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Фокус
Продължава Деветата среща на побратимените градове от България и
Русия
Добрич е домакин на Деветата среща на побратимените градове от България и
Русия, съобщиха от пресцентъра на Община град Добрич. В периода 28 и 29
юни 2016 г. град Добрич със съдействието на Каварна е домакин на Деветата
среща на побратимените градове от България и Русия. Срещата ще протече
под мотото „Устойчиви, безопасни и жизнеспособни градове – рационални и
загрижени общини“. Участниците ще дебатират актуалните проблеми на
развитието на местното самоуправление в България и Русия. В специално
организиран панел, градовете Ростов на Дон и Добрич ще представят добри
практики в сферата на жилищната политика и създаването на комфортна среда
за обитаване за гражданите. По темата за промотиране на градовете като
културно туристически дестинации, техни добри практики и инициативи ще
презентират Каварна, Воронеж и Селятино. Отговори на въпросите как да
развиваме устойчиво и да съхраним сътрудничеството между градовете си
през годините ще дадат представители на Пазарджик и Клинци. Общият брой
на участниците от побратимените български и руски градове е над 60. Във
форума ще се включат и представители на дружества за приятелство между
двете страни, НПО сектора, културни деятели и бизнесмени. Очаква се и на
официална церемония да бъде преподписано Споразумението за
побратимяване между градовете Елин Пелин и Наро-Фоминск, което датира от
1973
година.
Градовете домакини са подготвили за участниците и специална съпътстваща
програма- посещение на общински обекти реконструирани с външно
финансиране, туристическа обиколка на Добрич, посещение на мидена ферма
в Каварна. Първата среща на побратимените градове от България и Русия е
проведена на 21 и 22 април 1998 г. в к.к. "Албена" в рамките на тържествата по
случай 120-та годишнина от Освобождението на България. В срещата участват
гости от над 18 руски града, като с нея се слага началото на нов етап в
отношенията между побратимените градове от двете страни. Подписано е
рамково споразумение между НСОРБ и МАПГ за сътрудничество и за развитие
на по-интензивни връзки между местните власти от България и Русия. На база
споразумението
вече
над
18
години,
продължават
приятелските
взаимоотношения и контактите между българските и руските градове, обмяната
на добри практики и идеи, размяната на официални делегации, участието в
празнични събития и мероприятия на града побратим. По желание на градовете
побратими, първоначалното решение срещите да се провеждат на всеки четири
години е променено и понастоящем те се организират с домакинство на

ротационен принцип на всеки две години. В резултат на сътрудничеството вече
има създадени над 61 двойки побратимени градове, като техният брой
продължава да се увеличава. Петата среща на побратимените градове е
проведена през 2008 година в Силистра, Шестата среща през 2010 г. в
Серпухов. Домакини на Седмата среща и Осмата срещи през 2012 г. и 2014 г.
са Шумен и Смоленск.

Фокус
Глоба до 5 000 лева ще се налага за повреждането на паркова,
информационна и улична инфраструктура в града
Глоба до 5 000 лева ще се налага за повреждането на паркова, информационна
и улична инфраструктура в града. Това е записано върху информационни
табели, монтирани на изградените по проект на Община Кюстендил детски
площадки и паркови пространства, предаде репортер наРадио „Фокус” –
Кюстендил. Върху табелите са изписани част от разпоредбите на действащата
наредба за обществения ред, която забранява събаряне, разместване и
повреждане на съоръжения в парковете, детските и спортните площадки.
Въведена е и забрана за ползване на детските площадки от лица над 14годишна възраст. Изписани са и телефони, на които гражданите могат да
подават сигнали, ако са станали свидетели на нарушения.

Фокус
Централната сграда на Обединено детско заведение „Мечта” се обновява
със средства от програмата „Красива България”
Централната сграда на Обединено детско заведение „Мечта” се обновява със
средства от програмата „Красива България”. Това съобщи за Радио „Фокус” –
Кюстендил директорът на детското заведение Ани Ангелова. Сред строителномонтажни работи са извършване на топлоизолация, мазилка, ремонт на
покрива и изграждане на мълниезащитна уредба. Одобреният проект е по
мярка „Подобряване на социалната инфраструктура”. Основната цел на
проекта е извършването на строително-ремонтни дейности на сградата на
детското заведение, както и на прилежащия терен, за да се осигури подходяща
и рентабилна образователна инфраструктура, съвместима с бъдещите
изисквания на населението в града.

