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АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Кюстендил: Областният информационен център организира събития за популяризиране на
мерките в подкрепа на селското стопанство
Областният информационен център организира събития за популяризиране на мерките в
подкрепа на селското стопанство. Това съобщи пред журналисти Любомира Велинова,
управител на центъра, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. Любомира Велинова
посочи, че началото на инициативите се поставя с фотоконкурса, а цялата дейност е с общото
мото „Европейските фондове в подкрепа на селското стопанство”. Самите дейности ще завършат
на ежегодния „Празник на плодородието”, провеждан в Кюстендил. „Ще организираме и
семинар с външен лектор, който ще представя информация за Програмата за развитие на
селските райони. Семинарът ще се проведе през месец септември и ще касае възможностите за
развитие на селското стопанство в региона”, каза Любомира Велинова. На 1 октомври ще има
открита приемна, изложба, както и музикална програма и много забавления за деца
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Казанлък: Кметът Галина Стоянова изрази подкрепата на Община Казанлък за обществената
кампания „Спри! Преминава дете!“
По време на работна среща за подобряване безопасността на движение кметът Галина Стоянова
изрази подкрепата на Община Казанлък на обществена кампания инициирана от една от
медийните групи в града „Спри! Преминава дете!“, предаде кореспондент на Радио „ Фокус“.
Инициаторите поясниха, че кампанията е в полза на децата и учениците в общината. В нея ще
бъдат реализирани редица дейности, сред които ще бъдат поставени слънчогледи на входовете
на училищата, както и под стандартните пътни знаци на пешеходни пътеки в близост до
училищата и на други невралгични места. На всички класове от 1 до 4 клас ще бъдат
предоставени стоп-палки под формата на слънчогледи, с които класните им ръководители ще си
служат, когато децата организирано пресичат улиците и др. Дейностите ще бъдат реализирани
в периода 1 – 12 октомври, като се предвижда кулминацията им да бъде на 12 октомври – Деня
на българската община. За тази кампания Община Казанлък е привлечена като основен
партньор. За партньори още са поканени КАТ, Полицията, Общественият посредник на община
Казанлък, Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори и др.
„Считам, че превантивните кампании носят много повече полза от санкциониращите и
контролиращи кампании, ако те са направени с участието на всички институции“, коментира
кметът Галина Стоянова по време на срещата. Тя добави, че от страна на Общината ще бъдат
предоставени всички възможности, за да бъде кампанията успешна и да достигне до всички
жители. Кметът предложи на инициаторите на кампанията да ползват записите от камерите
монтирани от Общината на всички възлови кръстовища в града с цел изработването на филм,
който да покаже на гражданите какво наблюдават денонощно камерите. Другото предложение
в подкрепа на кампанията е през октомври, недоволни граждани от дейността на общинското
звено за контрол на паркирането, за няколко дни да станат част от дейността му.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“

Добрич: В Общинския младежки център е организиран младежки обмен и дискусия във
връзка с темата за доброволчеството
Общинският младежки център (ОМЦ) „Захари Стоянов“ е домакин на младежки обмен и
дискусия на тема: „Доброволчеството или „Как да бъда активен?“, предаде кореспондентът на
Радио „Фокус” – Варна. Дейностите са по проект на Община град Добрич „Младежки център
Добрич – Вашето утре” и в тях участват младежки работници и доброволци от Младежките
центрове в градовете Пловдив и Стара Загора. Желанието на домакините е да представят
доброволческите инициативи в добруджанския град, заяви Николай Николов, младежки
работник в ОМЦ в Добрич. Под формата на дискусии ще бъде осъществен обменът. В
следващите два дни участниците в своеобразния форум ще бъдат в град Шабла. Там младите
хора ще обновят еко пътека „Шабленска тузла“. Ще бъдат укрепени няколко информационни
табели и пейки, също и няколко наблюдателни кули. Николай Николов посочи, че от известно
време Младежкият център в Добрич поддържа връзка със Зеления център в Шабла. „Мислим,
че има потенциал за развитие на доброволчеството като искаме да насърчим все повече
младежи да се включват в нашите дейности. Готови сме да им дадем възможности и поле на
изява. Дори ако те самите се сетят да организират, няма да има проблеми, ще им помогнем“,
уточни Николай Николов. Той припомни, че тази година ОМЦ има вече осъществени няколко
доброволчески инициативи, например почистването на градинката около Обредния дом в
Добрич. Такива дейности са осъществени и през пролетта в дворовете на училища в
добруджанския град. Предстоят и други интересни инициативи до края на годината, като
кулинарно състезание през октомври, до края на месец септември ОМЦ в Добрич ще бъде
посетен от младежи от Македония, които също ще се включат в младежки обмен, ще бъдат
организирани през декември и коледни работилници.
24 ЧАСА.BG
Цветанов: Благодарение на усилията на кмета Камбитов Благоевград се превръща в
предпочитано място за живеене
Благоевград се променя и става все по-красив и привлекателен, а общината става все попредпочитано място за живеене. Това заяви Цветан Цветанов по време на среща с кмета на
Благоевград Атанас Камбитов и народния представител Даниела Савеклиева, която се проведе
в сградата на Общинската администрация. Цветан Цветанов благодари на д-р Атанас Камбитов
и неговия екип за усилията, които положиха, за да се превърне Благоевград във водещ град в
усвояването на средства от Националната програма за енергийна ефективност. Цветанов
подчерта, че кметът Камбитов оправдава ежедневно доверието на жителите на община
Благоевград като преобразява града и го превръща в един от най-красивите градове. По време
на срещата бяха обсъдени някои регионални проблеми, сред които ВиК асоциацията, чието
учредяване в Благоевградска област се провали заради отказа на община Кресна да се включи в
нея.
БТА
Общинският съвет в Перник прие План за финансово оздравяване на общината
На извънредна сесия днес Общинският съвет /ОбС/ в Перник прие План за финансово
оздравяване на община Перник. Планът включва пакет от мерки, чието изпълнение ще осигури
допълнителен финансов ресурс по бюджета на общината чрез повишаване на приходите с
постоянен характер и чрез икономии на разходи.

Той е с тригодишен срок на действие, като очакваният фискален ефект е 10.2 млн. лв. В хода на
дискусиите беше направено предложение възнагражденията на съветниците да бъдат намалени
наведнъж с 10 процента вместо с 2 на сто на всеки шест месеца, както е заложено в плана, но то
не беше прието.
С решението си от днес съветниците възложиха на кмета Вяра Церовска да направи искане до
министъра на финансите за отпускането на временен безлихвен заем в размер на 16 млн. лева.
Искането за кредит се основава на чл. 130ж, ал.1 от Закона за публичните финанси и е включено
в програмата за финансово оздравяване на общината. С парите ще бъдат покрити наложени
санкции по установени нередности при изпълнението на три проекта на общината, просрочени
задължения за ДДС и други данъци към републиканския бюджет и просрочени стари временни
безлихвени заеми в размер на 4.9 млн. лв. Близо 8.718 лв. от заема ще отидат за разплащане с
доставчици, към които общината също има просрочени задължения.
На пресконференция след сесията от БСП, чийто съветници гласуваха "въздържал се",
разкритикуваха приетия оздравителен план. "Общината разчита само на това, че увеличаването
на данъците ще доведе до финансово оздравяване, което е повърхностно разглеждане на
сериозния проблем. Много по-разумно е да се търсят инвеститори, вместо да се бърка в джоба
на хората", заяви общинският председател на социалистите Кирил Леонов. Съветниците от БСП
и коалиция, заявиха, че искат от кмета на всяко тримесечие да дава отчет за изпълнените мерки
от плана.
БТА
Шабла се побратимява с община в Полша
Шабла ще си партнира с община Терешин в Полша, съобщават от кметската управа за
подписаното споразумение за сътрудничество в областта на местното самоуправление,
икономиката, социалните дейности. Двете общини ще обменят и културни програми, както и
добри практики в развитието на спорта.
Местната среда е тази, в която може да се осъществи желанието ни за създаване на свят с реално
хуманно измерение, където хората могат да развиват своите дарби, интереси и стремежи,
където управлението е по-близо до гражданите и улавя техния пулс, се посочва в подписаното
споразумение.
За Шабла побратимяването с Терешин е първият контакт с община в държава - член на
Европейския съюз, за дългосрочно сътрудничество.

