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АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Инж. Пламен Спасов, кмет на Община Родопи: Оставката на управляващото правителство
донесе безпокойство и несигурност за местната власт
Оставката на управляващото правителство донесе безпокойство и несигурност за местната
власт. Това каза за Радио „Фокус" - Пловдив инж. Пламен Спасов, кмет на Община Родопи. По
думите му общината вече е работила с временни правителства. „Очаквам с безпокойство да
видя как ще се развие ситуацията след оставката на правителството. Аз бях получил
проектобюджета и рамките за това как ще изглежда той през следващата 2017 година. Там
имаше едно увеличение на средствата в държавните дейности и в капиталовите разходи в
порядъка на 14 - 15%. Говорейки с колеги, разбирам, че всички очакваме увеличение в такъв
порядък, но предстои да видим какво ще се случи“, коментира инж. Пламен Спасов. Той
сподели надеждите си, че няма да има проблем при работата с новото правителство и
отношението им към местните власти. „Безпокоим се и за проектите на стойност над 13
милиона лева, подадени в Министерството на земеделието по Програмата за развитие на
селските райони. Ние разчитаме основно на тях“, посочи кметът на Община Родопи. Инж.
Пламен Спасов припомни, че на територията на Общината има 21 села с население над 30 000
души.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Сийка Суркова, кмет: Село Момчиловци спечели проект за изграждане на фитнес на открито
Село Момчиловци спечели проект за изграждане на фитнес на открито. Това каза за Радио
„Фокус” – Смолян Сийка Суркова, кмет на населеното място. По думите й спечеленият проект
допълва развитието на туризма в селото. „Фитнесът на открито функционира вече два месеца,
като дава възможност на жители и гости на селото да спортуват на открито”, заяви Суркова.
Кметът посочи, че стойността на проекта е 10 000 лева. Проектът е по програма на
„Предприятието по управление на дейности по опазване на околна среда”(ПУДООС) за
доставка и монтаж на шест комбинирани фитнес уреда и маса за тенис. „Благодарение на
община Смолян успяхме да подготвим терена, така че да разположим тези уреди и да стане
едно наистина прилично място за спорт”, заяви Суркова. Кметът посочи, че новата придобивка
се радва на голяма посещаемост, най-вече от страна на младежите и тийнейджърите в
Момчиловци. „Преди да бъдат поръчани уредите, с младежите в една обща интернет група,
обсъдихме какви точно уреди искат и ще използват с удоволствие”, посочи Суркова.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Благовеста Факирова, Сдружение на кметовете „Янтра 2000“: Община Велико Търново ще
осигури подкрепа на всички трудноподвижни хора от региона през зимата
Община Велико Търново има готовност да осигури подкрепа на всички трудноподвижни хора
от региона през зимните месеци. Това каза за Радио „Фокус“ – Велико Търново Благовеста
Факирова, председател на Сдружението на кметовете и кметски наместници „Янтра 2000“. Тя
уточни, че местната администрация, съвместно с Областна дирекция на МВР и Дарителско
сдружение „Св. Иван Рилски“, има разработен проект за „Грижа за възрастните хора“. „Той е
насочен изцяло към телефонните измами, кражбите и различните видове услуги. По него

имаме един специален раздел за картотекиране на възрастни хора, които са трудноподвижни,
на тези, които са самостоятелно живеещи без да имат близки в съответния регион. Кметовете
са на ясно с тази картотека, тъй като те са я правили. Когато в даден квартал има хора, които се
придвижват трудно, особено през зимата, кметството е длъжно със собствени средства и сили
да почисти подходите на тези хора, както и излазите към входните им врати“, обясни
Благовеста Факирова. Проектът на Община Велико Търново е най-добрият в цялата страна, като
изпреварва останалите общини и е подреден на първо място. Той ще бъде официално
представен в Министерство на вътрешните работи на 14 декември.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Смолян: Общината почете паметта на загиналите при катастрофи с цветя и сирени
Смолян почете паметта на загиналите при катастрофи и се присъедини към Световния ден за
възпоменание на жертвите при пътнотранспортни произшествия. Това съобщиха от
пресцентъра на Община Смолян. Точно в 12.00 часа в цялата Смолянска област бяха
задействани оповестителни сирени за една минута в памет на загиналите при катастрофи. Бяха
поставени цветя на пешеходни пътеки. В инициативите се включиха кметът Николай Мелемов,
зам.-областният управител Адриан Петров, ОДМВР – Смолян, РД ПБЗН, “Пътна полиция”, БЧК –
Смолян, Регионално управление на образованието, Регионална здравна инспекция, ученици,
граждани и др.
