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АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Сливен: Общината ще създаде собствено предприятие по озеленяване
Община Сливен ще създаде собствено предприятие по озеленяване, съобщи заРадио „Фокус”Сливен кметът Стефан Радев. Договорът с фирмата, която се занимаваше с озеленяването и
поддръжката на тревните площи в Сливен ще бъде прекратен. Причината е липсата на
финансови средства в бюджета на общината. Около 1 млн. лева на година е стойността на
възлаганите от община Сливен озеленителни работи. Те ще се изпълняват вече от предприятие,
чийто собственик ще бъде община Сливен. Има и решение на Общинския съвет, с което се
предлага на администрацията да създаде такова дружество. Към момента Община Сливен
дължи на фирмата по озеленяване 706 271 лв. Те ще бъдат разплатени, ако министерството на
финансите одобри оздравителния план на общината и отпусне безлихвен заем от близо 17.5
млн. лева.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Марин Захариев, зам.-кмет на Смолян: Договорите за зимното поддържане на пътищата с
фирмите не е едногодишен и Общината има сключени действащи такива
Договорите за зимното поддържане на пътищата с фирмите не е едногодишен и Община Смолян
има сключени действащи такива. Това каза пред Радио „Фокус” – Смолян зам.-кметът на
Общината Марин Захариев. По думите му всяка година се правят проверки и коректно се отчитат
средствата за почистване и опесъчаване на уличната мрежа. „Поради специфичния релеф и
факта, че зимата в региона продължава почти 6 месеца, парите за поддържането на пътищата
през зимата почти никога не достигат и Общината вероятно ще дофинансира тази дейност. Но
въпреки всичко ние сме длъжни да осигурим до колкото се може нормална проходимост на
цялата пътна мрежа, която е една от най-дългите около 500 км", каза още зам.-кметът. Той
добави, че както всяка година ще се направи инспекция в края на ноември на цялата налична
техниката, поддържаща пътищата в региона.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Йордан Йорданов, кмет на Добрич: Общината работи за увеличаване събираемостта на
местните данъци, което ще облекчи изплащането на финансовата корекция от 4 млн. лв.
Общината работи за увеличаване събираемостта на местните данъци, което ще облекчи
изплащането на финансовата корекция от 4 млн. лв. Това заяви кметът на Добрич Йордан
Йорданов, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. В този контекст Община град
Добрич преди месец обяви на своя сайт обществено обсъждане на предложение за поемане на
публичен дълг. “В социалните мрежи се оформи група, която прояви интерес и заяви готовност
да присъства на обсъждането. Такова обсъждане бе организирано миналия петък – 19-ти август.
По незнайно какви причини, дали заради метеорологичните условия, или поради някакви други
причини, присъствие нямаше, никакво. Нито един човек от заявилите в социалните групи,
нямаше нито едно присъствие. Всъщност бяхме само аз и зам.-кметът по Финанси и общинска
собственост. Финансовата корекция е в размер на 4 млн. лв. Това е финансова корекция, която
Общината трябва да поеме като разход. Това означава вземането на дългосрочен заем“, посочи
кметът. Той допълни, че при такова положение е добре да бъдат дискутирани добри практики и

добри варианти. Йордан Йорданов поясни, че идеята на Общината е била да запознае хората с
това какво ще се случи и как по този въпрос. Финансовата корекция се отнася за проекта на
Общината за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич.
Системата е завършена, но контролните органи са установили нередности и дават препоръка за
налагане на 25% финансови корекции, което се равнява точно на 4 млн. лв. „Този разход ще бъде
поет от Общината и е хубаво гражданите да се информират. Това е и част от политиката, която
водим – да сме максимално прозрачни. Това обсъждане беше именно в тази насока,
популяризирането му и надеждата, че ще се прояви висок интерес, но като че ли когато става
въпрос за поемане на някакъв вид отговорност, конкретно финансова, хората се отдръпват
малко. А когато става въпрос за неправилно паркиране, за издаване на фишове за глоби и други
такива неща, хората имат интерес. Когато имахме такива обсъждания, те идваха и проявяваха
интерес. Самата материя, финансите, е малко по-суха и трябва да се вникне по-надълбоко, за да
се разбере какво точно се случва. Но мисля, че е достатъчно да кажа на всеки един наш
съгражданин, че Общината първо поема този дълг в рамките на 4 млн. лв. Второ обмисляме
варианти в бъдеще как това да се разсрочи и да не повлияе много на бюджета. И трето тази
финансова корекция трябва да се покрива по някакъв начин. Това автоматично се покрива от
нашите данъци и такси“, коментира кметът. Той съобщи, че Общината разработва система в
момента, с която първо се цели намаляване на някои от данъците, в това число и такса „смет“,
на база новата методика. Общината има идея и визия да намалим такса „смет“ дори и с 0.25
промила, отбеляза кметът. И отделно да бъде увеличена събираемостта на данъците. „Говоря
не да увеличим размера на данъците, а тяхната събираемост. Защото тя в някои случаи е много
ниска – между 70% и 80%. Отделно доколкото проучваме в момента, има блокове, постройки,
които са с акт 15, не са регистрирани в общината. Те не плащат данъци и т.н. В този ред на мисли
аз сформирах комисия, която има задачата да посети всички блокове в набелязаните квартали,
да констатира дали те са регистрирани към „Местни данъци и такси“ и ако не са, то те да бъдат
уведомени, че трябва да се регистрира и по този начин те ще плащат данъка за имуществото,
такса „смет“ и т.н. Имаме такива блокове, немалко. Работим в тази насока – да увеличим
събираемостта на „местни данъци и такси“, да намалим таксата за смет и как се вписва това в
цялостната картинка – да успеем да осигурим средства за покриване на финансовата корекция“,
каза още Йордан Йорданов.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Огнян Ценков, кмет на Видин: Със собствени средства Общината няма да може да излезе от
тежкото си финансово състояние
Със собствени средства Община Видин няма да може да излезе от тежкото си финансово
състояние, или - това ще продължи в един дълъг период, каза на пресконференция Огнян
Ценков, кмет на Видин, предаде репортер на Радио “Фокус”- Видин. Той посочи, че след като
вече финансово оздравителния план е готов, от общината ще поискат от Министерството на
финансите да бъде отпуснат безлихвен краткосрочен кредит от Централния бюджет със срок за
връщане от 3 години.
„В момента имаме 2 млн. лв. кредит от Централния бюджет, като при следващите разговори с
министъра на финансите ще търсим възможност с отпускането на следващия кредит да не
погасяваме този, който имаме вече, а да получим сумата, която ни е необходима“, каза Огнян
Ценков. Според него това е сумата на просрочените задължения, които има Община Видин.
Според шестмесечното изпълнение на финансово оздравителния план в отчетите на Община
Видин, ако заложените индикатори са положителни, то с решение на МС този краткосрочен
безлихвен кредит може да се превърне в субсидия.

АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Цветан Асенов, зам.-кмет на Видин: Оградата пред ОУ„Отец Паисий“ д ще бъде възстановена
до началото на учебната година
Металната ограда пред Основното училище „Отец Паисий“ ще бъде възстановена до началото
на учебната година. Това каза за на Радио „Фокус”- Видин Цветан Асенов, зам.-кмет на Община
Видин. Той посочи, че са закупени пана и тръби и до 15 септември оградата пред училището ще
бъде възстановена. Заместник-кметът допълни, че още една ограда ще бъде възстановена във
Видин – тази на рова „Шарампоя“. „30 години тази ограда не е ремонтирана, на места тя е
компрометирана изцяло. Закупили сме част от материалите, предстои да бъдат закупени още
метални тръби и в началото на следващата година тази ограда ще бъде възстановена“, заяви
Цветан Асенов.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Министър Зорница Русинова и кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов ще
проведат работна среща в Благоевград на 25 август
Кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов ще посрещне министъра на труда и
социалната политика Зорница Русинова в Благоевград. Това съобщиха от пресцентъра на
общината. Срещата ще се проведе на 25 август /четвъртък/ от 12.30 часа в сградата на община
Благоевград. Двамата ще обсъдят бъдещи стратегии за развитие и насърчаване на социалната
политика в общината. След срещата министър Русинова и кметът д-р Камбитов ще посетят
Домашен социален патронаж в областния център на Пиринско. Той официално бе открит през
април 2015г. Новата сграда, където се помещава патронажа събира под шапката си още Център
за ранно детско развитие и детска градина. Домашният социален патронаж бе обновен по
европейски стандарт. Новата кухня, в която социалното звено се помещава, е в квартал
„Еленово”. Тя разполага с изключително модерно оборудване и към момента обслужва 260
потребители. Към социалния патронаж работи и обществена трапезария по проект „Топъл обяд“
с капацитет 150 души. Модернизацията на услугите, които засягат потребители с неравностоен
обществен статус, е част от социалната политика на общинското ръководство за подобряване на
техния бит.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Огнян Ценков, кмет на Община Видин: Финансово оздравителният план на Общината е със
срок от 3 години
Финансово оздравителният план на Община Видин е със срок от 3 години, каза на
пресконференция кметът на Общината Огнян Ценков, предаде репортер на Радио “Фокус” Видин. Той посочи, че мерките, заложени във финансово оздравителния план, и в момента се
прилагат – строга финансова дисциплина, намаляване на разходите, събираемост на данъците,
оптимизация на други източници, които могат да носят приходи за общината. „Стъпките, които
следват – публикуване на страницата на Община Видин за да се получат различни мнения от
граждани, на 7 септември ще бъде проведено обществено обсъждане“, обясни Огнян Ценков.
Той допълни, че след препоръките на министъра на финансите финансовия оздравителния план
трябва да бъде приет и от Общинския съвет. 6.300 млн. лв. са просрочените задължения към
края на миналия месец на Община Видин, към 22 август тези задължения са вече 5.134 млн. лв.

АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Бургас: Община Бургас отличи участниците в Международния фолклорен фестивал
Трети ден Бургас тупти в ритъма на музиката и танците на състави от цял свят, които представят
своето културно богатство в Международния фолклорен фестивал. Това съобщиха от
пресцентъра на Община Бургас. Днес Община Бургас отдаде специално внимание на
участващите групи в най-стария по рода си форум в страната. Зам.-кметът Йорданка Ананиева се
срещна с изпълнителите, които всяка вечер изнасят пищни концерти на различни сцени в града.
Тя награди с почетна грамота всеки от съставите за участието му в Международния фолклорен
фестивал и приноса му в съхранението на културното богатство, каквото е фолклорът на всяка
страна.
"Това, че имаме море, е едно предимство на нашия град, но ние най-много се гордеем с хората,
които живеят тук. Вие ще получите много аплодисменти за вашите изпълнения, защото
бургазлии са топла публика, те обичат фолклора и в нашия град вие сте очаквани гости. Освен
професионалното удовлетворение от това, че ще танцувате и ще представяте фолклора на своята
страна, се надявам да намерите много нови приятели. Надявам се нашият град да ви хареса и да
се връщате отново и отново в него като приятели на Бургас", каза в словото си към участниците
във Фестивала Йорданка Ананиева.
Третият ден от Международният фолклорен фестивал също ще предложи на публиката пъстрота
от музика и танци.
От 19.00 на откритата сцена пред Летния театър започва концертът на танцовия състав от
Карнобат при Културно-просветното дружество на каракачаните.
Концертите на откритите сцени в града ще започнат в 19.30 часа. На сцената пред НХК
представление ще изнесе групата от Полша. На "Охлюва" ще се представи съставът от България.
За настроението на публиката на площада пред Община Бургас ще се грижат представителите
на Палестина, а изпълнителите от Судан ще покажат традиционния фолклор от своята страна на
сцената в "Меден рудник". Тя се намира на спортната площадка в зона Б.
Фестивалната вечер в Летния театър започва в 20.30 часа. На сцената ще се представят групите
от Босна и Херцеговина, Унгария и Испания.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Зам.-кметът Мария Бояджийска: До края на годината трябва да приключи реконструкция на
външните клетки на хищниците в зоопарка
До края на годината трябва да приключи реконструкция на външните клетки на хищниците в
зоопарка. Това каза пред журналисти Мария Димитрова Бояджийска, зам.-кмет с ресор „Зелена
система, екология и земеползване”, по време на проверка на реализацията на четвърти етап от
цялостното обновяване на Борисовата градина, предаде репортер на Агенция „Фокус". По
отношение на ремонтът в зоопарка тя посочи, че тече активно. „Миналата седмица бе
организирана строителна площадка и започнаха реконструкция на външните клетки на котките.
В момента тигърът и единият ягуар са преместени в клетките на маймуните, които бяха празни
Това го направихме, за да осигурим място на строителите и безопасност за животните", заяви тя.
По думите ѝ в строителните дейности са включени всички клетки, с изключение на тази на лъва.
„Неговата им необходимата площ и територия. Включва се проект за разширение на клетката на
тигъра, на пумите. Смятам, че проекта е много разнообразен", посочи Бояджийска.

