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Рибново ще има модерно читалище
Гърменското село Рибново ще се радва на обновено и модерно читалище, след като общината
спечели проект за развитие на туризма заедно с македонската община Босилово по Програмата
за трансгранично сътрудничество ИНТЕРЕГ ”България – Македония“. „Подписваме договора в
сряда в София”, разкри общинският кмет Минка Капитанова. Партньор и водеща организация е
македонската община. Целта на проекта е повишаване на туристическия потенциал на региона
чрез сътрудничество и инициативи за опазване и устойчиво използване на природното и
културното наследство. Продължителността на проекта е 24 месеца, а основните дейности,
които ще бъдат извършени по него, са основен ремонт на читалище „Изгрев-1956″ в Рибново и
обновяване на читалището в село Секирник, община Босилово. В читалището в гърменското село
ще бъде извършена пълна промяна на интериора на сградата, промяна предназначението на
едно от помещенията от склад в зала, обединяване на помещения в сградата за обособяване на
модерна изложбена зала, направа на навес, изграждане на бетонова площадка със стълбище за
достъп до дворното пространство на читалището, топлоизолация на приземен етаж, подмяна на
дограмата с PVC профили и стъклопакет. Предвидени са и други строителни дейности, сред
които и ремонт на покрива.На финала ще се организира еднодневен фестивал заедно с община
Босилово, на който ще се представят местните обичаи и традиции. „Ще има и ново оборудване,
проектът за ремонта на читалището в село Рибново е в размер на 182 000 евро. Селището ще се
сдобие с обновено и модерно читалище”, каза още Капитанова.
TOPNOVINI.BG
Общините без право да продават и заменят имоти
Областните управители вече няма да могат сами да сключват имотни сделки за над 10 000 лева.
Правомощията им са орязани с промени в Закона за държавната собственост, приети от
кабинета по предложение на регионалния министър Лиляна Павлова. За подобни сделки
губернаторите ще трябва да се консултурат с Агенцията за приватизационен и
следприватизационен контрол. С промените се цели да се осигури по-добра защита на
държавния интерес. Поправките предвиждат и общините да могат да придобиват безвъзмездно
право на собственост върху държавни имоти, които ще ползват само за трайно задоволяване на
обществени потребности от местно значение. Въвежда се и забрана общините да продават,
заменят или даряват придобитите имоти, да учредяват право на строеж или на ползване върху
тях. Изключение ще се прави само за имоти, които ще се ползват от инвеститори, получили от
държавата сертификат за инвестиция клас „А“ или „Б“ или за приоритетен инвестиционен
проект.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Благоевград: Кметът д-р Атанас Камбитов се присъедини към Асоциацията на кметовете
Франкофони
Кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов бе избран за член на Международната Асоциация
на кметовете Франкофони, съобщават от пресцентъра на Община Благоевград. Решението бе
взето по време на XXXVI Общо събрание на Международната Асоциация, което се проведе в

Бейрут. Присъединяването на д-р Камбитов към семейството на кметовете Франкофони е
недвусмислена индикация за добрата съвместна работа между двете страни, както и за успеха,
който бележи възроденият в Благоевград фестивал „Франкофоли“. Международната Асоциация
на кметовете Франкофони е основана през 1979 г. Първоначалната идея е, чрез Асоциацията да
бъдат обединени кметове, говорещи френски език. С течение на времето организацията започва
да обединява кметове от различни страни, целящи да подобрят стандарта на живот в своите
населени места. Всички членове в асоциацията споделят ценности, култура и общи възгледи за
развитието на своите общини. Идеята за учредяване на Асоциацията е на кметовете на Париж и
Квебек - Жак Ширак и Жан Пелтие. През 2014 година за президент на организацията е избрана
Ан Идалго, кмет на Париж. В момента тя продължава да ръководи успешно Асоциацията, в която
към 2015 година са регистрирани над 270 членове. Сред страните-членки на Асоциацията са
Белгия, Бразилия, Камерун, Мароко, Молдова, Унгария Виетнам, Италия, Румъния. Благоевград
е втората българска община, която реално е член на Асоциацията, след София.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Благоевград: Кметът Атанас Камбитов подписа с МРРБ договор за финансова помощ за
въвеждане на LED осветление в четири села в общината
Кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов получи на официална церемония договор за
безвъзмездна финансова помощ по проект, с който ще бъде въведено енергийно ефективно
улично осветление в четири благоевградски села. Това съобщиха от пресцентъра на Община
Благоевград. Документът бе връчен лично от заместник-министъра на регионалното развитие и
блгоустройство Деница Николова. Проектът е с наименование „Енергийно ефективно
осветление в региона Благоевград – Делчево”, разработен по Програмата за трансгранично
сътрудничество по ИПП „България – бивша Югославска Република Македония“ 2014 – 2020 г. Той
попада в обхвата на Приоритетна ос 1 „Околна среда“, Специфична цел 1.1 „Опазване на
околната среда и устойчиво използване на общите природни ресурси в трансграничния регион“.
След парафирането на договора, реално предстои да стартират дейностите по въвеждането на
енергийно ефективно улично осветление в селата Логодаж, Падеш, Покровник и Зелен дол.
Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, а одобреният бюджет възлиза на 374 390.68 евро.
С връчването на договорите днес стартира изпълнението на общо 45 проекта за над 10 млн. евро
по програмата ИНТЕРРЕГ – ИПП Програмата България – Македония 2014-2020. На официалната
церемония присъства и заместник-министърът на местното самоуправление на Република
Македония Люпчо Пренджов, който заедно с зам.-министър Николова връчи договорите на
бенефициентите. „Тези проекти са изключително важни и разчитаме да ги изпълните качествено
и в срок. Много държим да се постигнат ефектите от тях и граничните райони в Македония и
България да продължат да развиват своята икономическа активност и добросъседски
отношения, така че да постигнем балансирано развитие и намаляване на икономическите и
социални различия между регионите“, коментира Николова.

АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
София е избрана да председателства Форума за мобилност към "EUROCITIES“
От 17 до 19 октомври 2016 г. във финландския град Тампере се проведе среща на Форума за
мобилност към "EUROCITIES", на която след гласуване София беше избрана да председателства
Форума през следващите две години. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.
Форумът за мобилност към "EUROCITIES" осигурява на членуващите градове обмяна на добри

практики за устойчива градска мобилност, както и съдействие в интерес на градовете пред
европейските институции – Европейската комисия, Европейския парламент, Комитета на
регионите. "EUROCITIES" е мрежа на европейските градове, включваща повече от 140 града от
над 30 европейски страни. Чрез шест тематични форума, голям брой работни групи, проекти,
дейности и събития, "EUROCITIES" предлага на своите членове платформа за споделяне на опит
и обмяна на идеи за развитието и внедряването на европейски политики, нормативна уредба и
програми. София е пълноправен член на "EUROCITIES" от 2004 година.
Сред приоритетите на София за предстоящия мандат, като председател на Форума за мобилност,
са увеличаване на дела на устойчивите видове транспорт – обществен, велосипеден и
пешеходен, подкрепа за енергийно-ефективен транспорт, щадящ околната среда чрез
увеличаване на използването на нискоемисионни превозни средства, както и подобрена
мобилност чрез намаляване на задръстванията и увеличаване на безопасността и сигурността.
Дейността на София като председател на Форума за мобилност през предстоящия мандат ще
бъде подкрепяна от град Манхайм, Германия, който беше избран за заместник-председател.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Сдружението на родителите на деца със синдром на Даун, с подкрепата на Столичната
община, представят изложба „47 слънчица“
Сдружението на родителите на деца със синдром на Даун, с подкрепата на Столичната община,
представят изложба „47 слънчица“. Изложбата се открива на 21 октомври, в 13 часа, в Градската
градина, и е част от инициативите през месец октомври – международния месец за повишаване
на информираността на тема Синдром на Даун. Това съобщиха от пресцентъра на Столична
община. Фотопроектът „47 усмивки” е реализиран с безвъзмездното участие на фотографи –
професионалисти и любители от цялата страна, които с голямо желание, сърце и емоция
запечатаха лицата на деца, тийнейджъри и възрастни със Синдром на Даун. Замислен е и като
възможност фотографиите да обиколят колкото се може повече градове на България и да
вдъхновяват с усмивка.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Иван Тачев, кмет на Белозем: Раждаемостта в селото е с трайна тенденция на повишаване,
започна изграждането на детска ясла
Раждаемостта в пловдивското село Белозем е с трайна тенденция на повишаване от няколко
години насам. Това каза за Радио „Фокус" - Пловдив Иван Тачев, кмет на населеното място. По
думите му от 2012 година се раждат около 50-60 деца в рамките на 12 месеца, което е
продиктувало решението да се започне изграждането на детска ясла в селото. „Стойността на
детската ясла е около 270 000 лева с ДДС, като е изцяло финансирана от общинския бюджет.
Сградата е с площ около 200 квадратни метра и е на един етаж. Ще има медицинска сестра и две
детски учителки. Срокът за изграждането й е 100 работни дни, но трябва да се има предвид, че
при ниски температури няма как да се работи. Надявам се напролет да прережем лентата“,
коментира Иван Тачев. Той добави, че в село Белозем има деца, инвестициите са много, а има и
достатъчно работа. „Това задържа младия народ. Той е спокоен, има осигурено бъдеще“, посочи
кметът.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Стара Загора: Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова ще участва в Конгреса на
местните и регионалните власти в Страсбург