Денят за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия е и ден за размисъл,
за осъзнаване на необходимостта от ново отношение и култура в движението по пътищата.
Нека всички заедно – институции, организации и участници в движението, в името на живота
да дадем свой принос за безопасността и за намаляване на пострадалите при катастрофи.
С решение на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации, този ден се
отбелязва всяка трета неделя на месец ноември и тази година паметта на жертвите беше
почетена на 20-ти този месец.
На този ден с дълбока почит изказваме благодарност към лекарите, полицаите,
пожарникарите, към всички, за които всеки ден се осмисля от спасен живот или подадена ръка
за помощ на пострадал от пътнотранспортно произшествие. По този повод зам. -областният
управител Адриан Петров връчи благодарствени писма на Спешната помощ, полицията и
пожарната.
Необходимо е проблемите на безопасността по пътищата да намерят място в ежедневието на
семействата, училищата, в отношенията и отговорността на участниците в движението, защото
безопасността е споделена отговорност.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Велико Търново: Отбелязваме Световния ден за възпоменание на жертвите при
пътнотранспортни произшествия
Световният ден за възпоменание на жертвите при пътнотранспортни произшествия
отбелязваме на 20 ноември. По традиция ежегодно във всяка трета неделя на месеца
почитаме паметта на загиналите при катастрофа, припомниха за Радио „Фокус“ – Велико
Търново от Областна дирекция на МВР. По този повод през изминалата седмица на
територията на Великотърновска област се организираха редица мероприятия. В тях се
включиха различни държавни и общински институции, както и клубове. Пред ученици и

граждани се проведоха демонстрации на спасяване на пострадали при пътно транспортни
произшествия, изнасяха се лекции по пътна безопасност и др. Целта бе да се привлече
вниманието на гражданите, учебните заведения, институциите и неправителствения сектор и
да се поведе борба за налагане на нова култура в пътното движение, основана на знания,
умения и уважение между участниците в пътното движение.
Решението за избор на дата е на Общото събрание на Организацията на обединените нации.
Световния ден на възпоменание на жертвите от пътно транспортни произшествия е
своеобразен апел към всички граждани, институции и организации да обединят усилията си за
намаляване на пътния травматизъм и за преосмисляне и опазване на най-висшата ценност –
човешкото здраве и живот.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Враца отбелязва Световния ден за възпоменание на жертвите от катастрофи
За четвърта поредна година Община Враца, съвместно с Младежки дом – Враца и Ученически
Общински Съвет – Враца ще отбележат Световния ден за възпоменание на жертвите от
катастрофи, съобщиха от пресцентъра на Община Враца. В проявата участие ще вземат и
доброволци на Български младежки червен кръст – Враца. Събитието ще се състои на площад
„Христо Ботев” във Враца, от 11:00 ч.
БТА
Плевенчани със заслуги към града ще бъдат поканени в Инициативен комитет
Плевенчани със заслуги към града ще бъдат поканени да се включат в Инициативния комитет,
който ще подготви честванията през 2017-а на 140-годишнината от Освобождението на Плевен.
Това съобщават от община Плевен.
Идеята е на кмета на общината Георг Спартански. По думите му сред поканените ще бъдат
бившите кметове на Плевен Андрей Романов, Петко Цолов, Стефан Нинов, Румен Петков и
Найден Зеленогорски, депутатите от Плевен Цецка Цачева, Васил Антонов, Красимир
Каракачанов, бизнесмени, сред които Магдален Димитров, Януш Донев, Христофор Дочев,
хора на изкуството от ранга на академик Светлин Русев и други известни общественици. Целта
е да се обединят усилията на всички - създаването на Инициативен комитет с такова участие ще
придаде национално звучене на честванията по повод на 140 години от Освобождението на
Плевен, които да се превърнат в културно събитие от национален мащаб.
