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АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Община Враца участва кампанията "Мениджър за един ден"
Община Враца се включва 15-ото издание на инициативата „Мениджър за един ден“,
реализирана от фондация „Джуниър Ачийвмънт България“ в цялата страна, съобщиха от
пресцентъра. Тази година, общинска администрация е обявила 6 позиции, за които могат да
кандидатстват на електронната страница на организацията. В инициативата могат да участват
ученици и студенти, като желаещите да се включат трябва да подадат своя автобиография и
мотивационно писмо на сайта http://www.mfd.jabulgaria.org/. „Мениджър за един ден” е едно
от най-значимите събития на JA Bulgaria. Целта му е да даде начало на кариерната ориентация
на ученици и студенти на възраст между 16 и 23 години, запознавайки ги с реалната работа в
компании и организации в рамките на един ден.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Благоевград: Община Сандански посрещна своите „Мениджъри за един ден”
Община Сандански стана домакин на ученици от ПГ „Яне Сандански“ и ЗПГ „Климент
Тимирязев”, като се включи в световната инициатива, провеждаща се в над 100 страни „Мениджър за един ден”. Това съобщиха от пресцентъра на Общината. Дванадесетте бъдещи
мениджъри бяха посрещнати от кмета на община Сандански Кирил Котев и секретарят Георги
Жежев. Всички бъдещи мениджъри получиха и копие от надлежно подписани и подпечатани
договори за обучение в рамките на Националната инициатива „Мениджър за един ден”.
Според предварителната регистрация на бъдещите мениджъри и техните интереси, община
Сандански оформи пет работни групи с различни целеви задачи, свързани с техните
мениджърски умения и работа в екип. При своите презентации, на които присъстваха кметът
на общината Кирил Котев, заместник-кметът Зорица Органджиева, секретарят Георги Жежев и
експерти от различни области в община Сандански, учениците показаха изключителна
креативност, умения да боравят с мениджърски инструменти и иновативни подходи.
„Мениджърският” ден бе изключително емоционален и за домакините и за учениците, които в
края на деня получиха от кмета на община Сандански – Кирил Котев сертификати за
постижение.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Велико Търново: Инвеститори внесоха предложения за закупуване на два терена в центъра
на града
Инвеститори предлагат да закупят два терена частна общинска собственост, които се намират в
централната част на Велико Търново. Това съобщиха от пресцентъра на Община Велико
Търново. Офертите ще бъдат разгледани от Великотърновски общински съвет. Пазарните
оценки и на двата недвижими имота са изготвени в съответствие със средните цени, при които
се реализират сделки с незастроени парцели в регулация. За район „Велико Търново – център”
стойностите варират между 120 и 280 евро на квадратен метър площ.
Частна компания проявява интерес към възмездното придобиване на земята, върху която е
построена сградата на бинго „Глория Палас”. Предлаганата за одобрение от Великотърновски

общински съвет продажба е по реда на чл. 35 /ал 3/ от Закона за общинската собственост,
според който собствениците на законно построена сграда могат да изкупят земята, върху която
се намира обектът, без провеждане на търг или конкурс. Парцелът е частна общинска
собственост и е с площ от 369 квадратни метра. Пазарната му стойност е 154 800 лева, или 420
лева /210 евро/ за 1 кв. м. Оценката е определена от независим оценител, регистриран по
съответния ред. Площта на земята е почти равна на застроената площ на сградата, която е 330
квадратни метра. Оценката не предвижда бъдещи приходи от ново строителство върху
парцела.
До местния парламент е внесено и предложение за продажба чрез публичен търг на земя частна общинска собственост, също намираща се в централната част на Велико Търново. За
терена с площ от 712 квадратни метра е определена пазарна стойност от 354 000 лева, или 485
лева на квадратен метър /245 евро/. Така началната тръжна цена, от която ще започне
наддаването, е 354 300 лева. Оценявана е земя, върху която предстои осъществяване на
строителство, от което могат да бъдат реализирани приходи.
24 ЧАСА
Кметът на Старосел и 12-годишно момче заловиха крадец
Кмет залови крадец с помощта на 12-годишен ученик. Жителите на пловдивското село
Старосел решили да вземат правосъдието в собствени ръце, след като полицията дълго време
не успяла да хване крадеца, който месеци наред тормозел селото. В деня преди изборите 12годишният Валентин се разхождал по една от улиците в селото, когато видял непознат мъж да
се промъква в необитаема къща. Момчето веднага съобщило на кмета. Двамата хукнали към
къщата и завардили външните врати. Крадецът се оказал местен жител – 50-годишният Илия
Ангелов, от когото цялото село пропищяло. За половин година откакто бил пуснат от затвора
крадецът обрал над 10 къщи и винаги успявал да се изплъзне преди полицията да дойде.
Хората в селото се страхуват от крадеца и се молят сега да не бъде пуснат от полицията.
Крадецът ще бъде съден по бързото производство, а бдителният ученик ще бъде награден за
постъпката си. А петокласникът призова неговия пример да последват и други деца.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Кюстендил: Общината трябва да прехвърли за безвъзмездно ползване терен за изграждане
на нов Център за спешна помощ
Общината трябва да прехвърли за безвъзмездно ползване терен за изграждане на нов Център
за спешна помощ. Това каза на пресконференция председателят на Общинския съвет в
Кюстендил Михаела Крумова, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. С решения на
Общинския съвет отреденият терен вече е бил прехвърлен на „Спешен център” – Кюстендил,
но бенефициент по Оперативна програма „Региони в растеж”, по която е изготвен проект за
нова сграда, е Министерство на здравеопазването. Поради тази причина съветниците трябва
да предоставят за безвъзмездно ползване теренът на самото министерство, което да позволи
да бъде реализиран инвестиционният проект. На заседанието на Общинския съвет, което ще се
проведе на 24 ноември от 14.00 часа в заседателната зала на общината, трябва да бъдат
одобрени и вътрешни компенсирани промени по бюджета за 2016 година. Промените касаят
част от капиталови разходи, предвидени за финансиране с целеви средства и преходен остатък
от 2015 година. Променят се заложените средства за облагородяване на дворни пространства в
общински учебни заведения и една детска градина, както и за изграждане на трафопост за

Центъра за долекуване. Като нов разход е заложено закупуването на техника за нуждите на
Общинско предприятие „Ученическо хранене”.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Варна: Площадка за фитнес на открито бе изградена в град Долни чифлик
Площадка за фитнес на открито бе изградена в град Долни чифлик. Това съобщиха за Радио
„Фокус” – Варна от Община Долни чифлик. Финансирането е със средства от Предприятието за
управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната
среда и водите и Община Долни чифлик, като общата стойност на проекта е близо 10 000 лева.
Жителите и гостите на общината ще могат свободно да използват монтираните кростренажор,
велоергометър, лост, успоредка, рудер апарат, преса за крака и уред за корем и кръст.
Предстои облагородяване на терена около площадката, както и поставянето на осветление и
камера за видеонаблюдение.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Сливен: Нова Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи
приеха общинските съветници
Нова Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на
елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Сливен, свързани с
разкопаване на общински терени приеха днес общинските съветници в града. С 35 гласа „за", 0
„против" и 1 „въздържал се" Наредбата беше приета", предаде репортер на Радио „Фокус” Сливен. Съгласно тази Наредба ще се регламентира реда и условията за извършване на
аварийните ремонти. Тези, които разкопават пътните настилки, ще имат задължението да ги
възстановят за собствена сметка. Ще се събира гаранционна сума в Общината, която ще се
връща след извършената работа в посочен от тях срок.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Шумен: Кметът на общината Любомир Христов ще приеме посланика на Чехия Душан Щраух
Кметът на общината Любомир Христов ще приеме посланика на Чехия Душан Щраух. Това
съобщиха от пресцентъра на общината. Визитата на висшия чешки дипломат в Шумен е по
повод честванията на 80-годишнината от рождението на чешкия президент, интелектуалец и
драматург Вацлав Хавел и традиционните чешки дни в града. В началото на програмата на
посланик Щраух е срещата с кмета на община Шумен Любомир Христов и неговия екип. Гостът
ще бъде приет в кабинета на кмета в 13 ч., заедно със своя заместник, Ярослав Камас и
директора на Чешкия център в София Катерина Хортаева. В рамките на честванията от 15.30 ч.
във фоайето на концертната зала на народно читалище „Д. Войников“ ще бъде открита
изложба на съвременни чешки илюстрации за деца. Час по- късно, от 16.30 ч. в регионалната
библиотека „Стилиян Чилингиров“ ще бъде представена документалната фотоизложба „Вацлав
Хавел. Политика и съвест”, която представя актуалността на Хавеловите идеи в наши дни.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Хасково: 8 ученици ще участват в инициативата „Мениджър за един ден" в общината
8 ученици ще участват в инициативата „Мениджър за един ден“ в община Хасково. Това
съобщиха от пресцентъра на Общината. Тази година е под надслов „Вдъхнови бъдещето“ и се
инициира от Джуниър Ачийвмънт. Работният ден на мениджърите за един ден започва в 8.30 с

