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Дарик

51 сгради са одобрени за саниране в Смолянско

51 сгради са одобрени за саниране по Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради. На територията на областта.
Сдруженията на собствениците са 57, в общините са постъпили 53 заявления
за интерес и финансова помощ, от които 51 са одобрените, тъй като в
община Девин и в община Рудозем има по един блок, които не отговарят на
изискванията на програмата, съобщиха от Областната администрация в
Смолян.
Сключените договори между общините и Сдружения на собствениците са 51.
Такъв е и броят на изготвените протоколи на Областната управа за
допускане на Заявления за интерес и финансова помощ внесени от
общините. Общият брой на самостоятелно обособените обекти с жилищно
предназначение е 2430. Сключените договори за установяване на
технически характеристики и обследване за енергийна ефективност са 48.
Във връзка с изпълнението на Програмата „Енергийна ефективност и
възобновяема енергия”, финансирана от Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство, Министерството на енергетиката
провежда в Смолян обучение в сферата на енергийната ефективност и
възобновяемите енергийни източници. В него могат да участват
представители на държавни, общински и областни администрации, училища,
детски градини, болници и др., които са на постоянен трудов договор.
Обучението е безплатно и ще продължи до петък.
От 14 до 18 март се планува провеждането на следващото обучение по
темата в област Смолян.
Дарик
Нова крайречна зона, лятно кино, улица на старите занаяти и
паметник на Левски изграждат в Трявна
Обществено обсъждане на идейна концепция за създаване на „Етнографски
комплекс" ще се проведе на 18 февруари от 17:00 часа в сградата на
Община Трявна. Предвижда се комплексът да бъде създаден на мястото на
стария завод.
Ще се използват старите халета на пазара, които ще бъдат обновени, за да
се използват за търговска цел отново.
"От другата страна, върху по-голяма площ ще бъде направен „Етнографски
комплекс на закрито", разказа Дончо Захариев, кмет на Трявна.
Той сподели, че има идейни проекти, изготвени от двама архитекти, които
ще бъдат представени пред обществеността. Захариев подчерта, че всички
подходящи идеи, които бъдат дадени от участниците в общественото
обсъждане, ще бъдат взети предвид. Идеята е тревненци да бъдат
съпричастни към инициативата.
Дарик
Кметът на Видин се отчете за първите 100 дни управление

Кметът на Община Видин Огнян Ценков представи на пресконференция
отчета за свършената работа през стоте дни, изминали от встъпването му в
длъжност. На нея присъстваха също двамата заместник-кметове - инж.
Цветан Асенов и Венци Пасков, както и секретарят на общината Иванела
Андреева.
„За всеки кмет, както и за всеки ръководител стоте дни от началото на
управлението са важен ориентир за посоката, в която той ще води своята
политика. Смятам, че през този период аз и моят екип направихме ясна
заявка накъде вървим: постигане на финансово оздравяване на общината;
планиране на инвестиционна програма; фокус върху разработване и
реализиране на проекти, финансирани с европейски средства, в това число
и трансгранични - с Румъния и Сърбия; оптимизиране на работата във
всички общински предприятия и направления чрез използване на
иновативни подходи; рекламиране на Видин и общината като туристическа
дестинация и културно средище; създаване на ефективна администрация с
достъпни услуги за гражданите; постигане на добра комуникация с
Общинския съвет, държавната власт, неправителствените организации и
граждански сдружения; пълна прозрачност на управлението" - коментира
Ценков основните акценти в работата на общината.