Според зам.-кмета той включва и озеленяване. „Ние приобщаваме към територията на клетката
и съществуващата зелена площ, в близост до сектор „Хищници". Правим средата за живеене
максимално близки до обичайните условия, при които живеят тези големи хищници", уточни тя.
По думите ѝ до края на годината ремонтът трябва да бъде завършен. „Срокът е около 160 дни,
но се ангажират с по-кратки такива. Ще видим дали ще успеят с по-специфичните доставки са
защитни стъкла, мрежи, прегради", добави Бояджийска. По думите ѝ паралелно с това от
Столична община смятат да обявят обществена поръчка в сектор „Маймунарници и примати".
„Подготвяме да сключим договор за цялостно проектиране на останалите сектори. Поетапно в
следващите няколко години Общината по осигурено финансиране да може извърши
съответните ремонти и реконструкции", добави тя. Зам.-кметът допълни, че 1.3 млн. лв. с ДДС е
стойността на проекта.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Сливен: Общината продължава работата по разчистване и възстановяване проводимостта на
речните корита
Община Сливен продължава работата по разчистване и възстановяване проводимостта на
речните корита. Това съобщи пред Радио "Фокус" - Сливен началникът на отдел "Сигурност и
управление при кризи" в Община Сливен инж. Снежана Кънева. В селата Сотиря, Глушник и
Чокоба са приключили укрепителните и възстановителните работи, където е имало разрушени
подпорни стени, затлачени от строителни отпадъци и обрасли с растителност дерета и реки.
Изпълнени са укрепителни работи на три мостови съоръжения в село Глушник, с което е
предотвратено евентуалното им разрушаване при следващи екстремни обстоятелства от порои.
Напълно са възстановени проводимостта и изградената преди повече от 30 години корекция на
дерето в центъра на село Чокоба. Водосток, на главен път Крушаре - Чокоба, непосредствено
преди селото, в резултат на увреждането предполагаше разрушаване на част от пътното платно,
коментира Снежана Кънева.

АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Кметът Йорданка Фандъкова: Ремонтираме 9 физкултурни салона през тази година,
продължаваме и с изграждането на стрийт фитнеси
Ремонтираме 9 физкултурни салона през тази година, продължаваме и с изграждането на
фитнеси на открито. Това каза пред журналисти кметът на София Йорданка Фандъкова по време
на най-голямата изложба със спортисти на Моста на влюбените в столицата, предаде репортер
на Агенция "Фокус". По думите ѝ продължава и изграждането на площадки за фитнес на открито.
"Напълно заета е спортната база на Спортна София - новата на парк "Възраждане", заяви тя.
Кметът на града изрази надежда да се популяризира спортът. Тя поздрави българските
медалисти и участници от Олимпиадата в Рио, като заяви, че България е била представена
достойно. По отношение на изложбата на Моста на влюбените, със запечатани снимки на
спортисти през последните повече от 20 години, кметът посочи, че тя е най-голямата, която са
правили. "Много са спорните събития в София, в следващите един-два месеца предстоят важни
в града. На 27-ми август каня всички, които желаят на състезанието "Витоша рън". Това е
състезание по планинско бягане, което започва традиционно от НДК. От 23 до 25 септември е
"Екстрийм фест" - фестивал, който е много любим на младите хора. С 18 вида екстремни
спортове", обясни Фандъкова.

Тя припомни, че най-голямото спортно събития в годината е софийския маратон, който ще се
проведе на 9 октомври. "На него очакваме много спортисти от Балканите и от цял свят, както
винаги. Наред с маратонската дисциплина има и за масов спорт. Предстои и седмицата на
мобилността, където затваряме участък от центъра, който се предоставя за велосипедисти или
пеш. Много са събитията в София", уточни тя.

АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Сливен: Изтича срокът, в който могат да се подават заявления за получаване на топъл обяд
от социално слаби хора в Котел
Изтича срокът, в който могат да се подават заявления за получаване на топъл обяд от социално
слаби хора в Котел. Днес е последният ден, в който могат да се подават заявления, съобщиха
заРадио „Фокус”-Сливен от Социалната служба в града. Трапезариите са разкрити по проект,
финансиран по оперативна програма за храни и материално подпомагане от Фонда за
европейско подпомагане на най-нуждаещите се „Осигуряване на топъл обяд 2016".
Обществената трапезария ще предоставя топъл обяд всеки ден от седмицата от 1 септември тази
година до 30 април 2017 година. Топлият обяд ще се предлага на нуждаещи се лица, които
отговарят
на
определени
изисквания.
Списък с одобрените кандидати ще бъде изнесен на информационното табло в сградата на
Общината на 30 август.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Кметът Йорданка Фандъкова: Около 30 детски площадки се изграждат на територията на
София към момента
Около 30 детски площадки се изграждат на територията на София. Това каза пред журналисти
кметът на София Йорданка Фандъкова на проверка на строеж на площадка в Борисовата
градина, предаде репортер на Агенция „Фокус" във връзка с реализацията на четвърти етап от
цялостното обновяване на Борисовата градина. Тя посочи, че заедно с парковете в момента се
изпълняват проекти в много от районите за детски площадки, реконструкции на междублокови
пространства. „4 площадки се изграждат в парковете, има в детски градини и в междублокови
пространства", заяви тя. „Има проекти за възстановяване на междублокови пространства. Тази
година започнахме с два такива в района „Овча купел". Това означава не само детска площадка,
а и алеи и пейки. Ще продължим с тези усилия", обясни Фандъкова.
По отношение на реконструкцията във втората част на Южния парк, тя посочи, че очаква скоро
да започне и изграждането на осветлението в него. „Започваме и процедура по избор на
изпълнител за първият етап на Западен парк. Ще започнем с осветлението. Поетапно ще
залагаме и цялостно възстановяване на парка", поясни кметът на София.
Фандъкова коментира, че при забавяне на даден проект вследствие на обективни условия не се
дължат неустойки. „Когато е заради некачествено изпълнение, заради което връщаме фирмите
да работят - дължат неустойки", добави тя.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Пазарджик: Продължава почистването на коритото на река Луда Яна в регулацията на
Панагюрище

Продължава почистването на коритото на река Луда Яна в регулацията на Панагюрище, съобщи
за Радио „Фокус“ – Пазарджик Радка Костуркова от общинската администрация в средногорския
град. Почистващите дейности се извършват от пасарелката до болницата в града. Целта на
мероприятията е превенция от наводнения по време на есенно-зимния сезон. Почистването на
речното корито се извършва по проект, със средства от Междуведомствена комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Бургас: Община Созопол ще използва държавен имот като младежки клуб
Правителството предостави на община Созопол безвъзмездно правото на собственост върху
имот в с. Атия. Местната власт възнамерява да преустрои едноетажната сграда с площ 236 кв. м
в младежки клуб и зала за спорт и фитнес, като в него ще бъдат осъществявани културни и
спортни дейности, съобщават от правителствената информационна служба. Имотът се
предоставя без право за извършване на разпоредителни действия.
Община Пирдоп получи правото на собственост върху имот – частна държавна собственост.
Решението ще позволи на общината да заложи собствени средства за поддържането и
стопанисването му. Поземленият имот, който се намира в гр. Пирдоп и е с площ от 538 кв. м,
включва двуетажна масивна административна сграда със застроена площ от 149 кв. м. Досега е
бил с предоставени права за управление на областния управител на Софийска област.
Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция „Национална сигурност“ получиха
за управление част от имот – публична държавна собственост, който е необходим за изпълнение
на функциите им. Това са шест помещения в сградата на ул. „Гео Милев“ №71 в София.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Добрич: Общината възнамерява да използва рамково споразумение за изкърпване на
уличната мрежа в следващите години
Община град Добрич възнамерява да използва рамково споразумение за изкърпване на
уличната мрежа в следващите години. Това съобщи кметът на Добрич Йордан Йорданов,
предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. „Още преди 5, даже 6 месеца, ние сме
стартирали процедура за избор на изпълнител за изкърпване на уличната мрежа. Ние имахме
три позиции. На този етап за две от позициите е избрана фирма, за третата позиция има избрана
друга фирма. Така или иначе процедурата е проведена, имаме избрани изпълнители за всички
позиции, но за една конкретна позиция, тя е номер едно, именно за изкърпване на уличната
мрежа, имаме подадена жалба в Комисия за защита на конкуренцията (КЗК). Това е
демократично право и всеки има такова право да го направи. Проблемът тук е, че жалбата спира
изпълнението. Когато за тази обществена поръчка е подадена жалба пред КЗК, ние сме длъжни
да я спрем и не можем да проведем крайно належащото изкърпване. Проведени са
многобройни разговори с юристи, нещата са обсъдени. Юни месец направихме едно аварийно
изкърпване. Когато имаме изключително голяма нужда от такова аварийно изкърпване, можем
да го възложим директно. Така правим и сега“, каза кметът.
Той допълни, че към днешна дата общината е възложила отново аварийно изкърпване с
надеждата, че КЗК ще излезе с решение на казуса, тъй като има повече от месец и половина
забавяне. „Разбираемо е наистина да има някакво забавяне, но когато говорим за сигурността
на един такъв град като Добрич и сигурността на гражданите, би следвало ние максимално
бързо, адекватно и най-вече приоритетно да започнем изкърпването на уличната мрежа. Да,

знаем къде са проблемите. Аз лично обикалям всеки ден. Знаем невралгичните места и там,
където има най-много дупки, от 24-ти август е започнало изкърпването по основните пътни
артерии. Надявам се докато го завършат да имаме крайно решение от КЗК. Знам, че не всеки
разбира самата ситуация. Но преди време бях споменал нещо много важно, което ще припомня
сега, а именно - да се направи едно рамково споразумение“, коментира кметът. Той поясни, че
ще бъде направено такова рамково споразумение от общината. Това означава - използване на
бюджета на общината, който е предвиден за следващите три години, за изкърпване на уличната
мрежа и пускане на поръчка за избор на изпълнител. Това рамково споразумение дава право на
общината до определената тригодишна сума, заделена от бюджета, да възложи изкърпване на
уличната мрежа. „Когато изберем изпълнител и сключим такова рамково споразумение, тогава
няма да има този буферен период, всяка година да се провежда поръчка единствено и само за
изкърпване на мрежата. Това означава, че няма да се усети това, което е към днешна дата.
Първо, няма да има забавяне в дейностите и второ, всички процедури – жалби и т.н., ще са
минали. Самият договор и споразумението ще бъдат за период от три години, което мисля е найудачният вариант“, заяви кметът Йордан Йорданов.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Кюстендил: Наблюдава се голям интерес за вземане под аренда общинска земя за създаване
на трайни насаждения
Наблюдава се голям интерес за вземане под аренда общинска земя за създаване на трайни
насаждения. Това каза на пресконференция председателят на Общински съвет – Кюстендил
Михаела Крумова, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. Тя посочи, че само за
предстоящото заседание на местния парламент са внесени шест докладни записки, отнасящи се
за изразено желание от страна на земеделски производители. Става въпрос за голям брой земи
в землищата на селата Полска Скакавица, Стенско, Драговищица и Ново село. Началната цена е
24 лв/дка., а срокът за ползване е 10 години. Близо 40 са земеделските земи общинска частна
собственост, които са поискани от земеделски стопани за аренда.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Данаил Йорданов – Суворово: Две читалища ще бъдат ремонтирани, 11 км пътища рехабилитирани и 5 км улици - преасфалтирани по общински проекти
Проектите, по които ще кандидатства община Суворово, са общо 5. Това заяви за Радио „Фокус”
– Варна Данаил Йорданов, председател на Общински съвет – Суворово. Той уточни, че две
читалища - в град Суворово и в с. Николаевка, ще бъдат обновени. Предвиждат се ремонт на
покривите, смяна на дограмата и ел. инсталациите, както и саниране. Стойността им е по 200 000
евро на сграда. „Другите три проекта обхващат дейности, предвидени като стратегически цели
за развитието на нашата община. Единият проект е за асфалтиране и е на стойност един милион
евро. По него ще асфалтираме около пет километра улици в град Суворово”, каза още Йорданов.
Той отбеляза, че вторият проект е на стойност от около три милиона евро и предвижда
рехабилитация на път с обща дължина около 11.5 километра. Председателят на общинския
съвет в Суворово каза, че става въпрос за пътищата: с. Дръндар – с. Николаевка – 2 970 метра и
Суворово – Дръндар 4 080 метра, както и за още един път, който е между селата Баново и
Калиманци, с обща дължина от над 4 630 метра. „Той съществува, но ако бъдат одобрени
проектите, ще бъде разширен”, уточни Йорданов и добави, че другият проект, който общинският
съвет е одобрил с пълно единодушие, се отнася за реконструкция на водопроводната мрежа в
селата Николаевка и Чернево. „Проектът, който визирам, е на стойност до три милиона евро.
Включва реконструкция на водопроводна мрежа в с. Чернево, чиято дължина е 228.5 метра и