оперативка заедно със кмета Добри Беливанов и зам.–кметовете. Освен кмета и неговите
заместници, в „Мениджър за един ден“ се включват дирекции в общината РИМ, ДКТ „Иван
Димов“, ОП „Младежки център“. По време на „Мениджър за един ден“ утвърдени
професионалисти от всички сфери на бизнеса и обществения живот и висши държавни
управници дават възможност на младежите да се запознаят с реалната работа на съответната
организация. Реализирайки на практика своята социална отговорност, домакините потапят
своите „мениджъри за един ден“ в работното си ежедневие, показват им отвътре как работи
техния сектор и ги вдъхновяват да открият своето професионално призвание. „Oт 2002 година
насам в “Мениджър за един ден“ са участвали 15 234 ученици и студенти и над 2 000 компании
и институции. “Мениджър за един ден” дава начало на професионалната реализация на
ученици и студенти на възраст между 16 и 23 г. и е сред най-популярните инициативи на
Джуниър Ачийвмънт България, която се провежда ежегодно в над 100 държави. Инициативата
е в синхрон с политиката на Европейския съюз образованието да бъде с практическа
насоченост, за да могат младите хора да получат истинска подготовка за реалния свят на
бизнес отношенията.
СТАНДАРТ
Фандъкова: Никой не е говорил за оставки на кметове
"Мисля, че никой не е говорил за оставки на кметове. Имаме механизми, по които ще
разговаряме". Това каза пред журналисти в Министерски съвет кметът на София и зам.председател на ПП ГЕРБ Йорданка Фандъкова.
„Посланията премиерът сам ще си ги каже. Дали е било последното заседание, аз по-скоро
мисля, че не е. Да, действително на действащото, но мисля, че ще има още заседания на този
МС. Надявам се, защото държавата трябва да продължи да работи и отговорното поведение на
министър-председателя Бойко Борисов и целия кабинет е очевидно. Работиха, приеха всички
предложения и доклади, които бяха направени за днес и вярвам, че така ще продължи
следващата седмица до тогава, докато има ново правителство. С поведението си ясно
показват, че това е важно. За мен като кмет също е важно държавата да работи", заяви
Фандъкова.
Тя посочи, че отговорност носи всеки от тях – не само всички кметове, които са част от ГЕРБ.
„Анализите ще си ги направим. Ще си разговаряме. Работим последователно и мисля, че
всичко, което е в плановете ни се случва също толкова последователно. Имаме, разбира се,
очаквания за следващата година в рамките на новия бюджет. Да продължи подкрепата за
строителството на метрото, да продължи подкрепата и за други подкрепи. Не само на
общината, а за София като цяло. Благодаря на г-н Борисов, министър Павлова за работата,
която имахме и се надявам да продължим да имаме по отношение на разширението на
Околовръстния път, разширението на Южната дъга", каза още Йорданка Фандъкова.
НЮЗ БГ
Оставката на Борисов беше отговорно решение, смята Фандъкова
Оставката на кабинета на Бойко Борисов беше изключително отговорно решение, което
показва, че ГЕРБ може да носи отговорност. Това заяви пред журналисти кметът на София
Йорданка Фандъкова при проверка на реконструкцията на бул. "Черни връх", цитирана от БТА
и Дарик.

Премиерът е показал многократно, че може да носи отговорност и това трябва да се оцени по
достойнство, каза столичният кмет. "Когато хората имат други приоритети очевидно трябва да
се даде възможност да направят отново своя избор", каза Фандъкова.
Столичният кмет поздрави новоизбрания президент Румен Радев и му пожела успех. "Вярвам,
че успехът на българския президент е успех за България", отбеляза кметът. Тя изрази надежда
казаното от Радев по време на кампанията му за обединение на нацията наистина да се случи.
"Надявам се Радев да прояви разбиране за ролята и мястото на столицата и големите градове
за цялостното развитие на страната, такова, каквото е виждането на Европейската комисия",
заяви Фандъкова.
Запитана за коментар на публикации за предстоящи оставки на кметове на ГЕРБ в цялата
страна, Фандъкова каза, че не знае откъде идва тази информация. "С мен не са водени такива
разговори", допълни тя.
ТОПНОВИНИ
Иван Иванов: Ако БСП може да задава тона на министри в служебния кабинет, парите за
Шумен няма да спират
Ако БСП има възможност да задава тона на министри в служебния кабинет, парите за Шумен
няма да спират. Това заяви народният представител от БСП Иван Иванов в отговор на коментар
на проф. Стефан Желев в медиите. Съгласно Конституцията първия служебен кабинет ще бъде
съставен от Росен Плевнелиев.
„БСП направи оценка на грешките си през годините и си взе поука. Това, което направихме
през тази кандидат-президентска кампания означава, че на този етап сме намерили правилния
път”, коментира Иван Иванов. Той добави, че партията му няма да пречи на приемането на
държавния бюджет за следващата година, въпреки, че не го подкрепя. „Много е важно да се
знае, че БСП ще отговори на очакванията на българското общество, които бяха зададени с
проведения референдум. Към днешна дата няма законодателна инициатива за промяна на
изборното законодателство. Въвеждането на изцяло мажоритарен избор ще затрудни
изготвянето му. Ще се промени цялата политическа картина в страната. Много внимателно
трябва да се пристъпи към разпределянето на районите, за да се запази представителството на
всички и да няма ощетени”, каза още той.
На пресконференция днес представители на левицата от Шуменска област коментираха и
анализираха изборните резултати. Ген. Радев печели в 8 от 10 общини в Шуменска област.
Председателят на общинската организация Веселин Пенчев заяви, че си дават сметка, че
гласовете за ген. Радев, не са точно гласове за БСП, но с тази кандидатура партията е показала,
че е национално отговорна и е успяла да намери подходящ кандидат, който наистина да
олицетворява единството на нацията.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Смолян: Младежи заеха ключови постове в Общината в "Мениджър за един ден"
За пета поредна година община Смолян днес е домакин на инициативата „Мениджър за един
ден”, съобщиха от пресцентъра на Общината. Ученици от СУ „Св. св.Кирил и Методий”, ППМГ
„Васил Левски”и ПГИ „Карл Маркс” управляват за един ден общинската администрация.
Тийнейджърите заеха ключови постове - на кмет, заместник кмет, секретар, директори на

дирекции и ръководиха община Смолян. Кметът Николай Мелемов посрещна младите хора.
„Не се притеснявайте да питате, даже и да командвате. Обществената работа е наистина
сложна, но ви пожелавам в бъдеще като се реализирате да работите това, което ви е
интересно.Освен знания трябва да има и търпение към колегите и гражданите, за да чувстват
те общината като своя”, каза градоначалникът на младите хора. Той им пожела ползотворен
ден .
След това на горещия кметски стол седна Мартин Сантелов, който е единадесетокласник от
ПГИ „Карл Маркс. Той пое огърлицата на властта от Мелемов. Градоначалникът го въведе в
кметските дела – приема на граждани, строителството и разбира се текущите ангажименти.
Стефания Димитрова от ППМГ се зае с ангажиментите на заместник кмета Марин Захариев .
Петър Шамаранов се зае с финансите на община Смолян при зам.-кмета Венера Аръчкова.
Функциите на другия зам.-кмет инж. Мариана Цекова пое Иван Стоев . Йона Кариева седна на
стола на секретаря Момчил Николов. Останалите младежи поеха функциите на директори на
дирекции. Преди да заемат длъжностите си тийнейджърите споделиха, че са развълнувани от
възможността да се потопят в атмосферата на възрастните, преживявайки един реален работен
ден и да усетят какво е да си на ръководна длъжност. След приключване на работния ден те ще
разкажат за преживяванията си на работното място
“Мениджър за един ден” е сред най-популярните инициативи на Джуниър Ачийвмънт
България. Тя се провежда ежегодно в над 100 държави по целия свят. В нея винаги се включват
както висши държавни управници, така и утвърдени мениджъри от всички сфери на бизнеса и
обществения живот. Целта е да се подготвят младите хора за успешното им реализиране на все
по-конкурентния пазар на труда и превръщането им във финансово грамотни и социално
отговорни бизнес лидери.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Ученичка стана кмет на Карлово за един ден
Даяна Михайлова - ученичка от 11-и клас в СУ "Васил Левски", стана кмет на Карлово за един
ден в рамките на инициативата "Мениджър за един ден" на фондацията "Джуниър Ачийвмънт
България", съобщиха от общината.
За девета поредна година община Карлово е домакин на инициативата "Мениджър за един
ден". 18 ученици от СУ "Васил Левски" и СУ "Христо Проданов" имаха възможността да участват
в един реален работен ден от управлението на общинската администрация, да покажат своите
умения и самостоятелно да изпълнят поставените им задачи.
Кметът на Карлово Емил Кабаиванов връчи на участниците сертификати за участие в
инициативата и им пожела да завършат образованието си с отличен успех, за да бъдат добре
подготвени и да преодоляват трудностите в живота, да постигнат мечтите си и реализират
поставените си цели.
Мисията на фондацията е да подготвя младите хора за успешното им реализиране на все поконкурентния пазар на труда и превръщането им във финансово грамотни и социално
отговорни бизнес лидери.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Смолян: Общината ще бъде домакин на инициативата „Мениджър за един ден”

За поредна година община Смолян ще бъде домакин на инициативата „Мениджър за един
ден”. Това съобщиха от пресцентъра на Община Смолян. Ученици от СУ „Св. св. Кирил и
Методий”, ППМГ „Васил Левски” и ПГИ „Карл Маркс” ще имат възможност да съпреживеят
един реален работен ден от управлението на общинската администрация. На този ден, от 9.00
до 13.00 часа, младите хора ще заемат ключови постове - на кмет, заместник-кметове,
секретар, директори на дирекции и ще ръководят община Смолян. От 13.00 часа в зала 247 ще
се проведе брифинг с участието на младите хора, ръководили местната общинска
администрация, които ще споделят какво е усещането да си на ръководен пост, макар и за
един ден. “Мениджър за един ден” е сред най-популярните инициативи на Джуниър
Ачийвмънт България. Тя се провежда ежегодно в над 100 държави по целия свят. В нея винаги
се включват, както висши държавни управници, така и утвърдени мениджъри от всички сфери
на бизнеса и обществения живот. Инициативата „Мениджър за един ден” се организира за
петнадесета поредна година от фондация „Джуниър Ачийвмънт България”. Мисията на
фондацията е да подготвя младите хора за успешното им реализиране на все по-конкурентния
пазар на труда и превръщането им във финансово грамотни и социално отговорни бизнес
лидери.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Кюстендил: Общината и Кръвният център организират кампания по кръводаряване
Общината и Кръвният център организират кампания по кръводаряване. Това съобщи за Радио
„Фокус” – Кюстендил д-р Десислава Илиева, началник на отделението по трансфузионна
хематология към многопрофилна болница „Д-р Никола Василиев” – Кюстендил. Кампанията ще
се проведе на 22 ноември в залата на Възрожденското училище, за времето от 09.30 часа до
14.00 часа. Кампанията за безвъзмездно кръводаряване с цел набиране на доброволци в
помощ на нуждаещите се е традиционна и се организира всяка година. За тази цел ще има
осигурен екип от отделението по трансфузионна хематология за кръвовземане.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Ямбол: Над 700 рисунки постъпиха по обявения от общината традиционен конкурс на тема
„Коледа”
Над 700 рисунки постъпиха по обявения от община Ямбол традиционен конкурс на тема
„Коледа”. Днес комисия от ямболските художници Петър Тепсизов, Руслан Русев - Роко и Кольо
Костов журира творбите и излъчи победителите в отделните категории. Това съобщиха от
пресцентъра на Община Ямбол. При най-малките първо място бе присъдено на Денислав
Димитров Стоянов от ДГ „Валентина”. В групата І – ІV клас е отличена рисунката на Джесика
Гаджонова– ІV клас от НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, а при най-големите (V-VІІІ клас) наградата
печели Милен Иванов Йовчев – VІІ клас от ОУ „Николай Петрини”. Авторите на трите първи
места ще получат парични награди в размер на 50 лева, а рисунките им ще бъдат отпечатани
като коледни поздравителни картички на кмета на община Ямбол Георги Славов. Рисунката на
Стела Росенова Стоянова – V клас, СОУ „Св. Климент Охридски” ще бъде използвана при
изготвянето на рекламните материали за Коледарския празник – Ямбол 2016. За коледна
поздравителна картичка от името на председателя на Общински съвет Ямбол ще бъде
отпечатана рисунката на Стефания Лазарова – V клас от ПМГ „Атанас Радев”. Комисията
номинира и 10 рисунки, които ще бъдат отпечатани като коледни картички в
благотворителната кампания на община Ямбол „Подай ръка – спаси живот”. Всяка година
хиляди граждани, много институции и фирми се включват в инициативата. Събраните средства