БТА
В Кюстендил е обявен фотоконкурсза популяризиране на възможностите на региона
Фотоконкурс под наслов "Бъдещето през обектива" беше обявен днес от Областния
информационен център /ОИЦ/ - Кюстендил. Целта му е да се популяризират възможностите за
развитие на региона с помощта на европейските фондове, съобщи директорът на центъра
Любомира Велинова.
Във фотоконкурса могат да участват желаещи над 16-годишна възраст. За целта е необходимо
да изпратят до три фотографии, отразяващи обекти или дейности, заснети на територията на

област Кюстендил, в които виждат потенциал за развитие на региона с помощта на европейските
фондове.
Победителите ще бъдат определени в два етапа. Първият етап включва фейсбук-гласуване на
страницата на ОИЦ-Кюстендил, който ще протече от 21 до 28 септември. Във втория етап, 29-30
септември, 10-те фотографии, получили най-много харесвания във фейсбук-гласуването, ще
бъдат оценени от тричленно жури, което ще определи победител. Критериите за оценка са:
принадлежност към темата на конкурса, естетическо изпълнение, оригиналност, визуално
въздействие.
Авторът на фотографията, отличена от журито на първо място, ще получи таблет, а отличеният
на второ място ще получи преносимо зарядно устройство за смартфон. За всички участници във
фотоконкурса са предвидени поощрителни награди.
С фотоконкурса се поставя началото на поредица от събития под общото мото "Европейските
фондове в подкрепа на селското стопанство".
БТА
В Троян са изпълнени 34 обекта от капиталовата програма на общината
В Троян са изпълнени 34 обекта от капиталовата програма на общината, съобщи кметът Донка
Михайлова. Сред тях са преасфалтираният участък от републикански път III-357 в кв. "Ливадето",
направеният паркинг при сградата на "Местни приходи", изграденото улично осветление от
църква "Света Петка" до входа на стадиона, парковото осветление в градинката срещу МБАЛТроян и др.
В процес на изпълнение са 22 обекта. Към момента тече процедура за избор на изпълнител за
общо 35 обекта, в които влизат основната част от улиците по населените места от общината,
предвидени за асфалтиране. За 22 обекта предстои обявяване на процедура.
Михайлова съобщи още, че в края на юни Община Троян е подписало договор с ботевградска
фирма за изпълнение на текущ ремонт, изкърпване на уличната мрежа на територията на
община Троян през 2016 г.
Фирмата изпълнител до момента е извършила изкърпване на обща площ 6169 м2 на улици в
северната и в централната градска част. Работата продължава.
БТА
Направиха нов паркинг в Перник на мястото на незаконни гаражи
От днес жителите на Перник могат да се възползват от новопостроения паркинг зад Съдебната
палата, съобщиха от пресцентъра на общината. Мястото, където доскоро имаше незаконни
гаражи, вече е асфалтирано, разчертан е и паркинг, който осигурява 52 паркоместа. Три от тях са
за инвалиди. Осигурени са и три места за мотористи. Паркингът е проектиран миналата година.
Изграждането му беше заложено в поименния списък на капиталовите разходи за 2016 година,
като финансирането е с целеви средства и собствени средства на Община Перник. Обектът е
построен за един месец и е на стойност 103 651 лв.
TOPNOVINI.BG
Общинският съвет ще актуализира бюджета на Община Каварна
Заседание на Общинския съвет в Каварна ще се проведе утре от 14 часа.

Дневният му ред предвижда приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община Каварна
за 2015 година, както и на одитирания отчет. Предвижда се да бъде приета информация за
изпълнение на бюджета на общината за първото полугодие на 2016 г., както и актуализация на
финансовата рамка на Общината за настоящата година.
Друга точка от дневния ред предвижда приемане на проектобюджета за 2017 г. и
актуализираната бюджетна прогноза за 2018 и 2019 г. на постъпленията от местни приходи и на
разходите за местни дейности.
Очаква се местният парламент да даде съгласие за закупуване на моторни превозни средства за
нуждите на „МБАЛ-Каварна” ЕООД. Промяна на списъка по Наредбата за условията и реда за
установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажба на
общински жилища също се предвижда да бъде приета.
На сесията предстои да бъде попълнен съставът на постоянните комисии към Общинския съвет.
TOPNOVINI.BG
Шабла и полската община Терешим подписаха споразумение за сътрудничество
На тържествена сесия на Общински съвет в Шабла бе подписано Споразумение за
сътрудничество между общините Шабла и Терешин, Полша. В него се заявява намерението на
двете страни за постигане на споразумение за сътрудничество в областта на местното
самоуправление, икономиката, социалните дейности, културата и спорта.
Местната среда е тази, в която може да се осъществи желанието ни за създаване на свят с реално
хуманно измерение, където хората могат да развиват своите дарби, интерес и стремежи, където
управлението е по-близо до хората и улавя пулса на своите граждани се посочва още в
споразумението.
Полската делегация беше ръководена от заместник-областния управител на Западно-Варшавски
окръг.
След официалната церемония по подписване на Споразумението гостите посетиха някои от
културно-историческите забележителности на региона.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Кюстендил: Членовете на местната инициативна група между общините Кюстендил и
Невестино ще одобрят изготвената стратегия за развитие
Членовете на местната инициативна група между общините Кюстендил и Невестино ще одобрят
изготвената стратегия за развитие. Това каза пред Радио „Фокус” – Кюстендил Иван Андонов,
председател на управителния съвет на групата. Той посочи, че от 18.00 часа в Невестино
предстои заседание на общото събрание, на което ще бъде разгледана и приета изготвената
стратегия. Три оперативни програми са залегнали в основната стратегия на местната
инициативна група между общините Кюстендил и Невестино. Става въпрос за Програмата за
развитие на селските райони и оперативните програми за развитие на човешките ресурси и за
иновации и конкурентоспособност. „Основната ни цел е подобряване качеството на живот на
територията на групата, чрез създаване на благоприятна, конкурентна и устойчива среда”, каза
Иван Андонов. По време на заседанието ще бъдат приети и нови членове в групата.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“