реконструкция на водопроводна мрежа в с. Николаевка с дължина 10 577.2 метра. Впоследствие
предстои асфалтиране. Отделно гласувахме със средства на общината на стойност около 20 000
лева, до почистим едно дере и да обновим пазара на гр. Суворово”, допълни Данаил Йорадано
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Шумен: Ново улично осветление е поставено на централни места в село Тодор Икономово,
община Каолиново
Ново улично осветление е поставено на централни места в село Тодор Икономово, това каза
пред Радио „Фокус” - Шумен Шинаси Исмаил, кмет на селото, което е в състава на община
Каолиново. По думите му, чрез новото осветление ще се реализира и качествена картина от
поставените преди няколко месеца камери за видеонаблюдение и контрол на влизащи и
излизащи превозни средства по главните пътища на селото. „С камерите се осъществява
денонощно видеонаблюдение, като по този начин се цели осигуряване опазването на
обществения ред и сигурност, както и предотвратяване на противообществени и криминални
прояви на територията на Село Тодор Икономово“, поясни кметът на населеното място и добави,
че благодарение на това засега няма информация за посегателства над чужда собственост. “В
Тодор Икономово живеят над 2 500 души по постоянна регистрация и е важно те да се чувстват
спокойни“, добави още Шинаси Исмаил.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Инициативен комитет внесе подписка за чиста природа в Общинския съвет в Трън
Инициативният комитет за запазване на община Трън като екологически чист регион внесе
подписка в местния Общински съвет /ОбС/, съобщи секретарят на Инициативния комитет
Румяна Боянова.
С подписката жителите на община Трън се обявяват против инвестиционното намерение на
"Евромакс сървисиз" ЕООД за добив и преработка на златно-сребърни руди на територията на
общината. Местните хора се опасяват, че рудодобивът може да окаже значително негативно
въздействие върху природната среда, здравето на хората и културно-историческото наследство
в района и настояват кметът и ОбС да предприемат всички необходими законови мерки за
запазване на община Трън като екологически чист регион. Инвестиционното намерение, което
разбуни духовете, предвижда 35-годишна концесия за добив и преработка на руда в два големи
района на общината - зона "Север", която е под връх Руй, и зона "Юг", която е над селата Ерул,
Глоговица, Велиново и Милкьовци. Теренът е с обща площ над 20 кв. км.
Изпълнили сме законовото изискване и сме събрали достатъчно подписи, за да бъде подписката
легитимна. 691 от подписалите се са с адресна регистрация в община Трън, каза Боянова и
допълни, че подписката е подкрепена и от още около 100 души, които имат вили и други имоти
в общината, но не са регистрирани по постоянен или настоящ адрес тук.
Подписката ще бъде изпратена в служба ГРАО, за да бъде направена служебна проверка, и ако
подписите са валидни, ще бъде внесена за обсъждане на сесия, заяви председателят на ОбС
Веселина Шишкова
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Кюстендил: Наредбата за автомобилното движение в града ще бъде допълнена в частта й за
създадената „Синя зона”

Наредбата за автомобилното движение в града ще бъде допълнена в частта й за създадената
„Синя зона”. Това съобщи на пресконференция председателят на Общинския съвет в Кюстендил
Михаела Крумова, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. Допълването ще стане по
време на насроченото за 31 август заседание на местния парламент. Предвижда се обявяването
на 33 места за паркиране, които се включват в „Синя зона”. Те са разположени на улица „Райна
Цанева”. Съветниците ще разгледат и изцяло новата наредба, касаеща приемът, преместването
и отписването на деца в общинските детски градини. Във финансовата част на заседанието са
предвидени няколко докладни записки, касаещи информация за изпълнението на бюджета и
сметките за средства от Европейския съюз, както и данни за състоянието на общинския дълг за
първото полугодие на 2016 година. Предвидени са промяна в бюджета на Община Кюстендил,
както и промяна в бюджетната прогноза за периода до 2019 година. Включени са и даване на
съгласия за отпускане на временни безлихвени заеми от сметката за средствата от Европейския
съюз, необходими за реализирането на проекти.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Община Благоевград има проект за обновяване на сградите на полицията
Община Благоевград внесе нов проект в Междинното звено за одобрение - "Въвеждане на
мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора с увреждания и цялостно
обновяване на фасадите на сгради на ОД МВР и Първо РПУ". Той е част от Интегрирания план за
градско възстановяване и развитие и одобрената инвестиционна програма на общината.
Финансира се по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г., съобщиха днес от пресцентъра на
кметството. Ще се въведат мерки за енергийна ефективност в административните сгради на ОД
МВР и Първо РПУ, както и осигуряване на достъп до сградите на хора с увреждания. За целта е
подписано партньорско споразумение между Община Благоевград и ОД на МВР. С
осъществяването на проекта ще се повиши енергийната ефективност и ще се редуцира
енергопотреблението в постройките. Обновеният сграден фонд ще бъде в съответствие с
изискванията на националното и европейското законодателство за високо ниво на енергийна
ефективност, като се осигурят по-добри условия на работа на служителите и достъп на хора в
неравностойно положение. Стойността на проекта е 1 645 987,00 лв., а срокът за изпълнение на
заложените дейности е 12 месеца.
До този момент община Благоевград е подала проектни предложения за "Въвеждане на мерки
за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение в
сградата на Регионална служба "Пожарна безопасност и защита на населението - Благоевград",
"Изграждане на социални жилища в IV микрорайон", "Обновяване на многофамилни жилищни
сгради в Община Благоевград" и "Благоустрояване на градската среда". Общата им стойност
възлиза на 28 392 659,89 лв., която е над 50 сто от общата сума на безвъзмездната финансова
помощ за общината по процедурата - 44 056 536,93 лв.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Премахнато е сметище в центъра на Шумен
Премахнато е сметището в района около недостроения търговски дом в центъра на Шумен.
Разчистената площ е един декар. Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.
Инспектори от общината и работници от местното предприятие по чистотата са изнесли с пет
камиона отпадъци, от които 12 тона строителни и пет тона - смесени битови отпадъци.

Мястото не е било основно почиствано откакто е започнало строителството на сградата за
търговски дом. Районът се е превърнал в обиталище на бездомници, които са събирали всякаква
изхвърлена покъщнина. Там са били изхвърлени и голямо количество строителни отпадъци,
припомнят от пресцентъра на общината.
От там допълват, че по-рано днес общински служители са организирали и почистването на
растителни и строителни отпадъци и от улиците "Петра" и "Септемврийско въстание"в града.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Въвеждат се строги мерки за паркиране в района на туристически обекти в Асеновград
С промяна в наредбата за безопасност на движението община Асеновград въвежда строги мерки
срещу безобразното паркиране в района на туристически обекти, исторически места и спортни
обекти извън зоните за паркинг. Това съобщиха от администрацията на общинския съвет, където
е депозирано предложението.
С промяната се забранява паркирането на автомобили дори и за кратко и на таксиметрови
стоянки. Преотстъпване на място от служебен абонамент на паркинг може да стане единствено
с показване на писмено съгласие от ползвателя. Общинските паркинги продължават да отчитат
слаб приход от такси, една от причините е, че част от шофьорите се "изхитрявали" и спирали на
платени места или стоянки за таксита.
До края на септември трябва да бъдат монтирани и предупредителни табели за места, където
паркираните автомобили са застрашени от вдигане с паяк. Проектът за изменения на наредбата
е огласен на сайта на община Асеновград за обсъждане и предложения.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Живко Стаменов, кметски наместник на село Тросково, община Симитли: В момента работим
усилено по рехабилитацията на църквата „Св. Петка“ в селото
В момента работим усилено по рехабилитацията на църквата „Св. Петка“ в село Тросково. Това
каза за Радио „Фокус“ - Пирин Живко Стаменов, кметски наместник на Брестово, Тросково и
Сухострел, Община Симитли. По думите му дейностите, които извършват, включват укрепване
на купола с ламарини, като се надяват да приключат до празника на Света Петка, който се чества
на 14 октомври. Стаменов обясни, че по традиция на този ден в селото се провежда събор в
района на храма, чието възстановяване е започнало преди години. „Правим подобрения и около
храма в село Брестово, където караме материали – маси, пейки, столове, за празника на Свети
Архангел Михайл на 8 ноември. Ще прекараме и питейна вода към църквата, ще направим
чешма“, каза още кметският наместник. Живко Стаменов добави, че правят всичко възможно,
съвместно с Община Симитли, за да облагородят както двата храма, така и територията около
тях.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Враца: Започна санирането на втори блок в града по Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради
Започнаха строителните дейности и на втори блок във Враца, който ще бъде саниран по
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Това
съобщиоха от пресцентъра на Община Враца. Блокът се намира на ул. „Любен Каравелов“ №1 и
е с разгъната застроена площ от 1 792, 86 м2. Самостоятелните обекти в сградата са 19, а

обитателите 43. Изпълнител на строително – монтажните работи са възложени на „Иванов - 53“
ЕООД, чиято фирма спечели обществената поръчка.
Срокът за изпълнение на жилищната сграда е 85 календарни дни, а стойността на договора е 229
208, 81 лв. с включено ДДС (191 007, 34 без ДДС). При стартирането на строителните дейности,
на ул. „Любен Каравелов“ №1 присъстваха консултантът на Община Враца по Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Антоанета Робева,
управителят на фирмата изпълнител Иван Иванов, както и живеещи в кооперацията. Община
Враца припомня, че първият блок, с който бе открито санирането в града бе на ул. „Иванка
Ботева“ № 9.
До момента във Враца има 72 броя регистрирани сдружения на собствениците и се обработват
документите на още 3 сдружения на собствениците. За 2016 г. между Община Враца и
Сдружения на собствениците има сключени 25 договора (1440 бр. самостоятелни обекти).
Извършва се обработването на документите на 10 – 15 броя Сдружения на собствениците за
подписване на договори с Община Враца.
Днес (24. 08. 2016 г.), от 14:00 часа ще бъдат отворени ценовите оферти по 4 – те обособени
позиции - ж. к. „Младост”, бл. 1; ж. к. „Сениче”, бл. 54; ул. „Братя Миладинови“ № 10 и бул.
„Втори юни” № 70”. Комисията ще оцени ценовите предложения на всички участници и ще
излезе с решение за избор по 4 – те обособени позиции. След изтичане на срока за обжалване
(10 дни), ако няма постъпили жалби ще бъдат сключени договорите с избраните изпълнители и
ще се даде старт на строителните дейности на обектите.
На 30. 08. 2016 г., в 14:00 часа предстои отваряне на всички постъпили оферти за 6 – те блока на
инженеринг.
Гражданите могат да получат необходимите документи за кандидатстване в стая № 34 в сградата
на общината.
Телефон за контакти:
- Антоанета Робева 0887 900359 – стая № 34
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Марин Захариев, зам.-кмет на Смолян: Плувният басейн в града е напълно готов, има вече и
акт 15
Плувният басейн в Смолян е напълно готов, има вече и акт 15. Това каза за Радио „Фокус” –
Смолян зам.-кметът на Община Смолян Марин Захариев. По думите му до седмица се очаква да
мине комисия, която да направи приемателен протокол и до края на месец август или най-късно
в първите дни на септември басейнът ще заработи.
„Басейнът е изграден със средства на държавата, извън оперативните програми. С обосновки и
неколкократни писма получихме финансиране от Министерството на финансите”, припомни
Захариев. Той добави, че съоръжението е съобразено с европейските стандарти и изискванията
на Международната федерация по плувни спортове. Така базата в Смолян ще даде възможност
за провеждане на различни състезания и турнири.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Заафер Койнаров, кмет на село Лъжница: Над 90% от пътищата в селото са асфалтирани