Предвижда се първата официална среща на комитета да се състои в началото на декември
БТА
Община Самуил ще подпомогне финансово редовно обучаващи се студент
Община Самуил и тази година ще подпомогне финансово редовно обучаващи се студенти от
общината. По повод на предстоящия празник - 8 декември, близо 100 младежи ще бъдат
зарадвани от общинското ръководство с по 50 лева, съобщи кметът на общината д-р Бейтула
Сали.
Съгласно Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова помощ
средствата се дават на неработещи и обучаващи се в редовна форма през учебната 2016/2017

г. студенти. Задължително условие е учещите да имат постоянен адрес на територията на
община Самуил и да нямат друго гражданство.
Традицията за отпускане на еднократни стипендии на студентите от общината във връзка с
техния празник датира от 2002 година. Всяка година броят на подпомогнатите е между 100 и
110, каза кметът. Той посочи, че идеята на общинското ръководство е с тази инициатива да
покаже съпричастността си към младите хора и завръщането им по родните места. По думите
на кмета общината полага всички усилия да помогне и даде възможност за реализация на
висшистите, като средство за това са различните мерки и програми за заетост. За съжаление
обаче все повече млади хора напускат общината и отиват да търсят по-добри възможности в
големите градове и в чужбина, коментира д-р Сали.
БТА
Трета детска площадка е изградена в най-големия пернишки квартал "Изток"
Трета детска площадка е изградена на територията на най-големия пернишки квартал "Изток",
съобщи общинският пресцентър. Съоръжението отговаря на всички изисквания за безопасност.
Монтирани са нови детски съоръжения, пейки, кошчета за битови отпадъци и ограда,
ударопоглъщащи настилки и осветление. Площадките са предназначени за деца до
тригодишна възраст, забранено е влизането в тях на домашни любимци. "Убедена съм, че тук
най-малките перничани ще играят и ще се забавляват истински, а мястото ще е едно от
любимите им", посочи кметът Вяра Церовска. За една година в Перник бяха изградени нови
шест детски- и четири спортни площадки.
БТА
Деца от община Левски организираха "консервна фабрика" и "пицария"
Деца от община Левски организираха "консервна фабрика" и "пицария" по повод на
Световната седмица на предприемачеството, съобщиха общинският пресцентър.
Инициативата бе на детската градина "Слънце" и директорът й Наталия Пристанова, където се
е състояла практика под тази форма в две групи с деца на възраст 5 и 6 години. В "консервната
фабрика" децата са работили с подкрепата на своята учителка Димитринка Тодорова.
Експериментът бил под формата на игра, като е ползвана помощ от бабите на децата. Други
възпитаници на градината на същата възраст са представили "детска пицария" с подкрепата на
учителката Катя Ганчева.
Градина "Слънце" в град Левски от една година работи по проекта "Професиите в нашия град".
Темите за практиката избират децата. Учителите имат желание да възпитат у тях хигиенни и
здравословни навици и усет за бизнес, казва педагогът Севдие Алиева. Според нея родителите
са доволни от проекта, защото виждат добър резултат в поведението на децата.
БТА
Казанлък получи признание за интернационална солидарност във Франция
Парижкото кметство избра за участие в Седмицата на интернационалната солидарност във
Франция изложбата "Духът на Париж в Казанлък, градът на Долината на розите и на
тракийските царе", съобщиха от пресцентъра на общината. Експозицията е своеобразно
продължение на изложбата "Духът на Париж", реализирана тази година в Казанлък, по покана

на кмета на община Казанлък Галина Стоянова, като част от празничната програма на
Фестивала на розата 2016.
В рамките на Седмицата на интернационалната солидарност във Франция, която е пре з
ноември вече 19 години, за Казанлък разказват платната на българско-френските художници
Ване и Кристи. Картините са придружени от документи и снимки за Града на розите и неговите
забележителности.
На откриването на изложбата гостите усетиха и уханието на българската роза от сухия розов
цвят, който авторите са отнесли със себе си от Казанлък в Париж. Изложбата ще продължи до
30 ноември в аудиториума на Bibliothеque Place des fеtes в Париж. На 23 ноември от 16.00 часа
асоциацията "Paris Vanet Art" предлага безплатно ателие за всички "Да рисуваш Казанлък".