Кюстендил: Ще се проведе публично обсъждане на плана за финансово оздравяване на
Община Дупница
От 11.00 часа в заседателната зала на Община Дупница ще се проведе публично обсъждане на
плана за финансово оздравяване на общината. Всички присъстващи ще бъдат запознати с плана
за финансово оздравяване, както и ще бъдат обсъждани различните предложения и даване на
отговори по предоставения план. На обсъждането ще бъдат отразени и основните параметри на
предложения план. Обсъждането е във връзка с решение на Общинския съвет в Дупница от 15
юли, което е в сила от 1 август тази година.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Кметът Огнян Ценков: 35 са одобрените проекти по програма „Местни инициативи“ на
Община Видин
35 са одобрените проекти по програмата „Местни инициативи“ на Община Видин. Това каза за
Радио “Фокус”- Видин Огнян Ценков, кмет на Община Видин. Той посочи, че следва да се сключи
договор между представителите, избрани на Общото събрание на населените места или
квартали, и кмета, като договорите трябва да бъдат сключени в началото на септември.
„Средствата са заложени в бюджета на общината. Според регламента за финансиране на местни
инициатива по програмата „Местни инициативи“ на Община Видин всеки един от кандидатите
с проектни предложения трябва да представи протокол от проведено събрание, в който да е
посочен обектът в населеното място или квартал, който трябва да бъде изграден, ремонтиран
или дооборудван”, обясни Огнян Ценков. „От жилищен квартал „Бонония“ внесоха протокол с
желание да бъде ремонтирана детската площадка при блокове 5,6 и 8. Проектното предложение
е одобрено за финансиране и включва подмяна на оградната мрежа, ремонт на беседката,
запълване на пясъчника, поставяне на пейки, кошчета и две детски съоръжения. Стойността на
описаните дейности е 2000 лв.“ уточни Огнян Ценков и допълни, че стойността на всички проекти
по програмата „Местни инициативи“е 2000 лв.
БТА
С около 5 млн. лв. са намалели задълженията на Община Видин за последните десет месеца
Събираемостта на местните приходи в Община Видин е по-добра от миналогодишната,
намаляват както просрочените задължения, така и общата задлъжнялост на общината, заяви
кметът на Видин Огнян Ценков.
Той съобщи, че по данни към 22 август просрочените задължения на Община Видин за местни
дейности са в размер на 5,135 млн. лв., а общо задълженията възлизат на 16,230 млн.лв., което
е с около 5 млн. лв. по-малко в сравнение с 16 ноември 2015 г., когато за пръв път след
встъпването си в длъжност кметът представи публично финансовото състояние на Общината.
"Вървим с добро темпо на събираемост на местните данъци и такси", отчете началникът на отдел
"Местни данъци и такси" о общината Владимир Георгиев.
По думите му от началото на годината към 23 август общо 4, 3 млн. лв. са постъпленията в
местната хазна, което е с близо 390 хил. лв. повече в сравнение със същия период на миналата
година.
До момента малко над 2 млн. лв. са приходите от такса смет, близо 1,1 млн. лв. са постъпленията
от данък МПС, а над 750 хил. лв. - от данък недвижими имоти, обясни директорът на данъчния
отдел в общинската администрация.

Георгиев съобщи, че към момента са съставени 882 акта за установяване на задължения на обща
стойност почти 3 млн. лв., като 144 преписки са предадени на частен и публичен съдияизпълнител.
От 23 август на сайта на общинската администрация е публикуван планът за финансово
оздравяване на Община Видин, съобщи още кметът Огнян Ценков.
"Срокът на финансово оздравителния план е три години. Мерките, които сме заложили в него,
са нещата, които и към момента правим - строга финансова дисциплина, повишаване на
събираемостта на местни данъци и такси, намаляване на разходите, оптимизация на други
източници на приходи", заяви кметът и обяви, че планът вече е изпратен до министъра на
финансите за препоръки, въпроси и евентуални изменения. Той отбеляза, че не се предвижда
увеличаване на размера на данъците и таксите в общината.
На 7 септември стратегическият документ ще бъде подложен на обществено обсъждане, след
това трябва да бъде приет от Общинския съвет, за да започне и самото му изпълнение, като ще
се отчита на всеки три месеца.
"Изводът, който направихме - подобно на други общини, които са в нашето тежко финансово
състояние - е, че със собствени средства не можем да излезем от тежкото финансово състояние,
или ако това е възможно, то би било един много дълъг процес", посочи кметът на Видин.
Затова Община Видин ще отправи искане към Министерството на финансите да й бъде отпуснат
краткосрочен безлихвен кредит в размер на просрочените задължения, с три години срок на
връщане, какъвто е и срокът на самия план, уточни кметът Огнян Ценков.
Община Видин вече е получила такъв заем от централния бюджет в размер на 2 млн. лв. ,
припомни кметът.
Огнян Ценков съобщи, че при следващи разговори с министъра на финансите общината ще търси
вариант с предстоящия кредит да бъде рефинансиран предходния. Ако този вариант не се случи,
имаме готовност да върнем взетия по-рано кредит към централния бюджет, посочи кметът.
Кметът на Видин напомни, че съгласно Закона за публичните финанси, в случаите, когато една
общинска администрация покаже, че спазва фискална дисциплина и в шестмесечен период след
започване на изпълнението на оздравителния план, индикаторите, заложените в него за
подобряване на финансовото състояние на Общината са положителни, с решение на
Министерския съвет безлихвеният краткосрочен кредит може да бъде трансформиран в
субсидия - тоест в безвъзмездна финансова помощ и да не трябва да се връща. Именно това е и
целта на екипа на Община Видин, подчерта кметът Огнян Ценков.
БТА
Община Добричка подготви технически проекти за обновяване на инфраструктурата
Община Добричка подготви технически проект за рехабилитация на уличната мрежа в населени
места с обща дължина над 8 километра, съобщават от кметската управа. Стожер, Козлодуйци,
Победа, Бенковски, Стефаново, Одърци са сред осемнайсетте села, в които пътни отсечки ще
бъдат ремонтирани. Голяма част от улиците нямат асфалтово покритие върху настилката,
платното е с големи деформации, което затруднява преминаването на автомобили и
пешеходци, посочват от кметската управа.

Общината има технически проект и за реконструкция на водопроводната мрежа в село
Плачидол, както и на повредени участъци на водопровода в селата Стефаново и Бранище,
допълват от кметската управа. Около 80 на сто от водоснабдителната система са изградени с
азбестоциментови тръби, които вече са с изтекъл срок на експлоатация и загубите на вода са
големи.
Направена е техническа подготовка и за рехабилитацията на общински път с дължина близо 12
километра, който осигурява достъп на живеещите в селата Росеново и Божурово до
националната пътна мрежа.
Общинският съвет вече даде съгласие и за трите проекта общината да търси финансова подкрепа
по новата Програма за развитие на селските райони.

АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Работна група ще прави проверка и анализ на организацията на движение в община
Казанлък, по предложение на председателя на ОбС Николай Златанов
Да бъдат увеличени правомощията на Полицията, предложи председателят на ОбС в Казанлък
Николай Златанов по време на днешната среща по безопасност на движението, инициирана от
кмета Галина Стоянова, предаде кореспондент на Радио „ Фокус“. „Превърнахме полицаите в
едни служители без правомощия”, заяви Златанов. По отношение на прилагането на Закона,
според него, трябва да се вземе пример от Гърция, където при надвишаване с 30 км разрешената
скорост по пътищата, контролните органи свалят номерата от автомобилите.
Николай Златанов предложи още да бъде сформирана работна група, която да обработи
предложенията на гражданите по отношение на промени в организацията на движение в
Казанлък. Комисията ще направи пълна проверка и анализ на системата на поставяне на пътните
знаци в общината, ще прецизира местата за поставяне на нови пешеходни пътеки, светофарни
уредби и др.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Инж. Бюрхан Мюзелифов: С три проекта ще кандидатства Община Кубрат от септември по
Програмата за развитие на селските райони
С три проекта ще кандидатства Община Кубрат от септември по Програмата за развитие на
селските райони. Това съобщи за Радио „Фокус” - Шумен Бюрхан Мюзелифов, кмет на Община
Кубрат. „По наредбата за кандидатстване, по подмярка 7, т. 2 всяка община може да
кандидатства с до три проекта за приемния период от 2 септември до 3 октомври, подготвили
сме по един във всяко направление“, каза Бюрхан Мюзелифов. По думите му дейности по
подобряване на енергийната ефективност, предвижда проектът за ремонтни работи в СОУ
„Христо Ботев“ - Кубрат. "Училището е с четири сгради, две, от които не са рехабилитирани през
годините", посочи кметът. Общината ще кандидатства и с проект „Рехабилитация на пътя
Черешово - граница общ. (Сливо поле – Кубрат) - Сеслав и Горичево-Божурово. „Първият участък
е избран поради наличие на компрометирани части по трасето, сега Програмата за селските
райони ни дава възможност да ремонтираме целия път от границата с община Сливо поле до
излизане на пътя на второкласна пътна мрежа“, уточни Бюрхан Мюзелифов.