Галина Стоянова е член на българската делегация, излъчена от Националното сдружение на
Общините в Република България да вземе участие в срещата в Страсбург, Франция. Това
съобщиха от пресцентъра на Община Казанлък. От 19-ти до 21-ви октомври там, в седалището
на Съвета на Европа, ще се проведе 31-та Сесия на Конгреса на Съвета на Европа. Темата за
есенното заседание в Двореца на Европа тази година е „Етика и прозрачност на местно и
регионално ниво“. В българската делегация участват и кметът на община Елена Дилян Млъзев,
Силвия Стойчева, председател на Общински съвет – Самоков, Диана Кънева, експерт в НСОРБ,
кметът на община Сатовча Арбен Мименов, председателят на Общински съвет – Созопол
Красимира Германова и кметът на община Панагюрище Никола Белишки.
Участниците са разпределени в Камарите на конгреса - Камарата на местните власти и Камарата
на регионите. Галина Стоянова е представител в Камарата на местните власти, титулярен
представител в Комисията по актуални въпроси и заместник–представител в Комисията по
наблюдение/мониторинг. Предстоящата сесия на Конгреса е т.нар. Обновителна за състава на
Конгреса и дава начало на работата за предстоящия мандат 2016 – 2020 г.
Целият състав на Националната делегация за мандат 2016 – 2020 г., по предложение на
Управителния съвет на НСОРБ, е утвърден от Министерски съвет по актуализирана процедура от
юни, т.г. Той се определя въз основа на изискванията на Хартата и задължителната резолюция
на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа. Всички делегации трябва
да отразяват политическия, географския и регионалния / местния баланс в своята държава, както
и равенството между половете. Конгресът на местните и регионалните власти на Съвета на
Европа (КМРВЕ) е консултативен орган на СЕ, който съществува от 1994 г. и цели насърчаване на
местната и регионалната демокрация в страните членки и следи за прилагането на принципите
на Европейската харта за местно самоуправление. Национална българска делегация участва в
работата на Конгреса от 1995 г.
TOPNOVINI.BG
За над 4 мил. лева изграждат компостираща инсталация за отпадъци в Сливен
Проект за изграждане на компостираща инсталация за разделно събиране на зелени и
биоразградими отпадъци по програма "Околна среда" е изготвила и е подала Сливенска
община, съобщи зам.-кметът Стоян Марков. Стойността на проекта е 4 300 000 лева. "В момента
тече техническата оценка и се надяваме до края на годината дейностите да бъдат финансирани",
каза Марков. Теренът е заделен преди няколко години и се намира в промишлената зона на
Сливен, зад завод „Динамо”. Ще се преработват треви, храсти, клони, отпадъци от зеленчукови
борси. Ще се прави компост, който ще се предоставя безплатно на кметовете на селата и на
граждани, които подадат заявка. „Общината ще спести средства, които трябва да заплаща за
това, че няма такава инсталация на територията си. Ще бъде закупена техника, която ще събира
и обработва зелените отпадъци. Това още повече налага да има общинско предприятие за
озеленяване", посочи Марков.
TOPNOVINI.BG
800 семейства в община Никола Козлево ще получат купони за хляб
800 семейства ще получат купони за хляб в община Никола Козлево. Това съобщи Стефан
Стефанов, председател на Общинския съвет. На предстоящата сесия на 27 октомври,
съветниците ще разгледат и приемат Наредбата за финансово подпомагане на социално слабите
хора с купони за хляб. Помощта ще се отпуска от следващата бюджетна година на всички жители,
чиито доходи са под социалния минимум за страната. Средствата за купони идват от завишените
приходи от наем на земя. При старото ръководство наемът е бил 30 лв./дка, а сега е 62,5 лв./дка.

Близо 300 хил. лв. повече са събрани в хазната на Никола Козлево по този начин. „Една трета от
тези пари можем да отделим за социални дейности и да подпомогнем населението. Когато
човек няма пари за хляб, той започва да прави глупости, кражби и т.н. Искаме да осигурим хляб
на най- нуждаещите се”, посочи Стефан Стефанов.
KMETA.BG
Актьори от Чехия, Турция и Сърбия в Сливница
Театрални трупи от Чехия, Турция, Сърбия, Македония и България ще изнесат представления на
изцяло обновената сцена на читалище “Съзнание-1907” в град Сливница. Общината е домакин
на Европейския фестивал на пътуващия театър. Патрон на събитието е кметът на общината Васко
Стоилков, а сред официалните гости бяха областният управител на Софийска област Росица
Иванова, зам.-посланикът на Чехия Ярослав Камао, депутати и преподаватели. Поздравителни
адреси бяха изчетени от името на министрите на културата и на туризма Вежди Рашидов и
Николина Ангелкова. Световноизвестният режисьор и носител на Оскар Иржи Менцел се обърна
към присъстващите в специално видеообръщение. Жури от изтъкнати професионалисти ще
определи най-добрия актьор и актриса, а с гласуване след всяко представление ще бъде
определен и носителят на наградата на публиката. На откриването беше представен и новият,
специално разработен за фестивала, дизайн на призовите статуетки. Стартът бе даден с
постановката “Вечеря за глупаци”, а финалът ще бъде с “Поезията на народния поет Трендафил
Акациев“ – бенефис на Павел Попандов.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Пазарджик: Община Сърница работи по два проекта за ремонт на общинската пътна мрежа
Община Сърница работи по два проекта за ремонт на общинската пътна мрежа. Това каза
за Радио „Фокус” – Пазарджик кметът на Общината Неби Бозов. Той уточни, че по единия от
проектите се асфалтират 5 улици в град Сърница, а по другия - нови 3, също разположени на
територията на града, което е общо около 1,5 км. асфалтова пътна настилка. „Благоустрояването
на 8-те улици ще допринесе за облекчаване както на водачите на преминаващите автомобили,
така и ще бъде улеснение за зимното снегопочистване на пътната мрежа”, добави Бозов. Той
коментира, че един от най-наболелите проблеми на жителите на община Сърница остава
проблемът с труднопроходимите неасфалтирани улици, а този тип дейности и като цяло
изграждането на модерна и надеждна инфраструктура е основен приоритет за общинското
ръководство.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Кметството на с. Тополово с подкрепата на община Асеновград организират честване на 100годишнината от боевете на Каймак-Чалан на 22 октомври
Кметство с.Тополово и НЧ „Никола Й.Вапцаров”, с.Тополово, с подкрепата на община
Асеновград, организират честване на 100-годишнината от боевете на върха.Това съобщиха от
пресцентъра на община Асеновград. Тази година се навършват 100 години от една от найзнаменателните битки в историята на българското военно дело, епопеята на Каймак-Чалан през
Първата световна война. От август до октомври 1916г. Каймак-Чалан се превръща в арена на
ожесточени сражения между сръбските девизии и над 6000 български войници и офицери. Тя
ще остане в историята с огромните жертви, които дават сръбската и българската армии и с
необичайната надморска височина, на която е водена битката. В тази епопея над 3200 български
воини оставят костите си по скалистите зъбери и по заледените склонове на планината. 49 от

загиналите герои са от с.Тополово. Тържественото честване ще започне от 11.00 часа на 22
октомври /събота/ в село Тополово с отслужване на панихида в памет на загиналите местни
жители през Първата световна война. С поднасяне на венци и цветя на паметника на загиналите
във войните за национално обединение на центъра в кв. Малко Тополово, жителите и гостите на
селото ще изразят своята признателност към подвига на своите предци през онези паметни дни.
Програмата ще продължи с тържествено слово за историята на войната, за честта и
достойнството на всички поименно изчетени герои, отдали живота си в името на България.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Пазарджик: 82-ма души работят в Общинското предприятие „Чистота” в Панагюрище
Вече четвърта година със зимното почистване и поддържането на улиците и пътищата в Община
Панагюрище се занимава общинското предприятие „Чистота”, каза за Радио „Фокус” –
Пазарджик, заместник-кметът на Община Панагюрище Георги Павлов. Той коментира, че
хората, които работят в него се справят много добре. „Имаме необходимата техника, контролът
е завишен. Стиковаме екипите, които работят в пълен синхрон. В него работят 82 човека. Ние ги
използваме не само през зимата, но и през останалото време от годината, защото харчим
средства на данъкоплатците и трябва да ги използваме целесъобразно”, коментира Павлов. Той
допълни, че извън дейностите по зимно почистване те работят за облагородяване на градинки,
паркове, за поддържане на улици. „Уплътняваме им работното време, за да са ни полезни”, каза
също Павлов.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Кюстендил: Община Дупница отбелязва своя празник в Деня на свети Иван Рилски
Община Дупница отбелязва своя празник в Деня на Свети Иван Рилски. За Радио „Фокус” –
Кюстендил Христо Апостолов, експерт към Община Дупница съобщи, че от 10.00 часа в
заседателната зала на общината ще започне тържествена сесия на Общинския съвет, а половин
час по-късно на площад „Свобода” ще се състои водосвет за здраве и благоденствие на всички
дупничани. Водосветът ще се води от представители на архиерейското наместничество в
Дупница. Програмата, с участието на самодейни състави от общината започва в 11.00 часа, като
по същото време ще бъде открита и изложба на скулптора Радослав Киров. В 19.00 часа ще се
състои концерт на Николина Чакърдъкова.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Добрич: Предстои избор на туристически слоган и символ на града
Предстои избор на туристически слоган и символ на града. Заданието трябва да бъде
приключено или поне започнато до края на годината. То е включено в Програмата за развитие
на туризма в Община град Добрич. Това съобщи зам.-кметът „Икономически развитие и
европейски фондове“ Росица Йорданова, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна.
Тази седмица заседава Консултативният съвет по въпросите на туризма към Общината. Взето е
решение жури в състав от петима членове да избере туристическия слоган на град Добрич.
"Предходното заседание на Консултативния съвет е проведено на 19 септември", съобщи зам.кметът. "Преди това Общината е направила допитване до гражданите на Добрич: кое според тях
е най-интересно в добруджанския град, кои обекти в него са известни, какво може да бъде
посланието, което съдържа слоганът? Събрани са 114 отговора", каза Росица Йорданова. Те вече
са разгледани от Консултативния съвет и той се е спрял на решението първо да бъдат
предложени конкретни варианти на слогана и след това да бъде обявен конкурсът за

