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Darik news
Празникът в Тамарино
21 септември 2014 18:35 | Дарик Сливен

"Свидно мое родно място, ти си коренът на моята привързаност към земята,
изворът на обичта ми към хората, няма по-прекрасно кътче от тебе!", заяви
Недялка Владева, км.наместник на с.Тамарино, която пламенно и оправдано
емоционално се обърна към своите съселяни и гости по време на празника
посветен на 185-та годишнина от основаването на селото, 80 г. от промяната на
името и 90 г. от построяването на църковния храм "Св.София, Вяра, Надежда и
Любов".
Празникът караше всички да се чувстват щастливи, да бъдат по-оптимистични.
Това пожела в приветствието си и кмета на община Стралджа Митко
Андонов."В днешния ден си припомняме че трябва да бъдем по-задружни и подобри. Във всеки от нас е жива енергията, наследена от дедите, вярата, че
можем. Никой и нищо не е в състояние да ни ограби надеждата, любовта и
мъдростта. Защото ние знаем как да работим, за да бъдем по-добри за себе си и
за децата си, знаем как да споделяме общата цел, умеем да превръщаме
изпитанията в предимство"
Благодарение на общинското ръководство грижите за благоустрояването им ще
продължават, ще се подкрепят всички добри идеи, ще се подпомага развитието
на читалищната дейност, ще се търсят начини за разработка на проекти, които
да привличат допълнителни средства за цялостното развитие на общината.
Празникът продължи с концерт на ансамбъл "Божур" с.Чарда.

Darik news
В 10 училища в община Разград ще има маломерни паралелки
21 септември 2014 14:35

В 10 от 15-те общински училища в община Разград ще има маломерни
паралелки – става ясно от докладна записка, която кметът Денчо Бояджиев
внася
за
септемврийската
сесия
на
Общинския
съвет.
Местните
парламентаристи трябва да разрешат класовете да съществуват по-малко
ученици от законовия минимум. За 1 до 4 клас минимумът е 16 деца, а от 5 до
12 клас – 18 ученици. Законът обаче разрешава съществуването на паралелки
под тези цифри, но не по-малко от 10 ученика, след като местната власт одобри
подобни паралелки.
Според кметската докладна в общината ще има и три слети паралелки. Двете са
в ОУ“Елин Пелин“-Стражец, в което учат общи 64 деца. Петокласниците, които
са 11, и седмокласниците, които са 4, ще учат в една паралелка, както и
шестокласниците – 7 и осмокласниците – 8. Третата слята паралелка ще е в
ОУ“Д-р Петър Берон“-Осенец, 12 деца от 6 и 8 клас ще учат в една паралелка.
Общо учениците в това училище са 77, повечето паралелки са маломерни –
третокласниците са 10, четвъртокласниците – 13, петокласниците – 12,
седмокласниците - 14.
Всички паралелки в ОУ“Св. св. Кирил и Методий“-Киченица, в което учат 90
деца, всички паралелки са маломерни. Петокласниците и шестокласниците са
по 10, по 11 са децата във 2, 3 и 7 клас, по 12 – в 4 и 8 клас, а първолаците –
13.
В ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“-Ясеновец, където учат 218 деца, маломерна е
паралелката на осмокласниците – 11 ученика.
В ОУ“Отец Паисий“-Дянково“, където учат 140 деца, четири от паралелките са
маломерни – първокласниците са 13, осмокласниците – 17, а третокласниците и
петокласниците – по 12.
В ОУ“Г.С.Раковски“-Раковски“, където учат 147 деца, маломерна е само една
паралелка – 16 са осмокласниците.
В четири от училищата в областния град също ще има маломерни паралелки.
В СОУ“Хр.Ботев“, където учат 400 деца, те са в 11 клас – 11 ученика и 12 клас 14 ученика.
В ОУ“Отец Паисий“ при 261 ученика, маломерните паралелки са 2 – 2“б“-клас е
от 13 ученика, а 3“а“ – от 14.
В Спортното училище, където учат 109 ученика, маломерните паралелки са 3.
Учениците в 8 клас са 16, а в 11 и 12 клас – по 15.

Една маломерна паралелка ще има и в ГПЧЕ“Екзарх Йосиф“, където учат 540
деца, в 12“д“ клас учениците са 16.