попълват фонда за подпомагане на тежко болни ямболски деца и младежи до 30-годишна
възраст.
Тази година като коледни благотворителни картички ще бъдат разпространявани рисунките на:
В Първа възрастовата група (5-6 години):
Гергана Георгиева Атанасова– 6 години, група „Смехорани”, ДГ „Червената шапчица”
Вилиян Красимиров Даскалов– 6 години, ДГ „Биляна”
Александра Красимир Колева - 6 години, група „Барабанче“, ДГ „Валентина“
Ивелин Иванов Иванов - 6 години, група „Звездица“, ДГ „Радост“
Във Втора възрастовата група (от І до ІV клас):
Марияна Андонова Атанасова - ІІІ клас, ОУ „Любен Каравелов”
Белла Евгениева Плочева – І клас , ОДК, Школа „Седмоцвет“
Ангел Драгомиров Шаламанов – ІV клас, СОУ „Св. Климент Охридски”
Йосиф Бисеров Касабов– 10 години, НЧ „Съгласие 1862“, Клуб „Млад художник“
В Трета възрастова група (V- VІІІ клас):
Мария Димитрова Димитрова – VІІІ клас, ПГ „Васил Левски“
Кристиян Ясенов Димитров - V клас, ПГ „Васил Левски“
Авторите на всички отличени творби ще бъдат наградени на специална церемония на 28
ноември от 17.30 часа в Художествена галерия „Жорж Папазов”. Рисунките на победителите,
както и още 62 номинирани творби ще бъдат включени в тематичната изложба, която може да
бъде видяна в ямболската галерия от 28 ноември до 2 декември.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Благоевград: Ученичката Полина Георгиева седна на мястото на председателя на Общинския
съвет – Радослав Тасков
Ученичката Полина Георгиева седна на мястото на председателя на Общинския съвет –
Радослав Тасков в рамките на инициативата „Мениджър за един ден“, предаде репортер на
Радио „Фокус“ Пирин. Радослав Тасков посъветва всички ученици на първо място да заложат
на образованието си. „Съветът, който давам самият аз на моите деца, е ако решат да изберат
да работят обществена работа, да внимават много, когато градят своята автобиография, защото
когато човек има амбицията да застане на една обществена длъжност и да попадне под
светлините на прожекторите, всеки един детайл от неговата биография се гледа и се
припомнят всички грешки, така че дори и на тази крехка възраст нямат право да правят грешки,
които ще им попречат занапред“, допълни той. По думите му учениците, които са се насочили
към сферата на местното самоуправление трябва много да четат и да се информират, за да
могат да предявяват своите претенции след това и да застанат на съответните позиции
абсолютно подготвени. Радослав Таско обясни на единадесетокласничката Полина Георгиева,
че Общинският съвет в Благоевград има 41 члена, които избират свой председател, който няма
някакви по-специални правомощия от останалите членове, но представлява съвета пред
външни организации, говори с медии и организира работата на Общинския съвет.

АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Ганчо Карабадажаков, зам.-кмет: За нас е чест, че Велико Търново се утвърди като
традиционен домакин на международната конференция "Библиотеки, четене,
комуникации“
За нас е чест, че Велико Търново се утвърди като традиционен домакин на международната
конференция "Библиотеки, четене, комуникации“. Това каза зам.-кметът на Велико Търново
Ганчо Карабаджаков по време на посрещането на чуждестранните участници във форума,
предаде репортер на Радио "Фокус"- Велико Търново. Той отбеляза, че 15-то издание на
конференцията протича при рекорден международен интерес. "Няма по-естествен център в
България от Велико Търново, където интелигенцията да обсъжда теми, свързани с опазването и
популяризирането на културно-историческото наследство. Нашият град се гордее с богата си
култура и с призванието, което има, да бъде утвърден център на духовността, книжовността и
образованието. Убеден съм, че вече сте запознати, че освен столица на Второто българско
царство през Средновековието, Търновград се утвърждава и като просветен и духовен център
на Югоизточна Европа", допълни зам.-кметът. Той подчерта, че фокусът на настоящата
конференция е поставен върху внедряването на съвременните информационни технологии и
софтуерни решения. По думите му IT секторът притежава огромен потенциал за опазване и
популяризиране на литературното и културно-историческото богатство. "Убеден съм, че вие учените, преподавателите и служителите в музеите, библиотеките и читалищата, ще се
възползвате в максимална степен от необятния свят на високите технологии. Международното
партньорство също е много важно и полезно за всички нас. В тази връзка приветствам
бъдещето споразумение, което днес нашата регионална библиотека"П. Р. Славейков" ще
сключи с градските библиотеки във Вантаа /Финландия/ и Линц /Австрия/", посочи Ганчо
Карабаджаков. Той информира чуждестранните гости, че има разработен проект за нов градски
център на Велико Търново, който включва в себе си и изграждането и обособяването на нова
модерна сграда на библиотеката.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Стара Загора: Община Казанлък кандидатства и спечели финансиране на проект „Дъга на
толерантността – партньорство за ефективна интеграция“
Община Казанлък кандидатства и спечели финансиране на проект „Дъга на толерантността –
партньорство за ефективна интеграция“, съобщиха от пресцентъра на Общината. Той е
финансиран по процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от
етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ на Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Кметът на Общината Галина Стоянова, в качеството на Бенефициент, подписа договора за
безвъзмездна финансова помощ на стойност 215 108,99 лв. на 29.09.2016 г. Партньори по
проекта са училища от казанлъшките села: ОУ „Св. Климент Охридски", с. Горно Черковище, ОУ
„Кирил и Методий", с. Копринка, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", с. Ръжена, ОУ „Св. Паисий
Хилендарски", с. Хаджидимитрово, ОУ „Д-р Петър Берон", с. Шейново, ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий", с. Кънчево и фондация „Ромско сърце“, гр. Казанлък.
Целта на проекта е повишаване на броя на успешно интегрираните ученици от етническите
малцинствени групи на територията на община Казанлък чрез мотивирано включване още от
най-ранна възраст в образователния процес. Проектните дейности ще допринесат за

подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение, засилване на
мотивацията за участие в образователния процес и на родителите, допълнителни занимания с
учениците, за които българският език не е майчин.
Предстоят мероприятия като разкриване на ателиета в училищата – партньори, екскурзии,
спортни празници и концерти, които ще подпомогнат адаптирането на учениците от 1-ви до 4ти клас към учебния процес. Обособяването на клубовете ,,Да учим днес за успешно утре“ и
клуб „Пъстра забава“ ще насърчи учениците от етнически малцинствен произход да получат
допълнителни знания по български език. Родителите на децата от маргинализирани общности
също ще бъдат включени в дейностите по проекта. С тях ще се работи в посока за развитие на
родителските им компетенции и работата им в екип. Те ще бъдат по-активно ангажирани в
обучението на децата си. Целта е родителите да станат двигател за позитивна промяна в
общността.
Съвместно с „Център за кариерно ориентиране“ – гр. Стара Загора е предвидено да се работи
за формиране от ранна възраст на положително отношение към труда.
За да бъде осигурен достъп до училище на повече деца от етнически малцинствен произход, за
учениците, живеещи в местността „Язовира“, близо до с.Копринка, е предвиден специализиран
транспорт до учебното заведение в селото.
Дейностите по проект „Дъга на толерантността – партньорство за ефективна интеграция“
започват в края на месец ноември, тази година и ще бъдат изпълнявани и през учебната
2017/2018 година.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Сливен: Новата процедура „Развитие на социалното предприемачество“ представиха в града
Информационна среща за социалното предприемачество проведе Областен информационен
център – Сливен, съобщиха от центъра. Тя беше в рамките на разширено заседание на
Областния координационен съвет, ръководено от областния управител Татяна Петкова.
Участваха представители на общините, дирекциите за социално подпомагане, дирекциите
„Бюро по труда“, РЗИ-Сливен, РУО-Сливен, БЧК-Сливен, НПО в сферата на предоставянето на
социални услуги и двамата младежи от инициативата „Мениджър за един ден“. Основната цел
на срещата беше представянето на новата процедура „Развитие на социалното
предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Обявата за нея е от 12 октомври 2016 г., а крайният срок за проектните предложения е 5 януари
2017 г. „Очаква се изпълнението на тази нова схема да надгради постигнатите резултати по
схема „Социално предприемачество - Популяризиране и подкрепа на социални предприятия
/Пилотна фаза/“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013“, каза
при откриването областният управител. Тя допълни, че за съжаление в нашата област няма
изпълнявани проекти по тази схема, което е поводът за организиране тази среща. Яница
Вушева – експерт в Областен информационен център Сливен, представи схема „Развитие на
социалното предприемачество”, а Емилия Дескова - старши експерт в отдел „Регионален
мониторинг и контрол” към МТСП, и Стефка Табакова – експерт към АСП, запознаха
присъстващите с успешно реализирани проекти по схемата от пилотната фаза през миналия
програмен период. Мария Шишкова от „Национален алианс за работа с доброволци“ също
сподели опита на своята организация в областта на социалното предприемачество. Социалните
предприятия се създават за постигане на социални цели и подчиняват икономическата си
дейност именно на това, за разлика от повечето предприятия на пазара, чиято цел е да