изработване на лого. Предложенията за слоган са две : „Добрич – добро място“ и „Елате в
Добрич“. "Има постъпили обаче и други предложения, които подлежат на анализ", посочи
Росица Йорданова. Тя допълни, че в конкурса ще имат възможност да участват както физически,
така и юридически лица със своите идеи за лого.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Смолян: Празник на картофа ще се проведе в Чепеларе
Oбщинa Чeпeлape и Haциoнaлнa acoциaция нa ĸapтoфoпpoизвoдитeлитe в Бългapия opгaнизиpaт
„Kapтoф Фecт”, съобщават от пресцентъра на Община Чепеларе. Πpaзниĸът щe ce пpoвeдe нa
цeнтpaлния плoщaд „Oлимпийcĸи“ на 22 и 23 октомври 2016 г. От 11.00 часа на 22 октомври в
заседателната зала на Община Чепелера ще се проведе конферениця на тема
„Kapтoфoпpoизвoдcтвoтo в Бългapия и Eвропейския съюз”. По време на „Картоф Фест”, Чепеларе
ще бъде мястото, където ĸapтoфoпpoизвoдитeли и бизнec щe oбмeнят oпит. В програмата на са
включени и номинации в категория „Най-голям картоф”, „Най-млад картофопроизводител” и
„Иновации в картофопроизводството”. От 16 часа на 22 октомври ще е лекцията на открито
„Природосъобразен начин на живот. За доброто настроение ще се погиржи Николай Славев c
нeгoвия бeнд и тaнцoвa фopмaция „Πлoвдивъ“. Организаторите на празника на картофа са
предвидили и кулинарно изложение на традиционни ястия от картофи, а за зa нaй-мaлĸитe –
„Дeтcĸa твopитeлницa“, ĸaĸтo и нaй-paзлични cъcтeзaния c ĸapтoфи зa мaлĸи и гoлeми.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Арх. Боян Коларов, зам.-кмет на Добрич: Градът няма истински план за устойчива градска
мобилност
Градът няма истински план за устойчива мобилност. Това заяви зам.-кметът „Устройство на
територията“ арх. Боян Коларов, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. „Това, че
градът няма план за устойчива мобилност, означава, че ние не сме съвсем наясно в каква посока
да развиваме автомобилното движение, пешеходното движение и напълно не сме наясно ще
има ли велосипедно движение в Добрич или няма да има, защото в момента няма“, коментира
зам.-кметът. "Тази седмица в столицата е организирано обучение в рамките на програма JASPERS
– за разработване на план за устойчива градска мобилност. В него участват представители на
Община град Добрич", съобщи арх. Коларов. По думите му това обучение няма да осигури за
администрацията готов план по този проблем. Обучението е предварителна фаза, в рамките на
която участниците ще трябва сами да си дадат сметка ясна ли е посоката на тяхната работа. „Като
си дадем сметка за това, от там нататък с гражданите на Добрич вече трябва наистина да си
разработим един план и от тук нататък всички следващи кметове да следват един ясен план,
който не може да бъде променян поне докато трае действието на Общия устройствен план, а
той е кажи-речи около 20 години“, коментира арх. Коларов. Програмата JASPERS обхваща
различни аспекти като помощ. Тя е партньорство за съвместна техническа помощ между
различни институции, една от които е Европейската комисия. Програмата предоставя
независими консултации на държавите бенефициенти като целта е да им се помогне да
подготвят висококачествени основни проекти, които ще бъдат съфинансирани от два от
структурните и инвестиционни фондове на Европейския съюз — Европейски фонд за регионално
развитие и Кохезионния фонд.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“

Стефан Балабанов, зам.-кмет на Пещера: Искаме да направим по-голям паметник на капитан
Сафонов и да издирим негови наследници
Капитан Николай Сафонов, който предвожда руския отряд, освободил Пещера на 19 февруари
1878 година, се разболява тежко и умира в града. Това каза за Радио "Фокус" Пазарджик заместник-кметът на Община Пещера Стефан Балабанов. Той уточни, че капитан
Сафонов е погребан в двора на църквата „Свети Димитър”. "Издигнат му е един малък паметникбарелеф. Имаме идеята да го направим малко по-величествен, да го облагородим. Имаме
идеята догодина да потърсим и някакви наследници и родственици на този офицер.
Предполагам, че ще открием такива с помощта на руснаците. Ще ги поканим на празника на
Пещера. В това няма нищо лошо, за тях ще бъде интересно да видят къде е погребан техен
родственик. Вероятно знаят, но ще им бъде приятно да дойдат в Пещера", коментира Балабанов.
Той каза също, че подготвят и изложба с документи за живота на капитан Сафонов.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Благоевград: Кметът Атанас Камбитов изпрати поздравителен адрес по повод Деня на
българския лекар
Приемете сърдечните ми поздравления по повод Деня на българския лекар - 19 октомври. На
днешния ден искам да изкажа своята благодарност и уважение към всички, които сте в основата
на опазването, съхранението и спасяването на човешки живот. Заслужавате респект, защото Вие
не просто упражнявате професия, Вие изпълнявате високохуманна мисия. Това се посочва в
поздравителен адрес на кмета на община Благоевград д-р Атанас Камбитов, съобщиха от
пресцентъра на Общината. "Благодарение на Вашите усилия, желание и дух, всеки ден Вие
давате надежда. Вярвам, че благодарността на пациентите е най-голямата отплата и награда за
усилията, които полагате. „Лекарят трябва да бъде разсъдителен, безпристрастен и открит за
възприятия“, казва лекарят Кристоф Вилхелм фон Хуфеланд. Бъдете здрави, разсъдителни,
открити и продължавайте да изпълнявате мисията, на която сте посветили своя живот!", се
посочва още в поздравителния адрес.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Пазарджик: Кметът на Община Велинград Костадин Коев проведе изнесена приемна с
жителите на квартал Чепино
Кметът на община Велинград д-р Костадин Коев проведе поредната изнесена приемна среща с
жителите на квартал Чепино в Пенсионерския клуб, съобщиха за Радио „Фокус” – Пазарджик от
пресцентъра на Общината. На срещата присъстваха и общинските съветници Богдана Пашева и
Сашка Целева и директорът на ОП „СИП и ТИЦ“ Борис Станудин. Преди да поставят наболелите
си въпроси гражданите благодариха за почистването на гробищния парк, за възстановяването
на уличното осветление, за запълнените дупки по улиците и облагородяването на триъгълната
градинка при паметната плоча на Иван Бандаков. Кметът заяви пред присъстващите, че за всеки
един от поставените проблеми се работи, но не може всичко да стане в кратки срокове. Според
жителите на квартала трябва да се помисли за поставянето на пейки и лампи пред читалището,
за ограничаване преминаването на каруци и едри животни през площада и за рушащата се
подпорна стена на ул. „Христо Боянов“. Присъстващите на срещата заявиха, че подкрепят
провеждането на изнесени приемни дни, защото по този начин властта показва, че се интересува
конкретно от даден проблем, като идва на място да се запознае с него и той да намери
максимално бързо разрешение. Изнесените приемни дни продължават по график и следващата
среща ще е на 25 октомври от 15:00ч. в Клуба на пенсионера кв. Каменица.

АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Добрич: Общината се готви за зимния сезон
Общината се готви за зимния сезон. По този повод на 20 октомври, ще състои заседание на
оперативния щаб, съобщи арх. Боян Коларов, зам.-кмет „Устройство на територията“, предаде
кореспондент на Радио „Фокус” – Варна. „Ние всички сме ангажирани в това зимно поддържане,
включително Дирекция „Хуманитарни дейности“ и икономическата дирекция, която трябва да
проведе консултации с търговските обекти, които да осигуряват поне хляб, ако настъпи аварийна
ситуация. Наистина ангажиментът е всеобхватен“, коментира зам.-кметът. Той припомни, че
вече е в сила заповедта на кмета Йордан Йорданов за подготовката за зимни условия. До 24
октомври трябва да завърши проверката на състоянието и готовността на техниката за зимно
поддържане на общинската пътна мрежа при зимни условия. В заповедта на кмета е посочено
също, че в случаи на снегонавявания и обледявания на територията на общината първо се оказва
помощ на пострадали, закъсали и катастрофирали моторни превозни средства. Предстои
актуализиране на състава на щаба и на общинския План за защита при бедствия, както и на частта
„Действие при снегонавявания и обледенявания”. Ще бъде актуализиран и планът за временно
настаняване на закъсали пътници. Както всяка година сектор “Пътна полиция” ще ограничава
движението на лични моторни превозни средства и ще затваря изходите на града при усложнена
зимна обстановка. Ще бъдат определени аварийни групи за провеждане на аварийновъзстановителни работи на територията на Община град Добрич. В случаи на по-специфични
зимни условия тя ще информира обществеността чрез средствата за масово осведомяване,
допълни зам.-кметът.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Община Стара Загора: Започва почистването на речното корито на Бедечка
Започва почистване на дървета и храсти по течението на р. Бедечка в Стара Загора. Това
съобщиха от пресцентъра на Община Стара Загора. Мероприятието се налага заради
необходимостта от подобряване експлоатационното състояние на системата за отвеждане на
повърхностни води на реката, преминаващи през урбанизираната територия на Стара Загора.
Ще бъдат отстранени паднали дървета, разположени напречно на речното легло, които създават
условия за нейното подприщване. Ще се прочистят храстова растителност и паднали дървета в
речното корито, които също възпрепятстват нормалната проводимост на р. Бедечка. За целта
експерти от общината са извършили проверка на място. Изработен е констативен протокол от
Междуведомствена комисия, назначена със заповед на кмета от 18 юни 2015 г. Проведена е
процедура и е избран изпълнител на организацията и мероприятията по резитбата. Те ще бъдат
извършени от представители на „Инфраинжстрой“ ЕООД, гр. София, при предприемане на
всички мерки за безопасна работа.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Ямбол: Общината напомня важни срокове във връзка с предстоящите избори на 6 ноември
На 22 октомври изтича крайният срок за подаване на Заявление за вписване в избирателния
списък по настоящ адрес по образец. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни
населени места на територията на Република България, може да пожелае да бъде вписан в
списъка по настоящ адрес, като отправи писмено искане до кмета на общината в която е
регистриран настоящия адрес. Това напомнят от пресцентъра на Община Ямбол. За гласуване в
Ямбол гражданите могат да подават заявления в сградата на Община Ямбол на ул. „Г. С.

Раковски“ №7, етаж 2, стая 214, в Дирекция „Регистрация и гражданско състояние“. В последния
възможен ден – 22 октомври, това може най-късно до 16.00 часа. Заявление може да бъде
подадено и чрез електронната поща на общината: yambol@yambol.bg, но следва да е подписано
с електронен подпис. До 22 октомври е крайният срок и за подаване на Заявление за гласуване
с подвижна избирателна кутия – за граждани с трайни увреждания. Това заявление също се
попълва по образец и към него трябва да се копие от решението на ТЕЛК/НЕЛК. Заявлението
може да се подаде по пощата на адрес: Община Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ №7, 8600 гр. Ямбол,
по факс - 046662247, чрез електронна поща на адрес: yambol@yambol.bg или директно в Община
Ямбол - стая 214, в Дирекция „Регистрация и гражданско състояние“. За да се назначи подвижна
секционна избирателна комисия, е необходимо да има подадени не по-малко от 10 заявления
от избиратели с трайни увреждания. На 22 октомври изтича крайният срок и за подаване на
Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място. Такова се
издава на членовете на Районната избирателна комисия и на наблюдателите. Подаването на
тези заявления е отново в стая 214 в сградата на Община Ямбол.
Подробна информация за сроковете и образци на заявленията могат да се намерят на сайта
на Община Ямбол, в специалния банер за предстоящите избори.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Иван Тачев, кмет на Белозем: Нивото на подпочвените води в селото е високо, но са взети
превантивни мерки срещу наводнения при обилни валежи
Нивото на подпочвените води в пловдивското село Белозем е високо, но са взети всички
превантивни мерки срещу наводнения при обилни валежи. Това каза за Радио „Фокус" Пловдив Иван Тачев, кмет на населеното място. По думите му са почистени отводнителните
канали и дъждоприемните шахти, като са повдигнати и нивата на улиците. „Каквато и превенция
да правим, не може да се върви срещу природата. Подпочвените води са голям проблем.
Проучване на Министерството на околната среда и водите гласи, че тенденцията е вече рядко
да вали, но достатъчно обилно, като това ще води до последици. Природата ни изпраща сигнали,
но ние не ги виждаме или не искаме да ги видим. Особена алчност е обзела човечеството и то
не мисли за бъдните поколения, не мисли за децата и внуците си, а някой трябва да продължи
рода човешки“, коментира Иван Тачев. Той подчерта, че вече се урбанизират и завземат дори
териториите на животните. „Толкова комерсиални станахме, че не мислим за бъдещето и не
виждаме негативните ефекти. Миграцията на прелетните птици тази година е тръгнала един
месец по-рано, а това не е нормално“, посочи кметът на село Белозем. Иван Тачев припомни, че
преди година селото беше наводнено четири пъти, като на четвъртия път се обяви бедствено
положение.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Пазарджик: До края на ноември ще приключи подмяната на 3 км от водопроводната мрежа
в село Памидово, община Лесичово
След подписването на договор с ВиК-Пазарджик за партньорство при подмяната на част от
водопровода в село Памидово, вече започваме и конкретните дейности. Това каза за Радио
„Фокус” – Пазарджик кметът на Община Лесичово Серьожа Лазаров. Той уточни, че до края на
ноември ремонтите по него трябва да са приключили. Това е първият етап от подмяната на 3 км
от водопроводната мрежа в селото. Цялата улична мрежа е около 8 км, но част от улиците не
обслужват къщи. Това означава, че около 40% от цялата мрежа ще бъде подменена, а тя
обслужва около половината от населението. Проектът се реализира със средства на ПУДООС
(Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда). „Освен в село

Памидово водопроводната мрежа е подменена почти изцяло в селата в Лесичово, Боримечково
и Церово. Сега търсим финансиране за село Щърково. Остават ни само селата Калугерово и
Динката, за да можем да кажем, че сме подменили цялата водопроводна мрежа в общината”,
каза също Лазаров.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Велико Търново: Даниел Панов и Красимир Балъков обсъдиха проектирането на футболна
учебна база в района на града
Кметът на Велико Търново Даниел Панов и бронзовият медалист от САЩ ’94 Красимир Балъков
проведоха втора работна среща относно проектирането на футболна учебно-тренировъчна база
в района на Велико Търново. Те посетиха новостроящите спортни съоръжения на „Лудогорец” в
Разград, запознаха се със заданието и реализацията на проекта. Това съобщиха от пресцентъра
на Община Велико Търново. Красимир Балъков сподели, че идеята е футболният клуб „Етър” да
получи свой дом с административна сграда, тренировъчни терени, фитнес зала, рампа за
скоростна работа и площ за тренировки на вратарите. По неговите думи изграждането на базата
може да се реализира на няколко етапа, според наличното финансиране. Едно от футболните
игрища, част от първия етап, трябва да бъде снабдено с трибуна, под която да се разположат
съблекални за първия отбор, втория тим или юношите старша и младша възраст. По време на
втория етап ще се изградят необходимите игрища и съблекални за останалите възрастови групи
в клуба. Кметът Даниел Панов вече е възложил на експерти от общинската администрация да
огледат общинските терени, за да се изберат подходящите като площ и да стартира изготвянето
на идейния проект.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Благоевград: Първа копка за нов довеждащ водопровод ще бъде направена в Банско
Първа копка за нов довеждащ водопровод ще бъде направена в Банско. Това съобщиха от
пресцентъра на Община Банско. Обектът е "Довеждащ водопровод от каптажи "Караманица - 2"
и "Караманица - 3" до каптаж "Усипо". Церемонията ще се проведе на 24 октомври (понеделник)
от 16:00 часа в местността „Караманица”, гр. Банско. Финансирането на проекта е осигурено от
държавния бюджет и е на стойност 1 128 997 лева без ДДС, след подписано споразумение с
МРРБ. Изграждането на съоръжението ще разреши проблема с недостига на питейна вода в
новите жилищни зони на курорта, изградени през последните години.

АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Стара Загора : Осветяват в розово сградата на Общината в подкрепа на борбата с рака на
гърдата
Сградата на Община Стара Загора ще бъде осветена в розово на 19-ти октомври – Световния ден
за борба с рака на гърдата. Това съобщиха от пресцентъра на Община Стара Загора. За първи път
у нас, административна сграда ще засияе в розово привечер като знак на съпричастност и ще
остане да свети цяла нощ. До момента по света в розово са били осветявани най-високата сграда
в Дубай – Бурж Халифа, Айфеловата кула и Бъкингам.Събитието е част от четиримесечната
кампания на Комплексен Онкологичен Център – Стара Загора „По-силни срещу рака”, която
стартира в началото на октомври. Тя е насочена към профилактика на онкологичните
заболявания при жените и ще се реализира чрез провеждане на безплатни профилактични