Над 90% от пътищата в селото са асфалтирани. Това каза за Радио ‘‘Фокус’’ - Пирин Заафер
Койнаров, кмет на село Лъжница, община Гоце Делчев. По думите му това е станало факт още
при управлението на предишния кмет на селото. „Водопроводът е на 100% прокаран по всички
улици. От канализацията са изградени може би само 200 метра. Това е по-малко от 5%, но мисля,
че в най-кратък срок ще бъде поставена канализация и в тези участъци, в които е нужно да се
постави, тъй като там има улица, но все още не са изградени къщите и самите парцели стоят още
пусти. Това е другият ни голям проблем - че ще има нов регулационен план, тъй като имаме
желание хората да си купуват парцели, за да могат да си строят къщи, защото в момента в една
къща живеят по 2-3 семейства“, добави той. Койнаров посочи, че ще кандидатстват и по проект
за корекция на реката. По думите му, реката не е особено пълноводна, като дори през лятото
пресъхва, когато има период на дълго засушаване, но има и случаи, когато реката започва да
прелива в тясната си част при по-проливни дъждове, а все пак трябва да се има предвид, че тя
минава през селото. Кметът на село Лъжница добави още, че може да се похвали с това, че
престъпността в населеното място е сведена до минимум, като понякога се срещат само някакви
дребни кражби, но няма нищо по-сериозно.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Кюстендил: Повече от 45 сдружения са подали заявление за финансиране на проекти по
енергийна ефективност в Дупница
Повече от 45 сдружения са подали заявление за финансиране на проекти по енергийна
ефективност в Дупница. Това каза пред Радио „Фокус” – Кюстендил зам.-кметът на Община
Дупница Красимир Георгиев. Той посочи, че заявленията са събрани за финансиране на мерки
за енергийна ефективност от оперативната програма „Региони в растеж”. За общината са
отпуснати около 2 млн. лева, които ще бъдат изразходвани за такива дейности. „Съвсем скоро
приключва проверката относно допустимостта на блоковете по тази програма, след което ще
бъдат обявени резултатите”, каза Красимир Георгиев. Той посочи, че тези, които остават ще
могат да кандидатстват за финансиране по Национална програма за енергийна ефективност.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Кюстендил: Общинската избирателна комисия в Невестино е започнала подготовка за
предстоящия на 2 октомври частичен избор за кмет на село Лиляч
Общинската избирателна комисия в Невестино е започнала подготовка за предстоящия на 2
октомври частичен избор за кмет на село Лиляч. Това каза пред Радио „Фокус” –
Кюстендилпредседателят на комисията – Мая Арсова. Тя посочи, че първото заседание е
проведено на 22 август. „Вече взехме няколко решения, които са организационни и са свързани
с работно време, даване на дежурства, място за обявяване на самите решения и други, предстои
до края на тази седмица да се съберем отново на заседание”, каза Мая Арсова. Тя допълни, че
до 1 септември е срокът за подаване на заявления за регистрация на партии, коалиции и
инициативни комитети, желаещи да се включат в предстоящия местен вот в село Лиляч. Към
момента няма подадени заявления. До частичния избор се стигна след прекратените
правомощия на избрания миналата година кмет – Михал Михалков, което стана поради
посочени от него лични причини.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Йорданка Ананиева, зам.-кмет на Община Бургас: Продължава ремонтът в 4 учебни
заведения в града

Продължава ремонтът в четири учебни заведения в град Бургас. Това каза пред Радио „Фокус” –
Бургас заместник-кметът по образование и култура към Община Бургас Йорданка Ананиева. Тя
отбеляза, че са няколко големите проекти, по които Общината работи и които са свързани с
подобряването на образователната инфраструктура. Една част от тези проекти са по ОП „Региони
в растеж 2014-2020”, където са включени 4 обекти. „Това са дворът на СОУ „Св.св. Кирил и
Методий”, дворът на ОУ „Елин Пелин”, новият корпус на Детска градина „Чайка” в комплекс
„Меден рудник” и реконструкцията на бившия Дом за деца, лишени от родителски грижи
„Александър Георгиев-Коджакафалията””, обясни зам.-ресорният кмет. Ананиева изрази
надежда, че ремонтните дейности по училищните дворове ще приключат до месец септември,
за да могат учениците да ги ползват в часовете по физкултура.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Заафер Койнаров, кмет на село Лъжница: Приоритетният проблем, който трябва да се реши в
селото е изграждането на ново детско заведение
Приоритетният проблем, който трябва да се реши в селото е изграждането на ново детско
заведение. Това каза за Радио ‘‘Фокус’’ - Пирин Заафер Койнаров, кмет на село Лъжница, община
Гоце Делчев. Той допълни, че в селото никога не е имало детско учебно заведение. „През първия
ми мандат, който беше 2011 година, изготвихме проект за детска градина заедно с кмета на
община Гоце Делчев – Владимир Москов, и преди няколко месеца се осигури финансиране. До
1 месец трябва да мине търга за изпълнение и след това трябва да започне изграждането на
детската градина“, прибави Койнаров. Той посочи, че основният му мотив за изграждането на
детска градина в селото е, че може би село Лъжница е единственото село в цяла Благоевградска
област, в което има добър естествен прираст. По думите му е много важно този проблем да бъде
решен, тъй като в селото има много млади майки, които искат да работят, а нямат тази
възможност, защото няма кой да се грижи за децата им. Койнаров добави още, че от известно
време около 50 деца се извозват с автобуси ежедневно до детската градина в село Корница.

АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Видин: Кметът Огнян Ценков ще даде пресконференция
От 13.00 ч., в залата на 6 ет. кметът на Община Видин Огнян Ценков ще даде пресконференция
по актуални теми.Това съобщиха от пресцентъра на Общината.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Марин Захариев, зам.-кмет: Община Смолян работи активно и по проекти, които са извън
оперативните програми
Община Смолян работи активно и по проекти, които са извън оперативните програми. Това каза
за Радио „Фокус” – Смолян зам.-кметът на община Смолян Марин Захариев. „Опитваме се да
бъде активни по всички програми. В момента основното нещо, за което чакаме резултат,
участваме по 5 проекта, това е по програмата „България-Гърция” и до няколко седмици трябва
да получим резултат документално и оттам насетне се надяваме да бъдем одобрени по точки”,
отбеляза зам.-кметът . По думите му основният фокус по тази програма ще е да се направи
ремонт на Исторически музей – Смолян, интерактивни изложби, закупуване на 3D принтер и др.
По същата програма в смолянското село Могилица предстои да се направи алея, както и ремонт
на читалището. Това са неща, които ще допринесат още за развитието на туризма в селото",

обясни още зам.-кметът Захариев. Общинска администрация работи и по Национален
доверителен екофонд. Това е фонд, който се издържа основно от продажба на въглеродни
емисии и дейности, свързани с екологията, като там има проект за саниране на две детски
градини в общината. „Имаме проект и по Норвежката програма и предстои да внесем нов до 9
септември, като сме поканени като част от един бенефициентите които имат проект”, каза още
Захарев и добави, че проектът там е отоплителни инсталации в ОУ „д-р Асен Златаров” – Смолян
и на ОДЗ „Родопчанче”. Зам.-кметът уточни, че предстои в няколко детски градини в Смолян да
се изградят соларни системи, като ще се включи и енергиен мениджмънт, който ще направи
управлението на котлите по-вариетивно, а това ще доведе до спестяване на гориво. „Има и още
доста малки проекти, но опитваме по всички линии и възможности да дофинансираме, защото
Общината, макар и в подобрено финансово състояние, няма възможност да влага сериозни
средства в инфраструктурата”, посочи зам.-кметът Марин Захариев.
БТА
Общинският съвет в Кюстендил ще гласува две кандидатури за обществен посредник
Кандидатурите и на двамата желаещи да станат обществен посредник в Кюстендил са допуснати
до гласуване от общински съвет. Това съобщи председателят му Михаела Крумова.
След проведеното публично събеседване с кандидатите - Васил Иванов и Любомир Иванов,
временната комисия по номинациите е изготвила доклад до общинския съвет, в който е
посочено, че и двете кандидатури са допуснати за гласуване от съветниците.
На предстоящото заседание, насрочено за 31 август, ще бъде извършено тайно гласуване. За
избора на обмудсман е необходимо одобрението на поне 26 общински съветници, защото по
правилник изборът е с квалифицирано мнозинство. В случай че при първото гласуване не бъде
избран кандидат, ще се организира и второ. Ако и при него никой от двамата кандидати не бъде
избран - процедурата ще започне от начало, обясни Крумова.
БТА
Санирането на 11 блока във Враца трябва да завърши до края на годината
Дейностите по подписаните договори за саниране на 11 блока във Враца трябва да завършат до
края на годината с подкрепата на Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилища. Това съобщи Антоанета Робева, координатор на община Враца по
програмата.
Днес започнаха строително-ремонтните дейности по въвеждането на мерки за енергийна
ефективност на втори блок в града. Общата стойност на проекта е почти 230 хиляди лева. Блокът
с 19 апартамента трябва да бъде обновен за 85 работни дни от избраната фирма-изпълнител.
Антоанета Робева посочи, че още 25 договора между Общината и сдружения на собственици са
изпратени и се очаква одобрение от Българската банка за развитие. Подготвят се още 15
договора, допълни тя. Днес се състоя търгът за избор на изпълнител на санирането на четири
многофамилни жилищни сгради, а на 30 август ще се състои друг търг - за инженеринг по
енергийното обновяване на шест блока в града.
По данни на Община Враца регистрираните сдружения на собственици в многофамилни жилища
са 75. Интересът към националната програма в града се е повишил, след като екип на
Общинската администрация започна кампания от "врата на врата" сред собствениците, посочи
общинският координатор по програмата. В момента се работи по втория етап на националната

програма, по който се допуска кандидатстването на сдружения на собственици в блокове с от
шест до 36 жилища. Община Враца има готовност да отговори на всеки интерес и е подготвила
необходимите документи, за да улесни желаещите да се включат в програмата.
БТА
В Каварна приходите от туристическия данък бележат ръст 25 на сто
Тазгодишният туристически сезон в Каварна е изключително успешен, като приходите от
туристическия данък вече са с 25 на сто повече в сравнение с постъпленията от миналото лято,
съобщи кметът на крайморската община Нина Ставрева. Кметът добави, че почивните бази,
които са изцяло заети, през сезона са посрещали летовници от Русия, Румъния, Полша, Чехия,
Словакия, Швеция и, разбира се, много български туристи.
Ставрева коментира, че Централният плаж в Каварна през това лято се е превърнал в
привлекателно място за туристите. Общината и концесионерът на пясъчната ивица са успели да
облагородят района. Плажът, до който години наред въобще не достигаше вода, сега има
изграден водопровод и канализация, разполага с душове. Има санитарни възли, чадъри,
шезлонги, спасители се грижат за сигурността на летовниците, каза Нина Ставрева.
БТА
В община Левски се търсят специалисти
В община Левски се търсят специалисти за работа в екип, съобщиха от Общинската
администрация.
Обявено е набирането на сътрудници на фирма, която работи в община Левски. Ще бъдат
избрани социален работник, педагог, възпитатели и медицинска сестра. С предимство при
кандидатстването ще се ползват специалистите, които вече имат опит при работа с деца и хора
в неравностойно положение, се посочва в съобщението.
Желаещите могат да изпратят документите си и по електронен път до 6 септември до 23.00 часа.
БТА
Община Плевен има 10,7 милиона лева данъчни приходи за полугодието
Община Плевен има 10,792 милиона лева данъчни приходи за полугодието при годишен план
от 14,210 милиона лева. Това показва отчетът за изпълнението на бюджета на Общината, който
ще бъде обсъден утре на заседание на Общинския съвет, съобщи общинският пресцентър.
Според документа основните постъпления са от данък върху недвижимите имоти - 5,812
милиона лева, следван от приходите от данък върху превозните средства - 2,587 милиона лева.
При неданъчните приходи e отчетено изпълнение от 49,02 на сто. В общинската хазна на Плевен
за изминалите шест месеца са постъпили 7,915 милиона лева в това направление. Основните
постъпления са от общински такси. С най-голям дял е "такса битови отпадъци".
От извършените разходи най-голям дял - 34,248 милиона лева, е приоритетното осигуряване на
средства за заплати, осигурителни плащания, издръжка на образователните, здравни и
социални заведения.

Общинският дълг към 30 юни, 2016 година, е бил в размер на 5,596 милиона лева. За
обслужването му няма просрочени плащания към финансовите институции, се посочва в отчета,
внесен от кмета Георг Спартански за обсъждане от общинските съветници.
Заседанието е утре от 9.00 ч. в зала "Гена Димитрова".
БТА
Трима са кандидатите за кмет на село Веселиново на извънредните избори на 2 октомври
Трима са кандидатите за кмет на село Веселиново, община Тунджа, на извънредните избори,
които ще се състоят на 2 октомври. Те са издигнати от три парламентарно представени партии ГЕРБ, БСП И ДПС. Това съобщиха от Общинската избирателна комисия.
Днес в общината започват консултациите за определяне на състава на секционната избирателна
комисия
/СИК/,
която
ще
се
състои
от
девет
члена.
До извънредния избор се стигна след обжалване от един от кандидатите за кмет на решението
на общинската избирателна комисия, с което бяха обявени резултатите от втория тур на
местните избори. Жалбата бе разгледана от Ямболския административен съд, а след това и от
състав на Върховния административен съд.
БТА
Предприемчивостта на местните нарежда Троян сред общините с най-ниска безработица в
страната
Предприемчивостта на местния бизнес и почтеността и отговорността на общинската
администрация нареждат Троян сред общините в страната с най-ниска безработица, като за юни
е 5,4 на сто, заяви в интервю за БТА кметът на планинската община Донка Михайлова.
Развитието на Троян се базира на три стълба - близостта на планината, традициите и занаятите,
както и предприемчивостта, с която е известен троянецът, каза Донка Михайлова. Тя отбеляза,
че основните предизвикателства са нивата на заплащане и работните места за
висококвалифицирани специалисти и за тези с най-ниска квалификация.
Кметът на Троян допълни, че общинската администрация се стреми да подпомага бизнеса и
развитието на икономиката с редица действия. Създаден е консултативен съвет на бизнеса, в
който участват предприемачи от общината. Приети са и наредба и програма за насърчаване на
инвестициите. В момента екипът на Михайлова работи по електронен портал с информация за
местния бизнес.
"Въвеждаме новости в обслужването на бизнеса, преференции като по-бързо и удобно
административно обслужване, както и различни стимули. С приоритет развиваме
инфраструктурата, обслужваща производителите. Предлагаме преференциални финансови
условия в случаите, в които се разкриват работни места. Данъците в общината са устойчиви.
Участваме в различни програми за осигуряване на временна заетост на търсещите работа", каза
още кметът на Троян.
БТА
Стимулираме младите хора да остават в община Ружинци и да бъдат полезни за региона,
заяви кметът Александър Александров

Целта ни е да стимулираме младите хора да остават в община Ружинци и да бъдат полезни за
укрепването и икономическата стабилност на Видинския регион, заяви в интервю за БТА
Александър Александров, кмет на община Ружинци.