реализират печалба в полза на собствениците и акционерите си. Социалните предприятия имат
разнообразни форми, занимават се с много дейности в полза на различни целеви групи.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Видин: Кметът Огнян Ценков участва в инициатива, свързана със сигурността на децата на
пътя
Ученици от 8 б клас на СУ „Цар Симеон Велики“ поставиха цветя на пешеходната пътека в
близост до училището на ул. „Райнина“ в памет на жертвите от пътнотранспортни
произшествия. На инициативата присъства и кметът на Община Видин Огнян Ценков, заедно с
ръководния си екип, съобщиха от пресцентъра на Община Видин. Той получи документ за
дарение от името на Инер Уил клуб Видин по проект, осъществен съвместно с Ротари клуб
Видин за 2015/2016 г. – закупуване и поставяне на соларни пътни знаци на значими пешеходни
пътеки и кръстовища на близки разстояния от училища и детски градини. Средствата за тази
цел са събрани на благотворителен дамски бал през месец март, а Община Видин поема
ангажимента за монтирането на знаците на подходящи места в града. Едно от тях е
пешеходната пътека до СУ „Цар Симеон Велики“, където потокът от хора и автомобили е
особено интензивен. Огнян Ценков благодари от името на Община Видин на всички, които
участват в инициативата и специално на 150-те дами, направили лични дарения, за да бъдат
закупени соларните знаци и по този начин подпомогнали каузата за предотвратяване на
пътнотранспортните произшествия не само с деца и подрастващи, но и с всички участници в
движението.
„С такива инициативи ние показваме толерантност и по-висока отговорност и като водачи на
моторни превозни средства, и като пешеходци, за да повишим безопасността. И в името на
живота нека заедно – институции, организации и жители на Община Видин да постигнем тази
цел“ – каза видинският кмет.
Събитието днес е свързано както с отбелязването на 16 ноември, обявен като Ден без
пешеходци - жертви на пътя, така и със Световния ден за възпоменание на жертвите при
пътнотранспортни произшествия, който се отбелязва в неделя.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Общинските съветници в Кърджали гласуваха да бъде закрито защитеното училище в
с.Ненково
Основното училище "Ив.Вазов" в с.Ненково, което е със статут на "защитено", да бъде закрито,
решиха на днешното си заседание общинските съветници в Кърджали. Основният мотив, с
който точката бе поставена за гласуване на заседанието, бе намаляване броя на децата и
учениците. От учебната 2009/2010година насам те са намалели в пъти. От 32-ма в 4 паралелки,
към 19 септември тази година те са намалели до 10 в две паралелки, какъвто е и минимума
според критериите за "Защитени училища". В доклад на директора на училището се посочва, че
след началото на учебната година 4 от децата не посещават часовете. Съгласно решението на
общинския съвет, останалите шест възпитаника на защитеното училище в с.Ненково ще ходят
на училище в най-близкото учебно заведение - ОУ"Св.Св. Кирил и Методий" в с. Енчец.

АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Община Видин ще се включи в инициативата "Мениджър за един ден"

Община Видин ще се включи в инициативата "Мениджър за един ден" на Junior Achievement
Bulgaria, съобщиха от пресцентъра на Община Видин. Четирима ученици от видинските
училища ППМГ "Екзарх Антим I" и ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" ще заемат местата на
директорите на дирекциите: "Обща канцелария", "Устройство на територията", "Хуманитарни
дейности" и "Финансово-стопанска дейност".
БТА
Първата у нас високотехнологична инсталация за сортиране и преработка на отпадъци от
стъкло бе открита днес
Първата в България инсталация за сортиране, преработка и отделяне по цвят на отпадъци от
стъкло откриха днес министърът на околната среда и водите в оставка Ивелина Василева,
кметът на София Йорданка Фандъкова и директорът на "Екопак" Тодор Бургуджиев.
Високотехнологичната инсталация, на стойност 2,5 млн. лева, е на организацията "Екопак" и е в
община Равно поле. Тя преработва 100 тона стъклени отпадъци на ден.
Министър Василева приветства откриването на инсталацията и подчерта значението й за
опазването на околната среда, за икономичното използване на ресурсите и за генерирането на
по-малко отпадъци. Тя съобщи, че близо 230 хил. тона годишно са преработените отпадъци от
различните инсталации в страната. Близо 6,6 млн. души на територията на 177 общини са
обхванати от системата за разделно събиране на отпадъци, съобщи министърът. Това по
думите й е изцяло в съответствие със законодателните изисквания.
Министерството работи съвместно с общините и бизнеса за надграждането на системите за
отпадъци, посочи Василева. Тя съобщи, че министерството е изградило 19 системи за
преработка на отпадъци, изцяло съответстващи на екологичното законодателство, които
обслужват над 3,5 млн. души в страната. 12 от тези регионални системи са обезпечени с
компостиращи инсталации за биоразградими, зелени отпадъци. 11 системи имат сепариращи
инсталации, каза министърът. Според нея това е важна стъпка към оползотворяването и
третирането на отпадъците не като боклук, а като ресурс. МОСВ ще продължава да подкрепя
инициативи, свързани със "зелените" инвестиции и идеи, посочи министър Василева.
Кметът Фандъкова каза при откриването, че основата на политиката на Столичната община по
отношение на екологията е по-голямо количество рециклирани отпадъци и по-малко
депониран боклук. Кметът Фандъкова отбеляза, че "Екопак" е партньор на Столичната община
и обслужва седем столични района с разделно събиране на отпадъците. 60 на сто от
опаковките от стъкло, които ще бъдат обработвани в новата инсталация, са именно стъклените
бутилки, изхвърляни от столичани, информира кметът.
По думите й колкото по-модерна е технологията на инсталациите за отпадъци, толкова помалко отпадъци за депониране ще има в София. Кметът каза, че за една година работа на
инсталацията за преработка на отпадъци на Столичната община са осигурени 79 процента помалко отпадъци за депониране. Ежедневно в завода се преработват около 1000 тона отпадъци,
а количеството стъкло в общия отпадък е между 5 и 7 процента, съобщи столичният кмет.
БТА
Община Благоевград подкрепя с благотворителни прояви малкия Валентин от Кюстендил
Община Благоевград ще подкрепи благотворителната кампания в помощ на малкия Валентин
Зашев от Кюстендил, който е само на три години, а вече води най-голямата битка - тази за

живота си, съобщи пресцентърът на общината. Благоевград се обединява в негова подкрепа с
благотворителен базар, който ще се проведе на 19.11.2016 г. /събота/ от 10:00 до 18:00 ч. пред
Мол "Ларго". Лекари преди време са установили тежката диагноза на детето от Кюстендил остра Б-клетъчна лимфобластна левкемия. За лечението на тригодишния Валентин Зашев са
необходими 300 хил. евро, като по-голяма част от сумата е набрана до момента, информират
организаторите на благотворителния базар в Благоевград. По време на проявата тук всеки ще
може да си купи нещо, да хапне вкусен домашен сладкиш срещу скромна сума или да дари
пари в поставените за целта кутии. Деца ще изнесат в подкрепа на Валентин благотворителен
концерт, ще има популярни анимационни герои, с които специално нает фотограф ще снима
малките им почитатели. През цялото време диджей ще осигурява приятна обстановка с
любими песни. Благотворителната акция ще продължи същия ден вечерта в пиано-бар с
коктейл-парти. Там входните такси ще бъдат дарени за каузата. Картина от известен
благоевградски художник ще бъде разиграна също на търг.
БТА
Кметът на Видин подкрепи благотворителна инициатива на студенти от Благоевград
Кметът на Видин Огнян Ценков е подкрепил благотворителна инициатива на студенти от
Благоевград, съобщават от общината. Младите хора набират средства за скъпо струващото
лечение на Александра Кръстянина от Варна. Тя е родена на 4.04.2016 г. и е с рядката диагноза
"Фибуларна хемимелия на дясно краче". За тази цел студентите, които изучават телевизионно,
театрално и киноизкуство в Благоевградския университет, са подготвили филмова програма със
своя продукция. Те ще я представят в различни големи градове в страната, като прожекцията
във Видин ще бъде на 10 декември, от 18.00 ч., в залата на Симфониета - Видин. Кметът е поел
ангажимент, общината да осигури всичко необходимо за осъществяването на инициативата
във Видин, както и за набирането на средства за лечение, информират от общината.

БТА
Японският посланик е на посещение в Сливен
Посланикът на Япония Негово превъзходителство Шиничи Яманака е на посещение в Сливен,
съобщиха от пресцентъра на общината. Посланик Яманака е в града по повод откриването на
фотоизложбата "ARIGATO JAPAN" в Художествена галерия "Димитър Добрович". Събитието е
част от Дните на японската култура в България. На среща с кмета на Сливен Стефан Радев са
били дискутирани възможностите за културен обмен и сътрудничеството между двете страни.
Било е отчетено доброто партньорство между Сливен и Япония, благодарение на японското
предприятие "Язаки", което е било причината в града да бъде организирано културно събитие
по случай Дните на японската култура.
БТА
Безстопанствено пашуващите домашни животни в Кърджали ще бъдат задържани
Установените безстопанствено пашуващи домашни животни в община Кърджали ще бъдат
задържани, а собствениците им наказвани. Това гласуваха като изменение и допълнение на
Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред общинските съветници в Кърджали.
Допълнението в наредбата е продиктувано от ежемесечно постъпващи сигнали и жалби от
граждани за свободно пашуващи и движещи се селскостопански животни, бе отчетено на

заседанието. Посочено бе, че животните са установявани в обществени места за отдих,
междублокови пространства, училищни дворове, детски и здравни заведения, градски и
гробищни паркове в селата. Промените предвиждат при установяване на безстопанствени
животни, те да бъдат задържани от работници на общинското търговско дружество "ОЧБ"
ЕООД и настанявани в стационар за временно пребиваване. На собствениците им ще бъдат
съставяни актове и налагани глоби. Предвидена е и такса според вида животно, за всеки ден
престой в стационара. Непотърсените в 7-дневен срок животни ще бъдат предавани на
Областната дирекция по безопасност на храните.
Проблемът с безстопанствено пашуващи домашни животни в региона е сериозен, отчетоха и от
КАТ. Само за октомври са наложени 15 наказания на собственици за установени животни на
пътя и на такива, чиито животни са част от пътни произшествия. За периода са настъпили и 7
катастрофи с участието на животни.
БТА
ВАС отмени решение на КЗК относно обществена поръчка за ремонт на пътища и улици в
община Ловеч
Върховният административен съд /ВАС/ е отхвърлил решението на Комисията за защита на
конкуренцията /КЗК/, с което е отменено като незаконосъобразно решение на кмета на
община Ловеч за открита процедура за възлагане на обществена поръчка за основен ремонт на
пътна мрежа и ремонт на улици. Това съобщи на пресконференция кметът на Ловеч Корнелия
Маринова, цитирайки решението на ВАС.
Производството е било образувано по жалба от кмета, в която се твърди, че решението, което в
крайна сметка е лишило Ловеч от ремонт на улиците, е недопустимо, неправилно, постановено
в нарушение на материалния закон, постановено при съществено нарушение на
съдопроизводствените правила и е необосновано.
В своите мотиви съдът приема, че незаконосъобразно и необосновано КЗК е приела, че с
въведените клаузи в проекта на договор са нарушени принципите на равнопоставеност и
недопускане на дискриминация.
Обществената поръчка е открита с решение на кмета от 7 април т. г. в четири обособени
позиции на обща стойност над един милион лева. След това е обжалвана от фирма "Галчев
инженеринг груп".
ВАС отхвърля жалбата на фирмата и я осъжда да заплати на Общината разноски по делото в
размер на 5000 лева. Решението не подлежи на обжалване, добави Маринова.
БТА
Производствени мощности в Червен бряг създават над 300 нови работни места
Нови производствени мощности до края на годината се очаква да създадат около 300 работни
места в град Червен бряг. Това съобщи за БТА кметът на Община Червен бряг инж. Данаил
Вълов. Той уточни, че добрите новини в икономиката на града са свързани с предстоящото
включване в нормална експлоатация на разширението на две от най-големите фирми на
територията на общината. Машиностроителното предприятие "Палфингер" почти е завършило
строително-монтажната част на свое разширение. Това означава, че до края на тази година ще
бъдат въведени в експлоатация нови мощности, което в перспектива води до назначаване на
около 150 нови работници и специалисти в една област, каквато е машиностроенето, където

