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Фокус
Националното сдружение на общините подкрепи създаването на Съвет
по регионална политика
22 Ноември 2014 | 12:24

Гоце Делчев. По покана на ръководството на Националното сдружение на
общините в Република България (НСОРБ) министърът на регионалното развитие
и благоустройството Лиляна Павлова участва в заседанието им на Управителния
съвет, където бяха обсъдени въпроси от интерес за общините, съобщиха от
пресцентъра на министерството. Павлова запозна кметовете с приоритетите на
министерството и дискутира с тях възможността за сътрудничество по отделните
политики
между
двете
иституции.
Кметовете подкрепиха идеята да се създаде съвет, който целеносочено да
работи по проблемите на регионалната политиката и той да е в различен
формат от Съвета по финансовата децентрализация. След окончателното
преструктуране на министерството ще бъдат създадени форматите, в които ще
се
обдъжат
и
търсят
решенията
на
отделните
сектори.
Павлова информира УС на НСОРБ, че вече са върнати правомощията на
общините сами да одобряват инвестиционните проекти на стойност над 10 млн.
лв. на териториите им, които им бяха отнети със създаването на Министерството
на инвестиционното проектиране (МИП). Към момента има стратирали 38
процедури по одобрение на подобни проекти, но тъй като няма регресирно
действие на закона, те трябва за бъдат довършени от МРРБ, където се влива
МИП.
Съветът по децентрализацията да се върне в МРРБ, където му е мястото, каза
още Павлова. Заместник-министър, който от 1 декември ще встъпи в длъжност,
пряко ще отговаря за тази част от съвместната ни дейност. Надявам се като
дългогодишен кмет на Мездра той да ви е от помощ и да говорите на един език,
коментира
Павлова.
Сроковете за техническите паспорти ще бъдат удължени за последен път с още
1 година. Промяната в наредбата е публикувана на страницата на МРРБ и има
14-дневен срок, в който да се правят коментари по нея. Очаквам да сте активна
страна,
призова
Павлова.
Тя напомни, че всички собственици на имоти, които се включат в програмите за

саниране на домовете, ще получат безплатно технически паспорти. Разходите
по издаването им ще бъдат за сметка на държавата, обясни регионалният
министър и призова кметовете да информират хората за тази възможност.
Само 10 на сто от имотите в България имат технически паспорти, издадени в
последните 4 години, сочи специално проучване на Сдружението на общините.
Като основна причина за липсата на интерес към процеса е цената на услугата.
Тя е непосилна за много хора, коментираха от ръководството на сдружението.
Промените в Закона за устройство на територията (ЗУТ) са неизбежни. Заварих
в наследство от Министерстното на инвестиционното планиране решение за
отмяна на закона и създаването на негово място на нови три закона, сподели
Павлова. На този етап не виждам добавена стойност в разделянето на закона на
три самостоятелни нормативни акта и очаквам много бързи коментари от вас,
сподели
регионалният
министър.
Категорично сме против разделянето на ЗУТ, това ще доведе до хаос и ще
блокира работата ни, бяха категорични кметовете. Според тях промени в закона
трябва да има, но е добре те да бъдат направени до една година.
В рамките на мандата на това правителство сме поели ангажимент да се
справим с предизвикателството водна реформа, и колкото и да не е приятно на
голяма част от водните дружества, тя ще се проведе, категорична беше
Павлова. Преструктурирането и окрупняването им са възможност за поефективно управление и привличане на европейско финансиране, мотивира се
тя.
На засезанието беше обсъдена и потребността от провеждане на обучение за
координирани действия при кризи и и бедствия. Все още имаме какво да си
пожелаем, всичко, което ни се случи през тази година показва, че има нужда от
обичение за създаване на добра координация между разлчините нива, смята
Павлова.

Фокус
Община Бургас чака eвропейско финансиране за повече от 26 проекта
22 Ноември 2014 | 15:00

Бургас. Обекти в ЦГЧ и комплексите „Славейков” и „Меден рудник” планирано
да бъдат модернизирани чрез средства от ОП „Региони в растеж”, каза в
интервю за Радио „Фокус” – Бургас кметът на Община Бургас Димитър
Николов. Той заяви, че до една седмица ще бъде внесена в техническа фаза ОП
„Региони в растеж”. Именно от там се очаква сериозно финансиране, което да
подпомогне развитието на Бургас. “По интегрираните планове за градско