Следва цялото интервю:

Въпрос: Г-н Александров, разкажете какви социални проекти и инициативи се реализират в
община Ружинци?
Отговор: Първостепенната ни задача е повишаването на социалния статус на гражданите на
общината в две направления - борба с безработицата и облекчаване на живота на хората.
Проблемът с безработицата е много сериозен - при нас този показател е от най-високите в
страната - 1000 са регистрираните безработни, което представлява над 70 процента от
трудоспособното население.
В общината сме осигурили работа на 47 души, назначени по младежката програма, имаме
няколко човека, назначени към реалния сектор, имаме и по един назначен към читалището в
Дреновец и училището в Ружинци, още трима са назначени по друг проект към Бюрото по труда.
През есента очакваме дали ще има възможност Община Ружинци да кандидатства като
работодател по отделни програми. Надяваме се да бъдат отпуснати повече бройки - все пак
зимата наближава, а това е най-трудният за населението сезон за преживяване.
Поради голямата безработица и наближаващата зима общината за първи път от години ще
осигури топъл обяд за социално слаби хора, ще осигури отопление и ще предостави различни
помощи на своите жители, които са в неравностойно положение.
От днес започва програмата "Топъл обяд" по линия на Министерство на труда и социалните
грижи - като общо потребителите на тази услуга ще са 258 души, по 80 души в селата Бело поле
и Дреновец и 98 души в село Ружинци. Това са лица, които не получават ваучери за отопление и
са най-уязвимата социална група. Проектът ще продължи до 20 януари, а ако резултатът е добър,
и очаквам, че това ще е така, ще се борим, ще кандидатстваме, за да разширяваме обхвата на
програмата и в останалите населени места. Трудността идва от това, че нямаме места за
разливане на храна, които покриват санитарните изисквания на контролните органи, затова на
първо време ще ползваме базата на Дома за стари хора в Дреновец и на училищата в Ружинци
и в Бяло поле.
Общината спечели и проект към Министерството на труда и социалните грижи за цялостно
обзавеждане на социалната трапезария и подмяна на оборудването. Надявам се до края на
месеца да получим и тези средства, за да закупим новата техника и да се опитаме да развием и
социалния патронаж. Така ще можем да бъдем още по-полезни на хората - ако не сме в
състояние да предоставим работа на всички, то поне да предоставим храна през зимата на
хората в тежко социално положение.
В сферата на социалните грижи в общината се изпълнява и програмата за социални асистенти.
По нея ще бъдат назначени 15 социални асистенти, които ще се грижат за 15 деца с увреждания,
20 лични асистенти ще обгрижват 20 лица с увреждания, а 20 домашни помощници ще оказват
подкрепа на 40 потребители, така че 55 души ще се грижат за 75 потребители. На 9 август
приключи приемът на заявления от лица, желаещи да бъдат лични и социални асистенти или

домашни помощници. След като прегледа всички заявления, комисия ще излезе с
проектопредложение до кмета и те със заповед ще бъдат назначени за асистенти и домашни
помощници.
По този проект е предвидено и създаване на център за почасово предоставяне на социални
услуги - макар че процедурите по ремонтните дейности се бавят, с решение на Общинския съвет
още преди няколко месеца бяха предоставени помещения в бившата болница в Ружинци, които,
след като бъдат ремонтирани, ще се използват за целите на този център. Там, лекар,
рехабилитатор, психолог и друг специализиран персонал ще предлагат почасово социални
услуги според нуждите на потребителите.
Надявам се, че хората ще останат доволни от това, което се прави за тях. А ние и занапред няма
да спираме да търсим нови възможности да подобряваме социалния живот на населението.

Въпрос: Споменахте програмата, по която на работа са назначени безработни младежи. Това,
обаче, не е единствената подкрепа за младите, която оказвате - визирам помощта за студенти и
млади хора, желаещи да следват в университет.
Отговор: Практика, която въведох, е стажуването на студенти в общинската администрация.
Имахме разговор с ректора на Стопанската академия в Свищов - разбрахме се, че от Общината
ще подадем ръка на младите хора от Ружинци, които се обучават в този университет, за да не се
чудят тези студенти къде да изкарат своите стажове, а и да не пръскат пари, тъй като стажуването
някъде другаде е свързано с доста разходи. В момента на стаж в общината е едно момче. Мисля,
че студентите има какво да научат, работейки в общинската администрация на Ружинци.
Надявам се и през следващите години да имаме възможност да помогнем на още младежи за
тяхното кариерно развитие.
Общинската администрация поде кампания за популяризиране на Обучителния център на
Русенския университет във Видин, като с решение на Общинския съвет ще бъдат предоставени
стипендии на млади хора от общината, записали се да се обучават в този център. Към момента
8 са младежите, които са се възползвали от тази възможност и на които ние ще предоставим
средства в размер на семестриалните такси по избраните специалности.
Моята, а и на цялата общинска администрация, цел е посредством тази инициатива да
стимулираме младите хора да остават тук и да бъдат полезни за укрепването и икономическата
стабилност на Видинския регион. Русенският университет е висше учебно заведение с
техническа насоченост, а ние сме земеделски район и би било добре да обучим специалисти,
които ще са ни от полза - както за земеделските производители, така и за региона като цяло, тъй
като ще се създадат условия за развитие на нови дейности, земеделски и животновъдни, чието
стартиране зависи от наличието на съответните експерти и специалисти.
В тази връзка имаме идея - да направим зеленчукова борса или някаква производствена база за
консервиране на зеленчуци и плодове, произвеждани в региона. Разбира се, това засега са само
идеи, но за да е възможно тези планове да бъдат осъществени в някакъв бъдещ момент, е
необходимо на първо място да разполагаме с подготвени кадри. Някои може би се сърдят,
негодуват, че не даваме средства на всички студенти - все пак обаче нека да постъпим
патриотично и да подкрепим нашия край, като обърнем внимание на младите, които ще се учат
на територията на Видинска област. Идеята ни е младите хора да завършат висше образование

тук, след което да създадат семейства тук, да живеят тук, така че да ги има училищата, да ги има
детските градини - да ги има селата.
Затова, освен че подпомагаме с каквото можем младите хора, се грижим и за културата и спорта.
Обръщам голямо внимание на читалищата и подкрепям всичките им мероприятия и
инициативи. Спортът също е един от начините да задържаме младите хора, един от начините да
ги възпитаваме в дух на колективизъм, отговорност, себеотдаване. Работим активно в сферата
на спорта - регистрирахме мъжки футболен отбор, имаме и няколко детски отбора. Разполагаме
с два модерни стадиона, отлична база да развиваме широка спортна дейност и ние го правим.
Сега се провежда турнирът Ружинско лято и с всяка следваща футболна среща публиката се
увеличава. Искаме да осигурим развлечения за хората, за да им дадем възможност поне за
малко да се откъснат от тежкото си ежедневие.

Въпрос: Предстои отварянето на прием по една от мерките на Програмата за развитие на
селските райони. Община Ружинци ще кандидатства ли със свои проекти?
Отговор: Вече сме към края на подготовката на нашите проектни предложения - септември вече
наближава и в рамките на едномесечния "прозорец" за кандидатстване ще заведем три големи
и много сериозни инфраструктурни проекти. Първият проект е за реконструкция на пътя от Черно
поле до Е79 - един участък от около 7 км, който в момента е лунен пейзаж. И затова сега хората,
за да отидат в Черно поле, минават през Смирненски и Брусарци, натам отиват и част от
учениците, които, заради лошия път, предпочитат да учат в Брусарци.
Проектът е за около 6 млн. лв. - максималната сума, за която е допустимо да се кандидатства.
Има и други проблемни пътни участъци в община Ружинци, но този път, по който всеки ден
минава автобус с около 20 ученици, не може да се прави на парчета - трябва да бъде ремонтиран
открай-докрай.
Вторият ни проект е за водоснабдяване - водоснабдяването в двете големи села - Ружинци и
Бело поле е проблемно. Все още се използват старите етернитови тръби, случват се чести аварии,
налагащи разкопаване на улиците, които след това трудно се възстановяват. Затова с
проектантите сме заложили да подменим общо около 20 км ВиК мрежа в двете населени места,
като по-голямата част ще бъде в Ружинци, което е по-голямото село - основно планираме да
подменим тръбите по главния път през селото, така че впоследствие да можем да асфалтираме
и него. Проектът е за 2 млн. евро - максимално допустимата сума за ВиК проекти.
Третият проект, който е на стойност около 1 млн. евро, е за основен ремонт на сградата на
бившата болница в Ружинци - там в момента сме настанили Бюрото по труда, Общинската
служба "Земеделие", лекарите, зъболекарите и трите стаи на новия социален център също са
там, искаме там да настаним и служителите на социални грижи.
Целта ни е всички социални услуги да бъдат концентрирани в този нов социален център, като за
да стане това, е необходимо сградата да бъде основно ремонтирана. Към същия този проект ще
бъде включен и ремонт на училището в Ружинци. Това е най-голямото училище на територията
на общината като численост на учениците, сградата е стара, искаме да й направим изолация, да
сменим осветлението, ВиК-системата, да изградим вътрешни тоалетни на трите етажа. Заложили
сме и изграждане на физкултурен салон, с какъвто в момента училището не разполага. Не е
нормално в 21 век децата да нямат физкултурен салон, където през зимата да спортуват -

впрочем, именно затова ще извършим ремонт на физкултурния салон на училището в Бело поле,
така че учениците там също да имат условия за физкултура и спорт.
Това са проектите, с които ще кандидатстваме на първия етап на новия програмен период.
Разбира се, имаме разработени и други проекти, но на този етап имаме право да подадем само
три проекта в сферата на пътната инфраструктура, на ВиК и на социалната инфраструктура.
Имаме готовност и за ремонтиране на читалищата, само да бъде отворен прием - имаме
решение на Общинския съвет, че са приоритет читалищата: става въпрос за основен ремонт на
читалището и киносалона в Дреновец, основен ремонт на читалището в с. Черно поле, на
читалището в с. Ружинци, и ремонт и обзавеждане на читалището в Гюргич.
Предстои ни много работа. Амбициите ми са много големи и вярвам, че в края на мандата ще се
поздравим със сериозни успехи.
ТОPNOVINI.BG
Площадката със слончето в Борисовата градина ще е готова до седмица
В началото на следващата седмица площадката със слончето в Борисовата градина отново ще
става за игра. Ремонтът на любимото на поколения деца място ще приключи до дни. Столичният
кмет Йорданка Фандъкова направи последна инспекци на площадката.
Реставратори от Музея на София са помогнали слонът и костенурката да запазят автентичния си
вид. Пластиките са паметници на културата.
Алейната мрежа от около 20 декара също е съгласувана с Института по паметниците на
културата, стана ясно още от думите на Фандъкова.
"Запазени и обновени ще бъдат всички зелени площи както в Борисовата градина, така и в още
30 изграждащи се в момента детски площадки на територията на столицата", каза още
кметицата.
Тя изрази надежда, че в средата на октомври окончателно ще приключи четвъртият етап от
реконструкцията на Борисовата градина, за да могат хората спокойно да се разхождат по алеите.
Около 1,6 млн. лв. струват общо двата проекта - детската площадка и алейната система с
възстановяване на поливните системи. Като цяло до момента над 3,5 млн. лв. са инвестирани в
Борисовата градина за първите три етапа, припомни Фандъкова.
"Въпросът със собствеността в Борисовата градина е труден и сложен, там ще се работи случай
по случай, но категорично няма да позволим да се реализират каквито и да било намерения,
имали навремето собствениците, придобили собствеността си по странен начин", коментира
Фандъкова в отговор на въпрос за бъдещето на другите емблематични обекти в Борисовата
градина.
Тя заяви още, че са приключили процедурите за изграждане на осветлението в Южния парк втора част и се избира изпълнител за първия етап от реконструкцията на последния от големите
в София - Западен парк, който също ще започне с осветлението.
ТОPNOVINI.BG
Общинските стрелци на Стара Загора завоюваха трето място
За втора поредна година представителният отбор по стрелба на община Стара Загора завоюва
трето място на пистолетен турнир.