ТОПНОВИНИ
Несебър добавя нов фестивал в културния си календар
През 2017 година Несебър ще добави още един фестивал към богатия си културен календар,
като форумът е част от мащабното фестивално движение „Надеждите на Европа“. Това стана
ясно по време на срещите, които кметът Николай Димитров проведе в руската столица.
При посещение в Несебър през лятото представител на администрацията на руския президент
и на международното движение „Надеждите на Европа” Анатолий Акиншин, както и други
членове на руската делегация, проучваха на място възможностите за провеждане на фестивал
в морския град, както и готовността на местната управа за съдействие на културния проект.
По линия на фестивално движение „Надеждите на Европа“ в началото на януари 2017 година
представители на Обединена общинска школа по изкуствата – Несебър ще бъдат почетни гости
на XX юбилеен Международен фестивал „Надеждите на Европа“, който ще се проведе в руския
курортен град Сочи- същият, с който Несебър иска да възобнови културните си връзки.
Развиване на нови и запазване на съществуващите фестивал е сред акцентите в културната
политика на общината. В последните няколко години местната власт търси нови форми на
туризъм, които да развива на територията на общината, наред с традиционния, характерен за
региона. Една от новите форми е именно фестивалният туризъм.
ТОПНОВИНИ
Създават Българо-китайски дом в Шенджен и Пловдив
Създаването на Българо-китайски центрове за култура, образование и бизнес в Шенжен и в
Пловдив договори Областният управител на област Пловдив Здравко Димитров с кмета на
Шенджен СЮ Цин и заместник-кмета АЙ Сюефънг. Димитров и водената от него 14-членна
делегация е на посещение в 20-милионния мегаполис по покана на г-н Сю и във връзка с
провеждащия се от 16 до 21 ноември хай-тех панаир, най-големият в Поднебесната империя.
Правителството на 20-милионния китайски мегаполис подкрепи идеята на Областния
управител и на Българо-китайската асоциация за бизнес развитие /БКАБР/ в двата побратимени
града да се обособят постоянни средища, в които да се организират различни събития –
културни, образователни, научни, бизнес, туристически.
В китайския „дом“ в Пловдив и съответно в българския „дом“ в Шенджен ще има целогодишно
изложение на традиционни китайски/български стоки, мостри, представяне на историята и
културата на страните чрез автентични експонати, фото албуми, пътеводители, изложби,

практикуване и изучаване на китайски/български език, насърчаване на сътрудничеството
между училища, университети и научните звена от двата града, обмен на туристическа
информация. Центровете ще са разположени в Стария Пловдив и в близост до кметството на
Шенджен.
КМЕТА
В Монтана почетоха жертвите на пътя с панихида
В Монтана почетоха жертвите на пътя по повод междунарадния ден на жертвите на катастрофи
с панихида. Тя бе отслужена от отец Николай от храма „Свети свети Кирил и Методий”. Сред
дошлите в църквата бе областният упрвител Ивайло Петров и неговият заместник Нина
Петкова. Кратко слово произнесе губернаторът. През 2016 годин в област Монтана при
катастрофи са загинали 18 души, а 177 са били ранени. „За съжалние, колкото по-хубави стават
нашите пътища , толкова повече стават загиналите и ранените“, изтъкна той. Ивайло Петров
изказа съболезнования на близките на жертвите. „Зная, че загубата не се лекува нито с думи,
нито с парични средства, но искам да знете, че сме с вас и споделяме вашата мъка. Областният
управител призова шофьорите за повече бдителност и отговорност на пътя. Слово произнесе и
отец Николай. Той пожела да бъдат приети по-тежки наказания за убийците на пътя. Сега в
законите има вратички и виновниците се измъкват с по-леки присъди, изтъкна божият
служител.
КМЕТА
Козлодуй ще санира с 2.5 млн. лв.