възстановяване и развитие подготвяме обновяването на сградата на Дома на
нефтохимика, на бившата Немска болница, на една голяма част от улиците в
комплекс „Възраждане“. Оттук нататък експертите на Главна дирекция
„Регионално развитие“ споделиха, че е въпрос на добра организация в самия
управляващ орган да бъдат подготвени техническите параметри на
конкректните мерки, те да бъдат обявявани, за да могат бенефициентите да
подават
апликационни
форми”,
обясни
Николов.
Друго предизвикателство пред общините за новия програмен период е свързано
с Оперативната програма „Околна среда“. По новите правила и по настояването
на Европейската комисия усвояването на средства да става чрез новите ВиК
асоциации. Бургаската ВиК асоциация бе първата създадена такава в страната.

Фокус
Около 18 са опасните сгради в община Златоград
22 Ноември 2014 | 16:12

Златоград. Около 18 са опасните сгради в община Златоград. Те не са много,
но са регистрирани като такива и са предупредени всички собственици по
каналния ред. Това каза заРадио „Фокус” – Смолян кметът на община
Златоград Мирослав Янчев. По думите му, няколко сгради подлежат на
събаряне от собствениците, а по закон ако те не ги съборят, трябва да ги
събори общината и след това по съдебен път да й бъдат възстановени
средствата за ремонтите или събарянето. „Водим разговори със собствениците и
намираме разбиране от тяхна страна сградите да бъдат обезопасени и да
гарантират сигурността и здравето на преминаващите покрай тях граждани”,
каза Янчев. Той подчерта обаче, че е много трудно когато от общината трябва
да събарят сгради, защото се изискват финансови средства за това, а и община
Златоград, като всички останали общини в областта, имат финансови
затруднения. Кметът обясни, че има къщи с няколко наследници, които между
тях не могат да се разберат, затова се стига и до там сградата да започне да се
руши. Тя не може и да се продаде, ако един от наследниците не желае да се
продава и по този начин проблемът остава във времето нерешен. „Имаме
няколко такива случаи на сгради, които или трябва да бъдат премахнати, или
частично санирани и оздравени”, каза Янчев.

Фокус
Иван Лебанов: На 28 ноември предстои обществено обсъждане относно
добива на волфрам във Велинград
22 Ноември 2014 | 14:47

Велинград. На 28 ноември предстои обществено обсъждане относно добива на
волфрам във Велинград. Това каза за Агенция „Фокус”Иван Лебанов, кмет на
Община Велинград. „Има закони, наредби, разпоредби и обществено обсъждане
по каноните на нашата държава. Нека да чуем мнението на хората и
специалистите”, заяви Лебанов. Според него трябва да бъдем по-толерантни и
да чуем и другата страна, която предлага това инвестиционно намерение. „Все
още рибата е в морето, а ние започваме с негативна нагласа”, подчерта кметът
на Велинград. Относно неговото мнение за добивът на волфрам в община
Велинград той обясни, че иска да разбере повече подробности.
„Откровено казано не съм специалист, нито еколог, нито химик, но ми е нужна
информация, за да мога да се ориентирам. Нека да чуем хората и това
обсъждане да бъде толерантно и културно”, допълни Лебанов.

Фокус
Мирослав Янчев: Община Златоград е подала над 14 проекта в
Междуведомствената комисия по бедствия и аварии
22 Ноември 2014 | 12:44

Златоград. Община Златоград е подала над 14 проекта в Междуведомствената
комисия по бедствия и аварии и това са проекти, които касаят отводнявания на
възлови дерета, възлови кръстовища, където при обилни валежи трябва водата
по най-бързия начин да бъде изведена към реката. Това каза за Радио
„Фокус” – Смолян кметът на община Златоград Мирослав Янчев. Финансиран
е само един проект, всички останали остават само в проектна документация и
не могат да бъдат реализирани заради липса на финансиране. Към момента има
отпуснати средства в размер на 79 264 лв., които ще бъдат оползотворени за
изграждане на един обект – водосток на ул. „Виктор Юго” в града. „Ние искаме
да отводним едно дере, което за съжаление води точно към една къща и при
всеки дъжд това семейство нощува в градината с кирки и лопати и се опитва да
отклонява водата, за да не ги наводни”, каза Янчев.