Той посочи сред най-важните решения през изминалия период изготвянето
на финансово-оздравителна програма за излизане от тежкото финансово
състояние на общината, чийто дълг в началото на управлението възлиза на
около 21 милиона лв. и отпускането на 2 милиона лв. безлихвен кредит от
държавния бюджет за срок от 1 година; осигуряването на собствени
средства за съфинасиране във връзка с приключването на предходния
програмен период 2007-2013 година, който бе удължен с две години - до
края на 2015 г., за да бъдат финализирани проекти по европейски програми;
разрешаване на проблема със снегопочистването на град Видин при липсващ
договор с фирма за тази цел (като междувременно се провежда обществена
поръчка чрез публична покана за снегопочистването на населените места в
общината и са подписани договорите с шест фирми-изпълнители) и
адекватна реакция във възникналата ситуация през януари, когато редица
селища са пострадали от силния снеговалеж; създаване на условия за
реализиране на започнатите и кандидатстването по нови проекти;
приемането и гласуването от Общинския съвет на Бюджет 2016, който е в
размер 34 634 661 лв.; оптимизация на мрежата от детски градини и
въвеждането на делегирани бюджети; публичното обсъждане на Общинския
план за развитие 2014-2020 г. (преработен вариант - синхронизация с
Оперативните програми за периода 2014-2020 г.), чиято реализация
включва осъществяването на 150 проекта за над 168 милиона лв.;
предложението във връзка с Наредба за насърчаване на инвестициите и др.
Огнян Ценков и инж. Цветан Асенов споделиха за проведени разговори с
потенциални инвеститори. Сред намеренията на фирмите са изграждане на
завод за трансформатори, за производство на вестникарска хартия, на
метални конструкции, на кабели и др.
„И аз като кмет на Община Видин, и моят екип стриктно се придържаме към
заявеното от нас намерение за прозрачност в работата. Затова стремежът ни
е да информираме обществото за всяка предприета стъпка, да даваме
гласност чрез медиите, социалната мрежа, посредством възможностите на
официалния сайт на общината, който е с нова, подобрена и по-достъпна
версия.
Всяка
седмица,
с
малки
изключения,
се
провеждат

пресконференции, на които запознавам представителите на медиите с
актуалните теми в общината.
През 100-те дни на управлението си съм дал повече от 30 интервюта за
местни и национални медии" - каза видинският кмет. Той съобщи още, че
досега е разговарял с над 100 граждани в приемния си ден, организирана е
и една изнесена приемна извън Видин. От началото на мандата е внесъл на
проведените три редовни заседания на Общински съвет - Видин повече от 50
предложения. „Всички те срещнаха подкрепата на мнозинството от
съветниците, за което им благодаря. Това показва още веднъж, че има
работещ диалог и се взимат конструктивни решения в полза на развитието
на Община Видин" - коментира Ценков.
Кметът на общината каза, че сред постиженията, с които много се гордее,
защото за това имат заслуга всички граждани на Видин, е достойното
представяне на средновековния замък „Баба Вида" в националната
надпревара „Чудесата на България", в
която историческата ни
забележителност получава плакет за спечелено трето място в раздел
„Атракции". „Убеден съм, че Видин и регионът могат да се развиват успешно
като туристическа дестинация и усилията ни ще бъдат концентрирани в тази
посока.
Затова фокусът ни ще бъде върху засиленото рекламиране на историческите
и културни забележителности и всички възможности за туризъм. С тази цел
Община Видин се представи и на международната туристическа борса
„Ваканция и Спа Експо" в София, която се проведе от 11 до 13 февруари.
Специално внимание на нашия щанд обърна министърът на туризма
Николина Ангелкова, която прие поканата ми да присъства на официалното
откриване на туристическия сезон във Видин" - заяви Огнян Ценков. В своя
отчет той отбеляза още, че е поел и едно лично обещание, обявено по време
на заседание на Общинския съвет - от всяка заплата да отделя средства в
подкрепа на видински деца, които се нуждаят от това.
Досега той е помогнал в три такива случая. „Считам този ангажимент за своя
лична кауза, която да провокира и други, които имат възможност, да станат
благодетели на хора в тежко състояние, защото това е един високо хуманен
акт" - смята видинският кмет.
В заключение Огнян Ценков каза, че стоте дни управление може би са найтрудният период: „Аз ги определям като изпитание на волята да осъществиш
намеренията и спазиш обещанията, които си поел, защото отговорността не
е само за това какъв ще е публичният ти образ, а за това дали има пряка
полза за хората. Според мен най-силните оръжия по този път са честност и
откритост и аз залагам на тях. Сигурен съм, че те ще отворят пътя към
обединението, за да постигнем заедно желаното бъдеще за нашия хубав
град, за нашия прекрасен роден край". И допълни, че Община Видин не е
само една административна структура, а общност от хората, които живеят на
територията й.