Община Козлодуй спечели 2.5 млн. лв. за саниране на общински сгради и еднофамилни къщи
по оперативна програма „Региони в растеж“. С парите ще се санират 9 общински сгради, 8
еднофамилни къщи и една многофамилна сграда. Сред сградите, които ще бъдат обновени, са
началното училище в крайдунавския град, старата полиция, столовата на СУ „Христо Ботев“,
общинската служба „Земеделие“ и други. „През следващия месец общинска администрация
ще публикува процедури за избор на изпълнител по договорите за санирането. Очаква се през
2017 г. дейностите да започнат. Срокът за изпълнение на проекта е 20 месеца“, поясниха от
общината в Козлодуй
ГРАДЪТ
С 5,6 млн. лв. реконструират ж.к. "Изток" в Казанлък
Два проекта на Община Казанлък, на обща стойност 15 167 380 лв., са в процес на одобрение.
Значителна част от средствата са предвидени за обекти на територията на ж. к. "Изток" града.
Жилищният квартал е изведен в като приоритетна зона за въздействие за периода 2014 – 2020.
Предвидено е строително–ремонтните дейности да стартират през 2017 г. До края на тази
година предстои обявяване на процедури за избор на изпълнители на строителните дейности.
Община Казанлък има сключено споразумение с Министерство на регионалното развитие и
благоустройството за реализация на инвестиционна програма на обща стойност близо 12 млн.
лв. по линия на ОП"Региони в растеж" 2014-2020 г., които ще бъдат вложени в проекти за
подобряване на градската среда, условията на живот и мобилността.
Проектът за образователно инфраструктура на стойност над 9,5 млн. лв., е най-мащабният
проект от инвестиционната програма на общината. Той е с продължителност на изпълнението
26 месеца.В рамките на 5,58 млн. лв. ще бъдат изцяло реконструирани и оборудвани 3 детски

градини в ж.к "Изток": ДГ № 11 "Слънце", ДГ № 1 "Здравец" и филиала на ДГ № 15 "Звънче"
(бивша ДГ № 22). Предвидени са реконструиране на дворните пространства и изпълнение на
мерки за енергийна ефективност като топлоизолация на стени, подмяна на дограма, подмяна
на отоплителните инсталации, осветлението, монтиране на слънчеви колектори; изграждане на
водопроводна и канализационна инсталации, поливни системи, газифициране на детските
заведения и свързване с градската газопреносна мрежа.
Той се очаква да стартира догодина, като по него ще се реконструират и на пет основни
училища в гр. Трън, гр.Шипка, с.Хаджидимитрово, с.Овощник и с.Ръжена, на обща стойност
3,93 млн .лв.
За подобряване на градската мобилност в периода 2017 – 2020 г. Община Казанлък ще изпълни
проект за интегриран градски транспорт на обща стойност от 3,35 млн. лв. Проектът предвижда
реконструкция на бул. "Розова долина", закупуване на 6 нови електробуса, рехабилитация на
23 автобусни спирки на територията на целия град и изграждане на информационна система за
управление на градския транспорт. Изпълнението и на този проект допълнително ще подобри
условията и качеството на живот на жителите на град Казанлък и в частност на живущите в ж.к.
"Изток".
ГРАДЪТ
Одоборение на 15 млн. лв. за нови автобуси, спирки и велоялеи по ИГТ очаква Община
Сливен
С 27 нови автобуса ще бъде обновен автобусният парк на общинската фирма "Пътнически
превози". Това ще стане по проект "Интегриран градски транспорт на град Сливен". "Проектът,
който заварихме за интегриран градски транспорт, предвиждаше 22 автобуса. Малките бяха до
30 места. След като преработихме проекта, за същата сума, предвиждаме да закупим 27
автобуса, като малките от тях са до 40 места. Параметрите на автобусите също са по-добри",
коментира кметът на града Стефан Радев, по време на отчета за едногодишното си управление.