Фокус

Председателят на БЧК Христо Григоров ще връчи на кмета на София
Йорданка
София. В 12.00 часа пред централата на БЧК председателят на организацията
Христо Григоров ще връчи на кмета на София Йорданка Фандъкова ключовете
на специализиран медицински автомобил, съобщиха от пресцентъра на
Червенокръстката организация. Линейката е безвъзмездно предоставена на
БЧК от Червения Давидов щит на Израел чрез Двунационалната търговска
камара България - Израел. Дарението е в резултат на дългогодишното
партньорство между националните дружества на червения кръст на България и
Израел в областта на оказването на спешна помощ в кризисни ситуации.
Специализираният медицински автомобил се предоставя за нуждите на
здравеопазването на София и по преценка на общината ще се ползва от някоя
от нуждаещите се столични болници. На връчването на дарението ще
присъстват президентът на Двунационалната търговска камара България –
Израел Авиноам Катриели, главният секретар на Камарата Емил Магрисо, зам.кметът на София Дончо Барбалов и ген. директор на БЧК проф. д-р Красимир
Гигов.

Фокус
Петя Чапевова, зам.-кмет на Община Созопол: Приключва изграждането
на новата улица към пристанището в Черноморец
Приключва изграждането на новата улица към пристанището в Черноморец.
Това каза в интервю за Радио „Фокус” – Бургас заместник-кметът на община
Созопол Петя Чапевова. Тя посочи, че пътният участък е бил в окаяно
състояние поради тежкотоварната техника, която преминава от там по повод
изграждането на рибарското пристанище. „Това са последните щрихи, които
предстои да се извършат, за да има нормален достъп до пристанището“,
допълни Чапевова. Тя посочи, че освен по този участък, ремонтни дейности са
осъществени и по пътя, който свързва село Равадиново и новоизградената
магистрала. Скоро предстои и затваряне на пътната отсечка, а причината е, че
ще се изгражда канална помпена станция с тласкател до Пречиствателната
станция в Равадиново, с финансиране от ПУДООС. „Пречиствателната станция
след 18 септември вече работи. Сега за пръв път в летен сезон ще изпитаме
съоръженията, които изградихме по време на водния цикъл- както помпените
станции в Черноморец, така и в Созопол, които събират отпадъчните води и
съответно ги отвеждат пречиствателната станция. Надявам се да няма някакви
сериозни проблеми. Назначили сме специалисти, така че дори и да възникнат
някакви затруднения, те да бъдат навреме преодолявани“, допълни заместниккметът. За ремонтните дейности, които се извършват в общината тя добави, че
вече е укрепен и стабилизиран участък от пътя до село Вършило. „В момента

направихме едно укрепване на един голям участък от пътя. Там ремонтирахме
заради наводненията. От фонд „Солидарност“ получихме 150 хил. лева за
ремонт на основата на моста и асфалтирахме голяма част пътя, който обхваща
моста и малко повече от него“, посочи Петя Чапевова.

Фокус
Варна: Жътвата на пшеница в региона е започнала в осем общини
Жътвата на пшеница във Варненска област е започнала в осем общини. Това
съобщи за Радио „Фокус” – Варна Даря Велинова, старши експерт в Главна
дирекция „Аграрно развитие” към Областна дирекция „Земеделие” във Варна.
Тя допълни, че към 27 юни са реколтирани 14 040 декара, което е около 2,36%
от общо засетите площи с пшеница. Производството е 6 502 тона, а средният
добив за момента е 463 килограма от декар. Жътва на ечемик е започнала във
всички общини в региона, като са реколтирани 57 246,358 декара или 63,06% от
общо засетите площи с ечемик. Производството е 28 823,98 тона, а средният
добив за момента е 504 килограма от декар. Даря Велинова каза още, че в
общините Аврен и Бяла е започнало прибирането на реколтата от рапица.
Реколтирани са 1 300 декара или 2,10 % от площите. Производството е 360
тона, а средният добив е 277 килограма от декар.

Фокус
Димитър Бръчков, кмет на Петрич: Ако Общината не стане член на
Асоциацията по ВиК в областта, ще продължим да плащаме за
гарантирано недобра услуга
Петрич. Тревожно, по думите на кмета Димитър Бръчков, от години е
състоянието на водопроводната и канализационната мрежа в града и селата,
средната възраст на съоръженията е повече от 50 години. Това съобщиха от
пресцентъра на Община Петрич. „Остарялата и амортизирана мрежа води до
две сериозни последствия за всички нас – загуба на питейната вода и работа
на „парче”, която струва неоправдано скъпо на населението. По последни
данни на специалистите от КЕВР, загубите на питейната вода в община Петрич
достигат 54%, което директно означава, че половината от водата я губим,
заради състоянието на вътрешната водопроводна мрежа. А това води до
сериозна нерентабилност в работата и на общинското ни дружество „ВиК”
ЕООД, води и до недостиг при захранването на домакинствата”, посочи кмета.
Градоначалникът допълни също, че ежедневно в града и селата се работи по
отстраняването на текущи аварии, като само за изминалата година техният
брой е над 600, видно от отчета на водното дружество. „Харченето на средства