И затова призова всички към загриженост. „Така, както ние се стремим да
защитим интересите на гражданите, така имам молба към тях да бъдат
коректни по отношение на своите задължения и ако не могат да ги погасят
наведнъж, нека се обърнат към служителите в отдел „Местни данъци и
такси" - има възможност за разсрочено плащане" - каза кметът. Той обяви за
пореден път, че местните данъци няма да бъдат увеличавани, но ще бъде
подета кампания и ще се използват всички законови средства спрямо
неизрядните данъкоплатци - физически и юридически лица.

Фокус
Бургас: Кметът Димитър Николов обсъди с гръцкия си колега
Евангелиос Ламбакис възможността за осъществяване на авиовръзка
Санкт Петербург - Бургас – Александруполис
Възможността за осъществяване на авиовръзка Санкт Петербург - Бургас Александруполис, която да бъде активна през чартърния сезон, са обсъдили
по време на среща кметът на Община Бургас Димитър Николов с кмета на
гръцкия град Евангелиос Ламбакис. Кметът Димитър Николов разговаря с
гръцкия си колега за последствията от блокадата на границата, съобщават
от Община Бургас. По време на срещата между двамата градоначалници е
коментирана обширно и темата за разширяване на транспортните връзки
между двата морски туристически града. Обсъдена е била и идеята за
изграждане на железопътна линия Бургас - Александруполис.
В хода на разговора кметът Николов е коментирал с гръцкия си колега и
последствията от блокадата на границата от гръцки фермери.
Бургаският кмет е подчертал, че стачката се отразява изключително
негативно върху местната икономика, тъй като много бургаски фирми
използват този транспортен коридор за експорт на товари и стоки. На
срещата са присъствали зам.-кметът Красимир Стойчев и директорът на
"Пристанище Бургас" Деян Димов.
Фокус
Инж. Костадин Варев, кмет на Община Белово: През тази година
размерът на всички местни данъци и такси остава непроменен
Приет е новият бюджет на община Белово за 2016 година, каза за Радио
"Фокус" - Пазарджик кметът на Община Белово инж. Костадин Варев.
"Бюджетът ни е на стойност 6 290 000 лева, от които държавните дейности
са 2 570 000 лева и дейностите на общинска издръжка са 3 715 000 лева.
Важното, което касае нашите съграждани е, че няма промяна в нито един от
местните данъци, а също в размера на местните такси. Това се отнася и за
таксите за детски градини", каза също Варев. Той допълни, че се планира
увеличаване на собствените приходи, което ще се реализира, чрез
увеличаване на събираемостта. "Оптимист съм за изпълнението на бюджета,
защото смятам, че ще успеем да изпълним планираните собствени приходи.
През последните 5 години имаме несъбрани данъци и такси, но през тази
година ще положим повече усилилия в тази посока и ще си ги съберем",
допълни Варев.
Фокус
Смолян: Най-важният и значим проект в сферата на строителството,
по който работи общината, е обходният път или Главната пътна
комуникация
Най-важният и значим проект в сферата на строителството, по който работи
Община Смолян, е обходният път или Главната пътна комуникация, каза
зам.-кметът инж. Мариана Цекова, съобщиха от пресцентъра на местната
администрация. В момента сме на етап проектиране, вече са изготвени част
от проектите за съоръженията, каза на пресконференция зам.-кметът инж.
Мариана Цекова и допълни, че се очаква да бъде представен проект за
санирането на тунела, който е в квартал Устово. След като се получат план-

схемите, предстои да се разгледат на Експертен съвет, след което ще се
пристъпи към действия за придобиване на земите по трасето, които не са
придобити към момента. „Считам, че това ще бъде много добре, особено за
фирмите, които притежават тежкотоварни автомобили, защото те няма да
преминават през целия квартал Устово. Ще имат обходен път, който ще им
даде възможност по-лесно да излязат от квартала", коментира още инж.
Цекова. Тя посочи, че в момента в общината се работи и по програмата
„Региони в растеж”, като вече са определени част от обектите.