Ремонтът на отсечката Горичево-Божурово ще обхване участък около 3,5 км. между двете села.
„Пътят не е използван от години, а е важен за бързото и пряко придвижване на жителите на
селата Юпер, Звънарци и Божурово към общинския център, с ремонта, пътуването им към Кубрат
ще се съкрати в сравнение с алтернативния път, който сега използват през село Бисер“, добави
Бюрхан Мюзелифов. Третият проект е за строително-монтажни работи и за ехабилитация на
улици в три населени места на територията на община Кубрат. Ще бъдат обхванати по 5-6 улици
в селата Севар, Юпер и Звънарци. „Реализацията на проекта ще има голям ефект общо за
населението, избрани са улици, които обхващат повече ползватели или важни артерии в
съответното населено място“, допълни Бюрхан Мюзелифов. Той посочи, че трите проекта са на
стойност приблизително 6 млн. евро.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Кметът на Крън Теменужка Люцканова: Необходимо е да бъдат разработвани повече
проекти свързани с безопасността на движение, в помощ на учениците и на възрастните хора
Необходимо е да бъдат разработвани повече проекти , свързани с безопасността на движение,
които да са в помощ както на учениците, така и на възрастните хора, предложи по време на
работна среща в Казанлък по безопасността на движение кметът на Крън Теменужка Люцканова,
предаде кореспондент на Радио „ Фокус“. Люцканова разказа, че преди две години Областна
администрация – Стара Загора е работила с населените места по проект „Сигурност“. В рамките
на този проект в Крън са работили четирима души, които са осигурявали сигурността на
пресичащите в часовете за училище деца. „ Ефектът беше поразителен – родителите бяха
спокойни, а децата минаваха безопасно. В момeнта е ужасно, шофьорите не се съобразяват с
нищо, дори и с повдигнатите пешеходни пътеки“, заяви Люцканова. В тази връзка кметът изрази
притесненията си за началото на новата учебна година. Тя апелира, ако има възможност да
бъдат инициирани подобни проекти от министерства или Областна управа: „Тези безработни
хора могат да ни бъдат в голяма полза - както на децата, така и на възрастните. „Кметът на Крън
повдигна и въпроса за това, пешeходците, които нарушават Закона да бъдат санкционирани
наравно с шофьорите - нарушители.
Да бъде увеличен броят на служителите на КАТ в Казанлък предложи още Люцканова. Тя
изтъкна, че недостигът на хора води до това, че полицаите не могат да бъдат навсякъде и по този
начин не могат да бъдат санкционирани нарушителите. Кметът посочи, че дори и в малките
населени места движението по улиците е натоварено и там се правят множество нарушения. В
този смисъл Люцканова уточни, че в Крън нарушителите на Закона за движение по пътищата са
от 10 до 80-годишни и най-честото нарушение след превишената скорост е управление на МПС
без книжка.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Видин: Общината е в открита дискусия за проектите в Инвестиционната програма
При препълнена зала на Общинския съвет се проведе инициираната от кмета на Община Видин
Огнян Ценков среща с общинските съветници, кметовете на кметства, кметските наместници и
гражданите във връзка с представянето на инвестиционната програма по Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020 г., съобщиха от пресцентъра на Община Видин. На нея присъстваха
председателят на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България арх. Борислав
Игнатов, заедно с негови колеги, проф. арх. Иван Никофоров (автор на проекта за пешеходната
зона и площад „Бдинци“, реализиран в началото на 80-те години на миналия век), както и
проектантският екип, изготвил инвестиционните проекти в рамките на проекта „Видин в

следващия програмен период“. Тези проекти са заложени в инвестиционната програма за
реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Видин 20142020 г., обясни Огнян Ценков. Той припомни, че обсъждането на обектите, които днес
коментираме, започва още през 2011 г., когато е стартирало изготвянето на Интегрирания план
за градско възстановяване и развитие на гр. Видин. Впоследствие са изготвени 7 броя
инвестиционни проекти по проект „Видин в следващия програмен период“ и целият процес по
планиране и програмиране завършва с разработването на Инвестиционната програма. През този
период Община Видин е организирала 4 пресконференции, 4 работни срещи, 6 обществени
обсъждания, взети са 6 решения от Общинския съвет и до момента всичко е одобрено от
Управляващия орган на Оперативната програма.
След като представи проектите, заложени в инвестиционната програма, видинският кмет
посочи, че във връзка с един от тях – за основната реконструкция на централната пешеходна
зона в града, е получил писмо от Камарата на архитектите в България, в което се съобщава за
постъпила подписка от гражданите на Видин и становище от Регионална колегия Видин.
„Централното ръководство на КАБ Ви предлага съдействие за решаването на този обществен
казус, като за целта проведем съвместна среща за обсъждането му“ – се посочва в писмото.
По време на срещата се проведе оживен дебат „за“ и „против“ подмяната на сега
съществуващата настилка и необходимостта от основна реконструкция, която засяга също
подземната инфраструктура. Спорът възниква, след като проектът вече е в процес на оценка, а
инвестиционните проекти, които са неразделна част от проектното предложение, са одобрени
от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013. Опонентите
настояват, че площад „Бдинци“ в сегашния му вид е уникално архитектурно решение. В
потвърждение на това твърдение бяха и думите на арх. Борислав Игнатов. Той каза, че може да
се търси решение и консенсус, като се направи ремонт само на компрометираните участъци на
площада и пешеходната зона и се изработи настилка от същите материали. Според
представителите на Камарата ще се спестят средства по проекта, които могат да отидат за
подобряване на градската среда на други обекти.
Главният архитект на Община Видин Ангел Недялков за пореден път обясни защо се налага
пълна реконструкция на пешеходната зона. „Целта не е да унищожаваме нещо, което
действително има стойност, а защото технологично се налага. Няма нито една сграда по цялото
протежение на пешеходната зона, която да не е с наводнен сутерен, с некомпрометирани ВиК
връзки. Пешеходната зона не отговаря на съвременните изисквания за противопожарна
защита“. Голяма част от сградите, разположени в зоната, са паметници на културата. Всички те
са застрашени от влагата. На много места има сериозни пропадания. В подкрепа на това бяха
показани пред аудиторията десетки снимки, регистриращи проблемите в централната част на
града. „За да се направи цялата инфраструктура така, както трябва, на парче не става. Не вярвам
да има инженер, който да каже противното. Това означава повече от 50 % разкритие на
повърхността на пешеходната зона. Настилката трябва да се смени, не само защото ще
подменяме инфраструктурата, а защото е компрометирана и като повърхност“ – бе категоричен
арх. Недялков. Той допълни, че проектът обхваща територията от Художествената галерия,
включва зелените площи между нея и читалище „Цвят“ и стига до ул. „Райнина“, както и
пространството (бивш паркинг) пред музей „Конака“, продължава до Спортната зала и завършва
при сградата на полицията. „Това означава, че обхватът е значително по-голям и с новия проект
искаме да унифицираме и настилката, и да променим абсолютно всичко, което е под земята
съобразно съвременните изисквания, да направим също и видеонаблюдение“ – допълни той.

