чужди предприемачи избират Кърджали, Стара Загора, Смолян,
Благоевград или Шумен пред Португалия, Гърция или Франция, това означава, че вие,
кметовете, сте задвижили махалото на градовете в градивната посока.
Kmeta.bg показва и ще продължава да фокусира внимание върху всичко полезно за хората и
регионите. Затова и отличията „Кмет на годината“ отмерват успехите ви без значение на
вашата партийна принадлежност. А Kmeta.bg продължава да носи заряда на доверието на
българите.
КМЕТА
В Топ 10 на Бургас – инвестиции в здраве и IT в детските градини
Кметът на Бургас Димитър Николов заема поста вече трети мандат, а рейтингът му продължава
да е един от най-високите за страната. Само за изминалата година в черноморския град бяха
реализирани няколко мащабни проекта, като в процес на подготовка са още десетки
инициативи. Пред Kmeta.bg градоначалникът очерта своя ТОП 10 на постигнатото за
последните 12 месеца.
Сред приоритетите на черноморската община са инвестициите, вложени в модернизирането
на здравеопазването. Само преди месец заработи втори линеен ускорител в Комплексния
онкологичен център /КОЦ/. „Амбициите на Община Бургас са свързани със закупуване нов
суперскенер за радиохирургия и изграждане на нов корпус по химиотерапия”, коментира
Димитър Николов.

Една от гордостите на Бургас е фактът, че градът е сред лидерите в страната по изпълнение на
Националната програма за енергийна ефективност. В момента се извършват строителни
дейности и подготовка за саниране на 52 сгради. На този етап за безплатно саниране са
одобрени 193 блока. На всички вече е извършено енергийно обследване. Програмата за
енергийна ефективност продължава и през 2017 година.
Местната власт полага много усилия и за подобряването на инфраструктурата в града, както и
за извеждането на трафика извън него. В началото на 2016-та година в Бургас бяха
реализирани два пешеходни надлеза – на кръговото кръстовище „Трапезица“ и кръговото на
бул. „Ст.Стамболов“ в к-с „Славейков“. Инициативите са част от проекта „Интегриран градски
транспорт на Бургас“, изпълняван от Община Бургас в качеството й на бенефициент по
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.
„Съоръженията оптимизират и подобряват транспортно – експлоатационните характеристики
при пресичането на основните транспортни артерии в града и осигуряват свободно и безопасно
пешеходно преминаване над нивото на пътя. И на двете пасарелки са монтирани асансьори,
подходящи за обслужване на хора в неравностойно положение, велосипедисти и майки с
деца”, коментира кметът.
През септември в Бургас стартира компютърно обучение в детските градини. След
въвеждането на безплатното изучаване на английски език, тази есен пилотно сред 300 деца от
6 детски заведения започнаха да се провеждат и занятия по информационни технологии.
Таблетите, предоставени на децата, са с ограничен интернет и се използват само за обучение, а
не за игри. С общински средства бяха закупени общо 7 тъчскрийн интерактивни дъски, 7

мултимедии и 168 таблета. На следващия етап програмата ще влезе и в останалите детски
градини.
Обновяване на училищните столове е друга инициатива на местната власт, която вече е
напълно реализирана. Освен подобрената материална база, беше променено и менюто за
децата. В него вече се предлагат различни варианти, един от които включва вегетариански
ястия. В резултат на това посещаемостта в училищните столове се е увеличила трикратно.
„Оборудването в трапезариите е изцяло ново, модерно, функционално, съобразено с възрастта
на учениците. Всички обекти са с монтирани модерни линии на самообслужване с топла,
студена витрина, модул за хляб и прибори, а на учениците от I и II клас се сервира. Цялостната
реконструкция на училищните столове е част от Програмата за здравословно хранене на
Община Бургас”, каза кметът. Ремонтът на амортизираната и остаряла база в столовете на
всички училища е втората сериозна крачка, заложена в концепцията на програмата, след
въвеждането на здравословно и пълноценно хранене в детските градини.
Наред с това Община Бургас модернизира дворовете на учебните заведения. Старият напукан
асфалт, ръждясалите кошове и футболни врати са заменени с модерни, предпазващи от травми
настилки, лекоатлетическа писта, нови игрища за футбол, баскетбол и народна топка, зони за
фитнес и тенис на маса, зона за отдих с нова паркова мебел, детска площадка и площадка за
пътна безопасност. На обновените училищни дворове е монтирано и ново осветление.
Продължава цялостното модернизиране и на градския транспорт в Бургас. През септември
беше въведена новата електронна система за таксуване в обществения транспорт. Пуснати бяха
в продажба електронни карти, които се зареждат с т. нар. времеви билет. Качването в автобуса
вече става само през първа врата. Втората врата се използва от пътници с ограничена
мобилност и граждани с детски колички. До дни ще бъде въведена и новата транспортна схема
на града, с която напълно ще се оптимизира услугата за превоз на гражданите. Новата схема се
състои от две бързи линии, които ще се движат с приоритет по основните пътни артерии в
града и ще свързват двата крайни комплекса, захранвани от останалите вътрешноквартални
автобусни линии.
В класацията на постигнатото за една година е и новата велоалея за квартал Сарафово. „Тя
заобикаля от дясната страна „Черноморски солници“, за да не минава през територията на
предприятието, като е ситуирана между него и морето. Заедно с прокарването на маршрута е
извършено необходимото брегоукрепване, за да се спре разрушителното влияние на вълните.
Монтиран е компресор за безплатно помпане на гуми, който се намира приблизително в
средата на дистанцията, където е обособен своеобразен пункт за отдих с чешма с питейна
вода, поставени са пейки, свежа зеленина и атрактивна стоянка за колелета с форма на риба”,
обясни бургаският градоначалник.
В града беше изграден и нов паркинг за около 200 автомобила. По самата алея се движат само
велосипедисти, пешеходци и атракционни електробусове, с които се стига по-бързо до
лековитите кални бани. С новата велоалея се създава възможност повече хора да спортуват
безопасно и да ползват по-отдалечените, но също толкова красиви градски плажни ивици.
Нейното изграждане е финансирано със средства по проекта „Интегриран градски транспорт на
Бургас“.
През това лято в Бургас беше открит новия Пътен възел Запад, който ще облекчи пътуването
към Южното Черноморие и границата с Турция на КПП Малко Търново. Досега всяко лято се
образуваха километрични опашки при входа на града, а хиляди автомобили нямаше как