Към комисиите на общинските съветници са предложени и групи, които ще
наблюдават как ще се изпълнява програмата, а също и Общинския план за
развитие на общината до 2020 година. Зам.-кметът допълни, че продължава
и ремонта на плувния басейн. Отстранени са аварийно и част от щетите след
последното бедствено положение.
Инж. Цекова каза още, че общината е кандидатствала пред Комисията по
бедствия и аварии с няколко изготвени проекта и се очаква финансиране,
което ще даде възможност да подобри разрушената инфраструктура. Зам.кметът припомни, че през миналия мандат са изградени доста детски
площадки, но и в момента се търсят подходящи места за изграждането на
още. По програмата „Региони в растеж” ще се направи една добра зала в
ПМГ „Васил Левски, която ще ползва и за състезания от висок ранг.
Заместничката на Мелемов обяви още, че в момента се проектира жилище за
социално слаби хора. Тя добави, че и през настоящата година в общината
ще се рехабилитират изцяло много улици, проектирани по Техническа
помощ. По „Региони в растеж” е заложено и видеонаблюдение по новите
обекти и на целия град, което ще помогне в работата за подобряване на
обществения ред.
Фокус
Цветан Асенов, заместник кмет на Община Видин: Българо-немска
фирма е проявила интерес за откриване на производство на метални
конструкции
Българо-немска фирма е проявила интерес за откриване на производство на
метални конструкции във Видин. Това каза за Радио “Фокус”- Видин Цветан
Асенов, заместник кмет на общината. Той посочи, че фирмата усилено търси
да наеме помещения и халета на площ от 4000 дка. „Интересът на фирмата е
провокиран от информацията, която ние популяризирахме, че предстои да се
проектира мултимодалния терминал. Заедно с речния транспорт по Дунав и
ж.п.транспорта през Дунав мост 2 би дало изключителна достъпност на
стоките към Централна Европа“, обясни Цветан Асенов. Заместник кметът на
общината добави, че от италианска фирма също са проявили интерес за
откриване на производство във Видин. „Фирмата произвежда кабели, като
80% от ангажираните в производството са жени.
Спазен е срокът за европроектите, които трябваше да бъдат приключени до
края на миналата година”, каза Цветан Асенов. Той посочи, че голяма част
от тези проекти са били с изключително големи суми и ако не бяха
приключили навреме общината е щяла да има нови задължения. „По новите
проекти, които предстоят – това са „Региони в растеж“ вече са обявени
проектите, по които ще работи общината, като все още има време до
внасяне на втората апликационна форма“, каза заместник кметът.

Фокус
Пловдив: Тази година се навършват 160 години от създаването на
първите български читалища
Тази година се навършват 160 години от създаването на първите български
читалища. Това съобщи за Радио „Фокус” - Пловдив Сашка Гъделева,
председател на Общински читалищен съюз – Пловдив.
"На 16 февруари 1869 година е създадено първото пловдивско читалище,
наречено тогава „Българско читалище”. В създаването му са взели участие
Йоаким Груев, Георги Консулов, Иван Гешов – все личности, които са давали
културния облик на страната ни", каза Гъделева. Първото представление,
изиграно в читалището в годината на създаването му, е било „Пловдив преди и сега”. Дейността на читалището продължава около 7 години, след
което затихва поради подготовката на Априлското въстание. В Историческия
музей в Пловдив до ден днешен се пазят дневници, книги, финансови потоци
на това читалище. Интересното е, че докато е съществувало читалището е
имало възможност да издържа две новосъздадени училища. Средствата са
били набирани чрез дарителство.
Днес читалищата в Пловдив са 25 на брой. Те са живи, в тях кипи
любителско творчество. „Това е мястото, където всеки, който има талант,
може да го развива”, посочи Сашка Гъделева. Читалищата са място за
занимания на хора от 1 до 70-годишна възраст. В тях са всички школи по
изкуствата. От читалищата са тръгнали много известни изпълнители,
покорили световните сцени. „При нас се възпитава и бъдещата публика”,
каза Гъделева. В момента читалищата се финансират от Министерството на
културата. От 2008 година пловдивските читалища се дофинансират от
общината. От 80 000 лева, тази година дофинансирането бе увеличено на
100 000 лева, с решение на Общинския съвет. „Това ни дава по-голяма
сигурност”, посочи Гъделева. „Само по себе си то говори и за отношение към
нас, което ни мотивира да работим”, добави Гъделева.
