Новини за общините
18.07.2016 г.
Фокус
Стара Загора: Председателят на Общинския съвет Емил Христов бе
лектор на първата Академия за общински съветници
Председателят на Общинския съвет в Стара Загора Емил Христов бе лектор
на първата Академия за общински съветници, която се проведе на 15 и 16
юли в община Разлог, съобщиха от пресцентъра на Община Стара Загора.
Темата, която организаторите от Националното сдружение на общините в
Република България (НСОРБ) заложиха, бе „Подготовка на общинските
съветници за есенно-зимния политически сезон 2016-2017 г“. Първи лектор
на Академията за общински съветници бе Емил Христов, който е и
Председател на Постоянната комисия по регионална политика и местно
самоуправление към НСОРБ. Той очерта динамиката в нормативната среда –
изменения в Закона за публичните финанси, ЗМДТ, Закона за нормативните
актове, ЗУПО, ЗК и други. Емил Христов обсъди необходимостта от
осъзнаване на реалностите след първата година на мандата – как
Общинският съвет да реализира идеите си за повече и по-качествени услуги
в условията на реални правомощия и ограничен финансов ресурс.
Във фокуса на форума бяха и възможностите за участие на Общинските
съвети в процесите по планиране и изпълнение на европейските проекти на
общините.
За финал на Академията бяха разисквани и възможните потенциални
конфликтни теми между ОбС и кмета. Общинските съветници от осем общини
споделиха поуки от практиката си за преодоляване на противоречия и
предложиха идеи за предотвратяването им. В обучението взеха участие
старозагорските общински съветници Мирослав Чобанов и Владислав
Кирилов, както и техни колеги от Раднево и Опан.
Проектът, на НСОРБ – Актив, по който се реализира Академията, е формат за
вече избраните членове на местния законодателен орган, чиято цел е да им
осигури продължаваща подготовка, както в лидерски умения, така и по
различните компетенции, необходими им за да управляват общинските
бюджети и дейности.
24 часа
Създават гаранционен фонд за инвестиции в Северозапада
Кметът на Монтана Златко Живков и председателят на Съюза на
икономистите проф. Кръстьо Петков участваха в дебат с експерти за
икономическото състояние на Северозапада
До есента ще има още два гаранционни фонда за инвестиции в Монтана и
Габрово, увери председателят на Съюза на икономистите проф. Кръстьо
Петков. В тях ще могат да кандидатстват фирми от частния и от публичния
сектор. За да стартират свои проекти ще ползват от 25 до 50% от
средствата, така няма да зависят на 100 процента от банките или от други
неясни източници.
Очаква се до края на годината гаранционните фондове в страната да бъдат
точно толкова, колкото са и плановите региони.

Досега в България съществуват два такива фонда - националният с капитал
от 20 милиона лева и другият е в София.В Монтана се прави това, което се
нарича реиндустриализация, посочи проф. Петков.
Кметът на Монтана Златко Живков представи 20 устойчиви фирми -малки
или средни, високо технологични и с гарантирани пазари.
Според него преструктуриране на европейските градове и региони ще бъде
едно политическо решение, наложено от статистическите данни. В същото
време градоначалникът изтъкна новата икономическа динамика. В новата
класация за най- бързо развиващи се фирми попадат 5 от Монтана, а две
"Монбат" и "Крос" са сред 40- те най-добри за 2016- та година. Липсата на
квалифицирана работна ръка е най- големият проблем на икономическото
развитие, допълни той.
Проф. Петков поясни, че новите региони трябва да бъдат прекроени не по
административен път. Председателят на Съюза на икономистите препоръча
това да стане по комплекс критерии - връзките със съседни региони,
транснационалното коопериране и стратегическото значение на басейна
Долни Дунав за Северозапада.
В икономически форум в Монтана участваха експертите Ергин Емин,
директор на Асоциацията на българските градове и региони, Белин Моллов и
др.
24 часа
Монтана се преклони пред духа на Дякона
Кметът на Монтана Златко Живков, общински служители, историци, учители
и граждани поднесоха венци и цветя пред паметника на Васил Левски по
случай 179 - годишнината от рождението му.
Възпоменанието се организира от Общинският комитет "Васил Левски",
сдружение "Будители народни" и клуб "Млади възрожденци" към финансовостопанската гимназия "Васил Левски" в Монтана.
Отдаването на почит пред паметника на Васил Левски и радетелите на духа
и свободата от Българския Северозапад в деня на неговото рождение вече
стана традиция.
Монументът на Апостола на свободата в Монтана е дело на известният
скулптор Михаил Шапкарев, който е автор и на паметник на Дякона в Буенос
Айрес, Аржентина .Изграден е с помощта на община Монтана,
Общонародният комитет "Васил Левски" и дарения от граждани.
24 часа
Полицията предложи съдействие на кметове от област Пазарджик за
събирането на туристически данък
Ръководството на областната полицейска дирекция в Пазарджик предложи
на общинските кметове от региона съдействие за събирането на
туристически данък. Това е станало с официално писмо, подписано от шефа
на полицията комисар Йордан Рогачев.
В него е посочено, че има готовност полицейски структури по места да
участват в съвместни проверки с представители на общините за коректно
отчитане от хотелиерите на броя на настанените туристи. В полицейската
дирекция разполагали с достоверна информация, че в общините не се

представяли достоверни данни от собствениците на хотели, къщи за гости и
квартири от региона за броя на туристите.
Така хората от бранша спестявали пари от туристическия налог, въпреки че
размерът му в различните общини е минимален. Идеята била обсъдена
първоначално по време на работните срещи, които комисар Рогачев направи
с кметовете на общини малко след местните избори миналата година.
24 часа

Отменят бедственото положение в Карловско

Oчаква се да бъде отменено бедственото положение в Община Карлово. Това
съобщи кметът Емил Кабаиванов, цитиран от „Фокус“. След заседание на
Кризисния щаб по-късно ще бъде отменено частичното бедствено положение
на територията на град Клисура и селата Розино, Христо Даново и Слатина.
„Щетите към днешната дата се оценяват на 1.2 млн. лв. Очакваме спешна
финансова помощ от Междуведомствената комисия, за да може в рамките на
следващите два месеца да възстановим щетите и хората възобновят
нормалния си жизнен ритъм в Розино и останалите селища“, каза още
Кабаиванов. Той допълни, че още в първите часове след бедствието е
започнaло отводняване на къщите, разчистване на улиците, било е
възстановено електрозахранването и водоснабдяването.
„Успяхме да реагираме и мога да кажа, че още тогава решихме проблемите,
отводнихме къщите и не допуснахме да има хора без подслон, без храна или
да има хора, на които да не е оказана медицинска помощ. Работим вече
няколко дни, за да възстановим изцяло улиците и достъпа на хората до
домовете им“, увери кметът на Карлово Емил Кабаиванов.
БНР
Карлово чества 179 години от рождението на Апостола
Председателят на Народното събрание Цецка Цачева се очаква на
тържествения митинг-заря тази вечер в Карлово, по повод 179-та годишнина
от рождението на Васил Левски. Сред официалните гости ще бъдат още
военният министър Николай Ненчев, началникът на отбраната ген.-лейт.
Константин Попов, депутати, висши духовници, кметове.
Днес е кулминацията на честванията за рождението на Левски, 25-тия
Народен събор и празник на град Карлово, като тържествата започнаха
преди седмица.
В 9.00 ч. ще бъде отслужена тържествена света литургия в храма „Св.
Николай“. Тя ще бъде последвана от литийно шествие до централния
площад, където ще бъдат издигнати с военен ритуал знамената на България
и Карлово. Празничната програма включва още литературно-музикално утро,
литературен салон на най-новите заглавия, посветени на Апостола, и
концерти на открито. Карловският комитет „В. Левски“ ще връчи ежегодната
си награда за изявен ученик от местното СОУ „В. Левски“.
Организатори на тържествата са община Карлово, национален музей „В.
Левски“, комитет „В. Левски“ – Карлово, местното читалище, 61-ва Стрямска
механизирана бригада, местният клон на Съюза на офицерите и сержантите
от запаса.