транзитно да стигнат до Южното Черноморие, без да преминат през центъра на Бургас. „Пътен
възел Запад е съоръжение с ключово значение, защото извежда директно автомобилния
трафик от магистрала „Тракия“ към Южното Черноморие или към границата с Турция при КПП
Малко Търново. Това ще намали задръстванията в Бургас, пътните инциденти, шума и
отровните емисии във въздуха. Пътният възел ще спести доста време и нерви на хората,
тръгнали към морето да почиват на юг от Бургас”, обясни Николов.
Община Бургас преобрази зелени пространства в „Меден рудник“ и „Възраждане“. Там са
изградени алеи и пейки, с нова растителност. Обособени са няколко зони за фитнес и детски
игри на открито. В парковете има ново осветление, оградена спортна площадка и атрактивни
беседки.

КМЕТА
Саниране и здравен кабинет в Топ 5 на Ардино
В края на март месец кметът на община Ардино Ресми Мурад и управителят на софийската
фирма „Пи Ес Пи” прерязaха официално лентите на първите два санирани блока по
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, които
са първите санирани блокове в област Кърджали. През юни т. г. представителството на
Европейската комисия в София Стратегията за местно развитие на „МИГ-Ардино” в
партньорство с община Ардино получи награда в националния конкурс на Министерството на
икономиката „Европейски награди за насърчаване на предприемачеството 2016“ в категорията
„Отговорно интегриращо предприемачество” за реализацията на Стратегията за местно
развитие на територията на общината. Това са част от постиженията на общината за първата
година от мандата на градоначалника. През първата година от мандата в ардинското село
Боровица отвори врати здравен кабинет, отговарящ на всички медицински стандарти. Това е
голяма придобивка за местните жители, на които през последните години се налагаше да
пътуват до Ардино или Кърджали при всеки здравословен проблем. „Здравната каса субсидира
с 900 лв. като неблагоприятна медицинска практика, а община Ардино от своя бюджет осигури
още 900 лв.”, обясни кметът на община Ардино Ресми Мурад. При личния лекар д-р Дуньо
Дунев в момента са записани над 250 пациента от Боровица и околните села Голобрад, Сухово,
Китница, Рибарци, Русалско. През тази годината в Ардинско бяха асфалтирани няколко пътни
отсечки. Така няколко хиляди жители в родопската община вече пътуват по нови пътища. През
май месец бе положена асфалтова настилка на пътя Синчец – Джебел. Около 3-километровата
отсечка от ардинското село Боровица до Голобрад вече също са с нов асфалт. Един км селски
пътища са с нов асфалт в кметство Правдолюб. Със съдействието на община Ардино по случай
24 май пенсионери посетиха Северна Гърция с маршрут Ксанти, Керамоти и Кавала.
Двудневната екскурзия бе организирана от местния клуб на пенсионерите и инвалидите с
подкрепата на община Ардино. Кметът Ресми Мурад предостави на възрастните хора
общински транспорт, за да сбъдне желанието им да разгледат и опознаят част от
историческите и културни забележителности на съседна Гърция.
ГРАДЪТ
13 проекта на стойност 78 млн. лв. са реализирани за 4 години със средства от Фонда за
устойчиво градско развитие на София