По повод празника на Втора механизирана бригада - 1 септември, на учебен център „Люляк“ се
проведе открит шампионат по стрелба с пистолет „Макаров“, дисциплина „Прецизна стрелба“.
В състезанието взеха участие седем отбора – пет от военните формирования на бригадата и по
един от Областна управа и община Стара Загора. Купата грабнаха представителите на военно
формирование 54100 в Ямбол.
Отличените участници получиха купи и грамоти от бригаден генерал Костадин Кузмов командир
на Втора механизирана бригада.
ТОPNOVINI.BG
Столична община и НСА организират форум за здравето и спорта в училище
Столичната община и Националната спортна академия "Васил Левски" организират III-то
издание на Научно-практическа конференция: "Добри практики в областта на здравословния
начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции". Toва
съобщиха от столична община.
Събитието ще се проведе на 4 октомври. То е част от Програмата "София – Европейска столица
на спорта 2018 година". Форумът отново ще постави акцент върху добрите практики,
иновативните методи и педагогически идеи на учители от детска градина и училище, експерти,
общественици, специалисти, ангажирани с физическото възпитание и спорта.
Нови теми в конференцията са програмите за превенция на насилието и агресията. Конференция
"Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта
в образователните институции" се провежда в партньорство с: Министерството на младежта и
спорта, Регионален инспектора – София-град, Фондация „София – Европейска столица на
спорта”, Национално издателство за образование и наука „Аз Буки” и Българската национална
телевизия.

ТОPNOVINI.BG
Обновяват пейки в пловдивския район "Северен"
Продължава обновяването на пейки в "Северен", съобщи кметът на пловдивския район Ральо
Ралев.
Вече са подменени 650 ребра на скамейки, като акцията ще продължи до края на годината, а
общият им брой ще надхвърли 1000.
Районната администрация е закупила десет кубика дървен материал, от който дърводелци служители на ОП "Градини и паркове", са изработили над 1000 ребра за пейки.
"Благодаря на директора на ОП "Градини и паркове" Стоян Алексиев за съдействието и апелирам
гражданите да пазят общинското имущество", коментира райкметът Ралев.
Сигнали за повредени и счупени ребра на пейки гражданите могат да подават на тел.032/901
165 - отдел "Екология", в районната администрация.
ТОPNOVINI.BG
Ремонтират улица в Търговище с дарение от банка

30 хиляди лева ще бъдат заделени за ремонт на обслужваща улица в промишлена зона на
Търговище. Парите са дарени на Общината от банка. Това става ясно от докладна записка на
заместник-кмета инж. Митко Панайотов.
Тя е за актуализиране на списъка за капиталови разходи през настоящата година и ще бъде
гледана на предстоящата сесия на местния парламент на 31 август.
От документа става ясно, че има сключен договор между Община Търговище и една от големите
банки в страната за парично дарение, което да бъде използвано за ремонтиране на обслужващи
улици в града. Предложението на администрацията е сумата да отиде за инфраструктурата в
промишлената зона.
Това ще доведе до завишаване на плана за капиталови разходи във функция "Жилищно
строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда" с 30 хиляди
лева.
ТОPNOVINI.BG
Две земеделски гимназии в Добрич станаха общински
Професионалните гимназии по ветеринарна медицина „Проф. Д-р Георги Павлов“ и по аграрно
стопанство да промениха статута си от държавни станаха общински училища от 1 август.
Досега двете учебни заведения бяха финансирани от Министерство на земеделието и храните.
Новият Закон за предучилищното и училищното образование(ЗПУО) обаче предвижда, считано
от 01.08.2016 г., заварените до влизането на закона в сила професионални гимназии,
финансирани от МЗХ да станат общински.
Общинският съвет даде съгласие имотите, предоставени на двете гимназии, безвъзмездно да се
придобият от Община град Добрич и да се предоставят за нуждите на учебните заведения.
В Професионалната гимназия по ветеринарна медицина се обучават 124 ученици дневна форма
на обучение и 6 - по самостоятелна форма на обучение по специалността „Ветеринарен техник“.
В Професионална гимназия по аграрно стопанство се обучават 173 ученици дневна форма на
обучение и 17 ученика по самостоятелна форма на обучение, по професия „Техник на
селскостопанската техника“, специалност „Механизация на селското стопанство“; професия
„Фермер“, специалност „Земеделец“; професия „Агроеколог“, специалност „Агроекология“;
професия „Икономист“, специалност „Земеделско стопанство“.

ТОPNOVINI.BG
Общинска фирма в Плевен произведе 50 хиляди теменуги
Два пъти повече броя теменуга произвежда този сезон оранжерията на плевенската общинска
фирма "Паркстрой", съобщиха от пресцентъра на дружеството.Това е необходимо заради
новосъздадените цветни площи и новото цветно оформление на града.
Около 30 хиляди бяха двугодишните цветя, теменуга, паричка и незабравка, които създаваха
цветния облик на Плевен през пролетта. 100 хиляди професионални семена засяха работниците
в оранжерията през месец юли.

Предвидено е производството на 18 хиляди броя белис/ паричка/, 2 хиляди - бяла и синя
незабравка и 7 хиляди - топ-карамфил. Вече започна пикирането в контейнери на почти 50
хиляди стръка теменуга. Тази година оранжерията отглежда и дребноцветна каскадна теменуга,
в жълто и жълто-червено. Новите цветя, в живописни багри, ще сменят летните в цветните
пространства на центъра и в цветните пирамиди, уточняват от "Паркстрой".
ТОPNOVINI.BG
Няма да закриват социални заведения в Сливенска община
Не планираме закриване на социални заведения в община Сливен, обяви заместник-кметът по
финансите Румен Иванов.
Община Сливен планира увеличаване на качеството на услугата в Домашен социален патронаж
и намаляване на персонала. Оптимизацията на дейността на социалното заведение е заложена
в Плана за финансово оздравяване на община Сливен, който предстои да бъде подложен на
публично обсъждане на 25 август, от 9 часа, в зала "Май" в сградата на администрацията, а след
това и гласуван на заседание на Общински съвет на 31 август.
Зам.-кметът Румен Иванов съобщи, че се предвижда да бъде въведена сходна дейност за
хранене на 3 хиляди души, финансирана от Европейския съюз. Планира се и увеличаване на
критериите на ползвателите на социалната услуга, така че от нея да се възползват повече
нуждаещи се хора. Според Румен Иванов в момента сред ползвателите на Домашен социален
патронаж има такива, които са с добри доходи и притежават имоти. "Не е справедливо
Общината да издържа хора, които имат имоти и средства, както и близки, които могат да се
грижат за тях. Не е и това целта на предоставяната социална услуга", смята финансовият
заместник-кмет.
В момента ползвателите на социалната услуга са около 700 души. Румен Иванов даде за пример
община Варна, която е два пъти по-голяма от нашата, а се хранят около 300 потребители.
Въпреки това, той увери, че хората, нуждаещи се от топъл обяд, няма да бъдат ощетени, а
напротив - ще има разширяване на дейността на социалната услуга, която предоставя Домашен
социален патронаж. С планираната дейност, финансирана с европейски средства, а не с
данъците на сливенските граждани, ще се хранят още 3 хиляди души.
Румен Иванов заяви, че в оздравителния план на Община Сливен не се предвижда закриване на
социални заведения. Предвидено е единствено оптимизация на дейностите в Домашен
социален патронаж, на Ансамбъл за народни песни и танци, на Симфоничен оркестър, както и
на дейностите по озеленяване и по културния календар на община Сливен. Ще бъде прекратено
дофинансирането на дейността на Художествена галерия "Димитър Добрович" - Сливен и на
Регионална библиотека "Сава Доброплодни" - Сливен.
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Читалища и училища търсят финансиране за Карнавала на плодородието в Шумен
Общо 34 проекта на читалища, училища и детски градини търсят финансиране от Общински фонд
„Култура” в Шумен за участие в Карнавала на плодородието. Това съобщи за Topnovini.bg зам.кметът по култура Найден Косев.
Крайният срок за подаване на проекти в направление „Карнавално дефиле” изтече на 19 август.

Сред кандидатстващите за финансиране е Младежкият дом в града и различни творчески
формации.
Управителният съвет ще разгледа постъпилите предложения до края на тази седмица, а
следващата ще бъдат обявени одобрените проекти.
Тази година Общински фонд „Култура” има само една сесия. Тя ще разпредели сумата от 50 хил.
лева, като не по-малко от 20% от парите ще са за направление „Карнавално дефиле”.
До 20 септември е крайният срок за подаване на проекти за финансиране по направленията
„Младежки културни дейности” и „Творчески продукти и дейности в областта на изкуствата”.
По традиция Общински фонд “Култура” финансира инициативи и творчески прояви на читалища
от Шумен и общината, детски градини, индивидуални творци и културни институти.
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Община Пловдив плаща 217 хиляди лева за поддръжката на фонтаните в Цар-Симеоновата
градина за 1 година
В Агенцията за обществени поръчки е обявена поръчка за поддръжката на Езерото (основен
фонтан) и прилежащия сух фонтан в Цар Симеоновата градина в гр. Пловдив. Прогнозна стойност
без да се включва ДДС е близо 217 хиляди лева. Обществената поръчка е възложена от името
на зам.-кмета Димитър Кацарски.
Продължителността е една година. При решение на Община Пловдив, след изтичане срока на
договора от 12 месеца и при наличието на финансов ресурс за поддръжка на Езерото (основен
фонтан) и прилежащия сух фонтан в Цар Симеоновата градина в гр. Пловдив, възложителят може
да удължи срока на изпълнение на обществената поръчка с още 12 месеца.

Желаещите трябва да са изпълнявали услуги по поддържане на фонтанно оборудване и
почистване на водата във фонтани, както и поддържане на система за управление на водни,
светлинни и музикални картини на обща стойност 108 000 лв.
Срокът за получаване на офертите е 8 септември, а те ще бъдат отворени на следващия ден.
Пипомняме, че обновените пеещи фонтани в Пловдив бяха официално открити на 22 май 2015
година. Те бяха реновирани заедно с цялата Цар-Симеонова градина по проект "Изграждане на
зелена и достъпна градска среда в град Пловдив", финансиран от ОП "Регионално развитие"
2007-2013 г. Общата стойност на проекта възлиза на над 11 млн. лв. Реконструираното
съоръжение само струва близо 3 милиона лева. Проблемите с езерото започнаха скоро след
пускането му в експлоатация и се наложи ремонт при т.нар. сухи фонтани заради установени
течове .
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Мерките в оздравителния план не са за сметка на качеството на услугите в общината
С реализиране на Плана за финансово оздравяване на общината, разходите ще бъдат намалени,
но това няма да бъде за сметка на качеството на предлаганите услуги за гражданите, каза кметът
на Община Сливен Стефан Радев. Той посочи, че ще се използват и всички възможни финансови
инструменти на европейските фондове, така че да не се харчат само парите на сливенските
данъкоплатци.

Кметът изрази съжаление, че през минали години са се харчили повече пари, отколкото са
приходите в хазната. "Спрямо съпоставими общини, с между 80 и 160 хиляди жители, ние сме
шампион по малко събирани приходи и по много харчове по отделни пера", каза Радев. Така
например, за отбрана и сигурност община Сливен е заплащала над 1 млн. лв.за година или над
4 млн. за 4 години. Харчовете са основно за охрана на общински обекти. За сравнение разходите на всичките осем от групата сравнявани общини за 1 година, са равни на годишните
разходи на община Сливен – 1 млн.лв. В социалната сфера община Сливен е една от общините с
най-големи разходи на един жител от населението. При среден разход от 9 лв. на жител спрямо
другите сравнявани общини, в Сливен разходът е 14 лв. на жител. Събраните приходи за 2015 г.
са в размер на 500 хил. лв., а разходите са в размер на 1 810 хил.лв.