Труд
Търговище почете рождението на Левски
Поклонение пред барелефа на Васил Левски, по повод 179 години от
рождението му, се проведе в Търговище в понеделник, съобщиха от
Общината.
Десетки граждани откликнаха на поканата на Община Търговище и
учениците от ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов” за отдаване на почит пред
Апостола не само в деня на трагичната му гибел, но и на рождения му ден.
По време на преклонението учениците изнесоха литературна композиция,
озаглавена „Ти ни трябваш и днес, Апостоле”.
Цветя и венци на признателност поднесоха кметът на Търговище д-р Дарин
Димитров, заместниците му Рая Матева и Митко Панайотов, секретарят
Христалина Халачева, председателят на Общинския съвет Хатидже Алиева,
народният представител д-р Венка Стоянова и други.
Рождението на Левски се отбелязва за първи път в Търговище, но ще се
превърне в традиция, свързана с българската памет и почит към делото на
Дякона, допълниха от Общината.
Труд

Кметът на Варна се закани на сметопочистващите фирми

Максималните и най-солени глоби ще отнесат досегашните сметопочистващи
фирми. Това се закани кметът на Варна Иван Портних, според когото
сметоизвозване от петък до неделя в града не е имало.
Всъщност контейнери в центъра на града и в пика на туристическия сезон
преливаха от боклуци още от началото на миналата седмица, видя "Труд".
Най-сериозен е проблемът в район "Приморски", където фирма "Адиан"
тотално абдикирала от задълженията си, посочи още кметът. Той каза, че
системното неизвозване на битова смес е станало ежедневие през
последните месец-два Сигнали за задръстени контейнери имало в курорта
Златни пясъци, където чисти същата фирма "Адиан".В момента се изчислява
размерът на глобите. Досега сметопочистващите фирми са отнесли над 800
000 лева санкции от общината.
Вместо толеранс от три месеца за подготовка новоизбраните фирми след
обществената поръчка поемат своите задължения от 5 ч. в понеделник
сутрин. По улиците на Варна има 26 нови машини, сред които 6 с клас "Евро
"6. Поетапно цялата техника ще бъде подменена, както и старите
контейнери с нови, чиито капаци няма да могат да се отварят от клошари и
кучета.Договорите с новите фирми са подписани за пет години, а не за три
петилетки както със старите сметопочистващи фирми.
За сметосъбирането в „Одесос"и „Приморски" вече ще отговаря „ЗМБГ" АД. В
„Аспарухово" и кметство Звездица ще чисти ДЗЗД „Консорциум Варна 1".
Процедурата по избор на изпълнител за районите „Младост" и „Владислав
Варненчик" е блокирана заради обжалване на две от фирмите, участвали в
конкурса. По казуса ще се произнесе Върховният административен съд, като
делото е насрочено за септември.
БТА
Община Варна получи подкрепа от държавата за Дневен център
"Слънчевата къща"

От началото на месец юли държавата поема финансирането на Дневния
център за хора с увреждания "Слънчевата къща". Има заповед на директора
на Агенцията за социално подпомагане за превръщането на услугата в
държавно делегирана дейност, което е поредно доказателство за доброто
сътрудничество между местната и държавната власт. Благодаря на министър
Русинова и на правителството за подкрепата, която Община Варна получава,
чрез която ние не само ще запазим, но и ще развием нашата социална
програма, за да бъдем полезни на хората в нужда.
Това обяви кметът Иван Портних, който заедно с министъра на труда и
социалната политика Зорница Русинова, посети Дневния център за хора с
увреждания "Слънчевата къща", който се помещава в бл. 67 във варненския
квартал "Чайка". Той беше създаден през 2015 г. като общинска социална
услуга след активен диалог с неправителствени организации и близки на
хора с увреждания. С общински средства беше извършен ремонт и осигурено
обзавеждане на помещенията, а услугата беше поверена за управление на
сдружение "Семеен център - Мария". В центъра, който е с капацитет 25
места, се предоставят дневни групови занимания и индивидуални
консултации със специалисти за лица с множествени увреждания над 18 г.
След поемане на финансирането от държавата, общинските средства,
предвидени за центъра, ще бъдат пренасочени за други дейности от
социалната програма.
"Този пример във Варна е много показателен от гледна точка на това, че
социалната услуга не е въпрос само на финансова подкрепа, но и отношение
към всеки индивидуален случай и осигуряване на възможност за включване
на родителите в работата на центъра и най-вече с осигуряване на
индивидуален подход към всяко дете", коментира министър Зорница
Русинова. Тя допълни, че министерството полага усилия за осигуряване на
най-добри решения, включително и чрез програмите по схемата "Независим
живот", които дават възможност на местните власти заедно с
неправителствения сектор да организират по места грижа за хора с
увреждания, комбинирайки дейността на социалния патронаж с услуги в
домашна среда.
БТА
Експерти препоръчват на Хасково обществен защитник
В община Хасково да бъде назначен омбудсман, който приоритетно да
работи с жалби на граждани. Това препоръча експертът в асоциация
"Прозрачност без граница" Катя Христова на обществена дискусия,
организирана съвместно с местната администрация.
Според цитирано изследване от миналата година Хасково е с Индекс на
почтеност 2,75. Избирането на обществен защитник е в компетентността на
местния общински съвет, уточни Христова.
Хасково можел да се поучи от добри практики на други областни центрове
като Бургас, а актуално изследване на Индекса на почтеност след местните
избори-2015 и новия управленски екип щяло да бъде оповестено в края на
тази година.
БТА
Левски отбеляза 179 години от рождението на Апостола и 71 години
от обявяване на селището за град

Левски отбеляза 179 години от рождението на Апостола и 71 години от
обявяване на селището за град, съобщиха организаторите.
Събитието уважиха заместник-председателят на Народното събрание Иван
Иванов, народният представител Владислав Николов, заместник-областният
управител Бойко Балтаков. Гостите бяха посрещнати от кмета на Левски
Любка Александрова и председателят на Общинския съвет Дочко Дочев.
След издигане на българския национален флаг и знамето на Общината
гостите и домакините произнесоха слова по повод годишнината на
националния герой.
Венци и цветя на признателност към неговото дело бяха поднесени пред
паметника на Апостола, издигнат на предгаровия площад.
Тържествата в град Левски продължават с празничен концерт, хоро на
площада и празнични илюминации.
БТА
Около 160 гаражни клетки в Дупница трябва да бъдат премахнати
До 15 септември собствениците на около 160 незаконни гаражи в дупнишкия
ж. к. "Бистрица" трябва да ги премахнат. Това съобщиха от Общинската
администрация. Причината е в предстоящо изпълнение на проект, който
общината спечели за реконструкция на уличната мрежа, тротоарите,
междублоковите пространства, изграждане на съоръжения за игра на деца,
спортни площадки и други, на стойност 5 626 663,66 лева. Той е част от
Инвестиционната програма на Дупница за изпълнение на Интегрирания план
за градско възстановяване и развитие за периода 2014-2020 година.
След 15 септември ще започне принудителното премахване на гаражите,
като всички разходи ще бъдат за сметка на собствениците им, на които ще
бъдат наложени и имуществени санкции съгласно ЗУТ. По проект се
предвижда в периферията на жилищния квартал да бъдат изградени 100
гаражни клетки, които ще могат да бъдат наемани.
БТА

Стара Загора се преклони пред делото на Васил Левски

С общоградски ритуал пред паметника на Апостола на свободата Васил
Левски в Стара Загора бе отбелязана 179-тата годишнина от рождението на
революционера. В памет на Дякон Игнатий, свещеници от Катедралния храм
"Свети Димитър" отслужиха Заупокойна литургия.
"И днес Васил Левски е критерият на поколения българи за това какво
означава да се бориш за чест и родина", каза по време на словото си в памет
на Левски зам.-кметът на Стара Загора Иванка Сотирова. "Неговите съвети,
за съжаление, са все така несбъднати, но те остават българска мечта. Когато
сме тук, на това място, два пъти в годината - чуваме как отекват неговите
стъпки като ученик в Светиниколското училище. И днес звучат с особена
значимост думите - "да бъдем равни с другите европейски народи зависи от
самите нас, от нашите собствени и задружни сили". Това заяви в словото си
Иванка Сотирова, зам.- кмет на Стара Загора.
В ритуала с полагане на венци и цветя в знак на признателност пред
паметника на Левски се включиха още председателят на Общинския съвет
Емил Христов и общински съветници, областният управител на Стара Загора