Фондът за устойчиво градско развитие на София /ФУГРС/ представи резултатите от дейността
си през първия четиригодишен период на специално събитие в сградата на училище "Св.
Георги". На събитието присъстваха кметът на София Йорданка Фандъкова, министърът на
регионалното развитие и благоустройството в оставка Лиляна Павлова, представители на
Управляващия орган на ОПРР, на банки-партньори, както и мениджърите на търговските
дружества, чиито проекти са финансирани от този нов за България финансов инструмент.
13 са проектите, които фондът е подкрепил за тези четири години с бюджет 50 милиона лева.
Общата стойност на
обектите е 78 милиона лева. Сред тях са пет болници и един частен медицински център, които
са направили ремонти и цялостно преустройство на болнични отделения и са закупили
модерна техника. С подкрепата на ФУГРС в столицата са изградени изцяло или реновирани три
пазара и парк "Възраждане". "Магичният замък" на Астор, съхранил уникалната къща на
легендарния Мистър Сенко, също е сред получилите финансиране от ФУГРС. Мястото, което
събра гостите –училището на "Образователно -спортен комплекс "Лозенец" ООД, едно от наймодерните училища в София, също е завършено и оборудвано с подкрепата на фонда.
В резултат на тези проекти в София са подобрени и изцяло обновени 133 897 кв. м. градски
терени. Създадени са 117 нови работни места. 20 075 пациенти до момента са се възползвали
от закупената апаратура в болниците и медицинските центрове.
"Фондът за устойчиво градско развитие на София допринесе много за дисциплиниране на
общинските търговски дружества. Те показаха, че могат да реализират проекти и да връщат
заеми с приходите от доброто управление на инвестициите. Това е важно за развитие на
общинската икономика. Това това е една невероятна възможност", сподели кметът Фандъкова.
Изпълнителният директор на фонда Надя Данкинова благодари на всички хора и институции,
допринесли за постигнатия успех. "Имахме ясна мисия. Тя почиваше на нашите мечти, но и на
реалностите. Имахме изключителна мотивация да покажем, че пилотният проект на
Европейската Комисия да се премине поетапно от безвъзмездна помощ към финансови
инструменти е възможен и в България. Бяхме сигурни в ресурса, който ни беше предоставен, и
давахме сигурност на всички проектни инициатори, че ще бъдем до тях в целия процес",
подчерта директорът на Фонда.
"Бъдещето е във фондовете, във финансовия инженеринг. С вашите резултати ние показахме,
че сме готови за новия програмен период. Положихте добро начало и вече ни дават за пример,
което много ме радва. Това, което направихме за София и останалите шест големи града в
предишния програмен период, беше със стартов капитал 33 милиона евро. Сега ще бъдат 370
милиона лева, като само за София са 110 милиона лева стартов капитал. Това е огромна
инвестиция, която дава още по-големи възможности", заяви Лиляна Павлова.
ГРАДЪТ
Социални жилища за близо 6 млн. лева ще строят в Благоевград
Първият проект за изпълнение на социални жилища по ОП "Региони в растеж" е вече в ход.
Община Благоевград обяви обществена поръчка за инженеринг (проектиране, строителство) и
вкл. авторски надзор по проекта за изграждане на социални жилища в IV-ти микрорайон на
града. Обособени за 3 позиции, като обявената обща стойност на поръчката е 5 901 349 лева.
Изборът на изпълнител е на база равнопоставено съотношение на критериите техническо
предложение и цена Срокът за участие в търга е 12 декември 2016 г Общият брой на жилищата

в трите определени имота в района на кв. 2 е от 172 до 202, става ясно от разясненията на
възложителя Община Благоевград .За обособените позиции са определени съответния брой
жилища: поз.1 - от 50 до 62 жилища; поз.2 - от 75 до 85 жилища и поз.3 - от 47 до 55. Точният
брой на апартаментите, както и дали са едностайни, двустайни или тристайни ще бъде
определен за всяка от обособените позиции от всеки от кандидатите, съобразно одобрения
ПУП – ПРЗ и съответните градоустройствени показатели. Изискването към участниците е
обектите да са изградени и предадени със 100% довършителни работи. Оборудването и
обзавеждането на сградите ще е обект на друга обществена поръчка.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Стара Загора: За десети път празник на Райската ябълка ще се проведе в село Хрищени
За десети път в старозагорското село Хрищени ще се проведе празник на Райската ябълка,
съобщиха от пресцентъра на Община Стара Загора. На 19 ноември (събота) от 11.00 часа
празникът ще започне със залп на черешово топче и тържествена литургия, отслужена от отец
Николай. Богата програма за юбилея на празника са подготвили местното кметство и
читалището, в която ще участват самодейни фолклорни групи, децата от ОДЗ"Лилия",
учениците от ОУ "Христо Ботев". Изненадата на празника ще бъде представянето на младите
таланти - рапърите Тео и Дичака, съобщи в аванс кметът на Хрищени Радка Желева. Голямата
атракция за гостите ще бъде изложбата базар "Произведено в Хрищени", на която те ще могат
да дегустират и закупят различни артикули, произведени от райска ябълка, както и други
местни деликатеси. Песни, танци, веселба с местни и гостуващи групи, и индивидуални
изпълнители обещават организаторите от Община Стара Загора, кметството и НЧ "Стефан
Генчев", с. Хрищени. Програмата ще завърши с голямо хоро, което ще поведат танцьорите от
клуб "Чипница".

АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Пазарджик: Общините и институциите в областта декларираха готовност за зимния сезон
Заместник областният управител Стефан Мирев председателства плановото заседание на
Областния щаб за защита при бедствия във връзка с подготовката на общините и институциите
през есенно-зимния сезон 2016/2017 г. Това съобщи за Радио „Фокус“ – Пазарджик Мария
Ловчинова, експерт в Областна администрация. Доклади за предприетите превантивни мерки
за осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите при
усложнена зимна обстановка, представиха общините и ръководителите на ОУПБЗН, ОПУ, РЗИ,
„ВиК” ЕООД в ликвидация, EVN Пловдив, Мрежов експлоатационен подрайон – Пазарджик.
„В общините Пазарджик, Белово, Брацигово, Велинград, Септември, Лесичово, Стрелча и
Сърница има сключени договори за зимно поддържане на пътищата от общинската пътна
мрежа. Общините Батак и Панагюрище са в процедура по избор на изпълнител, а в общините
Пещера и Ракитово тези дейности се извършват от общински звена по „Чистота и поддържане
на общинската пътна инфраструктура”. Общо 726 км е републиканската пътна мрежа на
територията на областта, 50 км. от тях са магистрала. Сключени са договори за поддържане, 21
машини ще чистят АМ „Тракия” и 121 машини пътищата I, II и III клас. Извършена е проверка на
техниката и наличните материали по депа и пунктове, осигурени са необходимите количества
сол, пясък и химикали“, уточни Ловчинова. Тя каза също, че във всички териториални звена са
разработени планове за работа при усложнена зимна обстановка. Извършена е профилактика