Кметът Стефан Радев кани гражданите да се включат в публичното обсъждане на Плана за
финансово оздравяване на община Сливен, което ще се състои на 25 август от 9 часа в зала
"Май".
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Отварят офертите в Пловдив за безплатното саниране
В Община Пловдив днес ще бъдат отворени офертите за саниране на 51 блока. Стойността на
ремонтите е различна, защото някои от блоковете имат нужда от различни ремонти в
зависимост от направените обследвания, а някои имат нужда и от конструктивни промени.
„Факт е, че стигнахме до момента, в който имаме процедури за изпълнение. Надявам се, че
можем да започнем работа още есента. На изпълнителите трябва да е ясно, че основните
плащания ще бъдат направени през 2017- година. В момента активно подаваме нови блокове и
процесът се активизира. Броят на сключените договори за саниране догодина също може да е
около 50“, обясни кметът Иван Тотев.
Той изрази надежда, че след реалния старт на строителните дейности ще има още по-голямо
активизиране на желаещите за саниране и градът да придобие един по-различен вид от това,
което е в момента.
ТОPNOVINI.BG
Теглят кредит за Северната дъга в Сандански
Кметът на Сандански Кирил Котев внесе за обсъждане предложение за теглене на общински
кредит за довършването и изграждането на oколовръстния път в града.
Северната дъга е свързващо звено между кварталите в Сандански, както и част от пътя към
селата Лиляново и Попина лъка.
Според градоначалника Котев дългът е наложителен, за да бъде изградено трасето, чието
начало бе положено преди повече от година.
По този начин ще се пести време и гориво за пътуване ще доведе до подобряване на трафика и
намаляване на задръстванията в града.
Има и екологични и икономически ползи от изграждането на Северната дъга.
Ще се намалят вредните емисии, новата инфраструктура ще създаде условия за инвестиции и
повишаване на бизнес активността в общината.
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Община Бургас купува електромобили за 100 000 лв.
Община Бургас обяви поръчка за доставката на два броя изцяло електрически автомобили за
нейните нужди. Прогнозната стойност на поръчката е 100 000 лв. без ДДС.
Изискването е автомобилите да са фабрично нови, неупотребявани и да са от модел, който не е
спрян от производство. Превозните средства следва да са тествани с гаранция и доказан
произход, окомплектовани съгласно чл. 139, ал. 2 от Закона за движението по пътищата,
пълноразмерна резервна гума, крик и комбиниран ключ за гуми, да се придружават от
необходимите за регистрацията им документи, гаранционна и сервизна книжка, както и
инструкция за експлоатация, всички на български език. Колите трябва да отговарят на
техническите стандарти в ЕС или еквиваленти.
Кандидатите за изпълнители имат срок до 26 септември тази година, за да подадат своите
оферти за участие.
Купуването на двете машини е стъпка в обявеното намерение на Община Бургас постепенно да
обнови своя автопарк и той да бъде съставен само от електромобили. Дирекция „Управление
при кризи, обществен ред и сигурност” вече ползва закупен електромобил „Рено Туизи“.
Двуместното возило се използва за обходи на Морската градина, за да се съблюдава спазването
на реда и паркирането в нейната периферия.
В началото на лятото Общинският съвет даде съгласие ОбщинаБургас да кандидатства за
безвъзмездна финансова помощ от Националния доверителен екофонд по Инвестиционната
програма за климата за насърчаване използването на електромобили, за закупуване на два
електрически автомобила за нейните нужди. В тази връзка Общината има разработена и приета
от местния парламент Стратегия за устойчиво енергийно развитие 2011 – 2020 г., в която една от
дефинираните цели е намаляване на емисиите от въглеродният диоксид с 25 % до 2020 г., както
и специфичната цел да се стимулират алтернативните начини на придвижване и изграждане на
нова култура на градска мобилност, щадяща околната среда.
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Ремонтират две павирани улици в Менгишево, правят площади в Сушина и Маломир
Над 2000 квадратни метра павирана настилка ще бъде положена във върбишкото село
Менгишево, където в момента тече ремонта на две улици. Стойността на дейностите е 60 хил.
лева, а парите са от приходи в местната хазна. Това съобщиха от общинската администрация в
Община Върбица.
За тази година заложените собствени приходи са в размер на 1.3 млн. лева. До момента
постъпленията по това перо са 300 хил. лева.
С 600 хил. лева от приходите е заложено да се изградят площади в селата Сушина и Маломир.
Проектът за изграждане на площади и паркови алеи започва в края на август.
Още 350 хил. лева от местната хазна са предвидени за асфалтиране на главна улица в село
Методиево.

Над 400 хил. лв. от собствените приходи тази година ще бъдат заделени за строежа на закрития
търговски комплекс на пазара във Върбица. До момента там са положени бетоновите основи.
В момента се строи по втория етап за възстановяване на хотелската част на почивен дом
"Еделвайс". Така в комбинация с действащият многофункционален спортен комплекс
“Герловото” и ресторант “Еделвайс” в едноименния почивен дом Върбица отново ще се
превърне в предпочитан за туристите планински курорт.
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Укрепват реки и дерета в Сливенско
Укрепителните и възстановителни дейности по реките и деретата в Община Сливен продължава,
обявиха от администрацията.
Заместник-кметът по устройство на територията и строителството Стефан Кондузов извърши
цялостна проверка на извършеното до момента, заедно с директора на дирекция "Общинска
инфраструктура" инж. Милко Харалампиев и началника на отдел "Сигурност и управление при
кризи" в Община Сливен инж. Снежана Кънева.
В селата Сотиря, Глушник и Чокоба са приключили укрепителните и възстановителните работи,
където е имало разрушени подпорни стени, затлачени от строителни отпадъци и обрасли с
растителност дерета и реки.
Изпълнени са укрепителни работи на три мостови съоръжения в село Глушник, с което е
предотвратено евентуалното им разрушаване при следващи екстремни обстоятелства от порои.
„Своевременно предприетите мерки водят не само до разхода на по-малък финансов ресурс, но
и навременна превенция по отношение риска за населението и инфраструктурата", каза Стефан
Кондузов.
Извършено е отводняване на кръстовище на основна улица в село Сотиря, с което е решен
дългогодишен проблем с отвеждане на повърхностните води в този район. Възстановена е шахта
и е изградена регула /дъждоприемна решетка/ на уличното платно, възстановен е и водостокът
за нормално отвеждане и заустване на водите.
Напълно са възстановени проводимостта и изградената преди повече от 30 години корекция на
дерето в центъра на село Чокоба. Водосток, на главен път Крушаре-Чокоба, непосредствено
преди селото, в резултат на увреждането предполагаше разрушаване на част от пътното платно.
При проверката е установено, че след възстановяването му чрез заскаляване, е предотвратено
по-нататъшното разрушаване на водостока и разрушаването на участък от пътното платнo.
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Община Исперих има готовност да кандидатства с три проекта по ПРСР
Община Исперих подготвя и има готовност да кандидатства с три проектни предложения за
безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. В
докладна до Общинския съвет, кметът Бейсим Руфад е поискал местният законодателен орган
да даде съгласие общината да кандидатства за финансиране с разработени проекти.
Първият от тях е за реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на
община Исперих с приблизителна стойност 4 млн. лв. Пътните участъци, които се предвижда да

бъдат ремонтирани са Исперих-Веселец/Свещари – Вазово –Райнино“ и с. Пристое – с. Белинци/
с. Духовец – граница община Исперих – Каолиново.

Общинската администрация има готовност да кандидатства и за ремонт и оборудване на център
за предоставяне на културни услуги – читалище „Съзнание“ -1891” гр. Исперих, обект
„библиотека, музейна експозиция, ритуална зала”. Приблизителната стойност на проекта е 391
166 лв. Предвижда се извършването на строително-ремонтни и монтажни дейности и
топлотехнически мероприятия за подобряване на енергийната ефективност на сградата с цел
достигане на нормалните изисквания, заложени в извършените енергийни обследвания.
Общината има намерение да кандидaтства и за реконструкция, ремонт и оборудване на ОУ
„Отец Паисий” в с.Подайва. Приблизителната стойност на този проект е 1 500 000 лв. Проектът
предвижда изпълнение на строително-ремонтни и монтажни дейности и топлотехнически
мероприятия за подобряване на енергийната ефективност на училищната сграда и физкултурния
салон, основен ремонт и оборудване на ученическия стол, реконструкция на спортната
площадка, благоустрояване на прилежащия терен .
Тези проекти ще бъдат подадени за кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова
помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селските райони“. Приемът на заявления за подпомагане ще бъде от втори септември до трети
октомври.
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Ще обсъждат изпълнението на бюджета на Община Търговище за 2015 г.
Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от
Европейския съюз на Община Търговище за миналата година година ще се проведе през
следващата седмица, информираха от пресцентъра на местната администрация. Събитието е
насрочено за 16 часа на 28 август в зала „Христо Самсаров”, където заседава Общинския съвет.
Над 48 млн. лв. е стойността на бюджета за 2015 г., който е бил разпределен по различни
дейности. Отчетът за неговото изпълнение е заверен без забележки, според одитно становище
на Сметна палата. Подробна информация за постъпилите и разходвани средства ще бъде
изнесена от заместник-кмета Валентин Велчев.
"Кметът на община Търговище и председателят на Общински съвет Търговище канят жителите
на града, представители на бизнеса, НПО и цялата търговищка общественост да включат в
публичното обсъждане и се запознаят подробно с отчета за изпълнението на средствата."
съобщиха от местната администрация и допълниха, че всички материали по темата са
публикувани на сайта на Община Търговище: www.targovishte.bg.
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Общинският съвет в Плевен ще обсъжда изпълнението на бюджета
Община Плевен има 10 792 630 лева данъчни приходи за полугодието при годишен план от 14
210 000 лева. Това показва отчетът за изпълнението на бюджета на общината, който ще бъде
обсъден утре на редовното заседание на общинския съвет. Това е 31,51 % от общото изпълнение

на всички приходи, става ясно от документа. Основните постъпления са от данък върху
недвижимите имоти, следван от приходите от данък върху превозните средства .
При неданъчните приходи отчетеното изпълнение е 49,02% , като при план 16 147 879 лв. в
общинската хазна за изминалите шест месеца са постъпили 7 915 936 лв. Основните постъпления
са от общински такси с най-голям дял „такса битови отпадъци”.
Състоянието на общинския дълг към 30.06.2016 г. е в размер на 5 596 220,69 лв. За обслужването
на дълга няма просрочени плащания към финансовите институции.
Заседанието е утре от 9.00 ч. в зала "Гена Димитрова". Съветниците ще заседават по
предварителен дневен ред от 25 точки.. Един от акцентите на заседанието е предложението за
промяна на общинската транспортна схема и възлагане изпълнението на новосъздадените
тролейбусни линии.
Актуализацията, включваща градски основни тролейбусни и автобусни линии, се налага във
връзка с приключването на проекта „Интегриран градски транспорт на Плевен”, финансиран по
Оперативната програма„Региони в растеж“ 2007-2013 г.
Съветниците ще разгледат за изграждането на канализационна и съпътстваща водопроводна
мрежа на село Ясен. Обектът е част от проекта „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна
Митрополия“.
В дневния ред са включени още продажбата на незастроени недвижими имоти, закупуване на
идеална част от имот с площ 10 947 кв.м. в Плевен и жилищна сграда по плана на града. Ще се
произнесат и по няколко предложения за внасяне до Министерски съвет на предложения за
отпускане на персонални пенсии.
ТОPNOVINI.BG
Започват ремонти на седем детски площадки в Шумен
Общинското предприятие „Строителство и благоустройство“ ще извърши ремонти на опасни
уреди на седем детски площадки в Шумен. Това съобщиха от пресцентъра на Общината в града.
Ще бъдат подменени, укрепени и подновени части от конструкциите на пързалки, люлки,
въртележки, перголи, беседки, пейки и огради. Където е необходимо, ще бъдат ремонтирани
отлепените каучукови покрития около пясъчниците, ще се подновят кошчетата за отпадъци. На
места ще бъде обновена ударопоглъщащата настилка с по-дебел пласт за по-голяма безопасност
на децата. Ще бъдат почистени и дезинфекцирани пясъчниците.
„Ремонтните дейности ще започнат от детската площадка на бул. „Велики Преслав“ до бл. 15,
зад спирката на автобус №7”, съобщи управителят на предприятието Сергей Стойков. Ще бъдат
ремонтирани уредите и на детските площадки до Второ основно училище, в Градската градина,
до блок „Албена“, на ул. „Боримечка“, на ул. „Владайско въстание“ и до Пенсионерски блок №7.
Средствата за ремонт са от бюджета на общинското предприятие “Строителство и
благоустройство”. Част от ремонтите на съоръженията, които са в гаранционни срокове, ще
бъдат извършени от фирмите изпълнителки.
В Шумен и кварталите на града има над 100 детски площадки. До момента от тях са проверени
35. Комисия от служители в строителната дирекция на общинската администрация, назначена
със заповед на кмета Любомир Христов, ще инспектира състоянието на всички детски площадки.
Повредените конструкции и уреди ще бъдат ремонтирани или ако се налага подновени.