Георги Ранов, командирът на Втора механизирана бригада ген. Костадин
Кузмов, политически и неправителствени организации, граждани.
По повод годишнината на Левски музеят "Хилендарски метох", където е
пребивавал Дякона, е отворен за безплатно посещение от 9.30 до 12.30 часа
и от 13.00 до 18.00 часа.
БТА
Разград отново е панаирен и фестивален център
С хоро започна днес Панаирът на киселото мляко и фестивал на
художествените занаяти в Разград. Откриването на 15-то му издание бе пред
Общинския културен център. Сред гостите бяха делегации от румънския град
Слобозия, от Шалон-ан-Шампан, Франция, и от турския град Авджълар,
както и ръководителите и групите от Мексико, САЩ и Аржентина, участници
в първата фестивална вечер.
Специални гости на откриването бяха и създателите на лечебно кисело
мляко от ново поколение д-р Христо Мермерски и неговият син д-р Йонко
Мермерски.
Водосвет отслужи архиерейският наместник отец Георги.
С хляб и сол "Добре дошли" на гостите казаха танцьорите от Капанския
ансамбъл. Те представиха ритуал по заквасване на прочутото капанско
кисело мляко.
Приветствие към жителите на града и гостите на панаира отправи кметът д-р
Валентин Василев. Той пожела на всички в дните на панаира да се потопят в
магията на миналото, да разнообразят ежедневието си и да съхранят
спомени, които да отнесат в утрешния ден.
По-късно във фоайето на Художествената галерия бе открита фотоизложба
"Лицата от Панаира на киселото мляко през обектива на разградските
фотолюбители".
В продължение на три дни Разград отново ще бъде панаирен и фестивален
център. В програмата са предвидени конкурси, дефилета, дегустации и други
забавления. На сцената на площад "Момина чешма" ще се представят
танцьори, певци и музиканти от Аржентина, Мексико, САЩ, Колумбия, Чили,
Бразилия,
Турция
и
България.
В
традиционното
изложение
на
художествените занаяти ще се включат 84 майстори.
БТА
И в Плевен бе отбелязана годишнината от рождението на Васил
Левски
Плевен - градът, в който Васил Левски основава своя първи революционен
комитет, отбеляза днес 179 години от рождението му пред неговия паметник.
Поднесени бяха цветя от депутатите Найден Зеленогорски, Владислав
Николов, от кмета на града Георг Спартански, представители на
ръководствата на местните държавни и общински власти, регионални
ведомства и културни институти, граждани.
След като поднесе букет пред монумента, кметът на Плевен заяви пред
журналисти, че според него България има една безспорна историческа
личност, която с много е надживяла времето си, и това Апостола. Левски е
обединяваща фигура - с философията си, с любовта си към България, с

чувството си за демократизъм, допълни Спартански. Според него въпрос на
оцеляване на България като държава е да съхраним паметта за Левски.
БТА
Асеновград бяха отбелязани 179 години от рождението на Васил
Левски
В Асеновград бяха отбелязани 179 години от рождението на Васил Левски,
съобщиха от пресцентъра на общината. Традиционното поклонение се състоя
пред барелефа на Апостола в градинката на Обединения детски комплекс
"Васил Левски".
Церемонията започна с приемане на Почетната рота на военното
формирование 24490 - Асеновград, от полковник Лъчезар Мишев, командир
на 4-ти артилерийски полк. Заупокойна служба отслужи архиерейският
наместник ставрофорен свещеноиконом Йордан Георгиев.
Слово за живота и делото на Апостола на свободата произнесе доцент
Симеон Кацаров, преподавател в Историческия факултет на пловдивския
университет "Паисий Хилендарски".
Честването на 179-годишнината от рождението на Васил Левски в
Асеновград продължи с поднасяне на венци и цветя, с минута мълчание и
завърши с химна на България, посочват от Общинската администрация.
БТА
Котел са дискутирани рисковете и заплахите за критичната
инфраструктура в общините на България
Общински ръководители са взели участие в семинар на тема "Рискове и
заплахи за критичната инфраструктура в общините на Република България",
който се е състоял в петък и събота в Котел, съобщи кметът на Котел Коста
Каранашев, участник в дискусията.
Семинарът е бил организиран от Асоциацията на българските градове и
региони и фондация "Конрад Аденауер". Били са обхванати темите:
"Терористични атаки в населени места - превенция и противодействие",
"Инциденти с химически, биологични и радиоактивни материали",
"Психофизически модел за самозащита и оцеляване на населението при
извънредни ситуации".
В семинара са участвали председателят на общинския съвет в Котел
Христина Чолакова, областният управител на Сливен Татяна Петкова,
кметове на населени места от общината, представители на общините Бургас,
Стара Загора, Сунгурларе, Айтос, Чирпан, Казанлък, Павел Баня, Тунджа,
Средец, Поморие и Приморско, както и служители на пожарната и полицията
в Котел, уточнява Каранашев.
БТА

Три района на Варна от днес се почистват от нови фирми

От днес в районите на Варна "Одесос", "Приморски" и "Аспарухово"
сметопочистването и сметоизвозването се осъществява от нови фирми,
съобщи кметът Иван Портних.

Той обясни, че 25 нови автомобили са се включили в сметопочистването.
Поетапно ще бъдат подменени цялата техника за почистване и съдовете за
смет, които вече са поръчани от изпълнителите.
Срокът на договорите с новите сметопочистващи фирми е 5-годишен.
Кметът съобщи още, че за районите "Младост" и "Вл. Варненчик" има
внесени жалби във Върховния административен съд срещу избора на
изпълнител. Той обясни, че делото е насрочено за есента и трябва да се
изчака то да приключи, за да встъпят новите изпълнители във функциите си.
По думите му абдикирането от дейността на старите фирми ще бъде
санкционирано тежко.
БТА
Започна реконструкцията на "Коматевско шосе" в Пловдив
Започна реконструкцията на "Коматевско шосе" в Пловдив. Още няколко дни
по пътната артерия ще може да се преминава, каза кметът Иван Тотев. Той
уточни, че след това ще бъде направен "черен път", който ще обслужва
производствените и административните бази на предприятията в района и
няма да се ползва от автобусите на градския транспорт.
Реконструкцията започна с изграждането на нова канализация. Освен
съществуващата стара канализация, обслужваща квартал "Коматево", ще се
изгради нова /с ф 600/ и тя ще се свърже с всички имоти, които в момента са
със септични ями. Отделно ще се направи канализация само за дъждовна
вода, за да не се връща вода в битовата канализация и да не се наводняват
имотите. Кметът на Пловдив не се ангажира със срокове кога ще бъде
завършен ремонтът на "Коматевско шосе".
Иван Тотев не посочи точната сума за цялостната реконструкция, която се
осъществява с 30-милионния заем, изтеглен от общината от Европейската
банка за възстановяване и развитие.
БТА
Предепонирането на отпадъците от терените за новото депо на
Пазарджик е приключило
Приключило е предепонирането на цялото количество отпадъци от терените,
предвидени за изграждане на новото регионално депо на Пазарджик,
съобщи кметът Тодор Попов.
Достигнато е дъното на клетка 1 и са изградени прилежащите диги към нея,
външният водопровод, административно-битовата сграда и трасето на
подземния електропровод. Работи се по долния изолационен екран на
клетката,
ретензионния басейн,
електрозахранването
на
сградата,
площадковия водопровод, обясни кметът.
Досега са изпълнени дейности за 6 328 692 лв. с ДДС. 3 622 582,20 лв. са
разплатени, а до края на юли се очаква разплащане и на останалите.
До края на 2016 г. се очаква и приключване на строително-монтажните
дейности, започнали през есента на 2015 г.
БТА
Община Добрич ще инвестира над 1 446 000 лева в икономическа
зона

Община Добрич възнамерява да инвестира над 1 446 000 лева в зона с
потенциал за икономическо развитие, съобщават от кметската управа.
Проектът е част от инвестиционната програма на общината, за която вече е
сключено споразумение за изпълнение по оперативната програма "Региони в
растеж".
Проектът предвижда реконструкция на инфраструктурата по улица "6
септември", с което ще се подобри достъпът до фирми в зоната и ще се
улесни тяхната логистика. Целта е и да се обедини територията на общината
с периферията. Общинският съвет на предстоящото си заседание трябва да
вземе решение за проекта, за да гарантира неговата устойчивост в
следващите пет години.
БТА
По-евтини дърва за огрев ще получат хората с увреждания в община
Сливен
За подпомагане на хора с увреждания и възрастни хора в неравностойно
положение, община Сливен осигурява по-евтини дърва за огрев.
Транспортът е за тяхна сметка, съобщиха от общинския пресцентър.
Ще бъдат разпределени на домакинство по 4 кубика дърва по 28 лева. Право
на това имат хора от общината с над 71 процента намалена
работоспособност и възрастни, които не са подпомагани от дирекция
"Социално подпомагане", за отоплителния сезон 2016-2017 година.
Дървата ще се получават от временни складове в общинските гори в
землищата на селата Стара река, Раково, Ичера и Горно Александрово,
уточняват от общината.
БТА
Община Севлиево обяви петия национален конкурс за поезия на
името на Мара Белчева
Общината и бизнессдружението "Севлиево - XXI век" обявиха петото
издание на националния конкурс за поезия "Мара Белчева". Конкурсът се
организира със съдействието на Съюза на българските писатели и е посветен
на родената в Севлиево поетеса. Това съобщиха от отдела за култура в
общината.
В конкурса, който е явен, могат да участват български поетеси, чиито
стихове носят духа на нашето време, информираха организаторите.
Представените за участие творби не трябва да са отличавани в други
конкурси. Кандидатите могат да изпратят до 3 поетични творби, придружени
с имената на участника, адрес, телефон за връзка и кратка анотация на
творчеството. Материалите се изпращат на електронна поща или с
препоръчана кореспонденция на адреса на общината не по-късно от 16
септември.
Първата награда е грамота и парична сума от 500 лева, втората и третата
награда са съответно от по 300 и 100 лева, а сдружението "Севлиево - XXI
век" ще връчи своя специална награда на поетеса от Севлиево.
Наградите ще бъдат обявени и връчени на церемония през октомври по
време на празниците на града.