В проекта е заложено автобусите да бъдат с дизелови двигатели, емисионен клас ЕВРО 6. С
реализацията му ще бъдат внедрени интегрирани информационни системи за продажба на
билети и таксуване на гражданите, както и такава, която ще показва в реално време
движението на автобусите от градския транспорт. Включено е още изграждане на осем нови и
обновяване на над 140 спирки с мерки за достъпност и указателни табели, 40 нови навеси на
спирките, шест електронни информационни табла с информация за трафика в реално време на
възлови спирки, обновяване и оборудване на ремонтната база на превозвача и изграждане на
нова автомивка, както и изграждане на веломрежа в град Сливен чрез ремонтиране на
съществуващи и изграждане на 5 км. нови велоалеи и велостоянки. Кметът смята, че този
проект ще даде възможност да се даде тласък и на велосипедния транспорт. Сумата на
проекта, който е част от Инвестиционната програма на Община Сливен, е за около 15 млн.
лева. Апликационната му форма вече е подадена и се очаква доклад с оценка на проектното
предложение, обяви кметът.
ТОПНОВИНИ
Община Шумен ще продаде жилища за общо 159 хил. лева
Пет общински жилища на обща стойност 159 хил. лева ще продаде Община Шумен.
Докладната записка за това е внесена за разглеждане от кмета Любомир Христов на
предстоящата на 24 ноември сесия на местния парламент. Три от апартаментите са на улица

„Северна” и по един на улиците „Висока поляна” и „Средна гора”. Жилището с най-голяма
площ – около 96 квадратни метра е оценено на 43 хил. лева. Два от апартаментите са с площ 62
квадратни метра, а цените са съответно 31 и 30 хил. лева. Гарсониера от 45 квадратни метра на
улица „Средна гора” е на стойност 28 хил. лева, а друга с приблизително същата площ на улица
„Северна” струва 27 хил. лева. Пазарните цени са определени от независим експерт, изготвени
са и данъчни оценки. Общинските жилища ще бъдат продадени на наемателите им по тяхно
искане.

АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Васил Бачев, Община Благоевград: В града има отделни контейнери за битови отпадъци,
както и за въглените и жарта от камините и печките
В Благоевград има отделни контейнери за битови отпадъци, както и за въгле ните и жарта от
камините и печките Това каза за Радио „Фокус“ - Пирин Васил Бачев, управител на общинска
фирма „Биострой“. По думите му най-големият проблем с тези допълнителни контейнери е, че
хората хвърлят в тях и битови отпадъци, в следствие на което започват да се носят аромати,
които не са никак приятни. „Жителите на града не спазват това правило. Всеки отива и си
изхвърля боклука в първата кофа, която види без да се съобразява за какво е предназначена
тя“, каза още Бачев. Той апелира към хората да не изхвърлят в кофите за въглените и жарта от
камините и печките, битови отпадъци. Според Бачев по същия начин стой и въпросът с
контейнерите за хартия, пластмаса и стъкло. „Лошото е, че и там не се спазва разделното
изхвърляне на отпадъците, тъй като както и при кофите за пепел, така и тук, всеки си изхвърля
боклука, където му е най-удобно. Не знам дали знаете, но самото разделно събиране в града,
се извозват от друга фирма. Ние сме в постоянен контакт с тях и където забележим, че има
пълен контейнер им сигнализираме. Но все пак масово в техните съдове се хвърля битов
отпадък, а в нашите съдове се хвърлят кашони или пластмасови бутилки“, заяви Бачев. Той
обясни, че наличието на контейнерите за разделно събиране не е обезсмислено, но става така,
че когато не се спазват правилата от гражданите се налага двойно вършене на работата. „Ние
изхвърляме на депото пластмаса, която би могло да се използва за нещо, или пък при тях отива
битов отпадък, който те събират и го докарват при нас на нашето депо за битови отпадъци и се
получава една двойна работа, само заради това, че нямаме добросъвестност като граждани да
хвърляме отпадъците си разделно“, коментира Бачев.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Благовеста Факирова, Сдружение на кметовете „Янтра 2000“: Подсигурено е отоплението във
всички учебни заведения в община Велико Търново
Подсигурено е отопление във всички учебни заведения на територията на Великотърновска
община. Дори и в малките населени места вече е доставено нужното гориво, каза за Радио
„Фокус“ – Велико Търново Благовеста Факирова, председател на Сдружението на кметовете и
кметски наместници „Янтра 2000“. Тя посочи, че са обезпечени както училищата, така и всички
детски градини. „Към момента не се очертават сериозни проблеми. Кметовете докладваха за
това на среща със зам.-кмета на Община Велико Търново проф. Георги Камарашев“, посочи
още Благовеста Факирова. Тя допълни, че Пенсионерските клубове също са снабдени с дърва.