Darik news
Община Кюстендил създава работа за логопед, педиатър, психолог,
рехабилитатор, социален работник и педагог, медиатор
21 септември 2014 08:32

Община Кюстендил търси специалисти за предоставяне на услугата „Ранна
интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция
на уврежданията". Конкурсът е във връзка с изпълнение на проект „Проект на
Община Кюстендил за социално включване" № РД 09-57/15.06.2011г.,
финансиран със Заемни средства /Заем 7612 BG/ от Международната банка за
възстановяване и развитие по Проект за социално включване към Министерство
на труда и социалната политика. Търсят се следните специалисти:
-Логопед;
-Педиатър;
-Психолог;
-Рехабилитатор;
-Социален работник;
-Специален педагог;
-Медиатор.
Повече информация на сайта на община Кюстендил. Срокът за подаване на
документи е 03.10.2014 г.
Необходимите документи, които кандидата следва да приложи са:
1.Заявление
свободен
текст;
2.Автобиография
по
образец
с
посочен
телефон
на
кандидата;
3.Копие
от
документ,
удостоверяващ
завършеното
образование;
4.Копие от трудова книжка/част от трудовата книжка, удостоверяваща
професионалния
опит
на
кандидата;
5.Други документи, по преценка на кандидата.

Darik news
Социално слаби масово искат да се топлят на твърдо гориво

21 септември 2014 07:00

5 557 заповеди за отпускане на целева помощ за отопление са издадени до
средата на септември във Великотърновска област, съобщиха от Регионалната
дирекция „Социално подпомагане". Приемът на молби за подпомагане през
новия отоплителен сезон продължава до 31 октомври.
Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца за електроенергия, твърдо
гориво, топлоенергия или природен газ и се изплаща по съответен, посочен в
Наредбата ред. Месечният размер на целевата помощ за отопление и през
новия сезон ще е в размер на 65,72 лева. Кандидатстващите подават молба по
постоянен адрес, като в нея задължително се заявява видът на ползваното
отопление.
Промяната през този отоплителен сезон е, че за справка при ползване на
електроенергия се представя актуален клиентски номер, а не както досега
последна платена фактура.
8 076 молби са отпускане на целева помощ за отопление са подадени в област
Велико Търново до средата на месец септември. Най-много молби - 1 565 са
подадени в община Стражица, а като най-желано средство за отопление е
посочено твърдото гориво.

Darik news
Организират информационно пътуване за туроператори и туристически
агенти
21 септември 2014 09:08 | Дарик Стара Загора

Туристически информационен център към Община Стара Загора организира
информационно пътуване за туроператори и туристически агенти, което ще се
проведе от 26 до 28 септември.
Градът ще бъде посетен от представители на туристическия бизнес, членове на
Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти /АБТТА/.
Програмата на инфотура представя всички забележителности на града,
настанителна база, заведения за хранене и развлечения, както и
възможностите за балнео и спа туризъм в курорта Старозагорски минерални
бани.

На 26 септември туроператорите от АБТТА ще посетят събития от програмата
"Нощ на изкуствата 2014", която по традиция се провежда всеки последен
петък на месец септември и фестивалa на хип-хоп танца "Groove Masters 2014".
На 28 септември е предвидено провеждането на работна среща организирана от
„Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите", на която представители на
местния бизнес ще имат възможност да презентират своите обекти и програми
пред туроператорите.
Паралелно с информационното пътуване ще се проведе и XIV-та годишна среща
на АБТТА. Програмата предвижда дискусии по горещи теми от туристическия
бизнес, консултации по промени в националното и Европейското туристическо
законодателство, презентации на нови продукти, свързани с осъществяване на
туристическите дейности. В дневния ред на работната проява тази година е
включен специален модул - среща-дискусия под надслов "Заедно можем
много".
Община Стара Загора ще бъде домакин на събитието, което ще се проведе на
27 септември, в зала "П.Р.Славейков", от 9.00 до 13.00 часа.
Информационното пътуване и традиционният годишен форум се провеждат под
символа на Световния ден на туризма - 27 септември, който тази година е под
мотото "Туризмът и развитието на местните общности". Темата подчертава
потенциала на местните общностите за устойчиво развитие на туризма.

БНР
Община Петрич изпрати покани за честванията на "Самуилова крепост"
публикувано на 21.09.14 в 18:30

Поводът е предстоящото национално честване на 1 000-годишнината от битката
при Самуилова крепост и смъртта на цар Самуил Български 1014-2014 г.
Покани са изпратени на президента на Република България, министърпредседателя, представители на БАН, патриархът на БПЦ, политически партии,
неправителствени организации и движения. За предстоящото събитие общината
изобилства с нагледни материали - афиши, плакати, листовки. Исторически
годишнината е на 6-ти октомври, но заради предсрочните парламентарни
избори на 5-ти октомври т.г., честванията са определени да започнат на 9-ти и
да приключат на 10-ти октомври.