Към момента видеонаблюдение е поставено на детските площадки в Градската градина, в
градинката на площад „Оборище“ и в Студентския парк. Като мярка срещу вандалските действия
на недобросъвестни граждани поетапно ще бъдат поставени камери и на останалите
новоизградени площадки.
INVESTOR.BG
Разпределени са над 7 млн. лв. за регионални програми за заетост
Правителството разпредели между всички области в страната 7,2 млн. лева, предназначени за
регионални програми за заетост през годината. Със средствата ще се осигури заетост за около
2200 безработни за период до шест месеца.
Разпределението се регламентира с изменения в Националния план за действие по заетостта,
съобщават от пресслужбата на кабинета.
Съгласно критериите най-много средства ще получат областите Враца (403 671 лв.), Пловдив (369
840 лв.), Монтана (367 800 лв.), Видин (361 576 лв.) и Плевен (359 867 лв.)
Финансирането на регионалните програми за заетост за всяка област за 2016 г. се определя
според средномесечното равнище на безработицата и средномесечния брой регистрирани
безработни през 2015 г., както и по методика, утвърдена от министъра на труда и социалната
политика. Съгласно друга промяна в Националния план за 2016 г., средства за подкрепена
заетост ще се отпускат само за безработни с трайни увреждания. Предложените промени ще се
финансират от предвидените за Министерството на труда и социалната политика средства за
активна политика на пазара на труда, които за годината са 73 млн. лв.
INVESTOR.BG
Инвестициите за напояване ще бъдат включени в Програмата за селските райони
Инвестициите за напояване ще бъдат финансирани по Програмата за развитие на селските
райони (ПРСР) 2014 – 2020 г. Това предвиждат предложени от агроминистерството изменения в
Наредба 9 от 2015 г. за прилагането на подмярка „Инвестиции в земеделски стопанства“ от
мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР. Предложението е публикувано за
обществено обсъждане. Земеделците ще ползват финансова помощ за съоръжения за
напояване, ако проектите са в съответствие с Плановете за управление на речните басейни.
Друго условие е кандидатът да има осигурен достъп до услуги за напояване и в проекта му да са
предвидени уреди за измерване на потреблението на вода.
Инвестиции за рехабилитация на съществуващи системи за напояване са допустими при
условие, че осигуряват най-малко 15% икономия на вода. Ще се отчита и състоянието на водните
обекти. За нетно увеличение на напояваната площ трябва инвестицията да не оказва значително
отрицателно въздействие върху околната среда.
Проектите трябва да са разработени от строителен инженер, вписан в регистъра на Камара на
инженерите в инвестиционното проектиране, правоспособен да проектира системи за
напояване.
В Програмата се правят и други изменения. Максималният размер на допустимите разходи за
един проект и за един кандидат се намалява от 1,5 млн. евро на 1 млн. евро. Колективните
инвестиции ще са с таван 1 млн. евро. Най-много точки ще получават проектите от
Северозападния район в страната – областите Видин, Враца и Монтана.

Агроминистерството вече е изпратило предложението за промяна на ПРСР на Европейската
комисия.
KMETA.BG
Преобразуването на училища и оздравителния план влизат на сесия в Ловеч
Редовното седемнайсто заседание на Общинския съвет в Ловеч на 25 август ще разгледа 21
точки, между които има няколко сериозни проблема, които се очаква да предизвикат дебати
между съветниците.
Първият е приемането на план за финансово оздравяване на Община Ловеч, който цели да
формулира дейностите и разпредели отговорностите по изпълнението им между длъжностните
лица от общинската администрация. Търси се максимална събираемост на приходите от
местните данъци и такси, цени на предоставянето услуги, както и да предложи мерки за
оптимизиране на материалните разходи за администрацията. Както е известно, Община Ловеч
отговаря на 3 от 6-те критерия за финансово затруднение. Единият от тях е, че наличните към
края на годината поети ангажименти за разходи по бюджета на общината надвишават 50 на сто
от средногодишни размер на отчетените разходи за последните четири години. Поетите
ангажименти за разходи към 31.12.2015 г. са 23 308 192 лв., а съотношението на ангажиментите
към средногодишните разходи е 82,1%.
Относно приоритизирането и оптимизацията на разходите са посочени 19 конкретни мерки.
Между тях са ограничаване на разходите за командировки, намаляване на разходите за
изплащане на помощи по решение на Общинския съвет с 20 % за 2017 г., сътрудничество с
бизнеса при реализиране на местни мероприятия чрез спонсорство и дарения. Предвижда се
2017 г. да е нулева за финансиране на Общинския проектен фонд, като се финансира календара
за спортните дейности, но с 50% по-малко спрямо 2016 г. Ще се финансират приоритетно
традиционните общински спортни мероприятия, съвместно с ОДК. Ще бъдат въведени нови
електронни административни услуги, достъпни чрез интернет страницата на общината.
Втората гореща тема е предложената Програма за развитие на предучилищното и училищното
образование в Община Ловеч за периода 2016 – 2020 г. Промените са продиктувани от влезлия
в сила нов Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). Проведено бе
обществено обсъждане на програма на 15 август и на него бяха изкази различни мнения и
съображения.
Интересът е най-вече към идеята за преобразуването на три СОУ-та („Панайот Пипков“ и „Тодор
Кирков“ в Ловеч и „Св. св. Кирил и Методий“ в село Александрово) в Основни училища (ОУ).
Много въпроси повдигат и предложените два варианта за развитие на ЦПЛР – Ученическо
общежитие в Ловеч, в което в момента са настанени 159 ученици от пет гимназии. Единият
вариант е запазване на общежитието като самостоятелна институция, другият – предоставяне
на етажите на към професионалните гимназии, които да управляват и поддържат материалната
база и да обезпечават дейността кадрово с необходимия персонал.
Сред предвидените точки са приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, информация за икономическите
резултати от дейността на „Общински пазари“ ЕАД и „ЕКО“ ЕАД – Ловеч и други.
KMETA.BG
Плевен става Град на игрите

Тази събота Плевен ще се превърне в място за игри и забавления. Инициативата „Град на игрите”
е на Съвета на децата – консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила
на детето, а мястото е Регионалният исторически музей (РИМ) – Плевен.
Четете интервю с представителя в Съвета на децата за Плевенска област Жанин Ал-Шаргаби.
Сега Жанин споделя, че решението да се реализира инициатива под надслов „Градът на игрите“
е взето на заседанието на Съвета на децата през месец юни. Целта на тази проява е да се
промотира здравословен, активен, безопасен начин на живот сред децата, чрез игри и
интересни занимания.
,,Градът на игрите“ се провежда в цяла България. В Плевен то ще се състои на 27 август, с
подкрепата на Община Плевен в Регионалния исторически музей. Началото е в 10:00 часа.
За най-малките деца е предвидено състезание по оцветяване – те ще трябва да изберат от
раздадените рисунки на различни храни само здравослвоните и да ги оцветят подходящо. Поголемите ще получат празни хранителни пирамиди, които трябва да попълнят.
Програмата включва още настолни игри и кратки поучителни постановки, чрез които
плевенските деца ще научат за важността на здравословния и разумен начин на живот, ще се
сдобият с умения за оказване на първа помощ.
Междувременно, доброволци ще провеждат различни раздвижващи игри, към които ще могат
да се включат децата, за да не се застояват покрай другите дейности.
KMETA.BG
138 хил. лв. стипендии за талантливи ученици
Правителството одобри 83 975 лв. за изплащане на стипендии и еднократно финансово
подпомагане на ученици, обучаващи се в училищата по изкуства и култура към Министерство на
културата, както и за изплащане на ученици от общински училища по Програмата на мерките за
закрила на деца с изявени дарби.
Одобрени бяха и допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2016 г. в размер на 55
350 лв. за изплащане на стипендии на 62 ученици в общински училища, които са придобили
право на стипендия по Програмата.
Целта е да бъде осигурено финансово подпомагане на талантливите ученици за поощряване на
тяхното развитие и разширяване на възможностите им за изява.

KMETA.BG
13 000 кубика дърва за огрев осигуряват в община Търговище
13 000 кубика дърва за огрев предназначени за физически лица, осигуряват в община
Търговище. Това стана ясно след писмо от Държавно горско стопанство до община Търговище,
относно кампанията по снабдяване на населението с дърва за огрев за зимата.
От общинската администрация в Търговище съобщиха, че до момента от предвидените
количества са реализирани 3 000 кубика. За селата от общината са изготвени списъци, в които
домакинствата са заявили своите нужди. Дървата се получават от временни складове на
сечищата, намиращи се в землищата на различните населени места.

От пресцентъра на община Търговище дадоха информация, че цените на отоплителния материал
са от 40 до 46 лв. с включено ДДС за кубик /габър, липа, цер и други/. Също така се извършва и
свободна продажба за граждани. Те обаче сами трябва да осигурят транспорта за закупената
дървесина.
„Гражданите, които извозват закупения материал от едно населено място към друго, трябва да
се снабдят с билет за последващо преместване, който се издава от Държавното горско
стопанство”, разясниха от търговищката администрация.
Този документ е необходим за да бъде удостоверен произхода на дървата при превоз, тъй като
без билета, дървесината може да бъде конфискувана. От Държавното горско стопанство
акцентираха на това, че закупените количества дърва за лични нужди не могат да се препродават
и при засечени такива нарушения се налагат санкции.
До месец декември ще продължи кампанията по снабдяване на населението с дърва за огрев,
предназначени за лични нужди. Очакванията са над 2 500 домакинства да се възползват от
горския фонд в община Търговище.
KMETA.BG
Нова детска площадка и фитнес откриха в Пловдив
На нова детска площадка и фитнес на открито се радват жителите на пловдивския кв. „Хр.
Смирненски“. Двата проекта са на обща стойност 20 000 лева и са финансирани от
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), съобщи
кметът на район „Западен“ Димитър Колев.
Новата детска площадка на ул. „Петър Ченков“ е направена на мястото на съществуваща, която
бе в лошо състояние и не отговаряше на съвременните тандарти за безопасност. Сега там вече
има нови люлка, пързалка, клатушка и занимателни игри, а под съоръженията е монтирана
ударопоглъщаща настилка. Около площадката пък са поставени пейки и кошчета за отпадъци.
По другия проект бе изграден фитнес на открито до новия паркинг на улиците „Дивна“,
„Мащерка“ и „Белица“. Има общо 4 уреда за спортуване – успоредка, лост, уред за коремни
преси и степер. И тук има ударопоглъщаща настилка, а пространството е озеленено. Стойността
на всеки от проектите е 10 000 лева.
„Изключително съм щастлив, че успяхме да осъществим тези два проекта. На улица „Петър
Ченков“ имаше остра нужда от нов детски кът, който да е съобразен със стандартите за
безопасност. Фитнесът до паркинга на улиците „Дивна“, „Мащерка“ и „Белица“ пък е обещание,
което поех преди около година и вече е изпълнено“, коментира Димитър Колев, който лично
провери качеството на изпълнение на двата обекта.
KMETA.BG
Ремонтират детските площадки в Шумен
Ремонти на опасни уреди на седем детски площадки в Шумен започва общинското предприятие
„Строителство и благоустройство“. Ще бъдат подменени, укрепени и подновени части от
конструкциите на пързалки, люлки, въртележки, перголи, беседки, пейки и огради. Където е
необходимо, ще бъдат ремонтирани отлепените каучукови покрития около пясъчниците, ще се
подновят кошчетата за отпадъци.

На места ще бъде обновена ударопоглъщащата настилка с по-дебел пласт за по-голяма
безопасност на децата. Ще бъдат почистени и дезинфекцирани пясъчниците.
Ремонтните дейности ще започнат от детската площадка на бул. „Велики Преслав“ до бл. 15, зад
спирката на автобус №7, съобщи управителят на предприятието Сергей Стойков. Ще бъдат
ремонтирани уредите и на детските площадки до Второ основно училище, в Градската градина,
до блок „Албена“, на ул. „Боримечка“, на ул. „Владайско въстание“ и до Пенсионерски блок №7.
Средствата за ремонт са от бюджета на общинското предприятие “Строителство и
благоустройство”. Част от ремонтите на съоръженията, които са в гаранционни срокове, ще
бъдат извършени от фирмите изпълнителки.
В Шумен и кварталите на града има над 100 детски площадки. До момента от тях са проверени
35. Комисия от служители в строителната дирекция на общинската администрация, назначена
със заповед на кмета Любомир Христов, ще инспектира състоянието на всички детски площадки.
Повредените конструкции и уреди ще бъдат ремонтирани или ако се налага – подновени.
Към момента видеонаблюдение е поставено на детските площадки в Градската градина, в
градинката на площад „Оборище“ и в Студентския парк. Като мярка срещу вандалските действия
на недобросъвестни граждани поетапно ще бъдат поставени камери и на останалите
новоизградени площадки.