прегледи на млечната жлеза и шийката на матката. В КОЦ за 2015 г. през стационарния блок са
преминали над 10 000 болни, а в Диагностично-консутативния блок са извършени 35 хил.
прегледа. Нарастващият брой на пациенти с онкозаболявания, е в основата на кампанията за
популяризирането на профилактиката сред жените и създаване на навик за посещение на
профилактични прегледи. От 16ч. на 19-ти октомври – отбелязван по целия свят като ден,
посветен на превенцията на рака на гърдата, на площада пред общината, ще започне хепънинг
с участието на Ансамбъл "Загоре", актьорите от ДКТ с част от постановката "Фолклорна магия",
актрисата от ДТ "Гео Милев" Елена Азалова, певицата Мадлен Ковачева, европейската
шампионка по карате и общински съветник Анелия Асенова, представители на "Зонта Клуб" и
Сдружение "Свят без граници", с чиято подкрепа се осъществява кампанията, и още много
обществени личности. Ще се раздават безплатни информационни брошури, а на място
желаещите ще могат да се запишат за безплатен профилактичен преглед.
В рамките на кампанията и след нея, в специализираните кабинети на КОЦ, ще се извършват
профилактични прегледи, с предварително записване на телефоните на регистратура - 042/
614196, всеки работен ден от 12.00 до 13.30 часа. Партньори на кампанията са Община Стара
Загора, Социална Мрежа за здраве Credoweb, „Зонта клуб”- Стара Загора, Сдружение „Свят без
граници”, със съдействието на Международния Младежки център.
БТА.BG
В Ловеч ученици дискутират по теми за наркотиците
В Ловеч ученици са дискутирали по теми, свързани с наркотиците, съобщават от общинската
администрация. Дискусията била организирана по метода "Световно кафене" от Общински съвет
по наркотичните вещества /ОСНВ/ и Превантивно-информационен център за борба с
наркотичните вещества /ПИЦ/. Форумът е бил на тема "Наркотици и опасни комбинации" и се е
състоял в СУ "Тодор Кирков". Ученици от гимназията са разговаряли с младежи от ПЕГ "Екзарх
Йосиф Първи", завършили обучението "Връстници обучават връстници". Целта е младежите да
се запознаят с видовете наркотици, динамиката в развитието на търсенето, употребата и
злоупотребата с психоактивни вещества и въздействието им върху човешкия организъм.
В Плана за изпълнение на Програмата за превенция на употребата на наркотични вещества на
ОСНВ е заложено регулярно да се организират дискусии по метода "Световно кафене" на
различни теми, където по ротационен принцип ще вземат участие ученици от всички училища.
Този метод на дискутиране е модел - подходящ и интересен за млади хора, който едновременно
е ефективен, различен и забавен, допълват от администрацията.
БТА.BG
Над два милиона лева ще получи Троян за енергийната ефективност на десет жилищни
сгради
Кметът на община Троян Донка Михайлова е подписала договор с МРРБ за безвъзмездна
финансова помощ по проект за повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в
града. Това съобщават от общинската администрация. Проектът е за над два милиона лева и ще
се реализира с финансовата подкрепа на оперативната програма "Региони в растеж" (2014-2020
г.). Ще бъдат извършени инвестиции за енергийна ефективност в десет многофамилни жилищни
сгради със 73 самостоятелно обособени обекта. В рамките на два месеца кметът на Троян е
подписала шест договора (четири за публични и два за частни сгради) за енергийна ефективност
на обща стойност над 8,1 милиона лева за общо 26 сгради. По сметките си за топлоенергия още
следващата зима 169 троянски семейства ще усетят ефекта от европрограмата, а 217 семейства

- от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради,
допълват от администрацията.

БТА.BG
Във Видин започнаха проявите, посветени на празника на града – Димитровден
С провеждането на кръглата маса на тема "Читалищата като средища за развитие на общностите
- реалност и възможности" във Видин започнаха проявите, посветени на празника на града Димитровден. Това съобщават от общината. В проявата, която се е състояла в залата на
Общински съвет във Видин са участвали над 70 читалищни дейци от областта, които са
разисквали добри практики в разработването и управлението на проекти, финансирани от
европейските фондове и от фондации. Народно читалище "Земеделец - 1874", с. Ново село е
представило на срещата проекта "Да бъдем солидарни. Всяко дете е уникално и различията ни
правят по-силни", а Народно читалище "Пробуда - 1908", гр. Грамада - проект за ремонт и
подобряване на местния Културен дом. Събитието е открил кмета на община Видин - Огнян
Ценков.
БТА.BG
В Павликени бе засадена Гинко билоба като част от инициативата "Дърво на Европа"
В Павликени засадиха гинко билоба като част от акцията "Дърво на Европа", съобщиха от
общинската администрация. От там уточниха, че пред болницата в Павликени и пред ЕП в
Брюксел в един и същ час днес са засадени дръвчета, символ на общата кауза за по-зелени
градове. Инициативата "Дърво на Европа" е на Европейската асоциация на разсадниковите
стоки по повод на 25-та годишнина от основаването й, с подкрепата на Асоциацията на
производителите на декоративна растителност в България /АПДРБ/, организирана
едновременно в градове от 19 европейски страни. Производството и отглеждането на
декоративна растителност и реализацията й на пазарите зад граница е поминък за Павликени от
десетилетия, е припомнил в словото си кметът на Павликени инж. Емануил Манолов. Заместникпредседателят на АПДРБ Татяна Бояджиева е отбелязала, че хората в Павликени живеят в един
от най-зелените и красиви градове, а целта на инициативата е да популяризира чистата и зелена
градска среда, която има отношение към възпитанието на децата. Тя е връчила благодарствен
плакет от името на асоциацията на кмета на общината.

БТА.BG
Кметът на Балчик разпореди да се осигурят резерви от горива, храни, медикаменти за
зимата
Кметът на Балчик Николай Ангелов разпореди на кметове, ръководители на фирми и ведомства
да осигурят резерви от горива, хранителни продукти и медикаменти най-малко за седем дни при
евентуална утежнена обстановка през настъпващия зимен сезон. Мерките за подготовка на
общината
за
зимата
трябва
да
бъдат
предприети
до
31
октомври.
В селата, в които има фурни за хляб, трябва да се осигури запас от брашно и вода, а Районната
потребителна кооперация да гарантира поне за седмица хранителни продукти от първа
необходимост. Бензиностанциите и земеделските кооперации, на чиято територия има
резервоари, както и стопанските организации, ползващи всекидневен транспорт, трябва да се

запасят с горива. Многопрофилната болница за активно лечение, медицинският център и
спешната помощ трябва да са готови да реагират при евентуални епидемии и измръзвания на
хора в студеното време, както и да обслужват пациенти на хемодиализа, родилки и тежко болни.
Кметът разпорежда и да се организира почистването на пътната мрежа при обилен снеговалеж
като най-напред се осигурят подходите към хлебозавода, училища и детски заведения,
болницата и други обекти.
БТА.BG
Община Ловеч връчи наградата за лекар на годината
Персоналната награда за професионален принос на лекар или зъболекар, практикуващ в община
Ловеч, - барелеф "Св. Иван Рилски", бе връчена на церемония днес, съобщават от общинската
администрация. "Лекар означава, не само да си професионалист, да носиш отговорности в
критични ситуации, но и преди всичко да си човек, който буди доверие, грижи се за живота и
съхранява надеждата", е заявил заместник-кметът на Ловеч Венцислав Христов на
награждаването. Отличието за 2016 г. е получил д-р Пламен Върбанов, началник на
Гастроентерологичното отделение и на Второ вътрешно отделение в МБАЛ "Проф. д-р
П.Стоянов"-Ловеч. Д-р Върбанов е завършил Висшия медицински институт в Плевен. Има две
специалности - "Вътрешни болести" и "Гастроентерология и диетика", както и редица
следдипломни квалификации. Бил е два мандата общински съветник в Ловеч, а в периода 19982008 г. е бил председател на Районната колегия на Българския лекарски съюз.
Грамота за принос в областта на здравеопазването в община Ловеч са получили д-р Камелия
Николаева - стоматолог, д-р Николай Александров - ортопед и травматолог, както и д-р Пресиян
Василев, който в момента е лекар-специализант.

БТА.BG
В Сливен ще бъде показана арт инсталацията "Проекции на светлината"
В Сливен ще бъде показана артинсталацията "Проекции на светлината", съобщиха от
художествената галерия "Димитър Добрович". Тя ще бъде представена пред сградата на община
Сливен на 24 октомври, като част от културната програма за празника на града - Димитровден. В
същия ден в сградата на галерията ще бъде открита и съпътстваща изложба - "Витраж". Това е
колективен проект, съчетаващ творчеството на петима млади автори, работещи в областта на
стъклописта: Велина Сталева, Весела Петрова, Даниел Иванов, Невена Лефтерова, Пламен
Кондов, с ръководител доц. Борис Желев. "Ансамбълът е представен в динамична композиция,
изпълнена в техниката тифани, фюзинг и рисувано стъкло. Отделните пана са обединени в една
цялостна конструкция, която инициира оптимистичен картинен прочит на стъклена призма,
напомняща на познатия от детството калейдоскоп", се посочва в съобщението.

БТА.BG
Миряни от Крупник и община Симитли почетоха Свети Иван Рилски Чудотворец
Десетки миряни от Крупник и община Симитли се събраха край параклиса "Св. Иван Рилски" в м.
Градище, където беше отслужен водосвет и осветен курбан за здраве, съобщи пресцентърът на
общината. Там, на една от най-високите точки в община Симитли, местните хора са отдали почит
към светеца - небесният покровител на българския народ Св. Иван Рилски Чудотворец, чиято

памет Българската православна църква отбелязва на 19 октомври. По традиция в навечерието
на този ден местните хора от Крупник дават жертвени агнета за курбан и се събират край
параклиса в местността Градище край селото, където отскоро свети огромен кръст, припомнят
от община Симитли. Там вече има и осветена чешма, изграден е и навес. Параклисът, наречен
на Св. Иван Рилски Чудотворец, е граден преди повече от 20 години изцяло с дарения от
жителите на селата Крупник и Полена. Кметът на община Симитли Апостол Апостолов също е
запалил свещица за здраве заедно с кметовете на селата в община Симитли в храма в м.
Градище. Кметът на Крупник Иванка Чакалска е подарила две икони за параклиса - на Света
Богородица с Младенеца и Свети Никола.