средната работна заплата е добра, каза инж. Вълов. По думите му втората по големина фирма
в общината също извършва разширение, което върви по график и до края на годината ще бъдат
въведени в експлоатация складови помещения и допълнителни работни помещения. Според
кмета на града там очакванията са да бъдат наети около 150-180 работници. Третият
положителен факт е развитието на новото предприятие на територията на бившето
"Текстилко", каза инж.Вълов. Пловдивска фирма е изкупила сградите, извършила е
реконструкция и ремонти и въвежда в експлоатация технологични линии. Започнали са работа
около 20 души - предимно жени, а следващата година вероятно броят им ще достигне 80. То
произвежда памперси и одеяла със специално предназначение, най-вече за медицински цели.
Според данните, които имаме, в общината малките и средни предприятия се справят в
сегашната бизнес обстановка и няма тенденция някое да излиза от пазара, което е добър
показател за бизнеса в Червен бряг, каза кметът инж. Данаил Вълов.
БТА
Община Балчик е готова да стопанисва "Двореца", ако не се осигури само една каса за
билети
Община Балчик е готова да стопанисва и да управлява целия архитектурно-парков комплекс
"Двореца", ако на входа на националния туристически обект не се осигури само една обща
каса за билети на туристите.Тази позиция заяви общинският съвет на свое заседание днес.
Министерството на културата и Софийският университет "Свети Климент Охридски" не могат да
постигнат договореност за събиране на приходите от туристическите посещения в "Двореца" и
Ботаническата градина. Общинският съвет в Балчик категорично се обявява против събирането
на две входни такси на две отделни каси, тъй като това води до крайно негативен отзвук и
огорчение сред туристите, заявяват общинските съветници в своя декларация. Според тях
функционирането на две каси води до всекидневни скандали, за които информират търговци и
хотелирери. Недопустимо е след като държавата и общината изразходват огромни средства за
имиджова реклама за привличане на туристи двете институции да продължават с действията
си да уронват престижа на Балчик като туристически културен център, посочват от органа на
местната власт. Общинските съветници смятат, че дългогодишният конфликт между Софийския
университет и Министерството на културата води и до двойни разходи за стопанисване на
обекта, тъй като всяко от ведомствата дава средства за охрана на своята част и за събирането
на таксата от туристите.
Ако двете институции не решат помежду си спора и не премахнат двете каси за билети до 1
февруари 2017 година, общинският съвет ще използва всички законови средства за решаване
на проблема, декларират общинските съветници в обща позиция.
БТА
Нови Сад спечели титлата Европейска младежка столица 2019
Сръбският град Нови Сад спечели титлата Европейска младежка столица 2019 г. Церемонията
по обявяване на победителя се проведе в зала "Конгресна" на Двореца на културата и спорта
във Варна. Събитието, организирано от Община Варна и Европейския младежки форум, бе под
патронажа на кмета на Варна Иван Портних. В надпреварата участваха градовете Манчестър
(Великобритания), Амиен (Франция), Нови Сад (Сърбия), Перуджа (Италия) и Дери Страбан
(Северна Ирландия). Събитието бе част от програмата на Генералната асамбл ея на
Европейската младежка столица - ежегодна инициатива на Европейския младежки форум.

"Радвам се, че днес залата е пълна с толкова младежка енергия! Поводът да се съберем тук е
много вълнуващ. Знаем как се чувстват всички кандидати за престижното отличие, защото
Варна три пъти кандидатства за тази номинация. Не се отказахме, защото вярваме в
младежкия потенциал на нашия град и затова успяхме! Мотивирани сме да работим още поактивно за създаване на по-добри условия за реализация на младите хора, каза кметът Иван
Портних при откриване на церемонията. Поздравления към участниците отправи и Йохана
Ниман - президент на Европейския младежки форум. "Младежката столица не е само титла за
една година, това е подход към младите хора, който трябва да бъде устойчиво развиван",
сподели тя. Варна бе избрана за Европейска младежка столица 2017 г. след оспорвана
конкуренция с градовете Кашкайш (Португалия), Голуей (Ирландия) и Перуджа от (Италия).
Основният фокус на кандидатурата е насърчаване на участието на младите хора в обществения
живот чрез развитие на социални иновации. Пред декември кметът Иван Портних трябва да
приеме символичния ключ на Европейската младежка столица от последния носител на приза град Гянджа, Азербайджан.
БТА
Ваканционен комплекс ще се строи край трънското село Главановци
РИОСВ-Перник одобри инвестиционно предложение за изграждане на ваканционен комплекс
в местността "Тулбак" в землището на трънското село Главановци, съобщиха от институцията.
Комплексът ще бъде разположен на площ 124 875 кв. м и ще се състои от 150 еднофамилни
двуетажни жилищни сгради за целогодишно ползване с разгърната застроена площ на всяка от
тях до 250 кв. м. Предвижда се да бъде обособен спортно-рекреационен център, търговски
площи, външен басейн, паркинг и техническа инфраструктура. Инвестиционното предложение
ще се реализира в границите на защитената зона "Руй" за опазване на дивите птици.
Осъществяването му не противоречи на режима на защитената зона, уверяват от РИОСВ.
Предвижда се да бъде изграден път с широчина 4 м до урбанизираната територия на с.
Главановци.
ТОПНОВИНИ
Ремонтираха покрива на Дневния център за деца с увреждания в Разград
На територията на община Разград бе реализиран Проект „Реконструкция и модернизация на
съществуваща материална база за предоставяне на социалната услуга Дневен център за деца с
увреждания гр. Разград“. Покривът на сградата е изцяло обновен, съобщават от пресцентъра
на общината.
Средствата за финансирането на строително-монтажните дейности са съфинансирани от Фонд
„Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика. Общата стойност на
проектните дейности е на стойност 24 000 лева с ДДС.
Днес представители на финансиращия фонд, на фирмата изпълнител -„Хидроинженеринг“ гр.
Варна, заедно с ресорния зам.-кмет на Община Разград Ердинч Хасанов огледаха обекта след
приключване на ремонтните дейности.
ТОПНОВИНИ
Район „Южен“ се включи в благотворителната инициатива за децата, лишени от родителска
грижа

Днес кмета на Южен Борислав Инчев предаде на Кирил Гаров главен организатор на
благотворителната инициатива за децата, лишени от родителска грижа в дом „Княгиня МарияЛуиза“ 47 кг. пластмасови капачки. „Приканвам все повече жители на район „Южен“ да се
включат в иницативата. Който желае може да носи своите капачки и да ги предава на дежурния
служител в административната сграда на ул. „Македония“ № 73 А. Искам да благодаря на
хората, които донесоха доброволно свои количества, за каузата“, коментира кметът Борислав
Инчев. „Когато си помагаме винаги има шанс нещо добро да се случи“, допълни Инчев. Кирил
Гаров, със задоволство прие количеството и благодари на новите членове, които присърце са
приели инициативата в помощ на децата.
ТОПНОВИНИ
На 10 февруари 2017 ще се проведе нов конкурс за омбудсман на Община Русе
На днешното си редовно заседание Общински съвет - Русе одобри предложение за
провеждане на конкурс за избор на обществен посредник (омбудсман) за Община Русе.
Конкурсът ще бъде проведен от 15-членна комисия, съставена от общински съветници от
всички партии, с председател Иво Пазарджиев ("Патриотите, ВМРО и Глас народен").
Гласуването бе предшествано от продължителни дебати, в които за пореден път страните
изразиха своите виждания за фигурата на обществения посредник.
Мирослав Славчев (Атака) продължи да поддържа своята теза, че подобна длъжност не е
необходима, като тя няма повече правомощия от общинските съветници, които на практика
изпълняват същата функция. Той заяви, че от това предложение ще има смисъл след
евентуални промени в ЗМСМА, които да дадат повече правомощия на омбудсмана.
Бедрос Пехливанян (ГЕРБ) също изрази отрицателно становище, като коментира, че от всички
общини в България едва 11 са успели да изберат обществен посредник.
Д-р Теодора Константинова (ДСБ) изрази съжание, че и в този мандат на Общински съвет се
наблюдава отрицателно отношение към избирането на омбудсман, като в същото време
отхвърли твърденията, че неговите функции се припокриват с тези на общинските съветници.
Тя призова колегите си да се отнасят по-сериозно към предложението, и да не се отнасят
пренебрежително към кандидатите.