БНР
Ученици от Видин ще садят дървета за мир
публикувано на 21.09.14 в 14:58

Ученици ще засадят дървета в Крайдунавския парк във Видин. По този
начин децата от Основно училище "Отец Паисий" ще се включат в световната
инициатива "Да засадим дърво за мир 2014", която е част от отбелязването на
21 септември 2014 – Денят за мир на ООН. Повече за идеята разказа за РАДИО
ВИДИН учителят по биология и химия в училището Илияна Нягулова:
"През лятото регистрирахме училището в две световни програми - "Екоучилища"
и "Учим за гората". Тези две програми имат различни кампании. Едната от тези
кампании е "Да засадим дърво за мир", тя е във връзка със Световният ден за
мир, който се отбелязва на 21.09., но поради това, че е неделя кампанията се
предложи да продължи и до 22-ри. Даже по-голямата част от училищата са
организирали инициативите си на 22-ри септември. И нашето училище се
включва, като ще засаждаме дървета в понеделник в Крайдунавския парк,
втора зона, пред входа на Колодрума. Там ни е определено мястото със
съдействие
на
община
Видин."
През миналата година в засаждането на дървета са се включили 132 страни. От
2012 година стартира инициативата "Да засадим дърво за мир", посочи още
Илияна Нягулова.

БНР
РЗОК-Ловеч установи
болниците в областта

21

медицински

и

финансови

нарушения

в

публикувано на 21.09.14 в 12:31

Районната здравноосигурителна каса в Ловеч е установила 21 медицински и
финансови нарушения в болниците в областта при извършените 70 проверки от
началото на годината. Нарушения са констатирани и при проверките на
извънболничната и денталната помощ и аптеките.
Инспекторите от Здравната каса в Ловеч са извършили 710 проверки от
началото на годината. Лечебните заведения трябва да преведат на Касата

малко над 80 хиляди лева за наложени санкции при констатираните нарушения
и суми за възстановяване. Инспекторите са открили 400 финансови и
медицински нарушения в извънболничната помощ. Установените суми за
възстановяване са над 40 хиляди лева. Констатирани са и нарушения относно
изискванията за медицинското оборудване и обзавеждане, както и по
договорите
за
медицински дейности и спазването на графиците за
обслужване на здравноосигурените лица. Най-малко нарушения и наложени
финансови санкции има при аптеките. От Здравната каса в Ловеч съобщиха, че
в община Ябланица няма нито една аптека, която да работи по договор с РЗОК.
От там допълват, че почти 20% от жителите на Ловешка област не са здравно
осигурени.

Кмета.бг
Озаряват Царевец с 3D-лъчи в Деня на Независимостта
Велико Търново с наситена програма за празника - спектакъла "Звук и
светлина", военни духови оркестри, търновско хора и вечерна заря
неделя, 21 септември 2014 г. 13:36 ч. | Автор: kmeta.bg

За първи път крепостта "Царевец" в старата столица ще бъде осветена от 3D
светлини в деня на Независимостта - 22 септември. След небивалият интерес,
който предизвика 3D шоуто на паметника "Асеневнци", този година
организаторите от община ще изненадат уникалното шоу на емблематичното за
града място.
Автори на шоуто са екипът от специалисти, който преди 3 години разработи 3D
шоуто
на
"Асеневци",
съобщава veliko-tarnovo.net.
Седалището на фирмата е в Букурещ, но съвсем скоро тя ще има офис и във
Велико Търново.
Самото осветяване с 3D-лъчи на "Царевец", на музикален фон ще продължи 5-6
минути. Веднага след светлинния старт ще бъде показан и аудио-визуалният
спектакъл "Звук и светлина". Фирмата, която реализира проекта от своя страна
дарява една част от този спектакъл на общината.
По традиция и тази година празненствата по повод 22 септември ще започнат
от църквата "Свети 40 мъченици" и ще продължат на крепостта Царевец.
Военните духови оркестри ще водят парада. Честванията няма да минат и без

превърналото се вече в традиция Търновско хоро, в което тази година ще се
включи и емблематичната "Бяла роза" -Славка Калчева.
Кулминацията на празника ще бъдат тържествената заря-проверка
светлинното шоу "Звук и светлина" вечерта на площад "Цар Иван Асен I" .