по тези аварии не оставя възможност за сериозни инвестиции по подмяна на
вътрешната мрежа, отдавна надживяла експлоатационния си период. Заради
този факт много от селата ни са обречени на безводие дни наред”, категоричен
е кметът Димитър Бръчков. Градоначалникът допълни, че бюджетът на
Общината не позволява сама да прави инвестиции, за да реши проблемите във
водния отрасъл. Единствената възможност, за изграждането на пълен водел
цикъл – подмяна на вътрешната мрежа и прилежащи съоръжения като
пречиствателни станции за питейна и отпадни води остава финансирането от
европейските програми и частично подпомагане от държавния бюджет.
„Условието обаче, за да кандидатстваме по европейските програми и да имаме
право на такова финансиране, е във всяка област да има по един ВиК
оператор, тоест всички водни дружества от общините да се обединят в
Асоциация”, каза още кметът. В дългосрочен план община Петрич има нужда от
инвестиция на 130 млн. лева във водния цикъл, в краткосрочен план от 85 млн
лева, а най-неотложно, за да се осигури нормално подаване и качество на
питейната вода са нужни 56 млн лева. „За сравнение общо от 2011 година до
2015 година от бюджета на общината са заделени едва 340 хиляди лева за
инвестиции във ВиК мрежата. Това практически значи само едно – не може да
помислим да извършим дори една незначителна част от спешните инвестиции
във ВиК направление. Този е основният ми довод като кмет да внеса
предложение до съветниците за включването на общинското ни водопроводно
дружество в Асоциацията на ВиК операторите в област Благоевград”, посочи
кметът Димитър Бръчков. По отношение на голямото притеснение на
гражданите как това включване в Асоциацията ще се отрази върху цената на
питейната вода, кметът на Петрич посочи, че предвид справките за цената на
помпажната и гравитачна вода в другите общини, петричани ще бъдат
облагодетелствани. Защото цената няма да се повиши, тъй като в момента
цената на водата според справката на КЕВР в община Петрич е - 1.20 лв.
гравитачна и 0.86 помпажна без ДДС. За сравнение в съседната община
Сандански цената на кубик е 0,64 лв. без ДДС, а в Благоевград, като член на
Асоциацията 1.02 лв. без ДДС. „Заради това, съществува реална опция цената
на водата да се изравни със средните нива в областта, които забележете са пониски за кубик, сравнено с цената на питейната вода в община Петрич”,
допълни Бръчков. В заключение кметът на Община Петрич обобщи, че досега
като членове на ВиК Асоциацията, редица общини от нашата област досега са
успели да се възползват от директно финансиране от МРРБ в размер на 200 до
400 хиляди лева годишно за подобряване състоянието на водопроводната си
мрежа.
Кметът уточни, че ако община Петрич стане член на Асоциацията по ВиК ,
договорите на служителите автоматично се прехвърлят към държавното
дружество и тук притеснения не трябва да има. „Включването на община
Петрич в Асоциацията по ВиК е защита на интереса на петричани днес и
перспектива в дългосрочен план! Защото категорично ползите ще бъдат
съизмерими с изискванията на населението за нормално подаване на

достатъчно и чиста питейна вода”, обобщи в позицията си кметът Димитър
Бръчков.

Фокус
Велико Търново: Общинските съветници тестваха новата система за
електронно гласуване
Великотърновските общински съветници тестваха новата система за
електронно гласуване, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Велико Търново.
На заседанието днес не се явиха групите общински съветници от БСП и
„Царевград за Велико Търново". Вота си съветниците ще подават с помощта на
специално програмирани таблети, които вече са осигурени и разполагат с
необходимия софтуер. Чрез сървър всички устройства ще бъдат свързани в
единна мрежа, до която ще имат достъп единствено притежателите им. Вотът
ще бъде отчитан на голям монитор, който вече е монтиран в Голямата зала на
Общината.
Въвеждането на новата система улеснява и оптимизира гласуването на
решенията, а отчитането на резултатите и на кворума по време на заседанията
става
напълно
автоматизирано.
За да бъдат максимално съсредоточени в работата си по време на
заседанията, общинските съветници ще имат достъп до сайтовете на
Общината и Общинския съвет, материалите за сесиите и приложението за
гласуване.
Въведени
са
рестрикции
към
социалните
мрежи.
Идеята за въвеждането на електронна система е заложена в Правилника за
организацията и дейността на местния парламент. Концепцията бе обявена по
време на заседание, което се проведе през декември миналата година, като
срещна широка подкрепа сред общинските съветници. От месец заседанията
на местния парламент вече се излъчват пряко на сайта на Община Велико
Търново. Осигурено е снимачно устройство, софтуер за управлението му и
високоскоростна връзка с интернет. Така жителите на града и общината ще
могат да се информират в реално време за дебатите по време на всяка сесия и
гласуването на решенията.