Фокус
Николай Мелемов: Средствата, отпуснати от Министерски съвет, са за
възстановяване на стари щети от бедствия
22 Ноември 2014 | 11:55

Смолян. Средствата, отпуснати от Министерски съвет, са за възстановяване на
стари щети от бедствия. Това каза за Радио „Фокус” – Смолян кметът на община
Смолян Николай Мелемов. За цялата Смолянска област отпуснатите средства са
в размер на 1 907 892 лв. за осем от десетте общини, като парите за Община
Смолян са 188 661 лв. „Някои от средствата за община Смолян за преодоляване
на последиците от бедствия вече са използвани. Има стари аварийни неща,
които са правени и които след това се разплащат”, обясни Мелемов. Той
подчерта, че при извънредни ситуации трябва да се реагира веднага, не може
да се чака първо да се кандидатства за отпускане на средства, а после да се
действа. „Ние извършваме в момента на бедствието дейности, правим
протоколи, снимки и по-късно се разплащат. Тези средства са за
възстановяване на щети от минали бедствия. Има такива, които още от 2012 г.
не са разплатени, като периодично се отпускат средства, за да се изчистват
стари аварии. Имаме доста обекти и доста аварийни ситуации, които
периодично ще ни се изплащат”, каза още Николай Мелемов.

Фокус
Дилян Димитров: Община Георги Дамяново очаква да получи помощ от
правителството след актуализацията на бюджета
22 Ноември 2014 | 11:07

Монтана. Община Георги Дамяново, Монтанско, очаква да получи помощ от
правителството след актуализацията на бюджета, заяви за Радио „Фокус” –
Видин Дилян Димитров, кмет на общината. По думите му, новото правителство
е сериозно и стабилно. „Като кмет на общината напълно вярвам в новото
правителство и съм сигурен, че ще успее и би могло на помогне на държавата и
на община Георги Дамяново”, каза още Димитров. Според него, основните
проблеми в общината към момента са последствията от наводнението през
лятото. Досега са извършени спешните и неотложни аварийни дейности и на
50% има разплащане от Междуведомствената комисия. Ремонтирани са улици,

възстановено е уличното осветление, на повечето места има и питейна вода. По
думите му, само в две села засега водата се използва единственото за битови
нужди, но в близкия месец проблемът ще бъде отстранен. „Очакваме да
възстановим всички щети преди падането на снега”, подчерта Димитров. Той
припомни, че основната причина за наводнението в общината през това лятото
бяха обилните валежи. „При нас количеството беше над 160 литра дъжд на
квадратен метър. Водата, която се стече от планината към населените места,
нямаше как да бъде поета от коритата на реките и оттук дойде наводнението”,
обясни Дилян Димитров.

Фокус
Два проекта за преодоляване на последиците от бедствия ще бъдат
изпълнени в Рудозем с отпуснатите средства от Министерски съвет
22 Ноември 2014 | 13:57

Рудозем. С отпуснатите 254 136 лева от Министерски съвет за община Рудозем
за преодоляване на последиците от бедствия ще се изпълнят два проекта. Това
каза за Радио „Фокус” – Смолян кметът на община Рудозем Румен
Пехливанов. Средствата са насочени за укрепване на ул. „Еделвайс” в село
Чепинци и за възстановяване на подпорна стена в селата Пловдивци и Корита.
И на двата обекта състоянието вече е доста сериозно, щетите са от миналата
година
и
тези
средства
са
изключително
необходими.
По думите на Пехливанов в общината има още пет стари проблемни участъци,
за които са внесени проекти, а сега от последните дъждове в края на месец
октомври има още 6 нови. „Проблемите са наистина сериозни, защото има
опасност цели махали, квартали или улици в тези населени места да бъдат
откъснати, тъй като няма алтернативни нови подходи до там”, каза Пехливанов.
Той допълни, че старите щети възлизат на стойност около три милиона лева, а
тези от последните дъждове са за около над 1.7 млн лева.

БНР
Тервел получи награда от Агенцията за закрила на детето
публикувано на 22.11.14 в 15:29

Община Тервел спечели една от годишните награди на Държавната агенция за
закрила
на
детето,
които
се
присъждат
за
програми и проекти в подкрепа на детската безопасност. Общинската
ваканционна
програма
"Наше
лято"
и
инициативата
"Победи опасността", която привлече децата през летните месеци, заеха второ
място, съобщи заместник-кметът Дияна Илиева. През лятото най-малките
граждани на Тервел обходиха парка и улиците в града и маркираха местата,
които са опасни за игра. Общинската програма "Наше лято", която изпрати
десетото си издание, с всяка изминала година разширява обхвата на деца,
родители и специалисти, а афишът й включва все повече събития, каза
заместник-кметът.