Част от гражданите изказаха мнение, въпреки доводите, че трябва да се запази площада в
сегашния вид и да се пренасочат пари към други обекти като сгради, свързани с културна
дейност, улици в центъра на града, паркове и междублокови пространства.
Мнозинството в залата обаче подкрепи намерението на Община Видин да реализира
посочените проекти в инвестиционната програма и да усвои предоставените средства по
европейските програми.
Огнян Ценков благодари на участниците в срещата и заяви, че винаги е готов да изслуша
мнението на хората и че проблемите трябва да бъдат решавани в открит диалог.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Велико Търново: Безплатни хранителни помощи ще получат пострадали при бедствия и
аварии лица и семейства, в периода от 2012 година до момента
Пострадали при бедствия и аварии лица и семейства, в периода от 2012 година до момента, ще
получат безплатни хранителни помощи. Това съобщи за Радио „Фокус” – Велико Търново
Димитър Русев, директор на БЧК – Велико Търново. Той отбеляза, че за първи път тази година те
са добавени в списъците с имащите право на помощ по Оперативната програма за храни. Досега
правоимащи бяха само хората, които получават целева помощ за отопление. Русев отбеляза, че
в област Велико Търново безплатни храни ще получат пострадалите при наводненията от 2014
година.
„Фокус” припомня, че през юни 2014 година обилни валежи нанесоха съществени щети на
десетки къщи и селскостопански постройки, както и на пътната инфраструктура в областта. Найсериозно бяха засегнати градовете Дебелец и Килифарево в община Велико Търново и кв.
„Асенов” в областния център. Прииждащата вода активизира и свлачище в района на село
Нацовци и разруши част от пътното платно на Прохода на Републиката.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Андрей Рунчев, ОП „Транспорт“- Бургас: Планира се мрежата от велоалеи да обхваща всички
населени места в общината
Планира се мрежата от велоалеи да обхваща всички населени места в общината. Това каза за
Радио „Фокус” – Бургас Андрей Рунчев, директор на общинско предприятие „Транспорт”. „По
проекта през първата фаза бяха изградени много велоалеи. Общо взето са около 60 км плюс
велоалеята, която ще се изгради до кв. „Сарафово”. Проектират се и велоалеи в други квартали
на града. Тенденцията е да се обхванат и другите населени места в Бургас, за да се даде поголяма възможност на хората, които предпочитат този вид транспорт да могат по-безконфликтно
да се придвижат с велосипед”, обясни Рунчев.
Той допълни, че градът се разширява и има идея да се даде възможност от всяко населено място
в града да се изпозлва велосипед по собствена мрежа от велоалеи. „Политиката на Община
Бургас е насочена в тази посока. В следващите години ще се изграждат подобни алеи. Целта е
да се даде още по-голям тласък на използването на велосипеден транспорт”, поясни Рунчев. По
неговите думи според наличния бюджет за следващата година ще се прецени къде и колко
велостанции да бъдат изградим.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Хасково: Кметът на Община Хасково насрочи консултации за СИК за Частични избори 2016

Кметът на Община Хасково Добри Беливанов насрочи консултации за определяне състава на
СИК за Частични избори 2016. По решение на ЦИК на 2 октомври 2016 година ще се проведят
избори за кмет в селата Тракиец и Криво поле. Това съобщиха от пресцентъра на Община
Хасково.
"На основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс и Решения № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на
ЦИКи Решение № 440-МИ от 26.08.2016 г. на ОИК-Хасково, кметът на Община Хасково кани
представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 43-то Народно
събрание на консултации за състава на секционните избирателни комисии в Община Хасково, от
14.00 часа на 1 септември в заседателната зала на втори етаж в сградата на Общинска
администрация Хасково.
При провеждане на консултациите партиите и коалициите представят писмено предложение за
състав на СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер,
длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги
предлага, телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице; заверено от партията копие
на удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 8 Август
2016 г., или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на
коалицията , с което се удостоверяват пълномощията на лицата представляващи съответната
партия или коалиция; пълномощно от представляващия съответната партия или коалиция, в
случаите когато в консултациите участват упълномощени лица; предложение за резервни
членове.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Зам.-кметът на Казанлък Даниела Коева: Ще продължим да залагаме в Инвестиционната си
програма мерки, които облекчават трафика, както и въвеждането на еднопосочност в улици
в централната част
Ролята на Община Казанлък по отношение повишаване безопасността на движение е
регламентирана в Наредбата за осигуряване на обществения ред и Наредбата за контрола на
движението и паркирането на територията на общината. Това каза зам.-кметът Даниела Коева
по време на проведена работна среща в Казанлък за повишаване безопасността на движение,
предаде кореспондент на Радио „ Фокус“. Коева поясни, че за последните четири години на
територията на общината са вложени средства в размер на повече от 6,5 млн.лв. за подобряване
на асфалтовата настилка. Тенденцията продължава и през 2016г. като вложените средства за
реконструкция на пътните настилки са от общинския бюджет в размер на 1,5 млн.лв. и държавни
средства в размер на 600 хил.лв. “Това позволява пътното движение да се извършва в една
безопасна обстановка, която обаче позволява и движение с по-висока скорост“, коментира
Коева и поясни, че придвижването с висока скорост на местата, които са особено конфликтни
Общината се опитва да контролира с изграждане на повдигнати пешеходни пътеки, с поставяне
на изкуствени неравности, които да възпрепятстват високата скорост. „Всички са свидетели, че в
Казанлък по улиците, които са с добра настилка, автомобилите се движат с висока скорост“,
заяви зам.-кметът. Тя поясни още, че по отношение на осигуряване на добри условия за
движение Община Казанлък поддържа и пътната маркировка в състояние да осигурява
безопасно движение като непрекъснато опреснява участъците по централните улици, особено
по отношение на пешеходни пътеки в централната част на града и такива, които се намират в
близост до детски и учебни заведения. Освен това, през последните години са подменени
светофарни уредби на възловите кръстовища по протежение на бул. „23-ти Пехотен Шипченски
полк“ и „Александър Батенберг“.

От страна на Община Казанлък през 2012 г. е направена актуализация на организацията на
движение, която се изпълнява с Инвестиционната програма – освен подмяната на светофарните
уредби, са направени и няколко кръгови кръстовища, които позволяват облекчаване на трафика
на движение, респективно намаляване на риска от ПТП. „ Ще продължим да залагаме в
Инвестиционната си програма мерки , които облекчават трафика, както и въвеждането на
еднопосочност в улици в централната част, чието изпълнение доведе до правилно придвижване
на автомобилния трафик и намаляване на конфликтни ситуации и рискове от транспортни
произшествия“, каза Коева.
Зам.-кметът на община Казанлък поясни още, че с наредба приета от Общинския съвет е
създадена организация на паркирането на автомобили в града. Със заповед на кмета са
определени зони за паркиране. Специално звено осъществява контрол по паркирането. Освен
това в града е изградена и система за видеонаблюдение на възловите кръстовища. „Тези камери
обаче, не позволяват по тях да бъдат налагани санкции. Това са камери за наблюдение и
контрол, без Общината да има правомощия да налага санкции“, коментира Коева. Тя подчерта,
че Общината си сътрудничи в това отношение с Полицията и предоставя материал от камерите,
когато това се налага.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Кметът на община Казанлък Галина Стоянова: Нужна е законодателна инициатива към
Парламента за разширяване правомощията на местната власт по отношение на контрола на
движението по пътищата
Работна среща с цел подобряване условията за безопасност на движението се проведе в
Казанлък по инициатива на кмета на общината Галина Стоянова, предаде кореспондент на
Радио „Фокус“. В нея взеха участие всички заинтересовани страни по въпроса от Община
Казанлък и Общинския съвет, от ОД на МВР – Стара Загора и РУ – Казанлък, народният
представител Нено Влайков, директори н учебни и детски заведения, учители, кметове на
населени места, граждани. По време на срещата бяха изнесени данни за пътния травматизъм на
територията на общината за 2016г., за политиката на Община Казанлък по отношение
подобряване на инфраструктурата и мероприятия , свързани с безопаснотта на движение. В тази
връзка бяха направени и редица предложения от страна на граждани и институции. „Едно от
важните заключения от проведените по време на срещата разговори е, че трябва да имаме
законодателна инициатива към Парламента и тя е свързана с разширяване на правомощията на
местната власт по отношение на контрола на движението по пътищата. Защото силите на ОД на
МВР и на местните структури не са достатъчни, за да упражняват повсеместен контрол“,
коментира Галина Стоянова. Кметът на Казанлък коментира и подета инициатива от кмета на
Стара Загора Живко Тодоров и нееднократно дискутирана тема в Националното сдружение на
общините, е да бъдат дадени правомощия на кметовете , не само да да бъдат поставени камери
за видеонаблюдение, но и такива, с които да санкционират закононарушителите. По отношение
на направените предложения по време на срещата Стоянова увери, че за всяко едно от тях
Общината ще вземе отношение. Като пропуск тя отчете факта, че на срещата не присъства
представител на пунктовете, които осъществяват проверка на техническата изправност на
автомобилите. Кметът призова ОД на МВР да инспектира дейността на тези пунктове на
територията на община Казанлък. Стоянова цитира статистика на Дирекцията в Стара Загора, че
за 2015г. 67 са санкциите за неизправни автомобили, а за 2016г. - 728. „Имам сигнали от
граждани и медии, че в някои пунктове не се изпълнява задължението автомобилите да бъдат
проверяване, след като са заплатени данъчните задължения към Общината. За последните шест