Дарик
Засилен интерес към проекта, осигуряващ над 50 работни места в
община Свищов
Младежи на възраст от 15 до 29 години все още могат да кандидатстват за
обучение и работа като еколози, охранители, секретари, офис-секретари и
организатори на събития в Община Свищов. Проектът "Младите хора в
община Свищов – активни участници в местния трудов пазар" се радва на
засилен интерес от страна на младите свищовлии. Това съобщи Стоян
Парашкевов, р-л на проекта.
През последните две седмици Парашкевов и екипа му проведоха срещи в
Свищов и почти всички населени места от общината, за да запознаят
младите хора с възможностите за обучение и работа на атрактивни позиции,
които се предоставят. Проектът е на обща стойност над 355 000 лева се
изпълнява по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
В периода на реализацията му се предвижда обучението на общо 60 млади
хора. То ще продължи пет месеца и ще е насочено в различни сфери.
Кандидатите ще бъдат обучавани за професиите еколог, охранител,
организатор на спортни прояви и празненства и офис-секретари. Осигурена
е стипендия за периода на тяхното обучение. След като приключи, минимум
54 от тези младежи ще бъдат назначени на работа за период от шест месеца.
Те ще заемат длъжност, съответстваща на преминатото обучение.
Кандидатите е нужно да бъдат възраст от 15 до 29 години, през последните
четири месеца да не са били в процес на обучение, както и в трудово
правоотношение. Също така през последните 12 месеца те не трябва да са
били регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”. Срокът за изпълнение на
планираните дейности е в рамките на 15 месеца – от 15 април тази година
до 15 юли 2017 г. Подробна информация може да се получи в сградата на
кметската управа
Дарик
Ловеч отбеляза годишнина от откриването на първия музей за
Левски - Къкринското ханче
Тържествено днес бе отбелязана 85-ата годишнина от откриването на първия
музей за Левски - Къкринското ханче, както и 179 години от рождението на
Апостола, информират от пресцентъра на община Ловеч.
"Да помним и почитаме делото на Васил Левски не е достатъчно", каза в
словото си кметът на Ловеч Корнелия Маринова. Тя припомни, че
"българският народ с трепет изучава, разгадава, опитва се да проникне в
загадката на Апостола. Изучаваме го в училище и вкъщи, а художници,
поети, режисьори постоянно се стремят да го обхванат в творбите си. Учени,
историци и биографи издирват и подреждат частица по частица,
възстановяват неговия живот и дело".
Кметът на Ловеч подчерта, че Васил Левски пръв сред българските водачи
разбира, че да сме равни с другите европейски народи, това зависи
единствено от нашите собствени задружни сили.
"Пак той пръв осъзнава, че ако народът силно жадува своето освобождение,
той не трябва да се уповава на Великите сили, а сам трябва да организира
въстание срещу турския феодално-деспотичен гнет". отбелязва маринова.

В тържеството край ханчето-музей се включиха още депутатът Антон
Долапчиев, областният управител Ирина Митева, Ловчанският митрополит
Гавриил, председателят на Общобългарския комитет "Васил Левски" Васил
Василев, представители на партии, на училища, граждани. Много ловчалии
се възползваха от безплатния превоз, осигурен от общината, и посетиха
богатата на събития програма.
След поднасянето на венци и цветя пред барелефа на Левски гостите
разгледаха обновената експозиция на музея. За промените говори
директорът на Регионалния исторически музей в Ловеч Капка Кузманова.
Във всяко от помещенията има нови моменти, които "оживяват" атмосферата
и пресъздават духа на онова време, когато Левски на 27 декември 1872 г. е
заловен от турските заптиета. Използвани са аудио-визуални средства, чрез
осветителни тела е имитиран огън в джамала, по стените има нови портрети
на Васил Левски, Никола Цвятков и Христо Цонев - Латинеца, както и
факсимилета от документи. Посетителите могат да гледат и документални
филми на видеоекран.
В близост до ханчето, на площада, пък има специална стена, която чрез
картини разказва за случилото се тук през 1872 г.
Тържествата продължиха в препълнения салон на местното читалище. Там бе
прожектиран 30-минутен ням документален филм, чиято последната част е
посветена на откриването на ханчето. Филмът е дело на оператора Христо
Константинов ("Улични божества") и представя тържествата през 1931 г. в
София, Плевен, Ловеч до Къкрина.
Дарик
И тази година по традиция Община Свищов организира масово
преплуване на Дунав
И тази година по традиция Община Свищов организира масово преплуване
на река Дунав. Преплуването ще се проведе на 30 юли от 09.00 часа в
местността "Паметниците" край Свищов, уточняват от кметската управа.
Записването на участниците ще става на място, след преглед от лекари,
които ще бъдат на разположение. От звено "Масова физкултура и спортна
база" са осигурили грамоти за участниците. Ще бъдат отличени най-младият
и най-възрастният участник, както и плувецът участвал най-много пъти в
масовото преплуване на река Дунав.
Има подготвена грамота и за цялото семейство, което реши да преплува
реката заедно. В същия ден ще бъде организиран и Парад на домашни
кучета, като събитието започва от 12.00 часа на сцената в същата местност.
Дарик
Кметът на „Централен“ с призив за еко инициатива
Във връзка с организирана от Община Пловдив кампания за събиране на
негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), кметът на “Централен”
Георги Стаменов призова гражданите на района за отговорно поведение.
„Нека да предприемем действия, за да подобрим нашата околна среда за
здравословен живот на децата ни. Изхвърляйки разделно отпадъците да
възпитаваме в младото поколение любов и загриженост към природата,
защото те имат право на живот в чиста околна среда”, заяви районният кмет.

Дарик
Във Варна отварят детски градини в обществени сгради
В общински и обществени сгради ще бъдат разкрити места за отглеждане на
деца, в помощ на работещи родители. Това обяви във Варна министърът на
труда и социалната политика Зорница Русинова. Тя уточни, че възможността
се дава на общините и областните администрации чрез кандидатстване по
проект "Красива България" до 12 август.
"Знаете, че в администрацията работят предимно жени. Много често няма
баба, която да е наблизо и да помага. Ще дадем възможност на майките да
се чувстват по-спокойни, когато са на работното си място", изтъкна
социалният министър.
По думите й невинаги занималните са целодневни и невинаги родителите
имат възможност да си вземат детето от детската градината навреме. Освен
това имало и чести ваканции.
"Считам, че това ще е едно облекчение за работещите хора на първия етап в
публичните институции", отбеляза министър Русинова.
Подобна мярка има предвидена и в ОП "Развитие на човешките ресурси". В
схемата "Добри и безопасни условия на труд", чийто срок изтече преди
около месец, са подадени около 2400 проекта. Ще се дават точки и ще се
акцентира на работодатели, които са предвидили подобни социални
придобивки за служителите си, посочи министърът.
По проект "Красива България" общините и областните администрации ще
могат да кандидатстват и с проекти за осигуряване на достъпна среда за
хора с увреждания. Проектите могат да бъдат на стойност от 30 000 до 170
000 лв.
Във Варна министър Зорница Русинова и кметът на морската община Иван
Портних подписаха договор за продължаване на услугата "Общностен център
за деца и семейства - Варна" по ОП "Развитие на човешките ресурси".
Проектът е на стойност 658 200 лева и е с продължителност 30 месеца. Той
има за цел превенция на социалното изключване и намаляване на бедността
чрез предоставяне на интегрирани услуги в подкрепа на деца от 0 до 7
години и техните семейства.
Реализирани ще бъдат дейности по ранна интервенция на уврежданията,
индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания, семейно
консултиране и индивидуална и групова работа с деца и родители и др.
Дарик

Професор Петков: Монтана има модерна стратегия за
реиндустриализация

Близо 20 предприятия, които работят устойчиво в Монтана и създават
работни места, е представил кмета Златко Живково пред участниците в
националната конференция „Развитието на изоставащите региони”. Тя се
провежда днес в Монтана и в нея се включиха представители на различни
академични институции.
Организатори са общината, Съюза на икономистите в България, Асоциацията
на българските градове и региони, и Асоциацията на планинските общини.
„Монтана вече прави нещо, което някои наричат реиндустриализация, заяви
професор Кръстьо Петков – председател на Съюза на икономистите в
България. Тя не повтаря старите големи предприятия, които си отидоха, а