Във връзка със 160-годишнината си читалищата в Пловдив ще направят
изложба на Главната с информация за всяко едно от тях и карта на
местоположението му, съобщи Гъделева. Друга инициатива, която се
предвижда, е едно голямо шествие на самодейци в навечерието на 24 май,
което ще завърши с концерт на открито. Всяко читалище ще има отделни
свои инициативи.
Фокус
Кметът Даниел Панов: Награда за проспериращ млад футболист и
международен турнир по футбол за деца и юноши на името на
Трифон Иванов ще учреди Община Велико Търново
Награда за проспериращ млад футболист и международен турнир по футбол
за деца и юноши на името на Трифон Иванов ще учреди Община Велико
Търново. Това съобщи по време на поклонението пред тленните останки на
футболиста кметът на Велико Търново Даниел Панов, предаде репортер на
Радио „Фокус“ – Велико Търново. „Така не само нашето поколение, а и
българите ще знаят и ще помнят името на изключително гордият, достоен и
велик българин и футболист Трифон Иванов. Поклон, дълбок поклон,
искрена и сърдечна благодарност и признателност за всичко, което направи
за старата столица на България- Велико Търново и за цялата ни общност“,
заяви градоначалникът.

Даниел Панов присъства на поклонението в Двореца на културата и спорта
„Васил Левски“ заедно със своето семейство си. Стотици официални лица се
събраха, за да отдадат последна почит към Трифон Иванов. На
поклонението, освен неговите близки и роднини, присъстваха повечето
български футболисти, участвали в Световното първенство по футбол през
1994 г. Сред присъстващите бяха: Борислав Михайлов, Христо Стоичков,
Йордан Лечков, Красимир Балъков, Даниел Боримиров, Наско Сираков и
Димитър Пенев. С Трифон Иванов се простиха и негови съотборници от
"Етър" и ЦСКА, треньори, съученици, представители на спортни клубове,
приятели и фенове.
По време на поклонението на специално изградена видеостена се излъчваха
кадри от най-бележитите моменти на неговата футболна кариера.
Фокус
Смолян: Кметовте от Община Чепеларе се обучаваха на тема
„Правомощия на кмета при осигуряване на обществения ред”
Преподаватели от филиала на ВСУ “Черноризец Храбър” – Смолян обучаваха
кметове и кметски наместници от област Смолян на тема „Правомощия на
кмета при осигуряване на обществения ред”, съобщават на сайта на община
Чепеларе. Обучението се проведе на 15 и 16 февруари в Пампорово.
В него взеха участие представители на местната власт от общините
Чепеларе, Девин, Доспат, Баните, Мадан и Рудозем.
Обучителната програма включваше разяснения как да изпълняват
правомощията си в качеството си на полицейски органи. Според
нормативната уредба кметът на община отговаря за опазването на
обществения ред.
В дискусията участваха главен комисар Николай Николов – директор на
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, старши
комисар Красимир Шотаров – зам. директор и директор на дирекция
„Оперативни дейности“ в ГД ПБЗН, Георги Кръстев – секретар на съвета по
сигурност към Министерски съвет, зам.- областният управител на Смолян
Тодор Бозуков, старши комисар Николай Димов – директор на ОД на МВР –
Смолян, вицепрезидентът на ВСУ доц. д-р Красимир Недялков и др. Сред
лекторите в обучението бяха още проф. д-р Петър Христов – декан на
Юридически факултет – гр. Варна, проф. д.ю.н. Йонко Кунчев, доц. д-р
Валентин Тодоров и доц. Димитър Узунов.
Кметовете и кметските наместници бяха запознати и с нормативните актове,
как се извършва проверка за установяване на самоличността при задържане
и обиск, при проверяване на лични вещи, извършване на оглед в помещения
без съгласието на собственика или обитателя или в тяхното отсъствие. Беше
им демонстрирано също и как да използват физическа сила и помощни
средства, докато изпълняват задълженията си при положение, че нямат друг
избор, както и боравенето с оръжие като крайна мярка.