Фокус
Димитър Маджаров, Община Бургас: 5.500 хил. тона е използваното
количество пясък за изграждането на скулптурите за Фестивала на
пясъчните фигури в града
5.500 хил. тона е използваното количество пясък за изграждането на
скулптурите за Фестивала на пясъчните фигури в Бургас. Това каза за Радио
„Фокус” – Бургас Димитър Маджаров, директор на ОП "Летен театър, фестивали

и концерти" в Община Бургас. Той допълни, че тази година фестивалът ще
бъде разгърнат върху площта между тенис кортовете и Конната база в Парк
„Езеро”. За запазването на целостта на скулпторите Маджаров обясни, че
процесът започва още в началото с трамбоването на пясъка. „Правим го така,
че той наистина да е устойчив. Пирамидите, които се изграждат през месеците
май и юни, дават якост, която впоследствие дава възможност през лятото
фигурите да бъдат максимално издръжливи. Разбира се, че се третират със
специален разтвор, в който има малко лепило. Когато се завършат фигурите, се
третира с този разтвор, за да може да се запазят и да се запечатат. Фигурите са
направени само и изключително от пясък и е малка тайна, че в пясъка има и
малко глина. Такъв е пясъкът, който ползваме и е нормално тази симбиоза
между пясък и глина да дава якост”, каза още Маджаров. Темата на
тазгодишното девето издание на фестивала е „кино герои”. Посетителите ще
могат да видят герои от филмите „Батман срещу Супермен”, „Зоотрополис”,
„Кумба”, „Рио 2”, „Хотел Трансилвания”, „Пингвините от Мадагаскар”, „Храбро
сърце”, „Легендата за Оз”, "Рапунцел", "Тарзан", „Добрият динозавър”, „Кунг-фу
панда”, „Мечо Пух”, герои от „Ледена епоха”, „Замръзналото кралство”,
„Костенурките нинджа”, „Междузвездни войни”. Участниците са от Португалия,
Австралия, Чехия, Украйна, Турция, Франция, Русия, Германия, България, като
има нови петима. Официалното откриване ще бъде на 1 юли, петък от 18 часа
в Парк „Езеро”. „За доброто настроение ще се грижи група "Уикеда”.
Призовавам и всички, които имат костюми на филмови герои, да дойдат с тях и
да се забавляват и да направим карнавал на костюмите”, каза още Маджаров.
Фестивалът ще е отворен за посетители до септември. Цената на билетите е
3.50 лв., за децата до 7 години е безплатно, цената за учениците и
пенсионерите е 1.50 лв., 2.50 лв. е входната такса за груповите посещения.

Фокус
Медицински сестри от детските и учебни заведения в Община Родопи
протестираха заради ниски заплати
Медицински сестри от детските и учебни заведения в Община Родопи
протестираха днес заради ниски заплати. Това съобщи за Радио „Фокус“ Пловдив Слава Златанова, председател на Федерация „Здравеопазване” към
КНСБ. Медицинските специалисти искат минимална заплата от 520 лева и 38
дни платен годишен отпуск, както и средства за работно облекло. Протестът им
днес е продължил около час, като през това време са вървели разговори с
кмета на общината Пламен Спасов. По думите на Златанова решение на
проблема ще се търси през следващата седмица, когато ще стартират
преговори за изпълнението на КТД. По думите на Златанова има
диференцирани детски заведения с по 3-4 деца. Техните стартови заплати
също предстои да бъдат уточнени. В детските ясли, градини и училища на

територията на общината работят 35 медицински сестри, а голяма част от тях
са в пенсионна възраст. Присъстващите днес на протеста са обявили, че
остават в стачна готовност, ако исканията им не бъдат удовлетворени.