Освен това припомни и, че със средства по програма „Местни инициативи“ там бе изградено
локално парно. „Мога да уверя, че Общината и Дирекция „Социални дейности“ са се
погрижили пенсионерските и младежките клубове да бъдат снабдени с горива. Този въпрос е

отработен от Дирекцията и няма никакъв проблем“, обясни председателят на Сдружение
„Янтра 2000“.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Сливен: Завършиха ремонтните дейности на два блока по Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Нова Загора
Завършиха ремонтните дейности на блок № 10 в ж. к. „Загоре" и блок № 65 на ул. „Васил
Левски" по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради в Нова Загора, съобщиха от общинската администрация. „Първите резултати от
санирането в Нова Загора вече са факт. Обликът на два от блоковете е напълно променен. По
време на ремонтните дейности имаше някои трудности, които преодоляхме заедно с
изпълнители и живущи в сградите. Вече всички са удовлетворени от постигнатото. Продължава
работата по останалите седем жилищни блока, като разчитам фирмите изпълнители да спазят
сроковете и да приключат докрая на годината", заяви кметът Николай Грозев. Той посочи, че
вече са отстранени процедурните пречки и ремонтите на останалите два блока по
Националната програма за енергийна ефективност ще започнат през следващата година.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Ямбол: Откриха първия саниран блок в Болярово
Откриха първия саниран блок в Болярово, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” - Сливен.
Предстои завършване на няколко жилищни сгради в Елхово и Болярово. „Изглеждаше
невероятно, не вярвахме, че ще се случи, но се случи - имаме си нов блок", това коментираха
живеещите в блок 35 в Болярово при завършване на ремонта на блока. Това е първият от трите
жилищни сгради в община Болярово, които се включиха в Националната програма за
енергийна ефективност. За да отбележат приключването на строително-ремонтните дейности
живеещите в блока организираха водосвет за здраве и благоденствие. Първата завършена
жилищна сграда по Националната програма бе преди няколко дни в Елхово. Това са първите
добри примери за работата по програмата, за ефекта на програмата и за оценката на хората за
осигуреното от държавата безвъзмездно саниране на домовете им в област Ямбол. Освен
трите блока в Болярово, които се реновират има още 10 жилищни сгради, които искат
санирането им да бъде безплатно. За следващата 2017 година правителството е заложило
продължаване на програмата. Расте броят на регистрираните сдружения на собственици, които
искат да се възползват от предимствата на националната програма - вече са 88 в четирите
общини допустими по програмата. Сключените тристранни договори между българската банка
за развитие, областен управител и община за целево финансиране по Националната програма
са 39.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Благовеста Факирова, Сдружение на кметовете „Янтра 2000“: Частните охранители в Община
Велико Търново си вършат работата много добре
Частните охранители, които работят в селата от Великотърновска община, си вършат работата
много добре. До момента не са получавани никакви оплаквания, обясни за Радио „Фокус“ –
Велико Търново председателят на Сдружението на кметовете и кметски наместници „Янтра
2000“ Благовеста Факирова. Тя припомни, че въпросът с охраната в малките населени места се
решава от жителите им. „Те си сключват индивидуални договори с хората от частната охрана, а
кметовете са тези, които следят дали частната охранителна фирма посещава селата в дадения

график, как охранителната фирма се отнася по този въпрос. Така че това също е с традиция и
няма никакви проблеми“, обобщи Благовеста Факирова и допълни, че тези фирми работят
много добре и с районните полицейски инспектори. „В по-голямата част от селата охраната е
целогодишна, а не само през зимата. Общината е предприела нужните превантивни мерки. В
самите зимни дни голяма част то кметовете освен материалните имат и много морални
задължения. Досега са се справяли. Почти винаги в края на зимата съм получавала обаждания
от отделни граждани от селата, които благодарят на кметовете, че селата са по -бързо
почистени, отколкото в града. Така че по този въпрос смятам, че задължението на местната
власт е силно изразено“, разказа още Благовеста Факирова.