БТА.BG
Подписани са договорите за енергийна ефективност на три обществени и 14 жилищни сгради
в Попово
Кметът на Попово Людмил Веселинов е подписал договор за енергийна ефективност в МРРБ за
три нови обществени сгради в града. Общо 843 542 лв. ще бъдат вложени в изпълнението на
проекта "Обновяване на публичната инфраструктура чрез повишаване енергийната ефективност
на обществени сгради, предоставящи административни и културни услуги за устойчиво развитие
на Попово", съобщиха от общинската управа. Община Попово ще получи сумата по ОП "Региони
в растеж". Срокът за изпълнение е 22 месеца. Ще бъдат санирани музикалната школа към НЧ
"Св. Св. Кирил и Методий", сградата, където се помещават "Общинска служба по земеделие" и
"Областна дирекция по безопасност на храните, офис Попово", както и сградата на РС "Пожарна
безопасност и защита на населението" в града. Подписани са и два нови договора за енергийна
ефективност за общо 14 жилищни сгради. Размерът на предоставената безвъзмездна финансова
помощ за 11-те сгради е 3 091736 лева. Вторият договор е за три блока в кварталите "Младост"
и "Русаля". Размерът на предоставената помощ е 533 957 лева. Очакванията на Община Попово
са до края на месеца да се подпише договор с МРРБ за още осем жилищни сгради. С
осъществяване на дейностите за енергийна ефективност ще се допринесе пряко за намаляване
на крайното потребление на енергия, както и на емисиите на парникови газове в обществените
и жилищните сгради, коментират от общинската администрация.
БТА.BG
Общинска фондация в Русе подкрепя таланти
Общинската фондация "Русе - град на свободния дух" е подкрепила за последните три години
близо 240 таланти в различни сфери на обществения живот. Това съобщават от фондацията.
"Русе - град на свободния дух" работи в две основни направления - подпомагане на русенци с
изявени дарби, за целта е създаден и фонд "Лицата на Русе", и организиране и подкрепа на
местни инициативи. През последните две години по инициатива и с подкрепата на фондацията
са организирани 226 събития, с 11 945 активни участници от страната и чужбина. Те са привлекли
публика от близо 100 000 души годишно. Подпомогнати са общо 60 проектни екипа и са
осъществени 1747 творчески продукта. Общинската фондация организира и утвърди събития
като парад на ретро автомобили, международен фестивал на пясъчните скулптури и на ледените
скулптури, "Грийн Рок Фест", музикална академия "Алегра". Кампанията "Русе-град на
свободния дух" продължава и през тази година с осъществяването на 27 проекта в областта на
културата, изкуството, науката и образованието, съхранението на културно-историческото
наследство. Фондацията организира и благотворителна кампания за обновяването на

музикалните инструменти на Националното училище по изкуствата "Проф. Веселин Стоянов" в
Русе. До края на миналия месец са събрани 181 364 лева, които ще позволят ремонт на
концертен роял и 25 пиана, както и закупуване на нов роял. От общинската фондация
информират, че това е част от отчета за периода 2012-2016 г., който управителният съвет ще
представи утре пред Общинския съвет в Русе.
БТА.BG
Има бизнес интерес за строителство на Експо център в Плевен
Има бизнес интерес за строителство на Експо център в Плевен. Това съобщи кметът на общината
Георг Спартански. Той поясни, че идеята е община Плевен съвместно с бизнеса да реализира
проекта пред парк "Кайлъка", на мястото на недостроената спортна зала. За да стане това,
теренът, който е държавна собственост, трябва да бъде предоставен от държавата на общината,
поясни Спартански. Чрез публично частно партньорство може да се построи база, която да бъде
подходяща за организиране на различни по вид изложения. Има заявен интерес от частни
фирми, които искат да участват със свои средства и с техника в проекта, каза Спартански. Първо
да разчистят останките от започнатия и изоставен преди 30-40 години строеж на спортна зала, а
след това да инвестират в строителство на Експо център, каза кметът. Подобно място е нужно на
Плевен, защото в момента градът няма подходяща база, а потребностите растат, е убеден той.
Пример е Международното изложение "Пчеларство". То се разраства и вече не може да се
побере на досегашното място. В бъдещия център биха могли да се организират поредица от
форуми, конгреси и други инициативи. Чрез областния управител Община Плевен е отправила
писмо до София преди няколко месеца, с което е поискала да получи терена от държавата, но
до момента няма отговор, уточни Спартански.

БТА.BG
Перник чества своя празник под знака на 10-вековен юбилей
Перник чества днес своя празник под знака на 10-вековен юбилей. Денят на град Перник се
отбелязва на 19 октомври, когато Българската православна църква отдава почит на Св. Иван
Рилски, светецът - смятан за покровител на миньорите и на град Перник. За първи път празникът
на Перник е бил честван през 1903 г. по инициатива на подземните работници, а от 1994 г. е
обявен за ден на града. В навечерието на 19 октомври 2009 г. с литийно шествие в Перник беше
донесена частица от мощите на светеца, останала на съхранение в храма "Св. Иван Рилски" .
Тази година празникът на Перник преминава под знака на 10-вековен юбилей. Тази година
празникът на Перник ще премине под знака на 10-вековния юбилей от втората обсада на
крепостта Кракра, която издържа на атаките на византийците. "Перник е градът, който никога не
е бил подчиняван нито със сила, нито с предателство", пише ст.н.с. първа ст. и д-р на
историческите науки Димитър Овчаров. Перничани днес ще се поклонят пред паметника на
неустрашимия болярин Кракра. На него е именувана и една от големите централни улици в
Перник. От началото на ХХ век в народната памет и градската култура се е възприело хълмът и
крепостта да се наричат на легендарния владетел Кракра. Първият сблъсък на Василий Втори с
неустрашимия болярин Кракра бил през 1004 г., когато след превземането на Скопие
византийците обсадили Перник. Не успели да подчинят твърдината и се върнали в
Константинопол. Втората обсада през 1016 г. продължила 88 дни, но всички набези срещу града
били безрезултатни и ромеите отново се оттеглили. Легенди разказват, че кръвта от убитите
византийски воини била толкова много, че дълги години червенеела в местността около

пернишката крепост. Затова и днес тя се нарича "Кървавото". Византийските хронисти определят
Кракра като "мъж, отличен във военното дело", "не отстъпвал нито на ласкателства, нито на
други обещания и предложения, каквито му били отправяни от императора". На празника на
Перник винаги присъства и споменът на мината, създала този град. Днес мобилна изложба
"Мини-Перник" на 125 години" ще илюстрира интересни факти от историята на въгледобивното
предприятие: - 2/3 от репарациите по Ньойския договор са платени от "Мини-Перник". - Мината
дарява един милион златни лева за конструирането на самолет "Миньор". - Празникът на
миньорите е събирал елита на държавата, продължавал е два дни. - Миньорските работници са
имали униформи, като първите са съобразени с характерното за района белодрешно мъжко
облекло. - В порционното меню на миньорите има продукти, които навремето са присъствали
на трапезата на първите хора - хайвер, халва, маслини. - За извозването на въглища се
използвало животинска тяга от 350 коня, като 250 от тях никога не са излизали над земята. Мините са институция с изключително целенасочена политика в социалната сфера,
образованието, културата, спорта. Създаден е първият в България работнически театър през
1918 г. Изграден е басейн, създадени са минен оркестър, минно читалище, библиотека.
Изграден е Витошкият водопровод, павирани са улиците. - Благодарение на нуждите на мината
през 1893 г. е била открита и жп линията София-Перник, съобщава Регионалният исторически
музей. "Мини-Перник" са черният бисер на хубавата българска земя "Мини-Перник" са черният
бисер на хубавата българска земя. Тя е благодатен извор, от който свещеният труд на българския
работник, подпомогнат от гения на родната техника, черпят ежечасно богатство, които влагат в
услуга на стопанския напредък и материалната култура на България!", е написал собственоръчно
цар Борис Трети в Златната книга на "Мини-Перник". Тя е изчезнала през 90-те години на ХХ век,
но копие от титулната страница с посвещението на цар Борис е включено в изложбата. В деня на
града жителите и гостите на Перник ще усетят и тръпката да бъдат под земята, където се е
случвала историята. Единственият минен музей на Балканите ще отвори безплатно вратите си за
посетители. Там ще бъде показано ревю на традиционни носии и накити "Багри от Пернишко".
Официално ще бъде открита скулптура от дърво - сурвакарска маска, висока 3,2 м. Тя
символизира получилия световно признание местен обичай "Сурова". От 2009 г. Перник е
европейска столица на сурвакарските игри, а в края на 2015 г. "Сурова" влезе в Представителния
списък на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство на човечеството. Българи от Сърбия,
Румъния и Украйна, които се събират на фолклорна среща в Перник, ще уважат празника на
града. Празника на Перник ще уважат и българи от Сърбия, Румъния и Украйна, които се събират
на фолклорна среща в града. Перничанинът д-р Симеон Симов, живял дълги години в Германия
и Италия, ще покаже колекцията си "Българските земи в старите географски карти и атласи".
Баритонът Владимир Стоянов, балетната педагожка Ваня Рошкова и актрисата Катя Паскалева
/посмъртно/ са новите почетни граждани на Перник. Престижното звание е присъдено с
решение на Общинския съвет, а почетните знаци ще бъдат връчени днес.
MEDIAPOOL.BG
Закриват се две села в община Златоград
Министерският съвет одобри закриването на селата Мързян и Фабрика в община Златоград по
предложение на кмета на общината след решение на Общинския съвет в Златоград. Двете
населени места не отговарят на предвидените в Закона за административно-териториално
устройство за наличие на постоянно население. Село Мързян няма самостоятелно землище, а
землището на с. Фабрика ще бъде присъединено към това на съседното с. Цацаровци, съобщиха
от правителствената пресслужба.
TOPNOVINI.BG