Фокус
Хасково: Общината изпълнява проект „Шанс в дома” по ОП “Развитие на
човешките ресурси 2014 г.- 2020 г.“
На 10 юни Община Хасково стартира изпълнението на Проект „Шанс в дома”,
финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014 г.- 2020 г.“ по
процедура „Независим живот”. Това съобщиха от пресцентъра на Община
Хасково. Проектът е с продължителност 22 месеца и обща стойност 500 000 лв.
Целта на проекта да постигне подобряване качеството на живот и на достъпа
до услуги за социално включване отговарящи на комплексните потребности,
включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в
невъзможностза самообслужване в община Хасково. Специфичните цели на
проекта са: да се осигури достъп до интегрирани услуги за хората с
невъзможност за самообслужване и за хората с увреждане и да се предостави
гарантирана възможност за избор на услуги, които в максимална степен да
отговарят
на
техните
потребности.
В основата на Проекта е създаването на нов Център за почасово предоставяне
на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, чрез който
въз основа на индивидуална социална оценка ще се осигури достъп до
интегрираниуслуги, според специфичните потребности на хората в
неравностойно
положение.
Предоставянето на услуги в Центъра ще се основава на идентифицираните
нужди и проблеми на представителите на целевата група и индивидуалната
оценка,
на
всеки
един
от
тях.
Като потребители на предоставяните от "Център за почасово предоставяне на
услуги за социално включване в общността или в домашна среда" услуги се
предвижда да се обхванат общо 200 човека от целевите групи, в т.ч. хора над
65 г. в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, както и техните
семейства.
Целевите групи на настоящото проектно предложение са: хората с увреждания
(в т.ч. и деца с увреждания) и техните семейства, както и хора над 65 години с
ограничения или в невъзможност за самообслужване. 92 лица от целевата
група, които ползват услуги по процедура „Нови алтернативи”, ще бъдат
включени в дейностите по настоящата процедура след извършване на нова
оценка
на
потребностите
на
ползвателите.
Във връзка с изпълнението на проектните дейности, до края на месец юни 2016
г. ще бъде обявена процедура за подбор на персонал за „Център за почасово
предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна

среда“, както и процедура за подбор на потребители на социални услуги. В тази
връзка, за нуждите на Центъра ще се наемат: Главен социален работник,
Социален работник, Психолог, Рехабилитатор, Медицински специалист,
Хигиенист, Шофьор, Домашни помощници, Социални асистенти, Лични
асистенти,
Приложен
специалист,
Асистент-методик.
Подробностите ще бъдат обявени на Встъпителна пресконференция по Проект
„Шанс в дома“, която ще се проведе на 04 юли (понеделник) от 11.00 часа в
Заседателната зала на Община Хасково.

Фокус
Инж. Костадин Варев, кмет на Белово: На територията на общината има
много проблемни участъци, които са резултат от наводнения и свлачища
На територията на община Белово имаме доста проблемни участъци, в
резултат на наводнения и свлачища, каза за Радио "Фокус" - Пазарджик кметът
на община Белово инж. Костадин Варев. "По поречието на река Яденица трябва
да се изградят на много места нови подпорни стени, а извън регулацията на
града - защитни диги. Освен тях имаме и няколко такива участъци и по
поречието на река Марица. Имаме две проблемни дерета в квартал "Малко
Белово", с които за сега се справяме при всеки порой, но и там се предвидили
направата на проекти за защитни подпорни стени и диги", коментира Варев. той
допълни, че трябва да бъдат отстранени и пораженията, които продължава да
нанася голямото свлачище в село Габровица. "Там имаме няколко разрушени
къщи, имаме и около 10 имота, които са обезлюдени, в резултат на
действащото свлачище. В резултат на свличане бе повреден сериозно и пътя
за ВЕЦ "Сестримо". Там чакаме произнасяне от Междуведомствената комисия
по бедствия и аварии. Надяваме се, че ще бъде намерена възможност
държавата да финансира отстраняването на щетите, тъй като този път
осигурява единствения достъп до ВЕЦ "Сестримо"", уточни Варев.

Фокус
Светослав Василев, зам.-кмет на община Кюстендил: Общината има
потенциал за развитие на жизнеспособен туризъм
Община Кюстендил има потенциал за развитие на жизнеспособен туризъм.
Това каза пред Радио „Фокус” – Кюстендил Светослав Василев, заместник-кмет
на община Кюстендил. Той посочи, че преди около два месеца е разработена и
приета една програма за развитието на туризма в общината. „Там нещата са
подредени по съответните приоритети. Основната идея е да развием този
потенциал, защото при нас съществуват различни туристически обекти, имаме

и минерална лековита вода, поради което трябва този потенциал да бъде
развит по възможно най-изгодния за нас начин. Това ще позволи да се подобри
качеството на живот на хората в общината, но и да се разнообразят
преживяванията на самите гости”, каза Василев. Съгласно приоритетите имаме
планувани дейности. На първо място са туристическите изяви и мероприятия,
които се организират в Кюстендил. С тях се цели популяризирането на града и
на общината като една добра туристическа дестинация. В началото на месец
юли предстои състезание с велосипеди, а организаторите са предложили
заедно с общината да бъдат съзадени специални карти с координати на
маршрути за велосипедисти и пешеходци, които да бъдат с различна трудност.
„По третия приоритет е включено оборудването на туристически
информационен център, както и получаването на сертификат. След това този
център ще започне да функционира ежедневно. Имаме идея за създаването на
единен туристически сайт, който да дава пълна информация за хората,
желаещи да дойдат в Кюстендил”, заяви Василев.