следва най-модерната линия, най-модерната стратегия, препоръчвана от
Европа.
Да
се
разкриват
високотехнологични
предприятия
високотехнологични с гарантиран пазар.”
Професор Петков изрази съжаление, че не е търсено мнението на хората от
академичните институции, когато е приета програмата за развитие на
изоставащите региони.
„Ние имаме сериозни резерви към намерението по административен път от
правителството и парламента надолу да се прекрои България и настояваме
да се вземат в предвид комплекс от критерии и едва тогава да се реши колко
ще са регионите“, заяви професорът.
На конференцията бе представена идеята за създаването на регионален
гаранционен фонд за подпомагане на онези, които биха желали да
реализират проекти. Чрез него те да бъдат улеснени в осигуряването на
тези 25 до 50 процента от средствата при старта на проекта.
В края на годината в България би трябвало да има колкото планови
икономически региони толкова и регионални гаранционни фондове, за да не
зависим от банки и други неясни източници, допълни още професор Петков.
Дарик
С водосвет, 720 безплатни кофички мляко и пъстро право хоро
започна Панаирът на киселото мляко
За пръв път с водосвет, отслужен от архиерейския наместник отец Георги, бе
открит Панаирът на киселото мляко и Фестивал на народните занаяти.
Празникът продължава 3 дни, в него своя продукция представят 84
занаятчии, а танцьори от 8 държави участват във вечерните концерти.
Благословията на отец Георги бе последвана от българския обичай за
посрещане с пита на гостите от чужбина. Делегациите от градове-побратими
на Разград Шалон ан Шампан (Франция), Слобозия (Румъния) и Авджилар
(Турция) и танцьорите от Аржентина, САЩ и Мексико, които участват в
тазвечершния концерт, вкусиха български хляб, а после видяха ритуал по
заквасване на гецовско кисело мляко, изпълнен от Капанския ансамбъл.
След приветственото слово на кмета д-р Валентин Василев представители на
седем нации се хванаха на кръшно право хоро, а сред снимащите ги бяха
представители на осма държава – Япония.
Част от официалните лица се преместиха на мястото на следващите 2
събития от програмата на Панаира, които се проведоха едновременно – в
Художествената галерия „Проф. Илия Петров“.
По-бързо приключи откриването в стъклената зала на фотоизложбата
„Лицата на Панаира на киселото мляко пред обектива на разградските
фотолюбители“. Фотосите обаче можете да видите по време на трите
панаирни дни. Те са дело на: Антон Анастасов, Антон Атанасов, Даниела
Куманова, Петя Радкова, Радмил Галинов, Румен Краев, Танер Тусчев.
Авторите получиха грамоти за участието си в Панаира от кмета д-р Валентин
Василев. Сред гостите на изложбата бе и административният прокурор на
Апелативна прокуратура-Варна Ружа Големанова, която заедно с окръжния
прокурор на Разград Огнян Дамянов с интерес разглеждаше фотографиите.
Повод за посещението на Големанова в Разград бе връчването на отличие
„Почетна грамота“ от главния прокурор Сотир Цацаров на прокурорите и
служителите от Окръжна прокуратура-Разград за постигнатите от тях много

добри резултати в работата през 2015 г. при условия на висока
натовареност.
В съседната зала сред картини от фонда на галерията своя нов продукт
представиха проф.д-р Христо Мермерски и неговият син Йонко Мермерски.
Интересът към киселото мляко с 6 пробиотика и 1 пребиотик бе огромен.
Дълга опашка се изви в коридорите на галерията за безплатните 720
кофички кисело мляко на Мермерски. То засилва имунитета предотвратява
бактериални инфекции, влияе благоприятно на храносмилателната система,
има и други положителни ефекти върху организма. В кратка презентация
Мермерски описаха качествата на продукта, който се произвежда в мандра
„Опицвет“, чиито продукти в Разград се продават в магазин „Т маркет“.
Програмата на Панаира продължава в 17,30 ч. днес със забавните игри
„Млечни войни“, в които ще участват отбори от публиката. В 19,00 ч. на
площад „Независимост“ започва конкурсът за избор на Кралица на Панаира
на киселото мляко. В 20,00 ч. избраната хубавица ще поведе дефилето на
художествените колективи по ул. „Кирил и Методий“, през бул. „България“
до площад „Момина чешма“. Концертът на танцовите състави от Аржентина,
Мексико, САЩ и България е с начален час 20,30 ч.
Дарик
Творчески успехи за фолклорните състави на община Тунджа
Община „Тунджа" се гордее с успехите на самодейците си и тяхната активна
творческа дейност, като продължава да отделя специални грижи за
развитието и съхраняването на традиционната култура на населените места.
В основите на всяко читалище в общината стои българщината, любовта към
народната песен и творчество, потвърждение на което са многочислените
награди, завоювани от тунджанските колективи на регионални, национални
и международни фестивали и конкурси.
По време на 48-то издание на Фолклорните празници „Славееви нощи",
което се проведе в Айтос от 10 до 12 юни 2016 г., в категория певчески
групи за автентичен фолклор над 18 години, Певческата група при Народно
читалище „Виделина-1928", с. Кукорево, община „Тунджа", се представи
достойно. Групата завоюва трето място в III-та възрастова група.
Групата за автентичен фолклор „Пиргулянска китка" при Народно читалище
„Развитие - 1905 г.", с. Генерал Тошево, община „Тунджа", с художествен
ръководител Юлиян Танчев, се завърна с второ място от IV фестивал на
дивите цветя - община Смолян 2016 г. Наградата е в категория
„Надиграване". Отличието е присъдено при оспорвана конкуренция с много
самодейни формации от страната. Поредната награда е стимул за групата за
изворен фолклор и за техните бъдещи изяви.
От 16 до 26 юни 2016 година, в градовете Приморско и Китен се проведе
XII-ти Международен фолклорен фестивал „Евро фолк - Черно море 2016". В
него ежегодно участват от 9 000 до 15 000 музиканти, певци и танцьори. Във
фестивала взе участие групата за автентичен фолклор към пенсионерски
клуб „Крумово - 2003", с. Крумово, община „Тунджа". Самодейците плениха
журито с невероятните си костюми, излъчване и гласови умения и получиха
множество награди и отличия:
Звание „Лауреат" на XII-ти Международен фолклорен фестивал „Евро фолк Черно море 2016", Носител на почетния знак на музикални празници „Euro

Folk";, Грамота за съществен принос при съхранение и развитие на
българските традиционни народни изкуства и препоръка за участие в
Европейския шампионат по фолклор „Euro Folk" в Несебър и Слънчев бряг.
За втора поредна година в Старозагорски минерални бани се проведе
Национален Еньовденски събор, който тази година започна от 24 юни и
продължи три дни. В него участваха над 800 участници в групи от Стара
Загора, Пловдив, Хасково, Кърджали, Ямбол и Пазарджик.
В събора участие взеха клуб „Веселие" и Хор за автентичен фолклор, с.
Веселиново, община „Тунджа". Самодейците грабнаха най-голямата награда
- сърдечните аплодисменти на публиката, диплом и медал за принос в
опазването и развитието на българските традиции.
На 9 юли 2016 година, в гр. Карнобат, се проведе Фолклорен събор „Песни и
танци на кабата край Касабата". Събитието се проведе в градския парк, а
неговата основна цел бе възраждане и популяризиране на българския
фолклор.
С първи награди и златни медали се завърнаха певческите групи от селата
Хаджидимитрово, Могила и Тенево.
Първото място грабна и кукерската група от село Могила, а с грамота за
участие се завърна Митка Тодорова от село Хаджидимитрово.
Дарик

Община „Тунджа" с нова специализирана техника

Община „Тунджа" развива капацитета и дейността на звено „Благоустройство
и комунално стопанство" за по - добрия облик на населените места. За тези
цели бе необходимо да се оптимизира техническата обезпеченост за
извършването на различни стопански и благоустройствени дейности.
Общината закупи високо ефективна и изключително необходима техника,
самосвал с кран; мулчер за косене и почистване и бензинова пръскачка за
обработка на тревните площи.
Мотивите на кмета на община „Тунджа" Георги Георгиев са, че закупената
техника ще повиши ефективността на работата на звено „Благоустройство и
комунално стопанство", а по този начин ще се подобри и обликът на
населените места.
Дарик
Седем държави оставиха част от своята култура във Велико Търново
Седем държави, разположени на четири континента, оставиха част от своята
култура във Велико Търново. По традиция заместник-кметът на
старопрестолния град Ганчо Карабаджаков прие чуждестранните групи,
които участват в провеждащия се за деветнадесети път Международен
фолклорен фестивал. Гостуващите артисти са от Белгия /Европа/, Тайван,
Бангладеш /Азия/, САЩ /Северна Америка/, Колумбия, Чили и Бразилия
/Южна Америка/.
Всяка от групите направи кратко представяне на изпълненията, които ще
бъдат показани пред великотърновската публика на сцената на Летния
театър. Последва традиционна размяна на подаръци, характеризиращи
националните и културните особености на държавите и съответните
етнографски региони. Ръчно изработени кукли с народни носии, изделия на