на съоръжения, обходи на трасета на ел. проводи, реконструкция и модернизация на отделни
ел. подстанции. „Направена е актуализация и проверка на специализираните медицински
екипи и личният състав по оповестяването. Анализ на зимната обстановка през 2015/2016 г.,
беше направен от директора на РДПБЗН комисар Иван Панайотов, който отчете сравнително
спокоен сезон по отношение на критичните ситуации“, допълни Ловчинова. Тя каза още, че при
зимни условия, проблемни остават участъците от пътната инфраструктура в Родопската част на
областта, пътищата Белово - Юндола, Варвара - Велинград, Батак - Картела, Пещера - Батак,
Юндола - Белмекен, района около летовище Свети Константин и курортен комплекс Цигов
Чарк. В района на Средна гора е пътят Панагюрище - Панагюрски колонии.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Мариана Паскалева, Община Созопол: Коледните светлини в града ще бъдат запалени на 2
декември
Коледните светлини в града ще бъдат запалени на 2 декември от 17:00 ч. Това каза за Радио
„Фокус” – Бургас Мариана Паскалева, директор на отдел „Култура” в Община Созопол. „Стана
традиция светлините на елхата и на града да ги палим на Света Варвара, но този път ще бъде
малко по-рано, защото Света Варвара е в неделя. В запалването на светлините на елхата
участват всички граждани. Всички отличници в учението, спорта и художествената самодейност
подготвят богата музикално-литературна програма”, обясни тя. По думите й за всички деца,
които ще присъстват на запалването на светлините са предвидени лакомства и подарък от
кмета на Община Созопол Панайот Рейзи. Паскалева уточни, че тази година ще бъде украсен
като коледно дърво кипарисът, който се намира пред сградата на Община Созопол. „За разлика
от други години тази година украсата ни ще бъде по-лека, по-нежна, разноцветна. По улиците
на града също се украсява в момента. Във всяко селище в момента се украсява. Очаква се в
Черноморец светлините да бъдат запалени около Никулден”, поясни Паскалева. Тя поясни, че
във всички селища на Общината се подготвят за посрещане на коледните празници. „На 15
декември от 18.00 часа ще гостува Странджански ансамбъл от Бургас. Концертът ще бъде
подарък от кмета Панайот Рейзи и ръководството на Община Созопол за всички граждани. На
17 декември ще ни гостува група „Ел Греко” с ръководител Росен Костов, който е гражданин на
Созопол. Заедно с него ще участват всички членове на Българо-гръцкото дружество за
приятелство. Предколедните празници ще завършат с детско шоу, което е организирано от НЧ
„Отец Паисий” на 22 декември от 17.30 ч.”, допълни Паскалева.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Венцислав Евгениев, кмет на Медковец: Общината е напълно готова за реакция при
усложнена зимна обстановка
Община Медковец е напълно готова за реакция при усложнена зимна обстановка. Това каза за
Радио “Фокус”- Видин Венцислав Евгениев, кмет на общината. Той посочи, че обществените
сгради и училищата са подготвени за зимния сезон. „Подсигурени са горивата за отопление,
направени са и ремонти на сградите”, заяви кметът. Той допълни, че Общината разполага и със
снегопочистваща техника. „Ще успеем да се преборим като всяка друга година, стига да няма
някакви екстремни ситуации”, увери Евгениев.
Той посочи още, че по отношение на медицинската помощ, населението на общината е
обезпечено. „Имаме щастието, че можем да разчитаме на общопрактикуващи лекари, които
живеят на територията на общината. В село Расово има един лекар, в Медковец са двама. Към
тях практикуват и медицински фелдшери”, уточни Венцислав Евгениев. Той допълни, че в

община Медковец има разкрита стоматологична практика, както и аптека. „В това отношение
нямаме проблеми. Спешната помощ е районирана към Спешния център в Лом”, каза кметът на
община Медковец. Той допълни, че комуникацията между Спешния център и тел. 112 е добра
и няма оплаквания от населението.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Монтана: Община Медковец бележи спад в нивото на битовата престъпност
Към момента община Медковец бележи спад в нивото на битовата престъпност. Това каза за
Радио “Фокус”- Видин Венцислав Евгениев, кмет на общината. Той посочи, че го казва със
страх, защото в общината се наблюдава едно затишие откъм битова престъпност. „Но дали
това е затишие пред буря или е тенденция, ще разберем след няколко месеца”, каза кметът.
Той допълни, че наскоро в общината е имало два случая на кражби. В село Аспарухово е била
открадната чанта с пари на търговски работник и в село Медковец е проникнато с взлом в
частен дом и е открадната зимнина. Венцислав Евгениев каза, че полицията е реагирала
своевременно и бързо е успяла да установи крадеца на зимнината. Кметът на община
Медковец определи случаите на кражби като нещо нормално за нашите географски ширини,
когато са в минимални размери. По думите му на този етап в общината не се извършват
сериозни престъпления.

АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Кюстендил: Общината отдава под наем 26 земеделски имота за създаване на трайни
насаждения
Общината отдава под наем 26 земеделски имота за създаване на трайни насаждения. Това
съобщиха за Радио „Фокус” – Кюстендил от експертната комисия, ангажирана с провеждането
на процедурата. Имотите са в землищата на различни населени места – Мазарачево, Берсин,
Преколница, Дворище, Скирняно, Драговищица и други села от общината. Най-високата
първоначална тръжна цена е 16 лв./дка. Най-ниската цена е 4 лв./дка. Участие в тръжната
надпревара могат да вземат регистрирани земеделски производители, юридически и
физически лица. Въведено е и изискването кандидатите за създаване на трайни насаждения
върху общинските земи да нямат задължения към общината или държавни вземания.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Сливен: Няма промяна в числеността на общинска администрация
Няма промяна в числеността на общинска администрация, няма и съкращения, съобщи пред
Радио „Фокус” - Сливенкметът на Сливен Стефан Радев. "354-ма са общинските служители,
включително тези в кметствата на населените места. За една година са напуснали или
пенсионирани 97 служители. Също толкова са назначени. 23-ма са на четиричасов работен
ден", уточни кметът. Според него, нито един от новоназначените не е в конфликт на интереси.
При постъпването си на работа всеки нов общински служител е длъжен да декларира, че не е
управител, собственик или съсобственик в търговско дружество.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Нели Петкова, Община Кюстендил: Всички училища поддържат в добро състояние
физкултурните салони

Всички училища поддържат в добро състояние физкултурните салони. Това каза пред Радио
"Фокус" – Кюстендил Нели Петкова, директор на Дирекция "Образование, култура, младежки
дейности и спорт" в Община Кюстендил. По думите й физкултурните салони на училищата са в
добро състояние. Относно тяхното отопление – всички те са отоплени, в зависимост от начина,
чрез който се отопляват и самите учебни заведения. „Мога да кажа, че всички училища в
Кюстендил са газифицирани. От друга страна самите директори са лицата, които сами
определят кога, къде и колко време ще работи отоплението. Освен това директорът е длъжен
да осигури безопасни и здравословни условия на обучение в училището, физкултурните салони
не правят изключение от това”, каза Нели Петкова. Според нея всички училища в общината
имат физкултурни салони. Някои от тях отговарят на изискванията и стандартите за
физкултурни салони. При някои има по-малки салони, някои са пригодени, но всички са
обзаведени така, че в тях да се провеждат спортни дейности.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Кюстендил: Зимната подготовка на селата и нерегламентираните сметища бяха основните
теми на месечното заседание на кметовете
Зимната подготовка на селата и нерегламентираните сметища бяха основните теми на
месечното заседание на кметовете, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил.
Ноемврийското съвещание на кметовете и кметските наместници на селата от Кюстендилска
община се проведе в залата на Възрожденското училище, на него присъстваха и представители
на общинската администрация. „В село Соволяно сме готови за зимата, но остава да се
погрижим за клоните на дърветата, които опират в мрежата за електрозахранване”, каза
Пламен Илиев, кмет на село Соволяно. Кметовете бяха информирани за това, че Регионалната
дирекция по горите осъществява консултации във връзка със съхненето на дърветата в
горските масиви и болестите по тях. Кметовете на селата трябва да разлепят материали, с които
да напомнят на собствениците на гори, че трябва да се грижат за тях и че санитарната сеч на
изсъхналата дървесина може да бъде извършвана и от горските и ловни стопанства. На
кметовете бяха връчени заповеди за работа и превенция през зимния период и по време на
бедствия, аварии и извънредни ситуации. От общинска администрация напомниха на
кметовете за графиците и системата на организираното почистване и сметоизвозване.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Сливен: Общината ще направи препоръки до кметовете за недопускане на заболявания по
свинете и птиците
Община Сливен ще направи препоръки до кметовете на населените места с цел недопускане
на заболяванията африканска чума по свинете и инфлуенца по птиците. Това стана ясно на
извънредно заседание на Общинската епизоотична комисия под председателството на
заместник-кмета Стефан Кондузов, съобщиха от пресцентъра на общината. Заседанието бе
проведено на основание заповед на областния управител на област Сливен Татяна Пе ткова и с
участието на официалния ветеринарен лекар за общината – д-р Веселин Василев от Областна
дирекция по безопасност на храните. Конкретните препоръки за действие ще бъдат връчени на
кметовете до обед 17 ноември, увери секретарят на комисията инж. Сне жана Кънева. Те ще
бъдат контролирани от Областна дирекция по безопасност на храните – Сливен. В препоръките
ще бъдат посочени контакти на официалния ветеринарен лекар за община Сливен д-р Веселин
Василев и на съответния регистриран ветеринарен лекар по ме ста, които трябва да бъдат
уведомени при съмнение на заболяване или смъртност. На заседанието д-р Веселин Василев
запозна присъстващите със заболяванията и актуалната епизоотична обстановка, риска и