Kmeta.bg
Драстични глоби за отпадъци на неразрешени места в Ардино
От 300 до 1000 лв. глоба ще плащат физическите лица, които изхвърлят
отпадъците на неразрешените места. Това гласува местният парламент в
Ардино.
Жители ще бъдат санкционират също, ако изхвърлят битови отпадъци в съдове
за разделно събиране, не изпълняват разпоредбите за повторна уредба,
рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци.
На сесията единодушно Общинският съвет в Ардино прие предложената от
кмета Ресми Мурад Наредба за управление на отпадъците на територията на
общината.

Kmeta.bg
5 млн. лева за ремонт на училища и ОДЗ в Кюстендил
Около 5 млн. лева залага общината в Кюстендил за ремонт и обновяване на
обекти от образователната инфраструктура в града . Средствата ще дойдат с
вече изготвени проекти по програмата "Региони в растеж", каза зам.-кметът по
икономиката инж. Росица Плачкова.
Може би този път се отваря шанс за пълна рехабилитация - от покрива, през
смяна на дограмата, саниране, оформяне на дворното пространство на II-о
основно училище "Даскал Димитри". Сградата сега представлява тъжна гледка
- на много места е "изкърпвана" с... тиксо и разни временни материали. Боя по
фасадата не е полагана повече от 15-20 години.
По различни причини - предимно административни, конфликти сред
настоятелството на школото и общината, честа смяна на директорите, съдебни
дела и пр. ремонтът на училището се проточи и дори направо зацикли.

Ще се ремонтира и филиалът на обединеното детско заведение "Първи юни"„Зорница”, както и на Природоматематическата гимназия.
Проектът, озаглавен "Ефективно подобряване на материално техническата
база в образователната инфраструктура на община Кюстендил" е за 4 907 648,
94 лв. „Обновяването на материалната база ще доведе до цялостно
подобряване на учебния процес и ще улесни въвеждането на нови методи на
обучение", мотивират кандидатстването по "Региони в растеж" от общината.
Kmeta.bg
Държавата ни плаща наема и детската градина,
за да работим в друг град
Държавата ще плаща наема, таксите за детска градина, интернета и други
разходи за безработни, които се преместят на работа в друго населено място,
съобщава Нова телевизия.
Целта на социалното министерство е чрез новите стимули да накара повече
хора без работа да търсят препитание другаде.
Според експертите у нас има достатъчно свободни работни места. Но те не са
там, където са безработните. Затова държавата ще отдели пари, за да
„премести” работниците в друго населено място. Сред разходите, които ще
бъдат покрити от хазната, са и тези за транспорт и преместване на багажа.
Основно стимулите ще са насочени към над 120 000 дълготрайно безработни.
Това са хора, в чиито градове и села просто няма работа. Ще могат да се
възползват обаче и другите желаещи. Част от разходите им ще бъдат поети, но
ако новата им работа е на не по-малко от 50 км разстояние от дома.
Колко пари ще отдели държавата и колко хора ще подпомогне, тепърва ще се
уточнява.
Целта е промените да влязат в сила от догодина.
Kmeta.bg
Бургаски студенти от IT сектора ще могат да се обучават безплатно
Общината покрива семистриалните такси и общежитията на 60 младежи
Община Бургас ще подпомогне финансово 60 студенти, които учат IT
специалности в двата университета в града. Предложението е на кмета
Димитър Николов и беше гласувано от местния парламент вчера.
Парична помощ ще получат 30 младежи от Университет "Проф. д-р Асен
Златаров", обучзаващи се в направление "Комуникационна и Компютърна
Техника", както и 30 студенти от Бургаски Свободен Университет в специалност
"Софтуерно инжинерство".
Финансовата подкрепа ще покрива семестриалните им такси и сумата, нужна за
плащане на студентски общежития.
Кметът Николов мотивира своето предложение със засиления интерес от
страна на компании от IT сектора и аутсорсинг индустрията към Бургас. За да
направят вложения обаче, фирмите имат изискване за достатъчен брой
професионално подготвени кадри.
"Като отговорна местна власт, ние сме длъжни да отговорим на очакванията на
бизнеса и да подпомогнем обучението на конкурентни за съвременните
условия специалисти. По този начин ще увеличим шансовете на Бургас да бъде
избран като подходящо за инвестиции място. Практиката показва, че