великотърновски занаятчии, рекламни материали за Старата столица и
новият филм „Велико Търново в сърцето на историята” бяха подарени на
чужденците от Ганчо Карабаджаков.
Интересни и атрактивни бяха даровете за Община Велико Сред тях бяха
традиционни за Чили и Мексико вина, сувенири и карнавални украшения от
световната столица на джаза Ню Орлиънс /САЩ/, ръчно изработен шал и
дърворезба от Бангладеш, символи от Тайван, луксозен албум, представящ
културата на Порто Алегре /Бразилия/ и др.
„Гостуването ви, сценичните изяви и присъствието по улиците придава
особен колорит на Велико Търново, който се утвърди като световен
фестивален град”, обърна се към артистите Ганчо Карабаджаков.
Международният фолклорен фестивал продължава до 23 юли включително с
концертни вечери на сцената на Летния театър, при свободен вход.
Дарик
Кметът на Кресна с гневно открито писмо за ВиК-Асоциацията
Кметът на Кресна Николай Георгиев изпрати остро открито писмо по повод
създаването на Водната асоциация в Пиринско.
В обръщанието си той отговаря на упреците, че бойкотира консолидираната
структура и спира европейските пари за водна инфраструктура в областта.
ОТВОРЕНО ПИСМО
от Николай Георгиев - кмет на община Кресна
Уважаеми граждани на област Благоевград,
Уважаеми представители на четвъртата власт,
Дами и Господа,
Чрез многобройните материали, публикувани в печатните и електронните
медии в региона през последните седмици, станахте свидетели на
безсилието на един областен управител, който не се посвени в стремежа си
да наложи
по командно-административен път едно абсурдно
и
противоречащо на интересите на гражданите решение, да ми устрои
"другарски съд" с участието на моите колеги от другите общини от областта.
Като оставим настрана "демократичния" подход и методи на господин Бисер
Михайлов бих искал да разясня пред вас, като суверен и пред
представителите на четвъртата власт, моята позиция. Дължа ви това
обяснение, защото никога не съм бягал от отговорност, нито съм се срамувал
от постъпките си.
И така, в какво ме упрекнаха моите колеги? Упрекнаха ме, че аз единствен
съм попречил на интересите на цялата област за инвестиции във ВиК
сектора, защото съм застанал на страната на моите съграждани и защото
общинският съвет в Кресна гласува против членството на нашето ВиК
дружество във ВиК-Асоциацията на областта!!!
Напомням на гражданите, на журналистите и на моите колеги, че както аз,
така и те, когато сме заемали кметския пост сме се клели, цитирам:
"Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и
законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от
интересите на гражданите от ... община и да работя за тяхното
благоденствие." Излиза, че аз трябваше да се срамувам за това, че съм
застанал зад позицията на моите съграждани и изпълнявам дадената клетва.
В общественото съзнание, уви, с участието на българските медии се насажда
твърдението, че изискването за финансиране на ВиК сектора чрез създаване

на областни ВиК-Асоциации е изискване на Брюксел. Вярно ли е това
твърдение? Направи ли си някой труда на намери конкретно решение,
директива или регламент на Европейския съюз, от който да е видно, че
Брюксел наистина иска подобно нещо от България? Моля ви, дами и господа
журналисти, направете в името на истината това усилие, защото за пореден
път оправдаваме неудачни и доморасли политики с Брюксел, нанасяйки по
този начин непоправими щети на авторитета на Европейските институции и
на Европейския съюз като цяло. Чудно ли е след това, че хората започнаха
да не харесват Европейския съюз? Нима Брекзит не беше достатъчен, за да
"удари камбаната" в главите на някои български администратори и
управленци, за да престанат да го използват като "мръсен парцал" за
нечисти намерения.
Всички твърдят, че ако ВиК Кресна не влезе в областната ВиК-Асоциация
това ще лиши всички общини от инвестиции? Наистина ли е така или отново
става дума за спекулация? Не бих искал да съм в положението на моите
колеги, които са били използвани като маша за прокарване на политическо
решение, без дори да си направят труда да прочетат за какво иде реч.
Всъщност, истинският въпрос е кому е нужна тази организация мастодонт,
която ще ни лиши трайно от възможността да провеждаме общинска
политика във ВиК сектора, насочена в интерес на нашите съграждани. Защо
да не може общините да кандидатстват за средства, а трябва да го прави
друг от тяхно име? Това внушение за некомпетентност ли е? Нима
управителят на ВиК-то мастодонт ще се интересува от интересите на Иван от
Кресна, Стоян от Сандански или Николай от Петрич?
На 05 юли 2016 година, кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов си
позволи да каже: "не може 300 000 да страдат заради 3 000". И какво да
правим сега, господин Камбитов, да вземем да изселим Кресна, че да не
пречи на Вашите планове ли? Или може би се усещате по-кмет от другите
кметове в областта и можете да менторствате? Заявявам Ви, че жителите на
Благоевград са точно толкова български граждани, колкото и жителите на
Кресна. Вашето нелепо твърдение е архаично ехо от философията на един
източен диктатор, който обичал да казва "Есть человек - есть проблема, нет
человека - нет проблемы."
Накрая, но не по значение бих искал да попитам всички вас, нима на никой гражданин, журналист или мой колега (очевидно нашият областен управител
е над тези неща и за това не очаквам от него подобна реакция, въпреки че
съблюдаването на закона от общините е сред основните, ако не и
единствената причина обосноваваща наличието на областни управители) не
направи впечатление, че начинът по който се организира и провежда
включването на общините от Благоевградска област (а и не само тук) във
ВиК-Асоциация категорично противоречи на чл.9 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)? Напомням, че там е
записано: "Общините могат да се сдружават на доброволен принцип за
решаване на общи въпроси и за постигане на цели от взаимен интерес.".
ДОБРОВОЛНО !!! Има ли в България закони и означават ли нещо за
властимащите или с тях доказваме единствено на Брюксел, че сме правова
държава?
Защо не бе помислено, или както е модерно да се казва днес, не беше
направена предварителна оценка на въздействието, за да се оценят ползите
и вредите, преди да се създаде този "инструмент" за разрешаване на
проблемите във ВиК сектора в България, който изправя гражданите от
различните общини едни срещу други и противопоставя тените интереси?

Хората ли са виновни, че отстояват своите позиции и граждански права или
онзи средностатистически чиновник в министерство, на който е наредено да
разпише тази глупост и той "безмозъчно" го е направил? Ето, че неусетно
достигнахме до модела #КОЙ?
Уважаеми граждани на област Благоевград,
Уважаеми представители на четвъртата власт,
Дами и Господа,
Нито аз, в качеството ми на кмет на община Кресна, нито общинските
съветници от местните коалиции "Обединени за Кресна", "За Кресна" и ПП
ГЕРБ в Кресна сме злодеи, които потриват ръце и искат да съсипят на всяка
цена инициативата на нашия "блестящ" областен управител, която както
разбираме вече е погълнала стотици хиляди левове. Кресна не е против тази
асоциация! Кресна е против абсурдния политикански подход, с който искат
да ни натрапят едно решение, което по всичко личи, противоречи на нашия
интерес. Кресна отказва да приеме "на доверие" голите твърдения на
апаратчици, които не са доказали, че може да им се вярва. Кресна иска
конкретни аргументи в подкрепа на ползите от тази асоциация и писмен
ангажимент за равно третиране в нея на всички общини. В Кресна има
гражданско общество, което е непримиримо към задкулисието и празните
приказки на този или онзи управленец, независимо от неговата партийна
окраска. Кресна иска да се развива на равна нога с другите общини в
България, а органите на нашето местно самоуправление да изразяват
правото и реалната възможност на нашите съграждани да решават
самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е
предоставил в тяхна компетентност.
И точно заради интересите на гражданите и върховенството на закона, в
Кресна ще бъде проведено на 31 юли 2016 година общо събрание на
населението, а ден по-късно ще внеса предложение в общинския съвет за
подготовка и приемане на взетото на събранието решение.
Защото така повеляват интересите на суверена!
С уважение:
Николай Георгиев - Кмет на община Кресна
Дарик
Кметът на Кочериново оборудва с тенис маса читалище "Пробуда
1919"
Тенис маса, осигурена от кмета на Кочериново Иван Минков, е поставена в
сградата на НЧ „Пробуда 1919" и може да се ползва неограничено, във
времето, в което културната институция е отворена за посетители - от 8.00
до 12:00 и от 13:00 до 17.00 ч., всеки работен ден.
Спортното съоръжение дава възможност в читалището в общинския център
да се развиват не само културни дейности, но и спортни занимания.
Читалищната сграда съответства на всички изисквания за достъпна
архитектурна среда, чрез монтираните рампи за инвалиди и детски колички.
Инициативата на кметът Иван Минков цели да осигури условия за
пълноценно уплътняване на свободното време на хората от всички
възрастови групи.