години Общината не може да събере около 3 млн. лв. от данъци МПС, именно защото пунктовете
нямат интерес да и помагат“, каза Стоянова.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Деница Димитрова, експерт "Туризъм" в Община Кюстендил: При нарушения на Закона за
туризма може да се стигне до отнемане на категорията на туристическия обект
При нарушения на Закона за туризма може да се стигне до понижаване или отнемане на
категорията на туристическия обект. Това каза пред Радио "Фокус" – Кюстендил Деница
Димитрова, експерт "Туризъм" към Община Кюстендил.Тя посочи, че комисията по
категоризация, работеща към Община Кюстендил, разглежда сигнали, подадени от контролните
органи и взима решения по тях. Пред нея се дават обяснения или възраженията на
проверяваните лица по констативните протоколи, съставени при проверката на място. Освен
това се обсъждат въпросите, свързани с дейността по регистрацията и контрола на
категоризираните от кмета туристически обекти. „Може да се вземат решения за понижаване на
категорията на туристическите обекти, при установено неизпълнение на изискванията за
определената категория. За целта се прави мотивирано предложение до кмета за издаване на
заповед, с която се намалява категоризацията на обекта. Другата мярка е свързана с
прекратяване на категорията на туристическите обекти”, допълни Димитрова.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Община Хасково ще изгради асансьор до Регионалната библиотека по проект „Красива
България“
Община Хасково е одобрена за финансиране по Проект „Красива България”, който е част от
програмата на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на
безработицата и стимулиране на заетостта в страната и която ежегодно се финансира от
програмния бюджет по Националния план за действие по заетостта. Това съобщиха от
пресцентъра на Община Хасково.
Общата стойност на проекта е 144 900 лева.От тях 130 410 е безвъзмездната финансова помощ
а 14 490 лева са от общинския бюджет. Целта на проекта е провеждане на сградата на
Регионална библиотека „Христо Смирненски”, гр. Хасково в съответствие с изискванията на
нормативната уредба за хората с увреждания за достъпност и безопасност. Строителномонтажните работи трябва да приключат до края на 2016 г.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Бюрхан Мюзелифов, кмет на Кубрат: Асфалтира се участък от общинската пътна мрежа в
село Задруга
Асфалтира се участък от общинската пътна мрежа в село Задруга. Това съобщи за Радио „Фокус”
- Шумен Бюрхан Мюзелифов, кмет на община Кубрат. Отсечката е близо 500 метра, завършено
е едното платно, в момента продължава работата по второто. Ремонтът е включен в
капиталовата програма на община Кубрат. „Осъществява се с целева субсидия от
републиканския бюджет и собствени средства, като последните ще бъдат за улиците по
населените места, а целевата субсидия ще се използва за общинска пътна мрежа“, каза Бюрхан
Мюзелифов. Той посочи, че във всяко село от общината ще се ремонтират по 1-2 улици.
Належащи по-малки ремонти- изкърпвания и запълване на дупки, ще се извърши и по уличната
мрежа в общинския център. Общата сума за тези дейности е около 500 000 лв.

АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Кюстендил: Експертна комисия дава становище за категоризиране на туристическите обекти
в общината
Експертна комисия дава становище за категоризиране на туристическите обекти в общината.
Това каза пред Радио "Фокус" – Кюстендил Деница Димитрова, експерт "Туризъм" към Община
Кюстендил. Тя посочи, че комисията е съставена съгласно изискванията на Закона за туризма.
Нейната основна цел е да организира и осъществява дейността си в съответствие със Закона за
туризма и свързаните с него подзаконови нормативни актов. Така и в съответствие с
разпоредбите на утвърден от кмета общината правилник, съобразно които прави мотивирани
предложения за определяне категорията или даване на отказ за категоризиран. "Даваме
категоризация на хотели и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, мотели,
семейни хотели, хостели и пансиони, почивни станции, стаи за гости, къщи за гости, бунгала,
къмпинги и самостоятелните заведения за хранене и развлечения. Съответните места за
настаняване или за хранене имат различни категории звезди”, обясни Димитрова. За работата
на комисията е изготвен и правилник, който се отнася до структурирането на самата комисия,
организацията, функции и дейности ѝ. Според правилника тази комисия се събира поне веднъж
в месеца, на заседанията се разглеждат текущи въпроси, както и постъпили искания за
категоризация, оплаквания и сигнали.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Благоевград: В сградата на Общината ще се проведе пресконференция
Днес от 17:30 часа в зала 5 на Община Благоевград ще се проведе пресконференция във връзка
със стартиращия Четвърти международен футболен турнир за деца "Купите на Община
Благоевград". Това съобщиха от пресцентъра на Община
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Пловдив: Провежда се мащабна акция по премахване на опасни детски съоръжения и
незаконни гаражи в район „Северен”
Провежда се мащабна акция по премахване на опасни детски съоръжения и незаконни гаражи
в район „Северен”. Това каза за Радио „Фокус" - Пловдив районният кмет Ральо Ралев. По думите
му през последната седмица са премахнати шест незаконни гаража. „Това е динамичен процес.
Незаконни гаражи със сигурност има, но се увеличава броят на законните такива. Когато се
констатира незаконен гараж с неизвестен собственик, то съоръжението се конфискува в полза
на общината. Ако се установи кой е притежателят на гаража, той поема разходите по
премахването му и получава констативен акт, който за физически лица е в размер на от 100 до
2000 лева”, обясни Ральо Ралев. Районният кмет добави, че се осъществява и усилена работа по
премахването на опасни детски съоръжения. „Това са площадки и части от такива, които е
належащо да ги махнем. Те са в много лошо състояние и са опасни за децата. В един по–следващ
етап те ще бъдат подменени, но за момента няма осигурено финансиране”, посочи Ральо Ралев.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Добрич: Общината аварийно изкърпва улици в града
Община град Добрич аварийно изкърпва улици в града въпреки, че окончателно не са
приключили процедурите по обжалване на обществена поръчка, предаде кореспондентът на
Радио „Фокус” – Варна. Обхванати са пътни отсечки, които са в най-лошо състояние - бул.