привличането на големи компании в тази област пряко се влияе от наличието
на развити университетски специалности, осигуряващи необходимия им
кадрови ресурс", каза кметът.
От своя страна двата университета ще бъдат ангажирани да разработят
системи за дуално обучение в областта на IT технологиите. Това ще създаде
възможност студентите да натрупат стаж от една страна, а от друга ще е знак
към компаниите за наличие на готови обучени кадри, които те могат да ползват.
При подбора на студентите, които ще бъдат включени в тази програма, всеки
университет ще назначи комисия, включваща и представител на Община
Бургас. Критериите, по които ще бъдат класирани кандидатите, ще бъдат найвисок успех и заявено желание.
Kmeta.bg
Корнелия Маринова, кмет на Ловеч:
Оказахме се прави за нестабилното финансово състояние, в което
заварихме община Ловеч
Община Ловеч е поставена от Министерството на финансите сред 36-те
общини в тежко финансово състояние и малко в повече идват приказките от
опозицията, че трябва да запазим авторитета на общината и да не теглим
безлихвен заем, каза кметът на Ловеч Корнелия Маринова на
пресконференция.
Според нея, авторитетът на общината е важен, но той е трябвало да бъде
защитаван когато са се сключвали договори, без да бъде осигурено
финансовото им обезпечаване, когато са се приемали решения на Общинския
съвет за кандидатстване за финансиране пред Междуведомствената комисия и
не са направени съответните постъпки. Правени са предложения пред
Общинския съвет за увеличаване на собственото участие в един или друг
проект, без да са гарантирани средствата в бюджета.
Според кметът Корнелия Маринова с решение в две точки на Общинския съвет
от 23 юли 2015 г. се правят фатални крачки община Ловеч да се озове в
общините с финансови затруднения. Първата точка е за увеличаване
собственото участие по проект „Зелена, достъпна и привлекателна градска
среда в Ловеч“ от 43 200 лв. на 1 070 413,20 лв. с ДДС. Кметът сподели още, че
никъде в решението не се споменава откъде ще дойдат средствата при това
допълнително собствено участие. Такива пари в бюджета за 2015 г. няма,
подчерта кметът.
В точка втора, която се отнася за свлачището на пътя към „Стратеш“, се казва,
че сумата в размер на 293 220 лв. трябва да бъде осигурена от бюджета, като
се актуализира плана за постъпления от продажба на земя. Реално приходите
от продажбата на земя са се увеличили само с 20 000 лв.
„От началото на 2016 г. сме платили 650 000 лв. по сключени договори през
изминалата година“, поясни Маринова. От тях 350 000 лв. са за свлачището,
каза кметът, като припомни, че през миналия ноември сегашният екип на
общината е направил постъпление пред Междуведомствената комисия за
осигуряване на ресурс от 733 993,20 лв. от републиканския бюджет на
комисията. Имаме решение за 360 хиляди, очакваме още 89 000 лв. средства
след съответното решение на комисията, каза Маринова.
Общо общината има към 31 декември 2015 г. шест кредита и задължения за
около 6 милиона лева. Всеки месец внася редовно около 98 000 лева от тези

кредити. Нямаме забавени плащания, но очакваме затруднения към септември,
каза
кметът.
„На всички нас ни идват в малко в повече свободните съчинения на опозицията
за стабилното финансово състояние на oбщина Ловеч. Има един факт –
решение на Министерството на финансите. Има методика, която е приложена
еднакво спрямо всички общини. Ние няма да ревизираме това решението на
МФ - който иска, нека да го прави.
Припомняме, че не просто подлагахме на съмнение така нареченото „стабилно“
състояние, а с грижа споделяхме за това. Сега на практика това състояние на
общината е потвърдено черно на бяло. Трябва да се вземем в ръце и да
намерим верните решения и да излезем на реалния път на развитие. Защото
по отношение на финансите излиза, че нашата община не е била по-добре
управлявана от oбщина Тетевен, начело с бившия кмет Милен Ганев, защото и
и тя е в списъка“, каза кметът.
На сесията на 30 юни т.г. Корнелия Маринова ще внесе в Общинския съвет
предложение за оздравителен план, който е със срокове и трябва да се приеме
до 28 август т.г.

Дарик
Питат Павлова за лошото състояние на пътищата в община Хайредин
Предвижда ли МРРБ и Агенция „Пътна инфраструктура" ремонт /цялостен или
частичен/, на най-тежко повредените участъци от III-то класната пътна мрежа в
Община Хайредин и ако се предвижда, в какви срокове? Такъв въпрос изпрати
народният представител от Патриотичния фронт Красимир Богданов до
Министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
Въпросът беше провокиран от писмо на председателя на Общински съвет Хайредин Светла Петрова до народните представители от Врачанско, относно
лошото състоянието на III-то класната пътна мрежа на територията на Община
Хайредин. В писмото се твърди, че подобни сигнали са изпращани
нееднократно в МРРБ, но конкретни действия до момента не са предприети.
След оглед на място, Богданов се увери лично в заявеното състояние на
пътищата, като в отделни участъци, те са почти непроходими.
„Уважаема г-жо Павлова, предвид важността на проблема, засилващото се
гражданско недоволство и декларираната от правителството загриженост за
Северозападна България, настоявам за спешни действия от повереното Ви
министерство", завършва питането си народният представител.