Фокус
Венци Пасков, заместник-кмет: Изостаналите социални проекти на
Община Видин вече са в график
Изостаналите социални проекти на Община Видин вече са в график, каза за
Радио “Фокус”- Видин Венци Пасков, заместник-кмет на общината. Той
посочи, че вече е стартиралият проект за приемна грижа, проект „Независим

живот“ е на фаза оценяване, до края на месец февруари изтича проектът
„Лични асистенти“ . „ Осигурен е нов заем от Община Видин за Социалната
трапезария, в която на ден във Видин се хранят 100 души и още 50 души в
град Дунавци, като хората, които получават там храна са социално слаби.
Имахме проблеми с осигуряването на средства по програмата „Лични
асистенти“. С решение на Общинския съвет тези средства бяха осигурени и
изплатени по извънбюджетната сметка. В момента няма такова изоставане“,
заяви Венци Пасков. Той посочи, че предстои да стартира програмата за
заетост на младежи до 29-годишна възраст. По този проект ще бъде
осигурена работа на 80 младежи от общината. Приета е и стратегията за
развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г. „През месец март Общинският
съвет трябва да приеме работен план и за социалните услуги. Всичко, което
е заложено в програмата на общината по отношение на социалните услуги
върви в график“, обясни заместник-кметът на общината.
Фокус
Кметът на Сливен Стефан Радев: Продажбата на общински облигации
ще бъде голям успех за Сливен
Кметът на Сливен Стефан Радев призова гражданите да подкрепят
предложението за емитиране на общински облигации на стойност 25 млн.
лв., предаде репортер на Радио "Фокус"- Сливен .„Това е съвсем нормален
финансов механизъм, който според мен все повече ще се използва у нас. По
света е нещо ежедневно общините да се финансират по такъв начин и за нас
ще бъде голям успех”, каза още Радев. По думите му, ако емисията бъде
пласирана успешно на борсата, това ще се отрази добре на града. „Ще се
съживи икономиката ни, защото общината ще разплати част от дълговото си
бреме към сливенските фирми – около 10 млн. лв ., ще се даде и сигнал към
инвеститорите, че ще имат сигурност, ако решат да правят вложения тук”,
поясни кметът. Той посочи още, че заедно с екипа му продължават да търсят
варианти и възможности за разплащане и на останалите задължения на
институцията, която ръководят, тъй като с парите от продажбата на
облигациите не могат да се финансират текущи разходи , а старите такива са
в размер на около 12 млн. лв.
Публичното обсъждане за предприемането на продажба на общински
облигации ще се проведе утре от 9.00 часа в зала „Май”. "Ще се водят
преговори с конкретни инвеститори, които да закупят цялата емисия
общински облигации, ако тя бъде пусната на борсата", съобщи Стефан
Радев.
„Целта е облигациите да се купят наведнъж, от един инвеститор, а не да се
отправя предложение за продажба към неограничен кръг лица. По този
начин ще спестим доста време от процедура за подготовка на проспект за
публично предлагане и продажба на борсата на облигациите”, посочи той.
Предложението за пускане в продажба на емисия общински облигации е част
от плана за финансово оздравяване на община Сливен , припомни кметът и
уточни, че очаква подкрепа за това свое предложение от страна и на
гражданите и на общинските съветници. Дали общината може да обяви
продажбата на 15-годишна облигационна емисия в размер на 25 млн., за да
рефинансира общинския дълг и да осигури пари за довършване на ремонта
на зала „Сливен”, трябва да реши Общинският съвет.

БТА
Кметът на Благоевград разпореди почистване на нерегламентирано
сметище
Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов разпореди да се почистят
терените,
собственост
на
Национална
компания
"Железопътна
инфраструктура" и "Лидл - България", превърнали се в нерегламентирано
сметище, съобщи пресцентърът на общината.
Въпреки че община Благоевград няма абсолютно никакво отношение към
собствеността, тъй като тя е частна, кметът бе категоричен, че терените не
могат да останат в такъв вид, още повече, че се намират в централна част на
града, се посочва в съобщението. Експерти от отдел "Екология" в Община
Благоевград са се свързали със собствениците на двата терена,тъй като
съгласно Наредба на община Благоевград за управление на отпадъците,
когато причинителите на отпадъците са неизвестни, разходите по
възстановяването на качествата на околната среда се поемат от лицата, в
чието държане се намират отпадъците.