Втора „Сцена на вековете” подготвят във Велико Търново
С работна среща между кмета на Велико Търново Даниел Панов, директорите и представители
на държавните опери във Варна, Пловдив, Русе, Стара Загора и Бургас започна подготовката на
Втори летен сезон на българските оперни театри „Сцена на вековете”, съобщиха от Общината от
старопрестолния град. И през лятото на 2017 г. съставите на петте опери ще превърнат крепостта
Царевец и старопрестолния град в арена на музикалното и театрално изкуство. Сцената остава
отворена, а готовност и желание за участие на състав от Музикално-драматичния театър
„Константин Кисимов” във Велико Търново изрази и директорът Васил Вълчев. Даниел Панов
посъветва директорите на петте държавни опери и на великотърновския театър да уточнят
програмата и заглавията до края на ноември. „Така календарът може да бъде рекламиран по
време на туристическите изложения, борси и форуми в България и чужбина, в които Община
Велико Търново участва. Туроператорите също ще имат възможност да включат поредицата от
постановки в туристическите пакети”, подчерта Панов. Директорите на държавните опери във
Варна, Пловдив, Русе, Стара Загора и Бургас благодариха на Община Велико Търново и на кмета
Даниел Панов за съдействието и подкрепата за първото издание на летния сезон „Сцена на
вековете”. На Царевец бяха поставени оперите „Кармен” /Жорж Бизе/, „Аида” и „Набуко”
/Джузепе Верди/, рок-операта „Исус Христос суперзвезда” /Тим Райс и Андрю Лойд Уебър/,
мюзикълът „Граф Монте Кристо” /по романа на Александър Дюма/ и балетът „Дон Кихот” /по
музика на Лудвиг Минкус/. Всяко от заглавията се радваше на изключително голям зрителски
интерес, а местата за публиката бяха изцяло разпродадени. Обсъдена бе и идеята за
партньорство на петте оперни театъра с МДТ „Константин Кисимов”, изразяващо се в
създаването на общи постановки и периодична размяна на гостувания.
TOPNOVINI.BG
Общинска фондация "Русе - град на свободния дух" отчита дейността си за изминалите 4
години
Управителният съвет на Общинска фондация "Русе – град на свободния дух" прeдставя отчет за
дейността си през периода 2012-2016 г. пред Общински съвет – Русе на редовното заседание на
местния парламент на 20 октомври. Поводът е изтичащият през тази година мандат на
настоящия изпълнителен орган, съобщават от Фондацията. През изминалите четири години
екипът на Фондация „Русе – град на свободния дух“ даде своя принос за утвърждаването и
популяризирането на Русе като място, предоставящо възможности за всеки да развива своята
творческа визия и да достигна ново равнище на своя талант, обобщават от Фондацията. От 2014
година „Русе – град на свободния дух“ работи в две основни направления: Подпомагане на лица
с изявени дарби в Община Русе и Организиране и подкрепа на местни инициативи, които
надхвърлят утвърдените формати и мащаби. През 2014 г. е създаден фонд "Лицата на Русе",
който стимулира дейността на талантливи русенци, изявяващи се в различни сфери на науката,
образованието, изкуството и културата. Със своите постижения те популяризираха града на
национално и международно ниво. Данните за последните три години показват, че с подкрепата
на Фондацията близо 240 таланти в различни сфери на обществения живот са получили
възможност за изява и развитие. Това са 21 лица и 20 екипа от Русе. Повечето са извоювали
големи успехи и станаха достойни посланици на града пред света. Във връзка с кампанията
„Русе – град на свободния дух“ през 2014 г. е създаден фонд „Местни инициативи“, чрез който
се реализират мащабни и иновативни събития. Те обогатяват традиционния календар,
допринасят за популяризирането на Русе в национален и международен мащаб и обединяват
различни общности по интереси. През последните две години по инициатива и с подкрепата на
Фондацията са реализирани 226 събития, с 11 945 активни участници от страната и чужбина. Те

са привлекли публика от близо 100 000 души годишно. Подпомогнати са общо 60 проектни екипа
и са реализирани 1747 творчески продукта. Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“
създаде и помогна за утвърждаването на мащабни и иновативни събития, които привличат
вниманието на участници и публика както от града, така и от България и чужбина, сред които
Парад на ретро автомобили, Международен фестивал на пясъчните скулптури SANDFEST RUSE,
Международен фестивал на ледените скулптури RUSE ICE FEST, Грийн Рок Фест, Музикална
академия „Алегра“. Кампанията „Русе – град на свободния дух“ продължава и през 2016 г. с
реализирането на 27 проекта в областта на културата, изкуството, науката и образованието,
съхранението на културно-историческото наследство. В началото на 2016 г. за първи път
Фондация „Русе – град на свободния дух“ организира и благотворителна кампания. Тя е под
мотото „Талант без граници“ и има за цел да подпомогне обновяването на клавирните
музикални инструменти на Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“ в
Русе. Училището, от което са започнали своето професионално развитие стотици талантливи
музиканти от цял свят. До края на септември 2016 в рамките на кампанията са събрани 181 364
лв., които ще позволят ремонт на концертен роял и 25 пиана, както и закупуване на нов роял. За
да утвърди ролята на учителите като будители в съвременното общество, за трета поредна
година, в навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители, Фондация „Русе – град на
свободния дух“ провежда конкурс за присъждане на званието „Посланик на свободния дух в
моето училище“. Той е предназначен за учители от Русе, а номинациите се правят от ученици.
През 2016 година по инициатива на Управителния съвет и по волята на Общински съвет – Русе,
Фондацията разшири сферата си на дейност, като прибави към нея и спорт. Това даде
възможност на организацията да се включи активно в реализирането на кампанията, посветена
на избора на Русе за Европейски град на спорта за 2016 г. Акцент в работата на Фондацията е
иницииране и подкрепа на събития, свързани с приобщаването на русенци към активния и
здравословен начин на живот. В рамките на кампанията „Русе – град на свободния дух“ през
2014 и 2015 г. е създадено партньорство с 238 местни, национални и международни културни и
образователни институти, неправителствени организации и др. През 2015 година Фондация
„Русе-град на свободния дух“ влезе в състава на партньорската мрежа на евросредиземноморската Фондация „Анна Линд“. Членството на русенската Фондация открива
възможности за активен диалог с неправителствени организации от 42 държави в света по
проблемите на културата, изкуството, образованието, гражданското общество. С оглед на
активната ангажираност и постигнатите забележителни резултати при реализацията на
кампанията „Русе - град на свободния дух“, Община Русе беше избрана за тематичен лидер в
сектор "Култура", заедно с гр. Улм, Германия. Това стана по време на заседанието на
Управителния съвет на Съвета на Дунавските градове и региони във Виена през 2014 г. В
съвместната си дейност двете общини ще поставят фокус върху активното промотиране на
богатото културно-историческо наследство на Дунавския регион, както и върху привличане на
финансиране от Европейския съюз за реализацията на широкомащабни проекти в сферата на
културните и творчески индустрии. В резултат на активността на екипа на Фондацията, в
партньорство със Сдружение „Регионални партньорства за регионално развитие – Видин“,
Община Лом и Асоциация за проекти „Алексис Филиаши“, Румъния, през 2016 година успешно
стартира проект „Интегрирана мултимедийна платформа за активни култура и туризъм“. Той
получи одобрение по Европейската програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A
България - Румъния. Стойността на проекта е 1 387 448,53 EUR, от тях за дейностите, които ще
реализира Фондацията се очаква да постъпят 196 831,04 EUR. Целта на проекта е да
популяризира трансграничния район като атрактивна туристическа дестинация на базата на
устойчиво използване на природните и културни ресурси, чрез иновационни и интерактивни ИТ
решения за предоставяне на туристически услуги. Срокът за реализиране на проекта е 24 месеца.