"Хората искат надпартийна фигура, към която да могат да се обърнат. Истината е, че те не
нямат доверие на нас - общинските съветници", заяви от своя страна Мариета Волф
("Патриотите, ВМРО и Глас народен).
Д-р Пенчо Милков пък категорично отрече твърденията, че общественият посредник има
функциите на общински съветник, като обърна внимание на разпоредбите в ЗМСМА и
Правилника за работата на омбудсмана. "В момента хората имат един единствен посредник, и
това е Facebook", заяви още той. В крайна сметка предложението бе прието с 37 гласа "За", 1
"Против" и 7 "Въздържал се".
ТОПНОВИНИ
Близо 40 русенски ученици станаха данъчни мениджъри за 1 ден
За осма поредна година офисът на НАП в Русе е сред най-предпочитаните институция за
посещение от учениците в световната инициатива „Мениджър за един ден“. Този път на

посещение в него бяха близо 40 ученици от 2 средни училища - професионалната гимназия по
икономика и управление „Елиас Канети“ и СОУ „Възраждане“. Информация за инициативата
съобщават от Приходната агенция.
Със специално подготвената мултимедийна презентация началникът на отдел „Услуги за
клиенти“ г-жа Галина Пенчева ги запозна с мисията и визията на НАП, с нейната структура и
форми на работа, с различните данъци и осигуровки, с електронните услуги на аганцеята, с
параметрите на аудитория от данъкоплатци в региона и капацитета на русенския офис. В
разговора учениците показаха, че познават добре обществените инициативи на НАП за
лотарията с касови бележки и проекта „Влез в час с данъците“. Юношите с интерес се
запознаха със системата за управление на клиентския поток и с Хартата на клиента,
определяща взаимното уважение между приходни служители и клиенти. Бъдещите
данъкоплатци сами се убедиха, че в модерната на външен вид сграда няма излишни луксове, а
стаите на служителите са с делова, работна обстановка.
Разбира се, традиционно за мениджърите за 1 ден най-интересен бе кабинета на директора.
На най-важния стол в русенското данъчно седнаха 11 бъдещи мениджъри, като девойките от
ПГ „Елиас Канети“ бяха по-инициативни и започнаха да възлагат задачи на съучениците си.
Възпитаниците на СОУ „Възраждане“ пък проведоха в Заседателната зала на ръководството
импровизирана оперативка за начините за повишаване информираността на гражданите за
данъчните отстъпки при дарения. Всички с радост си направиха много снимки за спомен от
един интересен ден, в който може да са започнали първите стъпки на един успешен млад
мениджър.
ТОПНОВИНИ
Община Горна Оряховица се присъединява към инициативата „Мениджър за един ден”
Община Горна Оряховица ще се присъедини към инициативата „Мениджър за един ден”,
организирана от Фондация Джуниър Ачийвмънт България. На днешния 17 ноември две
единадесетокласнички от ПГЛПИ „Атанас Буров” ще заемат местата на кмета на Общината инж.
Добромир Добрев и на председателя на Общинския съвет Даниел Костадинов.
На стола на градоначалника ще седне Диана Иванова, която изучава специалността „Банково
дело”, а ръководството на местния парламент ще поеме Йоанна Василева, чиято специалност е
„Оперативно счетоводство”. Двете момичета ще имат възможността отблизо да видят как
работи общинска администрация и как се управлява Общината.
За петнадесети пореден път Джуниър Ачийвмънт България организира инициативата
„Мениджър за един ден“. Събитието ще се проведе под патронажа на Президента на
Република България и с участието на Кмета на Столична община, министерства и държавни
институции. Ученици и студенти от цялата страна ще имат възможността да преживеят един
реален работен ден в малки и големи компании, държавни и общински институции.
“Мениджър за един ден” дава начало на професионалната реализация на ученици и студенти
на възраст между 16 и 23 г. и е сред най-популярните инициативи на Джуниър Ачийвмънт
България, която се провежда ежегодно в над 100 държави.
Инициативата е в пълен синхрон с политиката на Европейския съюз - образованието да бъде с
практическа насоченост, за да могат младите хора да получат истинска подготовка за реалния
свят на бизнес отношенията.

ТОПНОВИНИ
100% успеваемост на проектите през 2016 г. отчита Община Тервел
100 % успеваемост на всички проекти, с които Община Тервел е кандидатствала през 2016 г.,
отчитат кметът Живко Георгиев и екипът му при анализа на първата година от мандата.
Одобрени годината са проект за пречиствателна станция, два проекта по „Красива България”
(актови зали на СУ „Й. Йовков” и достъпна среда на общински музей), шест санирани блока и
одобрена стратегия за местно развитие на МИГ, която ще даде безвъзмездно финансиране за
местния бизнес.
„Измина една година от деня, в който започна настоящия кметски мандат. Не беше нужно да
губим време, за да се ориентираме и да се учим и продължихме работата си още в деня след
обявяване на изборните резултати. Случи се така, че имаме нагледен и много красноречив
пример за това, колко важен е опитът, когато става дума за ограничен от времето период – в
случая четирите години на един мандат. Този пример е санирането на големите панелни
блокове в Тервел. Не ни беше необходимо време да „навлизаме” в програми, проекти, да се
ориентираме в изисквания и указания”, обясни зам.-кметът Дияна Илиева.
Тя припомни, че още в първите дни на новия мандат бяха регистрирани четири сдружения на
собствениците – „Иглика”, „Детелина”, „Хан Тервел” и „Прогрес”. По-малко от година след това
тези четири блока са завършени. Други два – „Златен клас” и „Здравец”, също бяха приключени
в първите дни на този мандат.
„Редно е да отбележим, че 2016 година е „нулева” по отношение на европейското
финансиране. За това си дадохме сметка още през 2015 година, когато анализирахме
забавените темпове на работа по оперативните програми. Пренасочихме усилията си към
проекти по единствените отворени за работа програми – Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради, проект „Красива България” и Програма за
развитие на селските райони, мярка за финансиране на местни инициативни
групи.Възползвахме се и от възможността за фазиране на проекта за воден цикъл на Тервел”,
посочи Илиева. Резултатът е обективно измерим – 100 % успеваемост на всички проекти, с
които Община Тервел е кандидатствала през 2016 г.
И при двете кандидатствания по „Красива България”, както и при проектите за стратегии на
местни инициативни групи, бяха одобрявани не повече от 30 % от подадените от общините
проекти. При саниранията на блоковете пък Община Тервел е сред първите пет общини в
страната, успели да започнат строителство по програмата още през 2015 година , като това бе
подчертано и от министър Лиляна Павлова. Удовлетворението ни е голямо и ни дава сили, за
да продължим работата си при същите темпове, заяви Дияна Илиева.
ТОПНОВИНИ
Карнавал на плодородието организират в Смядово
Карнавал на плодородието ще се проведе на 19 ноември от 10:30 часа в залата на НЧ
„Братство” в Смядово, съобщават на сайта на общината. Организатори са „Динамик Салюшънс”
ЕООД и Община Смядово. При подходящо топло време, събитието ще се проведе на площада
в града. Карнавалът на плодородието се организира в изпълнение на проект BG 06-210 „Шанс
за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино”, финансиран по Програма
„Деца и младежи в риск” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2009-2014 г.

24 ЧАСА
Започва проект за над 1 млн. лв. за Столипиново в Пловдив
Федералният съвет на Швейцария отпуска 1 077 495 лв. на община Пловдив, фондация "Инди
Рома 1997" и "Пловдив 2019" за подобряване на медицинските и образователните нужди на
жителите на Столипиново и ромското население на Куклен, предаде БГНЕС. Проектът е по
"Програма за насърчаване на социалното включване на ромите и другите уязвими групи" на
Българо- швейцарска програма за сътрудничество. Пред юли в Столипиново гостува
председателката на швейцарския парламент Криста Марквалдер, за да се запознае на място с
условията. До април 2019 година дейностите по проекта трябва да са дали резултат- в него се
предвижда изграждането на Здравен център към ДКЦ Изток с пет медицински кабинета,
образователен център в двора на училищата "Найден Геров" и "Кирил Нектариев" за
провеждане на извънкласни дейности, оборудване на медицинските кабинети със съвременна
диагностична апаратура. В тях ще практикуват специалисти по обща медицина, педиатрия,
акушерство и гинекология. Предвижда се също облагородяване на дворното пространство и
изграждане на две детски площадки на територията на детска градина "Лилия". Предвидени са
средства и за култура- насърчаване на родителите да водят децата на театър, изложби. 10% от
сумата в проекта предоставя община Пловдив.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Кюстендил: В града започнаха общинските ученически игри
В града започнаха общинските ученически игри, предаде репортер на Радио „Фокус” –
Кюстендил. Началото на спортните състезания за ученическите отбори беше дадено с
надпреварата по баскетбол на спортен комплекс „Осогово”. Състезанията по лека атлетика ще
бъдат на 24 и 25 ноември, а в края на месеца ще се проведат футболните срещи между
училищните отбори. Състезанията по волейбол ще се провеждат през месец декември.
Ученическите игри по тенис на маса и по шахмат са предвидени за месец януари 2017 година.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Ледена пързалка ще бъде монтирана за първи път на централния площад в Монтана
За първи път през тази зима на централния площад "Жеравица" в Монтана ще има ледена
пързалка, съобщи кметът на областния град Златко Живков. Пързалката ще бъде открита на 1
декември, когато Монтана ще отбележи 125 години от обявяването на градския статут на
селището. Тя ще бъде с размери 20х30 метра и остане на площада три месеца - до края на
февруари 2017 година. На пързалката ще се предлагат кънки под наем, ще има часове за
безплатно ползване от деца и младежи. Надявам се ледената пързалка да допринесе за
празничното настроение на жителите и гостите на Монтана, заяви Живков.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Велико Търново: Монтират коледната елха пред сградата на Общината
Монтират коледната елха пред сградата на Община Велико Търново, предаде репортер на
Радио "Фокус" - Велико Търново. Работници сглобяват отделните елементи на изкуственото
дърво. Елхата ще грейне на 25 ноември. Тогава ще бъдат включени и всички 1000
осветителните тела, монтирани в центъра на града и в кварталите. Светещите фигури по
улиците са над 100. Програмата на 25 ноември ще започне от 17.00 часа. На откритата сцена
пред сградата на Общината актьорите от Държавен куклен театър Габрово ще представят