Всички разходи, които общинската фирма "Биострой" е направила по време
на почистването, трябва да бъдат възстановени от собствениците на
терените, а не от общинския бюджет,информират още от общинската управа.
На собствениците на имотите е отправено предупреждение да се погрижат за
обезопасяването и поддържането на местата, за да се избегне ново
образуване на сметище в района.
БТА
Община Севлиево е цифровизирала семейните регистри
Общинската администрация е цифровизирала семейните регистри на всички
населени места в общината. Броят на страниците, които вече са достъпни по
електронен път, е 28188. Това съобщи Мирела Ганчева от общината.
За да си служат с новите регистри кметовете на селата и кметските
наместници са преминали курс на обучение.
Секретарят на общината Румяна Дъчева обясни, че при извършването на
административни услуги по гражданското състояние досега се е налагало да
се правят постоянни справки в регистрите,което е отнемало много време, а
всяко следващо разгръщане на документите на хартиен носител е влошавало
състоянието им. Според Дъчева електронните регистри ще спестят време
както на служителите в общината, така и на гражданите, а информацията ще
е по-добре защитена.
Специализираният софтуер ще позволи да се работи едновременно от
офисите на администрацията в града и в кметствата.
БТА
Здравната карта не дава възможност на болницата в Червен бряг да
се самоиздържа, смята кметът
Здравната карта не дава възможност на общинската болница в Червен бряг
да се самоиздържа. Това заяви в пресклуба на БТА в Плевен Данаил Вълов кмет на община Червен бряг, който отчете 100-те дни от своето управление.
Той уточни, че общината е възложила ОДИТ на лечебното заведение, който
да предложи стабилизационна програма и, ако се налага, дофинансиране.
Общината създаде в предишния ми мандат много добра база за общинската

болница - ние завършихме строителството й, което се бе проточило 30
години, припомни Вълов. От гледна точка на базата и на специалистите нямаме проблем, поясни той. Според него проблемът идва, че болницата
задлъжнява, защото в момента "системата е такава". Той бе категоричен, че
имат пълно окомплектоване на здравни кадри и намерение да решат
въпроса, за да развиват качествено общинско здравеопазване. Вълов
допълни, че имат идеи в така наречения Четвърти корпус на болницата,
който разполага с над 10 хиляди кв.м.площ, да бъде създаден Дом за
социални услуги, за което търсят фирми и инвестиции.
Кметът на Червен бряг каза, че е заварил "нестабилно финансово състояние
от неефективно и некадърно управление на европейските програми". Заел се
е да отстрани натрупаните проблеми в интерес на 33-хилядното население
на общината. Според него изключителният проблем е безработицата, която
официално е 30 на сто. Вълов представи програмата си до 2019 г.
БТА
В официално писмо до премиера на България кметът на Берковица
иска спиране на нови наредби в здравеопазването
В официално писмо, изпратено до премиера Бойко Борисов, до министъра на
здравеопазването д-р Петър Москов, до НСОРБ и до други институции,
кметът на Берковица инж. Милчо Доцов апелира за спиране на две нови
наредби в здравеопазването, с които според него ще се стигне до закриване
на три от отделенията в болницата в Берковица.
Доцов настоява да не влизат в сила Наредбата за критериите и редът за
избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които НЗОК сключва
договори, и Наредба 11 от 9.12.2015 година за определяне на пакета от
здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Той твърди, че ако тези
наредби влязат в сила, ще се стигне до отпадане на голяма част от сега
съществуващите клинични пътеки за лечение на пациенти в болницата в
Берковица и до това неврологичното, акушер-гинекологичното и
хирургичното отделение в болницата да бъдат закрити.