TOPNOVINI.BG
Кметът на Балчик: Никой не е говорил с мен за настаняване на бежанци
Категорично заявявам, че никой никога не е говорил с мен за намерение за настаняване на
бежанци в района на Балчик. Това заяви за Topnovini.bg кметът на морската община Николай
Ангелов. Поводът бяха многобройните коментари в социалната мрежа, както и публикации, че
се предвижда в района да бъде изграден център за настаняване на бежанци. Кметът допълни,
че се съмнява, че някой може да предприеме такива действия, без съгласуване с Общината. Поне
за издаване на строително разрешение. Областният управител Детелина Николова посочи, че от
две годни се търсят нови възможности, като цяло, за изграждане на такива центрове. Но, няма
нищо окончателно. През август 2015 г. е била събирана информация за състоянието на
казармите в страната. На централно ниво няма сведения за събиране на информация в тази
връзка. Няма сформирани работни групи, които да проверяват обекти, каза още Николова.
TOPNOVINI.BG
Единодушно избраха нов председател на Общински съвет-Родопи
Общинският съвет в „Родопи” избра нов председател. Запрян Янков от ГЕРБ оглави местния
парламент. Това се случи с 25 гласа "за" от 27 присъстващи. Пет месеца работата на съветниците
беше блокирана заради липсата на председател. „Благодаря за подкрепата. Обещавам да
работя в интерес на жителите на Община „Родопи”. Отговорността, която поемам, е голяма. Аз
съм отборен играч и ще играя заедно с отбора на Общинския съвет за развитието, просперитета
и подобряване качеството на живот в Общината. Аз самия съм роден, израснал и живея в
Белащица и познавам добре местните проблеми”, заяви след гласуването Запрян Янков.
Промени има и в състава на заместник-председателите на Общинския съвет. Поста си запазва
Валентина Хаджиева. За заместник-председатели са избрани Ренгинар Мустафова и Ангел Рахов.
По време на сесията бяха направени промени в СО „Спектър” ЕАД. От поста си е освободен
изпълнителният директор Милко Бакалов и един от членовете – Чавдар Димитров. Съветниците
промениха и структурата на общината. Това ще позволи да се назначи нов заместник-кмет.
Мястото ще се заеме от бившия заместник-областен управител Владимир Маринов от АБВ. Той
ще има ресор „Образование, култура, религия”. Новото мнозинство в Общинския съвет се състои
от 17 от общо 29 съветници от ГЕРБ, АБВ, Народен съюз и ДПС, след като подкрепата си оттеглиха
двамата земеделци на Петя Ставрева. Различията за първи път се повиха, когато поискаха
продажбата на част от парка в центъра на Крумово, с което всички останали партньори не се
съгласяваха. Второто разминаване беше в неодобрението ни на управлението на СО "Спектър",
която беше поверена на тях. "По повод влизането на съветниците на АБВ в мнозинството ще
припомня, че по време на миналия мандат също подкрепяха управлението на Община "Родопи",
подчерта кметът Пламен Спасов.
TOPNOVINI.BG
Две обществени поръчки за над 4 млн. лева спря Община Шумен
Община Шумен спря обществената поръчка за доставка на хранителни продукти за детски
градини, ясли и социални заведения на стойност 3 332 813 лева без ДДС. Прекратен е търга и за
закупуване на сметопочистваща техника за 732 407 лева без ДДС. Заповедите за спирането на
обществените поръчки са публикувани на сайта на Община Шумен. Двата търга са спряни поради
нарушения при откриването на процедурите за възлагането им, което води до невъзможност
правилно да се разчетат изискванията на Общината се посочва в документа. След отстраняване

на пропуските и двете обществени поръчки ще бъдат обявени отново. Целта е поръчката за
хранителни продукти да бъде подновена в най-скоро време, а тази за сметопочистващата
техника до края на годината.
TOPNOVINI.BG
Кметът на Търговище поздрави медиците за Деня на лекаря
Кметът на Търговище д-р Дарин Димитров отправи официален поздрав към лекарите по
повод Деня на почит към покровителя на българите св. Иван Рилски, който българските медици
са избрали за свой закрилник. "Дано светлият пример на Чудотвореца ни озарява и води към
повече добри дела. Професионализмът и Хипократовата клетва да са в основата на отношението
ни към хората, в грижите към пациента. Нека правим повече. За запазване живота и здравето на
човека до нас, в търсене на възможности за постоянно усъвършенстване и подобряване на
медицинското обслужване и здравеопазване", се казва в поздрава на градоначалника. В
обръщението се подчертава, че обществото ни има необходимост от всеотдайни и уважавани
медици.
TOPNOVINI.BG
Разширяват екипа на приемната грижа в Търговище
Община Търговище провежда конкурс за подбор на специалистите, които ще бъдат включени в
областния екип на проект „Приеми ме 2015“, който разширява дейността си от 1 ноември в
общините Попово и Антоново. На 21 октомври ще бъдат проведени интервюта с одобрените по
документи 7 кандидати от общо 18 желаещи. Останалите не отговарят на условията за заемане
на длъжността социален работник и началник-екип, тъй като нямат изисквания професионален
опит от 3 години в дейности по закрила на детето. Списъците на допуснатите и недопуснати
кандидати са публикувани в сайта на Община Търговище. Проектът „Приеми ме 2015“ стартира
на 1 декември миналата година. Община Търговище бе одобрена като партньор на Агенцията
за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проекта. Първият му етап
приключва в края на октомврии. Сега социалната услуга по проекта се предоставя само на
територията на община Търговище и включва 54 приемни семейства, в които са настанени 66
деца. Общият брой на утвърдените семейства за приемна грижа в общината е 68. Вторият етап
от реализацията на проекта ще продължи до 31 март 2018 г. и вече ще включва съседните
Попово и Антоново. Предвижда се приемната грижа да се осъществява в 69 семейства, с
настанени в тях деца от областта. Общият брой на утвърдените семейства за услугата в региона,
към 30 юни тази година е 92. В разширения областен екип по приемна грижа ще участват
началник-екип и 7 социални работници, заедно с администратор от Община Търговище
и счетоводител. Един от социалните работници ще бъде с изнесено работно място в Попово.
Досега екипът включваше само 4 социални работници, заедно с администратор и счетоводител.
ТРУД.BG
Дават топъл обяд на 45 души по проект в Горна Оряховица
Стартира приема на документи от 24 до 28 октомври по проект „Осигуряване на топъл обяд“ в
Горна Оряховица. Той ще се финансира по Оперативна програма за храни и основно материално
подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. По проекта ще
бъде осигурен топъл обяд на 45 самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални
пенсии. Те ще получават супа, основно ястие и хляб, а храната ще се приготвя в кухнята на
Домашен социален патронаж в Горна Оряховица. Желаещите да получават топъл обяд трябва да

подадат заявление-декларация. Критерият за подбор на кандидат-потребителите, които ще
получават топъл обяд е размера на тяхната пенсия. Освен храната, потребителите ще ползват и
съпътстващи услуги. Социален работник ще ги консултира за ползването на социални,
административни или здравни услуги. На хората, получаващи инвалидни пенсии ще бъде
предложено да ползват социални услуги в дневния център за възрастни хора с увреждания в
горна Оряховица. Предстои кметът на Община Горна Оряховица инж. Добромир Добрев да
подпише договора за изпълнение на проекта , след което ще започне и реализацията му.
СТАНДАРТ.BG
Три общини получават 20 млн. лв. за оградата по границата
Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет в размер на
20 млн. лв. за изграждането на временното възпрепятстващо съоръжение по българо-турската
граница. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Средствата ще бъдат
предоставени на областните администрации в Бургас, Хасково и Ямбол за продължаване на
изграждането на временното възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница.
Съоръжението е от изключително значение за противодействие на нарастващия през
последните години миграционен натиск по българо-турската граница и цели опазване на
държавната граница и овладяване на бежанската вълна. С постановлението се предоставят и
целеви средства в размер на 50 хил. лв. на Националния археологически институт с музей към
БАН за завършване на проучванията на Могила №3 в землището на с. Изворово, общ. Харманли.
Откриването на находки с изключителна научна, художествена и експозиционна стойност от
световно значение налага спешното завършване на проучванията. Разчетени са и 20 хил. лв. за
издръжка на Държавната агенция за българите в чужбина. По бюджетите на общини се
предоставят допълнително 700 хил. лв. за ремонт и оборудване на детски ясли и целодневни
детски градини, както и за инфраструктурни ремонти. Предоставените средства са за сметка на
преструктуриране на разходи по централния бюджет.
KMETA.BG
Санират 10 блока в Троян за 2 милиона
Над 2 млн.лв. европейски средства ще бъдат инвестирани в саниране на 10 жилищни
кооперации в Троян. Това става възможно, след като днес кметът Донка Михайлова подписа
договор с регионалното министерство за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на
проект за повишаване на енергийната ефективност. Проектът е с бюджет 2. 09 млн. лв. по
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. В рамките на два месеца кметът на Троян
подписа 6 договора (четири за публични сгради и два за частни сгради) за енергийна
ефективност, които са на обща стойност над 8 млн.лв. С тези средства ще бъдат финансирани
проекти за енергийна ефективност на общо 26 сгради в Троян. 169 троянски семейства реално
ще усетят по сметките си за топлоенергия още следващата зима ефектът от европрограмата.
Отделно 217 семейства ще са крайните потребители на ефектите от реализирането на проекти
по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.
KMETA.BG
Община осъди некоректна фирма
Община Велико Търново заведе и спечели дело срещу рекламна агенция, която е натрупала дълг
от неплатен наем за над 7000 лв. Фирмата, която е от Своге и търгува с билбордове, наела
общинско помещение в старопрестолния град, но спряла да плаща месечния наем. Договорът

за наемане на помещение бил сключен през март 2014 г. Определена била цена от 1152 лева.
Фирмата била коректна до април 2015 г., след което спряла да изпълнява задълженията си по
контракта. Пет месеца по-късно община Велико Търново едностранно развалила договора,
според клаузите за неизпълнение от отсрещната страна. За петте вноски, лихвата по тях,
държавната такса за делото и направените разноски рекламната агенция е осъдена да плати
малко над 8000 лева. От компанията дори не изпратили представител по време на делото,
поради което решението на Великотърновски районен съд не подлежи на обжалване. По всяка
вероятност за събирането на сумата от кметството ще разчитат на съдия-изпълнител.