БНР
Йорданка
Фандъкова:
София
трябва
да
получава
подкрепа
пропорционално на броя на гражданите, които живеят и работят тук
публикувано на 22.11.14 в 12:35

В интервю за БТА кметът на столицата Йорданка Фандъкова заявява
категоричната си позиция да отстоява пред всяко правителство, че София
трябва да получава подкрепа пропорционално на броя на гражданите, които
живеят
и
работят
тук,
и
на
функциите
на
столичния
град.
Йорданка Фандъкова съобщава, че продължава строителството на завода за
механично-биологично третиране, като предстои той да бъде готов през лятото
на 2015 година. Въпреки че ОП "Околна среда" беше спряна - подчертава
кметът - ние не спряхме строителството и финансирането на проекта тази
година и той трябва да бъде завършен през следващото лято. В интервюто
Йорданка Фандъкова изтъква също, че Столичната община е най-големият
бенефициент по европейски проекти. През този програмен период са
спечелени проекти за 3 млрд. лв., 2 млрд. от тях са безвъзмездно финансиране
за
София.
Сред водещите инфраструктурни проекти, които са на дневен ред за столичната
община през следващата година, кметът посочва програмата за цялостно
обновяване на улици и булеварди, която ще продължи с бул. "Цариградско
шосе" (от 4-ти километър до бул. " Яворов") и
бул. "Дондуков".
Кметът на София пояснява, че след забавянето заради обжалвания в съда
догодина предстои завършването на третия етап от пешеходната част на бул.
"Витоша" и реновирането на булеварда от НДК до Южния парк. Ще бъдат
ремонтирани бул. "Прага", бул. "Владимир Вазов", бул. "Монтевидео" и част от

бул. "Сливница". През пролетта ще са готови участъците от метрото през
"Дружба" до летището и през "Младост" до Бизнеспарка. Продължава и
строителството на метрото до "Хладилника". Кметът посочва, че общината има
готовност да започне и строежа на естакадата на бул. "Иван Гешов" и бул.
"България", но се обжалва подробният план на кръстовището. През 2015 г. ще
се доставят още 80 от новите автобуси.

БНР
Безработицата в Ловешка област продължава да намалява
публикувано на 22.11.14 в 11:12

Безработицата в Ловешка област продължава да намалява. Безработните вече
са по-малко от 9 хиляди души, при близо 10 хиляди преди година. Най-ниска в
региона остава безработицата в община Троян - 6,7 на сто, а най-висока в
община Угърчин - почти 56 на сто при средна за областта 16,1 на сто.
Необичайно за този период през годината, през октомври в бюрата по труда са
обявени повече свободни работни места, отколкото през септември, съобщи
Снежана Вълкова от Регионалната служба по заетостта:
Най-много свободни работни места на първичния пазар по труда в бюрата по
труда
са
заявени
в
преработващата
промишленост,
в
търговията,
образованието, в административни спомагателни дейности. На работа са
постъпили 676 души. Техният брой нараства със 191 лица спрямо месец
септември.
Снежана Вълкова допълни, че намалява броят на безработните младежи до 29
години и на хората без работа над 50-годишна възраст. Значително нарастват
обаче трайно безработните, които през последната година са се увеличили с
над 20 процента и в момента са почти половината от регистрираните в бюрата
по труда. Вълкова обясни на какво се дължи това:
Липсата на образование, липсата на квалификация, на загубени трудови
навици, на отказ да заемат нискоквалифицирани места.

БНР
Райската ябълка - символ на село Хрищени

публикувано на 22.11.14 в 10:22

Малцина знаят, че във всяка къща в старозагорското село Хрищени има дърво с
райски ябълки. Кметът на селото г-жа Радка Желева сподели за Радио Стара
Загора, че за 8-ма поредна година организират празник, посветен на лековития
оранжев плод. Райската ябълка се е превърнала в истински символ на селото.
Смело кметицата на най-голямото село в Община Стара Загора, заявява, че го
нарича европейско, дори имат свой химн и знаме. Днес от 11 часа пред Народно
читалище "Стефан Генчев" ще стане ясна и основната идея на хрищенци - да
популяризират райския плод, но и непосредствено с това местните искат да
покажат традициите и обичаите на селото, от тази година и кулинарните
възможности на плода, съдържащ най-много витамин C. Чуйте подробности от
интервюто на Поли Гънчева с Радка Желева, кмет на с. Хрищени.