спектакъла "Откраднатите ботуши на Дядо Коледа". Кметът на Велико Търново Даниел Панов и
екипът му в общинската администрация, заедно с децата, жителите и гостите на града ще
включат коледните светлини. Предвидени са и атрактивни празнични фойерверки.
Продължава изграждането и на Коледния базар в парк "Марно поле". Работници сглобяват
дървените къщички, в които ще се продават разнообразни коледни подаръчни сувенири,
греяно вино и занаятчийски произведения. Очаква се и тази година родни и чуждестранни
производители да представят своето производство. Павилионите са 25. Коледният базар ще
бъде отворен на 1 декември.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Смолян: Отчетно събрание за първата година от мандата си ще представи кметът на село
Момчиловци
Отчетно събрание за първата година от мандата си ще представи кметът на село Момчиловци.
Това каза за Радио „Фокус” – Смолян Сийка Суркова, кмет на населеното място. По думите й
днес от 18.30 часа в кметство на Момчиловци ще се състои отчетното събрание, в което ще
бъде представено на жителите какво е извършено през този период. „Поводът е една година
от началото на мандата, която беше крайно динамична и напрегната”, каза Суркова. Тя добави,
че през тази година са извършени много дейности в селото, а най-важното за кмета е, че
жителите успяват да се обединят в много и различни инициативи. „Поглеждайки назад във
времето мога да кажа, че едно от най-важните неща, които се случват в Момчиловци е
надграждането на отношенията с нашите китайски партньори”, посочи Суркова и припомни, че
от осем години в Шанхай се произвежда кисело мляко с марка Момчиловци. „Сега вече
обсъждаме реални инвестиции в селото, както и нови туристически програми, които ще
доведат в Момчиловци китайски туристи за повече от месец”, заяви Суркова. Тя добави, че се
очаква напролет селото да бъде посетено от много повече туристи. Относно инфраструктурата
кметът посочи, че има изградeни четири подпорни стени, като три от тях са ремонтирани след
ситуации, създали се след бедствия и аварии. Ремонтирана е и една от шахтите в центъра на
селото, която при валежи е преливала. Асфалтирана е улица намираща се в горната част на
селото.”Хората са изключително щастливи, защото не бяха виждали асфалт от доста дълго
време”, заяви Суркова. Тя каза още, че през изминалата година са организирани и много
празници и тържества. В Момчиловци традиционно се отбелязва Тодоровден с конни
надбягвания, а новост през тази година е въвеждането на дрес код с народни носии. По време
на празника на селото, когато се отбеляза и юбилей на църквата, Момчиловци получава
званието Център за здравно духовен туризъм. „Фактът, че сме "селото на дълголетието",
ни дава основание да градим един нов туристически продукт”, заяви кметът. Суркова каза още,
че през тази година е свършена много ползотворна работа благодарение на жителите, но
остава и много за вършене през следващата. „Останаха и много неща, върху които трябва да
работим и те са свързани с инфраструктурата, подмяна на водопровода, асфалтиране на още
улици, както и това хората да бъдат обединени и така да се повиши стандартът на живот в
Момчиловци”, заяви Суркова. Кметът подчерта, че има индикации това да се случи, като
отбеляза, че пазарът на недвижими имоти се раздвижва и се очаква от следващата година да
започне да функционира и фабриката за производство на плетива, която вече е с нов
собственик.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Кюстендил: Община Дупница е подписала договора за зимно поддържане с избраната чрез
обществена поръчка фирма

Община Дупница е подписала договора за зимно поддържане с избраната чрез обществена
поръчка фирма. Това съобщи за Радио „Фокус” – Кюстендил инж. Мая Спасова, директор на
Дирекция „Околна среда, транспорт и сигурност" към Община Дупница. Следващата седмица
комисия от общинска администрация ще направи проверка на техниката, с която ще се
извършва зимното поддържане, като фирмата трябва да разполага със снегорини, машини за
опесъчаване, челен товарач, бордови автомобил и самосвал, както и с лица, квалифицирани да
управляват специализираната техника. Обществената поръчка за снегопочистване и
снегосъбиране е на обща стойност 135 496 лева. Фирмата се ангажира с почистването на 78 км
улична мрежа в град Дупница, общински пътища - 85 км и за републиканската пътна мрежа в
чертите на общината. Договорът е със срок до април следващата година.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Красимир Георгиев, зам.-кмет на Дупница: Решението на Върховния административен съд
ще определи последващите действия относно изграждането на регионално депо за битови
отпадъци
Решението на Върховния административен съд ще определи последващите действия относно
изграждането на регионално депо за битови отпадъци. Това каза пред Радио „Фокус” –
Кюстендил Красимир Георгиев, зам.-кмет на Община Дупница. Той съобщи, че съдът е
определил по-ранна дата за делото, образувано по жалба срещу положителната оценка за
въздействие върху околната среда, касаеща терена за изграждане на регионално депо за
битови отпадъци в село Джерман. Заседанието ще бъде на 12 декември тази година вместо в
края на месец март 2017 година. Датата е променена след подадени писмени искания от
шестте общини, които ще ползват бъдещото депо, сред които Кюстендил и Дупница.
Промяната се налага, за да бъдат спазени сроковете за кандидатстване за финансиране.
Красимир Георгиев заяви, че средства може да бъдат отпуснати по Оперативна програма
„Околна среда” и по ПУДООС.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Смолян: 100 души от община Рудозем са включени в проекта „Топъл Обяд-2016”
100 души от община Рудозем са включени по проект „Топъл Обяд-2016” . Това каза за Радио
„Фокус” – Смолян Милен Вълчев, секретар на община Рудозем. По думите му изпълнението на
този проект включва осигуряване на топла храна ежедневно на тези хора. Програмата е
стартирала през месец септември тази година и ще продължи до месец април 2017 година.
„Хората включени в този проект са от населените места Чепинци, Елховец и Рудозем”, каза още
секретарят. Той посочи, че в проекта са включени с приоритет хора, които са социално слаби и
такива, които получават помощи спрямо критериите, които използва бюрото по труда. Вълчев
каза още, че е участвал в комисията, която определя целевите групи от община Рудо зем.
„Взехме предвид хора с ТЕЛК-ови решения и здравословни проблеми, като сме се ръководили
от оценката и класирането им”, заяви Вълчев. Секретарят каза още, че топлият обяд се приготвя
в стола, който отговаря и за обедните менюта на училищата в общината. За тази група хора,
които не са от Рудозем менюто ежедневно се извозва по адреси с специализиран за целта
превоз на фирма изпълнител.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Хасково: Община Тополовград е готова за зимата

Община Тополовград е готова за зимата, съобщиха от пресцентъра на Общината. Зимата в
тополовградския край е сезон, за който е нужна добра подготовка. Планинският терен
предразполага за силни снежни бури, снегонавявания, обледявания и други природни
бедствия, за които общината трябва да е готова. Поради лошото техническо състояние на
пътищата, проходимостта при зимни условия се затруднява в почти всички направления от
Тополовград към селищата в общината. Най-голяма опасност от изолиране има за граничните
села: Планиново, Радовец, Присадец, Филипово, както и за планинските – Сакарци и Българска
поляна. Извършената предварителна подготовка, предприемането на превантивни мерки ще
осигурят нормален живот при зимни условия.
Със заповед на кмета Божин Божинов е създаден Оперативен щаб за ръководене и
контролиране на действията по зимното поддържане и експлоатация на техническата
инфраструктура на територията на общината, с участието на представители на всички
регионалните структури, които отношение към осигуряване на нормални условия за живот.
Разработен е Оперативен план, чрез който се създава организация за подготовка и
поддържане на общинската пътна мрежа, за безпрепятствено и безопасно движение през
зимата.
Подписан е договор с фирма, която ще се грижи за зимно поддържане, снегопочистване и
опесъчаване на общинската пътна мрежа, която е с дължина 52.1 км. Разчистването на
пътищата от сняг фирмата ще извършва съгласувано с КАТ по стопански начин, с наличната
техника на общината. За нормалната проходимост на пътищата след заледявания ще са
необходими 4 тона сол и 100 куб.м пясък за опесъчаване на заледените участъци.
Необходимата техника за снегопочистване и опесъчаване – верижни, високопроходими
снегопочистващи машини, бордови коли и самосвали за пренасяне на пясък са осигурени от
фирмата- изпълнител.
Проверено е състоянието на язовирите и водоемите. Те имат достатъчно обем за
водосъбиране. Извършен е и ремонт на отводнителните шахти. Училищата в общината са
снабдени с твърдо гориво и нафта. Предвидени са мерки за превозване на учениците от поотдалечените места при тежка зимна обстановка. За тежко болни, родилки и хората на
хемодиализа са предвидени транспортни средства с повишена проходимост за извозването им
до Болниците в Тополовград и до гр. Елхово. Осигурени са болнични легла за временното им
настаняване при необходимост. Подготвени са списъци на хронично болни и бременни за
всяко населено място, които ще се извозват при нужда.
Общината има готовност за снабдяване на населението с хранителни продукти и услуги от
първа необходимост. За това са определени около 30 по-големи магазини в Тополовград и в
кметствата на общината.
Основно населението ще се осигурява с хляб и хлебни продукти при зимни условия от фирми
на съседни общини, тъй като на територията на община Тополовград има само една фурна за
хляб и няколко фирми за хлебни продукти. Хранителните продукти за детските градини,
социалния патронаж и ДВПР в с. Радовец ще се осигуряват от фирмите, с които има сключени
договори за доставка. Изграденият социален патронаж в града ще осигури хранителни запаси
за възрастни и болни хора в града и в някои от кметствата. Целевото финансиране от
републикански бюджет за сезон 2016 - 2017 г. е 89 000 лв.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“

Бургас: Общината призовава водачите на автомобили да не спират на обозначените бус
ленти, за да не пречат на движението на автобусите от градския транспорт
Община Бургас се обръща с призив към водачите на автомобили и таксиметровите шофьори да
не спират на обозначените бус ленти, за да не пречат на движението на автобусите от градския
транспорт. Това съобщиха от пресцентъра на Община Бургас. Водачите трябва да се
съобразяват с това, че когато пътната лента е сигнализирана с жълта единична непрекъсната
линия, тя е предназначена за движение само на превозни средства от редовните линии за
обществен превоз на пътници и се забранява движението на други превозни средства по нея.
Новата транспортна схема на обществения превоз в Бургас ще влезе в сила от 26 ноември,
събота. Датата е избрана умишлено, за да може гражданите да се адаптират към
нововъведенията през по-спокойните почивни дни.
По трасето на автобусите от градския транспорт вече са монтирани съответните пътни знаци,
забраняващи спирането, престоя и паркирането на други превозни средства. Според Закона за
движение по пътищата спирането на леки автомобили и таксита за престой или паркиране на
спирките е забранено. Те могат да спират единствено за слизане или качване на пътници, но
само ако не пречат на автобусите. В случай, че водачът на автомобила забележи приближаващ
автобус, е длъжен да намали скоростта и дори да спре, за да не му пречи да извърши
необходимите маневри, свързани със спиране или потегляне от спирката. При възникване по
време на движение на повреда или неизправност на автомобила в бус лента, водачът трябва
да сигнализира с поставянето на предупредителен светлоотразителен триъгълник и да включи
аварийните светлини. Шофьорите, които не спазват правилата и пречат на автомобилите от
градския транспорт, ще бъдат санкционирани съгласно Закона за движение по пътищата.
Община Бургас призовава гражданите, които живеят непосредствено до трасетата на новите
автобусни линии, да се съобразят с новата пътна маркировка и сигнализация, и да преместят
автомобилите в близост до домовете си, където престоят и паркирането е разрешено и не
създава пречки за движението. Това важи най-вече за живеещите в следните райони: ЦАУ
Възраждане: ул. "Въстаническа", Спирка "Петко Росен", бул. "Ал. Георгиев Коджакафалията"/
ИРА/, ул. "Дъга", ул. "Чаталджа"; ЦАУ Освобождение: бул. "Тракия", ЦАУ Изгрев: ул. "Георги
Калоянчев", ул. "Брацигово"; ЦАУ Приморие: ул. "Уилям Гладстон", ул. "Княгиня Мария Луиза".
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Сливен: На информационна среща в града представят социалното предприемачеството
Информационна среща, на която ще бъде представено социалното предприемачество, ще се
проведе днес от 10,30 часа в конферентната зала на Областна администрация – Сливен,
съобщиха организаторите. Експерт от Областния информационен център – Сливен ще
представи схема „Развитие на социалното предприемачество“ по Приоритетна ос 2
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Ще бъдат споделени и добри практики в сферата
на социалното предприемачество от България.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Видин: Кметът на Община Видин Огнян Ценков ще бъде гост на тържество в Клуба на
пенсионерите "Белия Дунав"
В 12.30 ч. кметът на Община Видин Огнян Ценков ще бъде гост на тържество в Клуба на
пенсионерите "Белия Дунав", съобщиха от пресцентъра на Община Видин. То се организира по