Доцов припомня, че преди 10 дни кметът и общинските съветници в
Берковица са изпратили до правителството декларация срещу двете
наредби, но досега няма отговор. Той заявява, че в региона има обществено
напрежение - организират се спонтанни протести с блокиране на пътища,
събират се подписки, появяват се информации за нови протести. "Обръщам
се към Вас г-н Борисов - не позволявайте на министъра на здравеопазването
да закрие болницата в Берковица, която е със стогодишна история и е
жизненоважна за 30 000 души в общините Берковица и Вършец. Хората в
този най-беден край на ЕС очакват от Вас подкрепа и държавническо
отношение в защита на правото им за достъп до здравеопазване", посочва
кметът Милчо Доцов. Писмото е подписано и от председателя на Общинския
съвет в Берковица д-р Илиян Тимчев и е придружено от становище на
медицинския съвет на болницата в Берковица, който също иска спиране на
въпросните наредби.
kmeta.bg
За 100 дни Габрово приключи проект на стойност 10 млн. лева
Общината подготвя откриването на Интегрален професионален
колеж с дуално обучение

През първите 100 дни от новия мандат на кмета на Габрово Таня Христова
общината е приключила изпълнението на значими инвестиции в градска
среда за близо 10 млн. лева, съобщиха от местната администрация
кпециално за Kmeta.bg.
Средствата са осигурени от оперативна програма „Регионално развитие“
2007-2013 г. и собствен бюджет: "Благодарение на тези инвестиции имаме
кръгово кръстовище в един от най-натоварените пътни участъци,
благоустроихме градски парк, създадохме зелени площи и обновихме
вътрешноквартални пространства, изградихме нова крайречна улица и
осигурихме съвременни условия за игра и спорт", разказва Христова.
Завършени са и ремонтите на редица общински обекти - на дворните площи
в 2 детски градини, на спортното хале на стадион „Христо Ботев“ и на
сградата за Дневния център за деца и младежи с увреждания.
Община Габрово бе сред първите, получили одобрение на Инвестиционната
програма по „Региони в растеж” 2014-2020 за близо 26 млн. лв.
безвъзмездна помощ, добавя кметът на Габрово: "Това ни дава възможност
през предстоящия строителен сезон да стартираме с физическото
изпълнение на проектите в градска среда, образователна инфраструктура и
устойчив градски транспорт", каза още Христова.
Екипът на Таня Христова приключва работата по почистването на критични
речни участъци в града със средства от фонд "Солидарност": "Предстои тази
година, с подкрепа от държавата, да извършим аварийно-възстановителни
работи на 17 обекта в селата, пострадали при наводнение", разказва
плановете си за следващите си 100 дни Христова.
В изминалите първи месеци от мандата си тя не е оставила на заден план и
ангажиментите на общината по Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилните жилища, като 36 от допустимите сгради са
одобрени за саниране.
С началото на мандата на кмета е започнала подготовката за Карнавал 2016
през месец май: " Това е най-колоритното ни събитие, което е част и от
националния културен календар", разкри Христова. Детска градина „Слънце“
в града е получила висока оценка в националния конкурс „Сграда на
годината“ , а водният цикъл на Габрово е отличен с първа награда в
категория "Екологична водна инфраструктура" в конкурса за принос в
развитието на инфраструктурата в България за 2016 г.
Община Габрово зае водеща позиция сред общинските администрации в
сравнителна класация за почтено и отговорно управление, представена от
Асоциация „Прозрачност без граници“, отчете още кметът на Габрово.
Това, което предстои в следващите 100 дни и до края на мандата, е работа,
уверява Таня Христова: "Тя ще бъде насочена към изпълнение на
амбициозния бюджет, който сме си поставили, към създаване на среда,
привлекателна за бизнес и инвестиции, за живот и реализация.
Продължаваме с нови кръгови кръстовища в конфликтни зони, с нова улица
в центъра, която да облекчи транспортната достъпност, с изграждане на
пешеходен мост над Янтра, с благоустрояване на паркове, улици, квартални
пространства", разказва габровският кмет.
"Ще подобрим още качеството на услугите по сметосъбиране и
снегопочистване и състоянието на зелената ни инфраструктура. Ще работим
за създаване на Интегрален професионален колеж в Габрово с дуална форма
на обучение, който да гарантира качествена и мотивираща заетост на
младите. Фокусирани сме върху успешното изпълнение на всички тези

решения за развитието на града, които бяха вдъхновени от габровци",
завърши кметът Таня Христова.