БНР
17 семейства от Раднево празнуват своята златна и сребърна сватба
публикувано на 22.11.14 в 10:15

Обредният дом в Раднево ще посрещне днес17 семейства, които ще отпразнуват
своята златна и сребърна сватба. Традицията е от 1980 г., съобщи Мариана
Дикова - организатор „Обредна дейност”. Всяка година се изпращат покани до
всички семейства, които празнуват 25 или 50 години брачен живот.
Семействата, които ще отбележат златна сватба са 5, а сребърна - 12.
Юбилейният ритуал ще започне от 17.00 ч. и ще бъде извършен с участието на
д-р Юлиан Илчев, кмет на Община Раднево. Брачните двойки ще бъдат
посрещнати от деца в народни носии с пита и бъклица с вино, закичени с китка
здравец и юбилейна лента. Организаторите са подготвили специални подаръци,
по повод 50- годишния юбилей на Раднево. След това празникът ще продължи с
програма организирана от Общинския център за култура „Нончо Воденичаров”.
Участие ще вземат Фолклорният танцов състав „Гергьовден” с ръководител
Димитър Михнев и Школата „Естрадно пеене” с ръководител Марижана
Иванова.

БНР
Трима стипендианти одобриха в Берковица
публикувано на 22.11.14 в 10:19

На работно заседание на комисия, определена със Заповед на кмета, бяха
одобрени трима студенти - кандидати за стипендии, отпускани от общинския
бюджет. В съответствие с изискванията на Правилника за отпускане на
стипендии
на
студенти
от
Община
Берковица,
комисията
посочи
специалностите, от които общината има трайна нужда от изпълнителски и
ръководни кадри, съобразявайки се и с приоритетите заложени в „Общинския
план за развитие на Община Берковица за периода 2014-2020“.
Стипендия за успех ще получи Кирил Евалин Георгиев, студент редовно
обучение в специалност „Горско стопанство”. Социални стипендии ще бъдат
отпуснати на Ивета Огнянова Иванова в специалност „Мениджмънт на
туризма” и Вилиана Ангелова Стефанова, студенти редовно обучение в
специалността „Икономика”. И тримата ще получават по 100 лева десет месеца
в
годината.
„Във връзка с политиката за осигуряване подкрепа на младите хора в Община
Берковица и през следващата година ще бъдат отпуснати стипендии за
студенти, редовно обучение”- обясни Радослав Найденов, заместник-кмет на
община Берковица.

Darik news
Община Стара Загора участва в съвместен проект на европейските
региони
22 ноември 2014 11:45

Община Стара Загора е единствената българска община, която заедно с още 16
региона, общини и граждански организации от общо 11 европейски страни,
участва в съвместен проект, в рамките на програмата „Европа за гражданите".
Проект
„Европейските
региони
развиват
европейското
гражданство"е
финансиран от Европейската комисия. Сътрудничеството и обменът в рамките

на проекта са
гражданство.

посветени

на

регионалното

измерение

на

европейското

Партньорите в тази инициатива споделят общ интерес по въпросите на ЕС и
осъществяват политиките на съюза на своя територия. Целта на проекта е да
подобри комуникацията между Брюксел и гражданите, за да се стимулира
участието им в демократичните процеси и утвърждаването на основните
принципи на Евросъюза.
Конкретните стъпки ще се изразяват в осигуряване на адекватна комуникация и
информация за Европейския съюз, коопериране на усилията в използването на
различните фондове на ЕС, както и мобилизиране на гражданите да дебатират
по европейските въпроси, за да станат европейските политики по-разбираеми и
близки до бита им.
В рамките на проекта са планирани пет международни събития, при които
партньорите от всичките 11 страни ще участват в срещи, симулации, семинари
и дебати. Стартиращата среща ще бъде в град Лодз в Полша, в средата на
2015г., след което ще се проведе семинар, посветен на гражданското
образование. Програмата включва още дебат на тема правото на глас на местно
и европейско ниво, форум, посветен на предприемаческия дух на европейските
граждани, както и финално събитие в политическия център на Европа Брюксел, през октомври 2016 г. По места също ще се организира обмен на
идеи, информация и дебати.

Kmeta.bg
Галина Стоянова:
програмен период

Община

Казанлък

е

напълно

готова

за

новия

В града и селата са ремонтирани и асфалтирани 19 нови улици на обща
стойност 803 000 лв.
събота, 22 ноември 2014 г. 8:38 ч.