повод приключилите успешно ремонтни дейности на сградата на ул. "Раковска", където се
помещава клубът и осигуряването на нови придобивки за възрастните хора от страна на
Общината.
БТА
В Болярово бе открит първият саниран жилищен блок в общината
В Болярово тържествено бъде открит първият саниран жилищен блок в общината по
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Панелната сграда има 40 апартамента. В процес на саниране са още два жилищни блока с
общо 84 апартамента, които ще бъдат завършени в началото на декември. Всяка от сградите
се ремонтира от отделна строителна фирма. Инвеститорският контрол осъществява една
фирма, спечелила обществената поръчка. Извън това общината е възложила на трима свои
служители да следят за изпълнението на сключените договори със строителите, каза кме тът на
общината Христо Христов. Собствениците на още десет жилищни сгради в града са подали
документи за включване в Националната програма за енергийна ефективност.
ТОПНОВИНИ
Започна изграждането на паметника на поета Иван Пейчев в Шумен
Започна изграждането на паметника на поета Иван Пейчев в Шумен. Днес ще приключи
отливането на бетона на площадката в дясно от стъпалата към Регионалната библиотека в
града. После пространството ще бъде покрито с павета, след което ще се монтира паметника с
барелефа на бележития български поет, роден в Шумен.
Паметният знак е дело на архитекта Валери Колев и художника Валерий Желязков.
Предложението на екипа бе избрано след обявен конкурс от Община Шумен. В началото на
октомври местната управа подписа договор с изпълнителите на паметника.
Бронзовият барелеф на Иван Пейчев ще бъде монтиран на постамент от патиниран стоманен
лист. Лицето на паметника ще гледа на североизток към бул. „Славянски”. С бронзови букви
върху стоманения постамент ще бъдат изписани част от стихотворенията на Иван Пейчев
„Раздяла” и „Далечно плаване”. Очаква се до 10 дни работата по паметния знак да приключи.
Той ще бъде официално открит в навечерието на 100-годишнината от рождението на Иван
Пейчев – 16 декември. Изграждането на паметника на поета в родния му град е част от
програмата на честванията на вековния юбилей. По този повод вече излезе от печат луксозен
двутомник със стихове на Иван Пейчев и литературни анализи върху творчеството му от проф.
Добрин Добрев в съавторство Илина Начева, проф. Дечка Чавдарова, проф. Веселин
Панайотов, проф. Сава Сивриев, доц. Пламен Шуликов и доц. Пламан Панайотов. В
редколегията на изданието са още проф. Ивелина Савова, проф. Надка Николова,
литературният критик Иван Карадочев и поетът Антонин Горчев. Двутомникът излезе с
финансовата подкрепа на пожелал анонимност дарител. Част от тиража е дарен на училищни и
читалищни библиотеки в община Шумен. Предстои на 9 декември да се проведе научна
конференция посветена на творчеството и живота на Иван Пейчев.
ТОПНОВИНИ
Постоянните комисии към Общинския съвет в Плевен ще заседават следващата седмица
Постоянните комисии към Общински съвет – Плевен се събират за заседания на 21 и 22
ноември (понеделник и вторник),съобщиха от пресцентъра. Членовете на комисиите предстои

да обсъдят поредица от предложения за приемане на нови и промени в действащи общински
наредби.
На 21 ноември (понеделник) комисията „Законност, предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов
ще разгледа 11 точки.
Ще бъдат обсъдени промени в пет наредби и ще бъдат обсъдени предложенията за приемане
и на две нови наредби – Наредба за финансово подпомагане на спортните клубове на
територията на Община Плевен и Наредба за изграждане на елементите на техническата
инфраструктура на територията на Община Плевен.
Част от дневния ред е и предложение за определяне срок на валидност на разрешение за
извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на общината.
От 15,30 часа ще заседава комисията „Устройство на територията, екология и земеделие“ с
председател Милчо Илиев,и щеразгледа 12 предложения., отнасящи се до промени в
общинските наредби, както и проекти за подробни устройствени планове.
Комисията „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо
Дреновски ще обсъди предложения за промени в общински нормативни актове, предложение
за прекратяване на наемен договор между Община Плевен и Спортен клуб по борба „Изобор”
и ново предоставяне на спортна зала за съвместно ползване от Спортен клуб по борба
„Изобор” и спортен клуб по борба „Камен Лозанов”.
Комисията по стопанска политика и транспорт с председател д-р Йордан Георгиев ще обсъди
отчетите за третото тримесечие на годината на общинските дружества “Паркстрой” ЕООД,
“Тибор” ЕАД, “Инжстрой” ЕООД, ”МЦРСМ” ЕООД, ”ДКЦ ІІІ – Плевен” ЕООД, “ДКЦ ІІ Плевен”
ЕООД, “Тролейбусен транспорт” ЕООД и “Дентален център 1 Плевен” ЕООД.
Във вторник заседава комисията „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Цветан
Антов. я ще обсъди приемането на наредба за финансово подпомагане на спортните клубове
на територията на Община Плевен, ще разгледа молба от Младежкия общински парламент за
отпускане на средства за мероприятия и др.

Комисията по здравеопазване и социална политика с председател д-р Калин Поповски ще
разгледа предложение за преместване на Дневния център за деца с увреждания и Дневния
център за възрастни с увреждания от ул.”Цар Самуил” №55 в жк „Сторгозия“ в сградата на Дом
за деца, лишени от родителска грижа „Детелина”.
В дневния ред са и искания за внасяне на предложения в Министерски съвет за отпускане на
персонална пенсия и искане за еднократна помощ за лечение, молба от Сдружение с
нестопанска цел „Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална и хуманна медицина”
относно включване на Община Плевен като асоцииран член на сдружението,
Комисията за подпомагане на двойки и лица с репродуктивни проблеми с председател д-р
Калин Поповски. Комисията ще разгледа 7 молби.
Комисията „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков ще заседава по 12
точки. Ще бъдат обсъдени отчетите за третото тримесечие на годината на общинските

търговски дружества “Инжстрой” ЕООД, ”МЦРСМ” ЕООД, “ДКЦ ІІ Плевен” ЕООД, “Тролейбусен
транспорт” ЕООД и “Дентален център 1 Плевен” ЕООД.
Комисията„Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Диана Данова ще
заседава по 9 точки, една от тях е Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие
на децата и учениците със специални образователни потребности на територията на
общината..
Комисията по култура, вероизповедания и международна дейност с председател Петя
Василева ще обсъди 9 точки – молба от Младежки общински парламент за финансиране на
предстоящи мероприятията до края на 2016 г., предложение от читалище”Просвета – 1923” за
финансова помощ в размер на 1000 лв. във връзка с подготовката на фестивал, др.
ТОПНОВИНИ
Нов военен паметник ще бъде изграден от Община Добричка
Нов военен паметник – „Паметен знак на 36-ти пехотен Козлодуйски полк“, ще бъде изграден
на територията на община Добричка. Предвижда се той да се намира между селата
Козлодуйци и Росеново.
Внесените от Общината документи за изграждане на и изготвяне на съгласувателно становище
до Министерство на отбраната са разгледани на проведеното в областна администрация –
Добрич, заседание на комисията „Военни паметници“. То е председателствано от заместникобластния управител Сали Феим.
От община Добричка е представен идейният проект и придружаващата документация на
„Паметен знак на 36-ти пехотен Козлодуйски полк“. Той ще се издига на място предоставено от
общината, лесно достъпно, видимо отдалеч. След строителните работи то ще бъде
облагородено.

Областна комисия „Военни паметници” е взела решение да подкрепи проекта и е дала
положително становище за неговото изграждане, което е подписано от Областния управител
Детелина Николова.
Комисията е разгледала и внесените от община Добричка документи за включване в регистъра
„Военни паметници“ на военен паметник на загиналите в Междусъюзническата и Втората
световни войни от с. Плачи дол и изготвяне на съгласувателно становище до Министерство на
отбраната.
Върху вече съществуващ постамент са поставени паметни плочи и по тази причина паметникът
се разглежда като реновиран, а не изграждане на нов. На това основание комисията може да
съгласува включването му в Областния регистър. В хода на разискванията е станало ясно, че на
паметната плоча под имената на загиналите има достатъчно място, където може да се допълни
с текст или изображение на георгиевски кръст, венец, след съгласуване на идеята с
Регионалния исторически музей. По този въпрос, комисията е дала положително становище,
одобрено от Областния управител.
КМЕТА
20 лева за километър за зимно чистене в Дупница

19.11 лв. без ДДС за 1 километър в двете посоки на движението ще плаща общината в Дупница
за снегопочистване. Така е според сключения вече договор с местна фирма със срок 1 април
2017 год. Цената на 1 км за обезопасяване на улицата против хлъзгане с разпръскване на
минерали в двете ленти на движение е 58,44 лв. без ДДС, а за 1 км за обезопасяване на
улицата против хлъзгане с химически вещества в двете ленти на движение е 85,75 лв. без ДДС.
Според условията по контракта фирмата трябва да разполага със 7 снегорина, с различна
широчина на греблата, с 2 челни товарача и с 2 бордови автомобила или самосвали. Когато
участникът кандидатств за две или за три обособени позиции, изискването се прилага сумарно.
Тъй като в случая фирмата кандидатства по 3-те позиции, трябва да представи наличност, че
разполага със същата техника по всички позиции. Предстои комисия, оглавена зам.-кмета Крум
Милев, да направи оглед на техниката и за наличните количества сол и пясък. При проведения
търг поръчката за снегопочистване и снегосъбиране е на обща стойност 135 496 лв. – това е
офертата, с която фирмата печели наддаването, впрочем дружеството извършвало тази
дейност и миналата зима. И било единствен кандидат.