начините за разпространение на болестите и мерките за сигурност, които трябва да се спазват в
обектите. Той информира, че в България няма констатирани случаи на африканска чума по
свинете и инфлуенца по птиците, но има такива в няколко европейски държави. Това налага да
бъдат предприети спешни мерки за недопускането на болестите на територията на страната ни.
Д-р Василев посочи, че болестта африканска чума по свинете не е опасна за хората, но нанася
големи икономически загуби.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Смолян: Започнаха общинските ученически игри 2016/2017 г.
Започнаха общинските ученически игри 2016/2017 г., съобщиха от пресцентъра на Община
Смолян. Започва общинският кръг от ученическите игри 2016/2017 г. със спорта футбол при най
малките, 5-7 клас, момчета. Срещите се провеждат на Стадион „Смолян“. Изиграха се два мача.
В първия, отборът на СУ „Кирил и Методий” победи с 4:1 отбора на ОУ „Стою Шишков”.
Вторият мач завърши с 4:2 в полза на отбора на ОУ „Проф. д-р Асен Златаров” , който игра с ОУ
„Иван Вазов”. На 16 ноември мачовете продължават при по голямата възрастова група 8 – 10
клас.
14 училища от град Смолян са подали заявка за участие в Общински ученически игри
2016/2017, като интереса към ученическия спорт се запазва в сравнение с предходните години,
коментира Даниела Керкелова, която отговаря за „Спорта” в община Смолян. Ежегодно в
състезанията се включват над 750 смолянски деца. Ученическият спорт отново предизвика
голямо вълнение сред ученици и преподаватели, след като бе изтеглен жребия за
съревнованията между отделните училища в града.
Спортовете, заложени в програмата, са осем: футбол, баскетбол, волейбол, хандбал, тенис на
маса, лека атлетика, шахмат и бадминтон. Децата са разделени в три възрастови групи 5-7 клас
момчета и момичета, 8-10 клас и 11-12 клас за юноши и девойки.
Леката атлетика ще бъде на стадион „Септември“, кв. "Райково" на 25 ноември. Домакин на
срещите по бадминтон ще бъде ПГИ „Карл Маркс“, по шахмат СУ „Св. Св. Кирил и Методий“Смолян, а Спортната зала ще е домакин на турнирите по волейбол, баскетбол и тенис на маса,
които ще започнат след приключването на футболните надпревари.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Добрич: В Община Каварна се проведе форум за родители
На 15 ноември от 16.30 ч. в заседателната зала на 1 етаж на Община Каварна се проведе форум
за родители във връзка изпълнението на дейностите по проект: "BG06-219 „Шанс за всяко
дете” по Договор № Д03-335/08.07.2014г. по Програма BG06 „ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК”
финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 –
2014г. Това съобщиха от пресцентъра на Община Каварна. На срещата присъстваха
директорите на детските градини на територията на Община Каварна и родители на децата от
детските градини. На събитието Радосвета Георгиева – координатор по проекта, запозна
присъстващите с резултатите от дейностите, които са постигнати до момента, както и за
предстоящите дейности до изтичане срока на договора. Наталия Георгиева – експерт към
фирма "Естат", чрез видеовръзка представи резултатите от проведена анкета за нагласит е на
родителите. Директорите на ДГ“ Здравец“ – Галя Кърчева и ДГ „Детелина“ – Мими Стойчева
споделиха опит и добри практики от работното посещение в гр. Осло, Норвегия.

АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Велико Търново: Община Свищов и Агенция „Пътна инфраструктура“ обезопасяват критични
пътни участъци за предстоящия зимен сезон
Стартира зимното поддържане на републиканската пътна мрежа, целта на което е
подобряване на пътна безопасност в страната. В тази връзка на територията на община Свищов
се монтират щитове и мрежи против навявания на сняг по пътищата. Това съобщиха от
пресцентъра на Общината. По настояване на общинското ръководство, от Агенция „Пътна
инфраструктура” монтираха такива огради и в два критични участъка от община Свищов.
Оградите предпазват от образуването на места с дълбоки преспи по пътища, които са
разположени в големи открити пространства, каквито са край с. Совата и с. Козловец в община
Свищов. За засилване на предпазните мерки, Община Свищов ще добави със собствени сили и
средства над 500 метра предпазна ограда, като по този начин ще осигури допълнително
обезопасяване на участъците. Преградите са два вида – едната е по-масивна, пластмасова
ограда, а другата представлява ситна мрежа, чиито пролуки бързо се запълват със сняг и така
навяванията върху пътя се спират. Въпреки тяхната ефективност, те не могат да премахнат
нуждата от почистване и поддръжка на пътищата през предстоящия зимен сезон, но са
надеждно средство и добра превантивна мярка.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Пазарджик: Три училища от Велинград се включиха в Акция „Погледни“
Община Велинград, съвместно с Областна администрация Пазарджик, за първа година
проведоха акция „Погледни“ по инициатива на Областната комисия по безопасност на
движенията по пътищата, съобщи за Радио „Фокус“ – Пазарджик Бояна Кирилова от
общинската администрация във Велинград. „Желанието е да се превърне в част от календара и
традиция на Община Велинград, за превенция на пътя, запазване живота и здравето на децата
и всички участници в движението. Целта на инициативата е да се фокусира вниманието на
обществеността върху дисциплината на пътя и спазването на правилата за безопасно
поведение. Вниманието трябва да бъде насочено около училищата и детските заведения, да се
посочи важността на примера на родителите за възпитаването на пътна култура у
подрастващите“, уточни Кирилова. Тя каза също, че пред три училища във Велинград, ОУ „
Неофит Рилски“, ПГИТ „Алеко Константинов“ и СУ „Св. св. Кирил и Методий“ допълнително са
маркирани вече пешеходните пътеки с надпис „ПОГЛЕДНИ“, за да се привлече вниманието на
водачите на ППС. На събитието присъстваха кметът на Обшина Велинград д-р Костадин Коев.
Зам.-кметът Светла Томова и зам. Областен управител на гр. Пазарджик г-н Стефан Мирев.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Благоевград: През 2017 година Петрич ще бъде домакин на два кръга от републикански
първенства по борба
Квотата за кръг от Републиканското първенство по борба свободен стил Петрич извоюва след
тазгодишното издание на международния турнир по борба „Серафим Бързаков”. Тогава кметът
на Общината Димитър Бръчков проведе разговори по темата с председателя на Българската
федерация по борба Валентин Йорданов, който беше официален гост на турнира, съобщиха от
пресцентъра на Община Петрич. Сега решението на федерацията е през месец май 2017 година
в Петрич да се проведе кръг от републиканското първенство по свободна борба за деца,
момчета и кадети. Той ще бъде в дните 16, 17 и 18 май на три тепиха в зала „Арена” Петрич.