Дарик
Ново общинско предприятие, със 170 души ще се грижи за чистотата
в Дупница
Ново общинско предприятие, което ще събере сметопочистване и
сметосъбиране, зимно поддържане и поддръжка на зелените площи ще
заработи в Дупница, след като ОбС прие Правилник за организацията и
дейността на общинското предприятие „Поддържане и озеленяване на
териториите за обществено ползване". В него ще работят 170 души.
На едно мнение бяха Костадин Костадинов и Ивайло Константинов, по
отношение докладната за създаване на новото общинско предприятие.
Предложението на кмета беше внесено като извънредна докладна и не е
разгледано от групите общински съветници. Кметът на общината Методи
Чимев обясни, че когато всички дейности са на подчинение на един
ръководител, в случая директора на предприятието ще бъде пряко подчинен
на него и по лесно може да се контролират дейностите. Досега
сметосъбирането
и
сметоизвозването,
и
зимното
поддържане
се
осъществяваха от две различни фирми, ангажимента за поддържане на
зелените площи пък беше на общинското предприятие по озеленяване, в
което работят 15 човека.
В предмета на дейност са включени голяма част от работата на различни
звена, които сега съществуват като отделни.
Новото
предприятие
поема
сметосъбирането
и
сметоизвозването,
обезвреждането на битови отпадъци и поддържане на общинското депо,
почистване на териториите за обществено ползване, метене и миене на
улици, площади и паркове. Предприятието ще поеме и още една важна
дейност - зимното поддържане. Заетите в предприятието ще управляват
зелената система на общината и др.
В новото предприятие попада и управлението на общинският приют за
бездомни кучета.
Фокус
Д-р Емил Кабаиванов: За да бъдем равни с другите европейски
народи зависи от нашите задружни усилия
Тази вечер сме тук, под облачното с много енергия и то каква енергия – небе
на Карлово, за да преклоним глава пред делото и живота на нашия
съгражданин на Васил Левски. Това каза кметът на Карлово д-р Емил
Кабаиванов по време на честванията на 179-та годишнина от рождението на
Васил Левски, предаде репортер на Агенция „Фокус”. „Човекът, който изрече
думите: „Аз, посветил себе си на отечеството, още от 61-во лето , да му
служа до смърт и да работя по народната воля”. Какви думи само – и как се
забиват право в сърцето и остават там. Докато човек е жив. Карловецът,
който израсна в скромния дом на Иван и Гина Кунчева, който получи своето
образование в Карлово и Стара Загора. Който се замонаши и беше в двете
легии на Раковски , който получи своето прозвище „Левски” там.
Знаменосецът на четата на Панайот Хитов и всичко казано до тук не е найважното, защото ако беше само това по какво щеше да се различава
Апостола например от Димитър Общи от Христо Иванов Големия, от
воеводите”, попита кметът на Карлово.

„Левски продължава, не спира. Той е в основата на Вътрешната
революционна организация. От 1869 г. до неговата смърт изгражда над 300
революционни комитета, в които влизат десетки хиляди българи жадни за
свобода. Той написа Наредата на работниците за освобождението на
българския народ. Левски беше човекът, революционерът, идеологът, който
искаше българите да имат готовност да тръгнат в борбата, та тогава някой да
ни помогне. Човекът, който изрече думите: „За да бъдем равни с другите
европейски народи зависи от нашите задружни усилия, защото ако усилията
ни не са задружни, ако не работим заедно нито ще сме силни, нито ще сме
равни, нито ще имаме уважението на нашите съседи, Европа или света”,
каза д-р Емил Кабаиванов.
„Всички тези негови думи важат и за нашето съвремие, защото уважаеми
съграждани ако ние като народ не сме готови да направим едно голямо
усилие, една голяма обща крачка, от която зависи нашето общо бъдеще да
направим България по-силна, по-справедлива, тогава ние ще бъдем
уважавани и от съседи и от цялата демократична общественост. Такова е
времето и сега. Затова заветите на Левски са важни и актуални сега.
Въпросът е дали искаме да направим тази крачка и дали можем да направим
тази крачка. Отговор, който дължим първо пред себе си и пред нашата
съвест. Отговор, който дължим пред нашите деца и на Апостола”, допълни др Кабаиванов.
„Уважаеми съграждани, да преклоним глава пред делото и живота на
великия, на Апостола на българската свобода Васил Левски. Бог да пази
нашите семейства и нашия обичан град. Да живее България”, заключи
кметът на Карлово.
Фокус

Осем са общинските училища в община Свищов

Осем са общинските училища на територията на Община Свищов. Това каза
за Радио „Фокус“ – Велико Търново Румяна Кузева, началник отдел
„Образование“ в Общината. Тя допълни, че на територията на града
общинските училища са четири, а останалите четири са в населените места
от общината. „На територията на град Свищов има три професионални
училища, като в момента предстои процедура по обединяване на две от тях,
така че от следващата година те ще бъдат две. Детските градини са общо
17“, каза Румяна Кузева и посочи, че тази бройка включва и техните
филиали.
Тя отбеляза, че повечето училища прилагат делегираната система и
ръководствата им сами определят дали има нужда от ремонтни дейности и
какви точно. „В момента няма освободени директорски постове в следствие
на пенсиониране на директори. Единствено се очаква да бъде обявен
конкурс за директорския пост в ОУ „Филип Сакелариевич“. До момента
учебното заведение се е ръководило от временно изпълняващ длъжността
директор“, отбеляза Румяна Кузева.
Фокус
Няма да бъдат закривани училища и детски градини на територията
на Община Свищов
Няма да бъдат закривани училища и детски градини на територията на
Община Свищов от началото на новата учебна година. Това увери пред

Радио „Фокус“ – Велико Търново Румяна Кузева, началник отдел
„Образование“ в Общината. Тя посочи, че има учебни заведения в населени
места от общината, в които има недостиг на ученици, но в момента няма
влязла процедура за закриване на училища. Кузева подчерта, че има както
училища, така и детски градини, които работят по проекти. „Заради
устойчивостта на тези проекти тези детски градини и училища, независимо
от малкия брой ученици, ще продължат да съществуват в този си вид“, каза
още Кузева. Тя допълни, че предстои влизането в сила новия Закона за
предучилищното и училищното образование. „Това предполага промяна на
имената на детските градини. Ще бъде променен статута на детската
градина, която досега бе оздравителна. Администрацията ще работи и по
изготвянето на нормативната уредба, свързана с ангажиментите на
Общината“, поясни Румяна Кузева.
Фокус
Община Банско получи подкрепа за изпълнение на втората фаза на
проекта за рехабилитация на водоснабдителната и
канализационната мрежа на града
Община Банско получи пълната подкрепа от останалите членове на
Асоциацията по ВиК – Благоевград за изпълнение на проект „Втора фаза на
проект „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на
гр. Банско с изграждане на ПСОВ“. Това стана по време на провело се
извънредно заседание на ВиК асоциацията в Благоевград, на което
присъстваха всички нейни членове с изключение на представител от Община
Разлог, предаде репортер на Радио „Фокус“ - Пирин. Кметът на общината
Георги Икономов поясни, че получаването на съгласие от страна на
останалите членове на асоциацията е изрично условие, за да бъде подписан
договорът за втората фаза за финансирането на проекта. „Без това решение
ще се стигне до отлагане на нещата във времето – пречи на договора, пречи
на изпълнението, пречи на плащанията“, каза още Икономов. Той подчерта,
че подкрепата на Асоциацията е изключително важна и спешна за
Общината.
Фокус
Владимир Москов, кмет на Гоце Делчев: Трябва да се облекчи
процедурата за общините по приемането на изпълнените от тях
ремонти на водопроводите
Трябва да се облекчи процедурата за общините по приемането на
изпълнените от тях ремонти на водопроводите. Това каза Владимир Москов,
кмет на Община Гоце Делчев по време на провело се извънредно заседание
на Асоциацията по ВиК – Благоевград, предаде репортер на Радио „Фокус“ Пирин. По думите му в момента нормативната база пречи в известен смисъл,
затова според него трябва да се инициира облекчаването на тази процедура.
„Имам предвид и конкретни примери, които са при нас. Много често ни се
налага например при фирма или определени сгради, до които няма
изградени канализационни и водопроводни връзки да се действа
оперативно, за да се изгради водопровод или канал. Тогава, дори да става
дума за 50 или 100 метра, се минава по една тежка процедура“, каза още