и

Кмета.бг
Кулинари сготвиха най-вкусната чорба за празника на село Козаревец
Журито за първи път тази година оглави Иван Звездев
неделя, 21 септември 2014 г. 12:59 ч. | Автор: Kmeta.bg

Великотърновското село Козаревец стана домакин за четвърти път
единиствения по рода си празник, посветен на кокошата чорба. Тази година в
надпреварата за най-вкусна чорба от домашна кокошка са се включили 10
отбора, пише veliko-tarnovo.net.
Първо място спечели "Читалище" с. Мерданя, второ на Клуб на пенсионера с.
Кесарево и трето - Клуб на пенсионера с. Мерданя.
Освен за най-вкусна гозба, бяха присъдени награди за най-добра етно визия на
щанд и най-атрактивен готвач, като съответно за най-добра етно визия награда
получиха домакините от Козаревец, а най-атрактивен готвач отиде при
майстор-готвача от с. Добри дял.
Журито за първи път тази година оглави Иван Звездев, а в оценяването му
помагаха видни готвачи от великотърновския край. Кетът Парашкев
Парашкевов също участва в кулинарното събитие, а неговата гозба е свършила
буквално за минути.
Празникът "Денят на кокошата чорба" е подкрепен от община Лясковец,
кметство с.Козаревец и читалище "Земеделец - 1889 " и част от трето издание
на "Карвинг фестивал - Лясковец".

Фокус
Община Смолян ще реализира
за втора година Програмата
„Работилница за родители – да пораснем заедно” по проект на УНИЦЕФ
– България

21 Септември 2014 | 14:53 | Агенция "Фокус"

Смолян. От месец октомври 2014 година Община Смолян ще реализира за
втора поредна година Програмата „Работилница за родители – да пораснем
заедно” по проект на УНИЦЕФ – България. Това съобщиха от пресцентъра на
община Смолян. Родителите, които желаят да се включат в „Работилница за
родители – да пораснем заедно”, могат да направят това като попълнят форма
за първоначално записване, която е публикувана на сайта на Община Смолян
или да я вземат от стая №215 на общинска администрация – Смолян – Румяна
Караманолова – главен експерт в Дирекция „ОД и З”. Попълнената форма може
да се изпраща по електронен път на адрес: smol@abv.bg или да се подаде в
стая №215 на общинска администрация – Смолян. Краен срок за подаване на
попълнените
форми
е
29
септември.
Програма ”Работилница за родители – да пораснем заедно” е предназначена за
родители на деца от 0 до 4 години и в основата и са залегнали съвременните
разбирания за развитие на детето през периода на най-ранното детство и
ролята на родителите и семейната среда за разгръщане на потенциала на
детската
личност.
Програмата използва методите на групова работа. Тя се състои от 12 тематично
свързани сесии, всяка с продължителност от 2 часа, които се провеждат в
удобно за родителите време. Сесиите се водят от екип от специалисти
(психолози, педагози, социални работници) с познания за ранното детско
развитие. Те включват кратки лекции, образователни филмчета, презентации,
дискусии и работа в малки групи, които разглеждат следните теми:
съвременните виждания и теории, които определя ранното детство като
изключително важен период в живота на човека; основните елементи на
родителството в най-добрия интерес на детето, които включват: грижовно
поведение (даване на любов, емоционална топлина и сигурност), даване на
структури
и
ръководство
(поставяне
на
граници,
осигуряване
на
последователност и предвидимост в живота на децата), приемане на детето
като личност (приемане на гледната точка на детето, изслушване, възможност
да взима решения само) и окуражаване на детето (подкрепа за интересите на
детето,
засилване
на
самочувствието,
стимулиране
на
неговата
самостоятелност); потребностите на децата през различните етапи от ранното
детство и особеностите на тяхното развитие (как детето мисли, чувства и се
развива през различните периоди), както и с начините за откликване на
детските потребности и осигуряване на оптимални условия за развитие;
ефективното слушане и неговата важност за установяване на качествени
отношения с детето; ефективна комуникация с малкото дете; как детето трупа
знания и опит за света и ролята на родителя; важността на играта и ранното
четене за развитието на детето и начините за подкрепа на детските дейности;

поставянето на граници на детето и ефективни подходи за изразяване на
позволение и очаквания към децата; поставяне на правила и избягване на
нежеланото поведение у детето без наказания и използване на сила;
родителските отговорности.

Фокус
Тутракан отбелязва празника на града
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Тутракан. Тутракан отбелязва празника на града. От 11.00 часа ще се проведе
тържествена сесия на Общинския съвет, на която ще бъде връчено отличието
"Почетен гражданин на град Тутракан и Общината”. Това съобщиха от
общинската администрация. Програмата за празника ще продължи с водосвет
на Крайдунавския парк. От 14.30 ч. в Историческия музей ще бъде открита
изложба живопис „Трансмариска отвъд залеза и изгрева”. Предвидено е още
детско шоу "Като звездите", концерт на Теодосий Спасов и оркестър и
пристигащо кино на Андрей Слабаков с филма "Стъпки в пясъка" и среща с част
от екипа на филма.