Очаква се рекорден брой състезатели, треньори и секретариат (над 350 души) да пристигнат в
града за участие в кръга от първенството. Освен борба свободен стил Петрич ще бъде домакин
и на кръг от републиканско първенство по бокс през 2017 година. Квотата е съгласувана с
Българската федерация по бокс, чийто председател Красимир Инински гостува в общината на
първия демонстративен турнир по бокс организиран със съдействие то на Боксов клуб
„Беласица” Петрич. Тогава в разговор с кмета Димитър Бръчков е уточнено, че общината има
потенциала да домакинства на кръг от Републиканско първенство по бокс. На този етап не е
ясно кои ще са дните на кръга от републиканското по бокс в Петрич догодина, тъй като
календарът на федерацията излиза през месец януари. И за този кръг обаче в Петрич ще
пристигнат над 300 състезатели, треньори, съдии и представители на федерацията.
„Благодарим на кмета и общината за съдействието оказано при подготовката и провеждането
на турнирите по борба и бокс в Петрич, в хода на които беше договорено домакинството на
кръгове от републикански първенства, защото се показа, че общината има ресурс да ги
приеме”, казаха организаторите Венцислав Филчев и Деян Жганев.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Д-р Атанас Камбитов, кмет на Благоевград: Голяма придобивка е, че военно формирование
26 400 е в Общината
Голяма придобивка е, че военно формирование 26 400 е в Община Благоевград. Това каза по
време на отбелязване на празника в Зала „Яворов“ кметът на Община Благоевград д-р Атанас
Камбитов, предаде репортер на Радио „Фокус” - Пирин. Той благодари от името на жителите
на Благоевград за свършената работа и изрази уважението си, което има към труда на състава
на военно формирование 24 600. "Благодарен съм към всичко, което правите, както всички ние
го оценяваме. За всички тези години ние работим много добре, в много добра комуникация.
Вече освен партньори, от миналата седмица сме и съседи“, каза Камбитов. Той благодари на
ръководството на Сухопътни войски и военно формирование 26 400, че са помагали през
цялото време за прехвърлянето на терените. „Това гарантира и развитие на Общината.
Пожелавам здраве на всички вас и на вашите семейства. Най важното е където и да ходите, да
се връщате у дома живи и здрави“, каза Камбитов.
ТОПНОВИНИ
Община Свищов и АПИ съвместно обезопасяват критични пътни участъци за предстоящия
сезон
От 1 ноември се въвежда зимното поддържане на републиканската пътна мрежа. С цел
подобряване на пътна безопасност в страната се монтират щитове и мрежи против навявания
на сняг по пътищата. По настояване на общинското ръководство, от Агенция „Пътна
инфраструктура” монтираха такива огради и в два критични участъка от община Свищов,
съобщиха от местната администрация в крайдунавския град. Оградите предпазват от
образуването на места с дълбоки преспи по пътища, които са разположени в големи открити
пространства, каквито са край с. Совата и с. Козловец в община Свищов. За засилване на
предпазните мерки, Община Свищов ще добави със собствени сили и средства над 500 метра
предпазна ограда, като по този начин ще осигури допълнително обезопасяване на участъците.
Преградите са два вида – едната е по-масивна, пластмасова ограда, а другата представлява
ситна мрежа, чиито пролуки бързо се запълват със сняг и така навяванията върху пътя се
спират. Въпреки тяхната ефективност, те не могат да премахнат нуждата от почистване и
поддръжка на пътищата през предстоящия зимен сезон, но са надеждно средство и добра
превантивна мярка.