Владимир Москов. Той отправи въпрос към инж. Росица Димитрова,
управител на ВиК ЕООД – Благоевград относно това какви са възможности
този проблем да се реши. От своя страна тя коментира, че и преди са имали
такива случаи и то не един, но трябва да се спазват изискванията на ЗУД.
„Всички тези обекти, за които се коментира трябва да имат проектна
документация, разрешение за строеж и след това приемателна комисия.
Разбира Ви колко е важно това нещо и колко време отнема, но за съжаление
такъв е закона и трябва да го спазваме“, подчерта инж. Димитрова. Кметът
на Гоце Делчев Владимир Москов от своя страна заяви, че в общините се
борят за всеки един лев, за да решават важни въпроси, но заради някаква
бюрократична система нещата се бавят.
Фокус
Румен Пехливанов, кмет: В Община Рудозем, няма да се стигне до
закриване на училища, заради недостиг на ученици
В Община Рудозем, няма да се стигне до закриване на училища, заради
недостиг на ученици. Това каза пред Радио „Фокус“ – Смолян Румен
Пехливанов, кмет на Община Рудозем. По думите му най-вероятно ще има
намален брой на ученици в паралелките в рудоземското села Елховец, но
това ще стане ясно със сигурност на 15 септември, когато започне учебната
година. „При нас оптимизацията е направена още през 2005 година. Ние
имаме три училища, които са средищни, а едното е защитено. Броят на
децата на този етап е достатъчен за нормалното функциониране на
училищата”, посочи Пехливанов. Той каза още, че проблеми с образованието
има в цяла България, като основен е проблемът със средното и висше
образование и очаква да бъдат добре приети промените гласувани в Закона
за образованието в училищата. „Трябва да сме в крак с времето. Неможе във
века на технологията да не осигуряваме на децата адекватно компютърно
обучение, както и езиково обучение, което е приоритетно”, добави кметът.
Като друг проблем относно образованието Пехливанов посочи, заплатите на
работещите в сферата на образованието. „По този въпрос има и национален
дебат. Мисля че за много кратко време трябва да се повишат заплатите на
работещите в сферата на образованието, както на педагогическия така и на
непедагогическия персонал, но това вече е решение на правителствено
ниво”, добави Пехливанов.
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Васил Тинчев: Действаме безкомпромисно с опасните сгради
Инвеститорите имат интерес към нискоетажното строителство в
околностите на града
Васил Тинчев е главен архитект на община Благоевград. Завършил е
висшето си образование в Архитектурния факултет на Висшия институт по
архитектура и строителство през 1981 г. Кариерата му стартира в
Проектантска организация – Благоевград. Работил е като главен архитект на
общините Сатовча и Кресна. Архитект Тинчев притежава пълен лиценз за
работа по общи и подробни градоустройствени планове. Член е на САБ –
Дружество в Благоевград и на управителния съвет на САБ. Представител е
на Областно дружество на САБ и е член-основател и член на Контролен

съвет към КАБ – Благоевград. С него разговаряме за предизвикателствата
пред местната власт по отношение на архитектурните решения в общината.
-Кои са най-неотложните ви задачи в момента?
-Когато говорим за неотложни задачи, можем да акцентираме върху
текущите въпроси, които са свързани с устройственото планиране. Тук става
дума за създаване и приемане на улични регулационни планове за зоните с
повишен инвестиционен интерес и инфраструктурното им осигуряване.
Основно това са зони, дадени за вилно застрояване по Общия устройствен
план на община Благоевград.
-Каква е визията Ви за Благоевград по отношение на архитектурата на
новите сгради, макар че по закон няма как вие да взимате решенията?
-Съгласно действащата нормативна уредба, архитектурно-художественият
образ на сградите е изцяло в ръцете на проектантите на самите постройки.
Тази наредба гласи, че главният архитект и експертният съвет могат да
дават препоръки, но не могат да взимат решения относно художествения
образ на сградите. Лично аз съм предложил наредба за цветовите решения
за сградите на територията на града. За да бъде въведена такава практика,
предложението трябва да бъде гласувано и прието от общинския съвет. За
момента подобна наредба не е приета никъде в страната. Такава се подготвя
за територията на община София. В случай, че ОбС – Благоевград приеме
наредбата, в града ще бъде решен проблемът с неудачните цветови решения
-Има ли интерес на инвеститори да строят в града и околностите му?
-Да, определено има интерес. Ето, например, започва изграждането на
магазин „Лидл“ в района на жп гарата в Благоевград, като по думите на
собствениците на фирмата обектът ще бъде най-големият и найтехнологично развитият магазин на територията на страната. Интересът е
главно към нискоетажното жилищно и вилно строителство. Това важи
особено за околностите на града и селата Българчево, Зелен дол, Изгрев,
както и зоните в местността Баларбаши и между булевард „Пейо Яворов“ и
село Изгрев.
-Решен ли е след повече от 20 години проблемът с всички незаконни
постройки в квартал „Освобождение”?
-Да, можем да кажем, че въпросът е решен след връщането от страна на
ДНСК на няколко акта за узаконяване, които са с дадени от тях предписания
за приключване на преписките. Взето е решение за законосъобразното
приключване, така че проблемът на практика е решен, следва просто да
бъдат приключени до дни.
-Как се справя общината с опасните сгради, чиито собственици не ги
ремонтират и обезопасяват?
-В подобни случаи община Благоевград задължава съответните лица да
предприемат всички необходими мерки за обезопасяване, тъй като съгласно
Закона за устройство на територията те са задължени да поддържат сградите
във вид, който не създава опасност за живота и здравето на хората. Относно
сградите, които трябва да бъдат премахнати, се предприемат съответните
действия. Наскоро подобна постройка беше премахната в района на Втори
микрорайон, предстоят подобни действия и на улица „Христо Силянов“, в
района на джамията в Благоевград. Общината действа безкомпромисно.
-Строи ли се незаконно? Успявате ли да контролирате спазва ли се законът?
-Всеки един от инспекторите на отдел „Архитектурно-строителен контрол“
има поверен район, който трябва да наблюдава. В случай на забелязване на
незаконно строителство или получен сигнал за такова нарушение се реагира
бързо и адекватно.
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Рампа подобрява достъпа за хора с увреждания до стадион "Миньор"
в Перник
Изграждат специален санитарен възел за хората с колички
Стартира проект „Създаване на нови възможности за пълноценен живот и
интеграция на хора с увреждания, чрез осигуряване на достъп и
приспособяване и оборудване на санитарен възел на стадион „Миньор“ в
Перник.
Той се осъществява с финансовата подкрепа на Агенцията за хора с
увреждания към Министерството на труда и социалната политика.
Бенифициент е община Перник. За тази цел бе сключен договор между двете
страни на 20.06 2016 година за изпълнение на проекта с рег.№ 18да/14.03.2016г. Сроковете за извършване на видовете дейности, необходими
за постигане на резултатите се определят на пет месеца от сключване на
договора.
Агенцията за хора с увреждания предоставя субсидия в размер на 13 633 лв.
Това е минимилната държавна помощ, съгласно Регламент (EС) №1407/2013
на ЕК от 18 декември 2013 г относно прилагането на чл. 107 и 108 от
Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de
mimimis,публикувана в Официален вестник на ЕС, L352/1 от 24.12.2013г .
Основната цел на проекта е осигуряване достъп на хора с увреждания до
спортния обект и създаване на условия за пълноценен живот чрез
приспособяване и оборудване на санитарен възел на стадион „Миньор”,
Перник, като се даде възможност на хората с увреждания за активно участие
в спортния живот, като зрители и спортисти и по този начин се подпомогне
за социалната им интеграция и се повиши личната им изява и мотивация.
Реализацията на проекта ще даде възможност на тази група хора да могат
безпрепятствено и самостоятелно да посещават провежданите спортни
мероприятия.
Проектът предвижда изграждане на рампа, чрез която ще се осигури достъп
до специално пригоден и оборудван санитарен възел. Ремонта на санитарния
възел включва следните дейности – подмяна на дограма, мазилки,
шпакловки, боядисване с латекс, подмяна на санитарния фаянс и
оборудване, монтаж на окачен таван, полагане на бетонна настилка и
ремонтни работи на покрива. След като обекта бъде изцяло обновен ще бъде
поставено видеонаблюдение срещу посегателство и вандализъм. За добрата
поддръжка и добро стопанисване на санитарните помещения ще отговарят и
служителите към стадиона.