24 часа
С проект за близо 19 000 лв. Свищов разширява домашния социален
патронаж
Одобриха проект на Община Свищов за модернизация на материалната база
на Домашен социален патронаж.
Проектът предвижда закупуване на ново кухненско оборудване. Финансовите
средства в размер на 18 761 лв., са отпуснати от фонд „Социална закрила” към
Министерството на труда и социалната политика. Основната цел е увеличаване
капацитета на Домашен социален патронаж от 175 на 250 души. Чрез

закупуването на новото кухненско оборудване, ще се осигури възможност за
увеличаване броя на потребителите на социалната услуга, чрез скъсяване на
времето за приготвяне на храната и доставката до домовете на нуждаещите се.
По-рано този месец бе одобрен още един проект на Община Свищов, по
програма „Красива България“, за “Преустройство и промяна предназначението
на част от бивша училищна сграда на СОУ „Алеко Константинов“ в „Домашен
патронаж“. В бившата столова и кухня на училището, ще се разположат
необходимите помещения за дейността на патронажа. С проекта ще се
обособят три основни звена, предвид нуждите на социалната услуга: кухненски
блок за подготовка на хранителни продукти и разливочна; сервизен блок със
складове, санитарни и миялни помещения; и административен блок с офиси и
стая за персонала.
Успешната реализация на двата проекта в община Свищов, ще даде
възможност всички желаещи граждани, отговарящи на условията, да ползват
социалните услуги, предоставяни от Домашен социален патронаж – Свищов.
Към настоящия момент той осигурява обслужване на потребители на услугата
от град Свищов и само 9 от 15-те населени места в общината. При
реализирането на проектите, Домашен социален патронаж ще има възможност
да доставя топла храна на стари и самотни хора и в останалите 6 села край
Дунав,
казаха
от
местната
администрация
Продължителността на проекта е 5 месеца, а крайният срок за реализиране е
месец ноември 2016 година.

Стандарт
Община ремонтира казарма срещу имот
Благоевград прави парк и музей, частник вдига църква
Община Благоевград е на финала на своя ангажимент към Сухопътни войски в
поделението на Военно формирование 26 400 в града. Съгласно подписано
споразумение с министъра на отбраната, за да получи 62 декара земя,
кметството трябва да направи път, складови помещения и други съоръжения за
военните на обща стойност 1 милион и 98 хиляди лева. "До няколко дни
строително-монтажните работи трябва да приключат. После Министерството на
отбраната трябва да ни прехвърли имота поради отпаднала необходимост.
Готови сме веднага да започнем строителството на църква, тъй като има
частен инвеститор", заяви кметът Атанас Камбитов. На площ от 10 декара
общинското ръководство предвижда да изгради Експо център и Музей на
Македоно-одринското революционно движение, както и православен храм.
Останалата земя ще бъде превърната в зелен оазис с места за отдих на
възрастни
и
деца.
Фестивалът за съвременна френска музика "Франкофоли" през 2017 г. почти
сигурно ще се проведе в бившата казарма на Благоевград, съобщи
градоначалникът. На 17 и 18 юни с голям успех се проведе второто издание на
музикалното събитие. Над 20 000 меломани посетиха областния център и в
двете фестивални вечери. "Проблемът бе, че в центъра, на площада пред
сградата на общината, няма място за повече почитатели на музиката. Догодина
искаме да го организираме в бившата казарма, като ще изградим необходимата
фестивална инфраструктура - ще има паркинг, къмпинг, сцени", разкри
Камбитов.

БТА
Община Завет отново организира лятна студентска бригада
За втора поредна година разградската община Завет организира лятна
бригада за студенти, съобщи кметът на общината Ахтер Велиев.
Програмата е финансово обезпечена със средства от бюджета на
общината.
Вече са одобрени десетте младежи, които ще се включат в лятната студентска
бригада. Изискването към кандидатите бе да са студенти в редовна форма на
обучение, с непрекъснати студентски права и с постоянен адрес на територията
на
общината,
обясни
кметът.
Одобрените кандидати ще бъдат назначени на работа за периода от 11 юли до
11 септември на 6-часов работен ден. Младите хора ще бъдат ангажирани с
дейности в областта на озеленяването, поддържането на изградени зелени
площи и площадки. За положения труд те ще получават месечно
възнаграждение в размер на 360 лева. Времето, през което ще бъдат
ангажирани
ще
се
зачита
за
трудов
и
осигурителен
стаж.
Идеята на общинското ръководство е инициативата да стане ежегодна. По
думите на кмета програмата дава възможност на младите хора освен да
придобият трудови навици и да заработят лични средства, с които да си
помогнат финансово за новата учебна година.