ТОПНОВИНИ
Община Шумен има готовност за посрещане на зимата
Община Шумен е готова да посрещне зимата. Това заяви кметът Любомир Христов след
заседанието на Общинският щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия. Той съобщи,
че са намерили фирма, която ще се заеме с почистването на малките улици в Шумен.
Договорът с нея ще бъде сключен до края на седмицата. При направената обществена поръчка
през месец октомври, нито една фирма не пожела да се заеме с тази дейност. Големите пътни
артерии и булеварди в града ще се чистят от сняг от сметосъбиращите фирми “РТК” и
“Екомакс”. Представителят на „РТК” Атанас Кулев съобщи, че разполагат с 4 камиона,
оборудвани за зимно поддържане, както и с пясъкоразпръсквачи. Снабдени са с 1200 тона сол,
имат и хора за ръчно почистване на проблемите места. Валентин Велев от фирма “Екомакс”
докладва, че разполагат с 200 тона сол и 200 тона пясък, 4 камиона с гребла, 4 снегорина, 2
фадроми и др. снегопочистваща техника. 60 сандъка с пясък ще бъдат разпределени по
спирките в общината. Шофьорите им ще дежурят и при влошаване на времето, ще реагират
незабавно. В помощ на почистването и подпомагането на закъсали автомобили ще се включат
военнослужещи и техника на военно формирование 54060. Освен доклади на членовете на
Щаба за готовността на службите, фирмите и обектите от националното стопанство, готовност
декларираха и кметовете на селата. Те акцентираха основно върху осигуряването на дърва за
огрев, хранителни продукти от първа необходимост, хляб и медицинско обслужване. Много от
селата в община Шумен имат проблеми с честото спирането на тока през зимата, тъй като
клоните на дърветата по електропреносната мрежа натежават и притискат жиците. Нужно е да
бъдат периодично подрязвани. Населението в селата е почти изцяло снабдено с дърва за
огрев, има и достатъчно селски чешми с питейна вода. Междуселските пътища в община
Шумен ще се почистват от фирма „Барс”, а вътрешните улици с на техника на земеделските
стопани и кооперациите. Голяма част от селата разполагат със стая за настаняване на
бедстващи хора. Във Велино за тази цел са осигурени 2 помещения с общо 12 легла. Предстои
да се доставят сандъци с пясък и сол, там където това все още не е направено. Снабдяването с
хранителни продукти е гарантирано. Магазини има навсякъде, освен в малките села като
Кладенец, Благово и Костена река. Реката, която минава през село Белокопитово, е в
сравнително добро състояние. По бреговете и обаче има много надвиснали и изгнили дървета,
което може да създаде проблем.
БТА
Междуведомствена комисия провери всички водни обекти в област Стара Загора
Областният управител на Стара Загора Георги Ранов обобщи днес данните от извършените
есенни проверки на водните обекти в областта. При проверките е извършен надзор на 54
водни обекти. Три от язовирите в областта са в предаварийно състояние, като един от тях е в
община Павел баня - яз. "Долно Сахране", а останалите са в община Гълъбово - яз. "Априлово"
и яз. "Хайдушко кладенче". 15 от язовирите в Старозагорско нямат назначен оператор на
язовирната стена съгласно Закона за водите. При извършената есенна проверка през 2016 г. и
при сравняването на данните от предходните проверки се забелязва тенденция към
намаляване на предписанията, издадени от Областната междуведомствена комисия.
Комисията е констатирала, че язовирен район "Копринка" се поддържа в добро състояние, като
към днешна дата язовирът е пълен в 16 процента от своя допустим обем.
БТА

Кметът на Русе настоява да се спре безразборното разкопаване на улици
Всеки, който прави някакъв ремонт - планов или авариен, да възстанови цялата улична
настилка, а не само компрометирания участък. За това настоява кметът на Русе Пламен
Стоилов. Изискването ще бъде заложено в нова наредба за възстановяване на техническата
инфраструктура на територията на общината. Документът ще бъде изготвен от
новосформирана работна група от представители на община Русе и от общински съветници,
които ще създадат подзаконовата уредба. "2017-а ще е годината на мащабното строителство в
Русе. Ще ремонтираме изцяло десетки улици, тротоари и междублокови пространства. Не
можем да допуснем безразборното им разкопаване", заявява Стоилов.
КМЕТА
Перник мина на зимен режим
Община Перник предприе мерки за предстоящия зимен сезон. Със заповед на кмета д-р Вяра
Церовска от тази нощ е въведен зимен режим, който включва денонощно дежурство от
фирмите, отговарящи за поддържане и снегопочистване на ІV-то класната пътна мрежа и
градската мрежа. „Въпреки положителните температури през деня, тази нощ термометърът е
показвал минус 5 градуса. Имало е заледяване по улиците „Протожерица“ и „Софийско шосе“ в
Перник , причините затова са били течове на ВиК“, обясни гл. експерт инж. Николай Петров.
Заради течове в кв. „Даскалово“ се е образувала и тънка ледена покривка на улица „Димитър
Благоев“. „Сигнализирахме веднага на фирмата, която отговаря за тези участъци, защото те са
капан за водачите. Със специална техника и разпръскване на соли бяха обработени улиците“,
коментира инж. Петров и посочи, че са информирали ВиК за авариите, които са изпратили
екипи и в момента работят по отстраняването им. „Опесъчаването по уличната и
четвъртокласната пътна мрежа ще се осъществява с пясък, а не със скална маса, която
замърсява отводнителните съоръжения и влошава екологичната обстановка. В градската
мрежа и в кварталите борбата срещу зимните заледявания ще се води с разпръскване на сол ,
луга и химикали, незамърсяващи околната среда. Ръководителите на фирми, отговарящи за
зимното поддържане и снегопочистване ежедневно трябва да организират подаването на
информация за пътната обстановка“, се посочва в заповедта.