Кметът на община Казанлък Галина Стоянова се отчете за изпълнението на
Програмата за управление на общината за третата година на мандат 2011-2015.
Това тя направи пред огромен обществен интерес. На събитието присъстваха
граждани, общински съветници, представители на държавни и общински
институции, НПО, съюзи, младежки и творчески организации, учители, спортни
и читалищни деятели и др.

Галина Стоянова говори повече от част за дейността на Община Казанлък през
третата година от своя кметски мандат, като засегна абсолютно всички сфери
на развитие през тези 12 месеца - административен капацитет, образование,
здравеопазване, култура, туризъм, проекти, социални дейности, спорт,
младежка политика, строителство и инфраструктура, международна дейност,
работа с институции и др.
Завършени са редица проекти с външно финансиране като парковете
„Розариум" и „Тюлбето". Направена е реконструкция на МБАЛ „Д-р Христо
Стамболски" ЕООД; изградени са три Центъра за настаняване от семеен тип и
едно Защитено жилище. Извършена е основна реконструкция на Младежкия
дом, построена е нова сграда на Пожарната - първата в България модерна база
на огнеборците се намира в Казанлък. Въведени са мерки за енергийна
ефективност в още две детски градини, облагородени са четири нови
междублокови пространства. Ремонтирани и асфалтирани са 19 нови улици в
града и селата на обща стойност 803 000 лв.
„През 2014 г. разработихме проекти, които ще изпълняваме през следващия
програмен период. Разработването на самите проекти, които ще преобразят
коренно кв. „Изток" и ще формират три основни зони на развитие на града, бе
на стойност 500 хил. лв. европейско финансиране. За реализацията на тези
проекти ще усвоим 170 млн. лева в периода до 2020 година, т.е. Община
Казанлък има пълна готовност за новия програмен период за финансиране със
средства от Европейския съюз" - продължи Стоянова.
Тя не пропусна да изтъкне и силната подкрепа към нея от групите общински
съветници по всички въпроси в полза на гражданите и завърши:
„Казанлък си връща самочувствието с признанието на европейско и световно
ниво на нашия природен, икономически, културно-исторически и човешки
потенциал. Благодарни сме, защото усещаме вашата подкрепата и
продължаваме с още по-голяма амбиция напред" - завърши Галина Стоянова

Kmeta.bg
За девети път в Кърджали се чества Денят Ашуре
Кметът Хасан Азис: Както живеем заедно хора от различни етноси и религии,
така заедно можем да споделяме най – истинските човешки радости
събота, 22 ноември 2014 г. 15:55 ч.

За девети път в Кърджали съвместно с побратимената община Османгази, град
Бурса се чества Денят Ашуре. Кметът Хасан Азис и неговият колега Мустафа
Дюндар, районният мюфтия Бейхан Мехмед и енорийският свещеник отец Петър
Гарена раздадоха ашуре на стотици мюсюлмани и християни на Пазара на
производителите в областния град.
Гости на празника бяха депутатите от ДПС Салиха Емин и Шабанали Ахмед,
новият генерален консул на Турция в Пловдив Алпер Акташ и
държавният секретар на Монголия Бас Оргил. Присъстваха също кметът
на Момчилград Акиф Акиф, общинските съветници в местния парламент
в Кърджали Назми Мюмюн и Георги Кючуков.
„Отбелязването
на
Деня
Ашуре
се
превърна
в
традиция.
Найхубавото и най –истинско ашуре се прави тук в Кърджали.Смисълът на
този ден е, че както живеем заедно хора от различни етноси и религии,
така заедно можем да споделяме най – истинските човешки радости”,
каза пред събралите се кърджалийци кметът Хасан Азис. Той подчерта,
че за тези девет години над 45 хиляди родопчани са опитали от ашурето,
а денят се превръща в символ на общия празник на кърджалийци.
Градоначалникът и гостите пожелаха на всички здраве и успех в името на
разбирателството и човешкото добруване.
За празника са приготвени общо 5000 порции, които ще бъдат раздадени освен
в Кърджали, още в Черноочене и Момчилград.
Ашурето е празник на нашата нужда един от друг без разлика на вяра,
етнос, пол и възраст.То се дава на близки, приятели и комшии без разлика
каква религия изповядват. Според преданията,търсейки начин да нахрани
вярващите, които се качили на кораба му, пророк Нух /християнският Ной/
призовал всички да изсипят в голям съд наличната храна, с която разполагат,
за да приготвят ястие.