„Добруджа“, бул.„Трети март“, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Агликина поляна“ в участъка от
ул.“Орфей“ до ул. „Христо Ботев“ , ул. „Христо Ботев“ - в участъка от ул.“Агликина поляна“ до
Околовръстния път, улица в кв. „Дружба 2“ - пред бл.20,21,22,18, в кв. „Дружба 3“ - пред
бл.32,33,34,35,36,37,38, в кв.„Дружба 1“ - от бл.З до бл.8, 9; ул. „Любен Станчев“, в кв.
„Добротица“ - от околовръстното до бл.24; в кв.„Добротица“ - от бл.43 до бл.38, ул. „Хан Крум“ в участъка от ул.“Васил Петлешков“ до бул. „Добруджа“; ул. “Черно море“, ул. „Чайка“, ул.
„Божур“, в „Гаази Баба“ - отсечка, свързваща Път 1 и Път 2. Предвидените за тези дейности
средства са в размер на 50 000 лв.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Смолян: На всички общински сгради в смолянското село Търън е направен ремонт и са в
добро състояние
На всички общински сгради в село Търън е направен ремонт и са в добро състояние. Това каза
за Радио „Фокус” – Смолян Явор Говедаров – кмет на населеното място. По думите му основен
ремонт е направен на сградата на кметството, на 100% е подменена дограмата с алуминиева и е
извършено вътрешно и външно боядисване на сградата. Направен е ремонт и на покрива. По
проект е направен ремонт и на училищната сграда, а миналата година на детската градина и на
покрива на читалището. „Общо взето на всички сгради, които са общинска собственост са
извършени ремонти, като имаме уверението на кмета на Община Смолян Николай Мелемов, че
ще бъде направена спортна площадка в училищния двор”, поясни кметът. Говедаров каза още,
че през летния сезон в селото са извършвали текущи ремонти на тротоари, като са извършвали
и изкърпване на места по пътя за село Еленска.

АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Нида Ахмедов, кмет на община Каолиново: Вероятно ще се наложи дофинансиране на
училището в село Климент
Вероятно ще се наложи дофинансиране на училището в село Климент, община Каолиново през
новата учебна 2016/2017 година. Това каза пред Радио „Фокус” - Шумен Нида Ахмедов, кмет на
Каолиново. Засега там се очертава да се обучават малко над 70 деца. По думите на Нида
Ахмедов, в средно-общообразователното училище в Каолиново има над 400 деца, в училището
в село Тодор Икономово- 260, в учебното заведение в село Браничево – 140, в селата Лятно и
Пристое- към 110-120 деца.
Нида Ахмедов посочи, че на работна среща с директорите на учебните заведения са обсъдени
новите промени в образователната система. „При нас се оформят три основни, две обединени и
едно средно училище с профил“, каза кметът на Каолново. По негови думи СОУ „Г. С. Раковски“Каолиново ще стане средно училище, с идея за профилирана подготовка по информационни
технологии на учениците от горния курс. „Училището разполага с три модерни кабинета и
петима души с необходимото образование и вероятно ще искат профил „информационни
технологии“, заяви Нида Ахмедов. По думите му учебното заведение в село Тодор Икономово е
с идея да бъде обединено училище, като се мисли за професионална подготовка, още повече,
че училищното настоятелство разполага със 700 дка земеделска земя. Изчакват се стандартите,
за да се определи структурата на училището в село Браничево. „Там се обучават около 140 деца,
изчакват се стандартите, за да се види дали отговаря на изискванията да станат обединено
училище“, каза Нида Ахмедов.

АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Александър Александров, кмет на Община Ружинци: Три са заявленията за гласуване в
общината по настоящ адрес на предстоящите частични избори за общински съветници
Три са заявленията за гласуване в Община Ружинци по настоящ адрес на предстоящите частични
избори за общински съветници, които ще се проведат на 2 октомври. Това каза за Радио “Фокус”Видин Александър Александров, кмет на общината. Той посочи, че заявленията са подадени в
село Ружинци, в останалите населени места на общината няма подадени такива заявления. „На
предишните местни избори над 100 души си промениха адресната регистрация за да помогнат
да бъдат избрани кметове в малките села на общината. Но, сега няма подобни настроения сред
хората“, каза Александров. Той допълни, че над 130 са заличените адреса в общината заради
разрушени и паднали къщи, в които няма условия за живот.

АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Видин: Кметът Огнян Ценков организира среща по повод представянето на инвестиционната
програма по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
От 14.00 часа кметът на Община Видин Огнян Ценков кани в залата на Общинския съвет
общинските съветници, кметовете на кметства, кметските наместници и гражданите по повод
представянето на инвестиционната програма по Оперативна програма „Региони в растеж“ 20142020 г. Това съобщиха от пресцентъра на Община Видин. На срещата ще присъстват
представители на Камарата на архитектите в България, както и проектантският екип, изготвил
инвестиционните проекти в рамките на проекта „Видин в следващия програмен период“.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Варна: Започва проектът „Национална EURES мрежа” по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014 – 2020
Агенция по заетостта, в качеството си на конкретен бенефициент, стартира изпълнението на
проект „Национална EURES мрежа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014 – 2020. Това съобщиха за Радио „Фокус” – Варна от Дирекция „Регионална служба по
заетостта” – Варна. Проектът е на стойност 5 249 999,00 лв. и се изпълнява на територията на
Европейския съюз, като периодът на изпълнение е 30 месеца. От дирекцията допълниха, че с
проекта се цели осигуряване на възможности за предоставяне на посреднически услуги на поголям брой търсещи работа лица и работодатели, включително за мотивиране завръщането на
висококвалифицираните български работници обратно в страната и за привличане на работна
ръка от страните членки на Европейския съюз. Реализацията му ще предостави възможност за
регулярен анализ на географската и професионална мобилност като се проучват нагласите на
търсещите работа, работодателите, както и на тяхната удовлетвореност от услугите,
предоставяни от Агенцията по заетостта и партньорите на EURES. Заложените дейности в проекта
целят да се улесни търсенето на работа и наемането на работна ръка в/от други страни от
Европейския съюз. Предвидено е осигуряването и поддръжката на различни комуникационни и
информационни канали. С цел директно срещане на търсещите работа лица и работодателите
ще се организират информационни събития, трудови борси и дни на кариерата в България и в
останалите страни от мрежата EURES. За улесняване наемането на работа на търсещите работа
лица и по-бързото адаптиране в чужда културна среща ще се провеждат езикови курсове,
интеграционни обучения и др. Активното сътрудничество между членовете и партньорите от

европейската мрежа на службите по заетост EURES чрез обмяната на информация за свободни
работни места и кандидатури за работа, има за цел да стимулира мобилността на трудовия пазар
в Европа. Проектът „Национална EURES мрежа” ще допринесе за увеличаване обхвата и
подобряване достъпа и качеството на предоставяните услуги за транснационална мобилност.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Хасково: Кметът на Община Хасково насрочи консултации за СИК за Частични избори 2016
Кметът на Община Хасково Добри Беливанов насрочи консултации за определяне състава на
СИК за Частични избори 2016. По решение на ЦИК на 2 октомври 2016 година ще се проведат
избори за кмет в селата Тракиец и Криво поле. Това съобщиха от пресцентъра на Община
Хасково.
"На основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс и Решения № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на
ЦИКи Решение № 440-МИ от 26.08.2016 г. на ОИК-Хасково, кметът на Община Хасково кани
представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 43-то Народно
събрание на консултации за състава на секционните избирателни комисии в Община Хасково, от
14.00 часа на 1 септември в заседателната зала на втори етаж в сградата на Общинска
администрация
Хасково.
При провеждане на консултациите партиите и коалициите представят писмено предложение за
състав на СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер,
длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги
предлага, телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице; заверено от партията копие
на удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 8 Август
2016 г., или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на
коалицията , с което се удостоверяват пълномощията на лицата представляващи съответната
партия или коалиция; пълномощно от представляващия съответната партия или коалиция, в
случаите когато в консултациите участват упълномощени лица; предложение за резервни
членове.

АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Пламен Спасов, кмет на община Родопи: На опасното кръстовище по пътя за село Марково
възможно най-скоро ще бъде изграден временен светофар
На опасното кръстовище на Околовръстния път, по пътя за село Марково ще бъде изградено
временно светофарно съоръжение. Това съобщи за Радио „Фокус" - Пловдив кметът на община
Родопи Пламен Спасов. По повод подписката на жителите на селото и обвиненията в
бездействие, кметът отговори, че той от три години работи по въпроса. Според него на този път
трябва да бъде изградено или кръгово, или светофарна уредба. Кметът уточни, че това обаче не
е в неговите правомощия, тъй като там се пресичат републиканска пътна мрежа с
четвъртокласен път. Пламен Спасов обясни, че още преди два месеца, при започването на
ремонтите в Пловдив е издействал разрешение да започне изграждането на съоръжението,
макар и временно и със собствени общински средства. „Надявам се, че ще остане за постоянно
и затова бързам да го изградя”, коментира кметът. По думите му обща комисия с КАТ и общината
е дала становище за изграждането на временното съоръжение, вече има подготвен идеен
проект, а преди 10 дни фирмата е започнала да изработва плана, като всеки момент трябва да е
готов и техническият проект. „Движим се възможно най-бързо. Цялото съоръжение ще струва
около 50 до 70 хиляди лева”, каза още Пламен Спасов.

АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Генчо Генчев, кмет на Свищов: Продължават летните ремонти на пътищата на територията на
общината
Продължават частичните ремонти дейности, които се извършват през летните месеци на
територията на община Свищов. Това каза за Радио „Фокус“ – Велико Търново кметът на града
Генчо Генчев. Той допълни, че се извършва и подкастряне на дърветата и храстите, които
затрудняват по някакъв начин нормалното движение в региона. „Продължаваме с почистването
на пътищата, които са общинска собственост, както и в участъци от републиканската пътна
мрежа, ако това е необходимо. Продължаваме и асфалтирането и закърпването на дупките“,
обясни кметът и уточни, че дейностите ще приключат в късната есен. „Финансирането за тях се
осигурява от местния бюджет на крайдунавската община, като в началото на всяка година, се
отделя определена сума за „текущи разходи“”, каза още Генчо Генчев .
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Огнян Ценков, кмет на Видин: Разработваме цялостна концепция за изграждане на
видеонаблюдение на територията на общината
Община Видин разработва цялостна концепция за изграждане на видеонаблюдение. Това каза
за Радио “Фокус”- Видин Огнян Ценков, кмет на Община Видин. Той посочи, че концепцията
предвижда изграждане на видеонаблюдение на територията на цялата община. „Частичното
изграждане на видеонаблюдението е финансирано по Оперативна програма „Региони в растеж“
в проекта, който ние сме разработили за изграждане на пешеходната зона на Видин“, обясни
Огнян Ценков. Той допълни, че по проекта, освен, че ще бъде цялостно изградена пешеходната
зона като настилка, ще има и осигурена инфраструктурата в дълбочина – канализация,
комуникации, а на повърхността ще има зелени площи, зони за отдих, видеонаблюдение и
енергоспестяващо осветление. „Видеонаблюдението в другите части на Видин и общината ще
бъде заложено в концепцията, която сега се изработва. Този проект ще бъде финансиран по
различни програми“, обясни Огнян Ценков.
БТА
Цветан Цветанов направи оглед на блокове в Благоевград, санирани по Националната
програма за енергийна ефективност
Цветан Цветанов, кметът на Благоевград Атанас Камбитов и народният представител Даниела
Савеклиева направиха оглед на блокове в Благоевград, санирани по Националната програма за
енергийна ефективност.
Сега в Благоевград изцяло санирани по Националната програма за енергийна ефективност са 13
блока, ремонтират се близо 20 сгради. Предвижда се близо 90 на сто от панелните жилища в
кварталите в града да бъдат обновени по програмата, се посочва в съобщението.

БТА
Откриха официално обновените библиотека и музей в Димитровград
Обновеният изцяло по проект общински комплекс "Градска библиотека "Пеньо Пенев"Исторически музей" бе открит официално днес.

"Напълно удовлетворен съм от направеното. Тези културни институти имаха крещяща нужда от
ремонт", каза след прерязването на лентата кметът на общината Иво Димов.
Цялостното обновяване на комплекса започна през април миналата година. За него бяха
отпуснати 444 100 евро по програмата "Културно наследство и съвременно изкуства" на
Министерството на културата. Общината отпусна средства за санирането на фасадата на
сградата.
В рамките на реконструкцията са подобрени интериорът и обслужването. Въведени са
съвременни електронни информационни сензорни киоски. Осигурен е достъп за инвалиди.
Посетителите ще могат да ползват интерактивен пътеводител за музейните и библиотечните
фондове. Разработени са и три интернет-страници.
TOPNOVINI.BG
Одобрен е проектът за достъпна среда на музея в Тервел
Одобрен е проектът за изграждане на достъпна среда на сградата на музея в Тервел, съобщи
заместник-кметът Дияна Илиева. Това е вторият проект на Община Тервел, който Програма
"Красива България" одобрява през тази година.С него се прави първата стъпка за обновяване и
социализиране на музея в общинския център.
Проектът включва направа на панорамен външен подемник с тротоар до неговия вход и портал
към вътрешния двор на сградата, както и изграждане на санитарни помещения за хора с
увреждания на първия етаж на сградата. Ще се монтира и стълбищен подемник за преодоляване
на стълбите от първия етаж на сградата до първата спирка на подемника.
Проектът е на стойност 116 000 лв. с ДДС. Общината подготвя за кандидатстване в МИГ и
следващ проект за музея. Неговата цел е да се възстановят основните елементи на сградата покрив, дограми, външни и вътрешни мазилки и да се обособи втори санитарен възел на етаж
втори. Последната инвестиция на Общината ще бъде доставката на ново оборудване, което ще
позволява работа на деца и ученици на интерактивни екрани, ще направи възможно в залите на
музея да се направят нови тематични кътове, различни звукови и светлинни ефекти и да се
направят кътове за занимания с деца. Общината си е поставила за цел да разчупи статичната
концепция на музея и да превърне мястото в атрактивно за децата и младите хора.
Артефактите от тазгодишната археологическа находка - базиликата на крепостта Палматис, както
и находките от проучената през 80-те години на миналия век крепост Скала край с.Кладенци ще
заемат своето подобаващо място в местния музей. Етнографията на тервелския край, събитията
свързани с Кочмарската битка и още нови неща са обект на общинските проекти за музея.
Първата стъпка е проектът за достъпна среда. Той трябва да бъде приключен в края на 2016-а
година

БТА
В Ямбол от 1 до 30 септември ще бъдат раздавани хранителни продукти на социално слаби
В Ямбол от 1 до 30 септември ще бъдат раздавани пакети с хранителни продукти на социално
слаби, включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане, съобщи председателят на
областната организация на БЧК Митко Филипов.

Правоимащите и семействата, пострадали при бедствия и аварии през последните четири
години, ще получат по близо 15 килограма разнообразни хранителни продукти. Раздаването ще
се извършва от служители и доброволци на БЧК.
БТА
Община Каварна ще осигури поддържането през зимата на 68 километра пътища
Община Каварна ще осигури поддържането през зимата и чистенето от снега на повече от 68
километра общински пътища.Кметската управа вече обяви обществена поръчка за услугата,
която ще се изпълнява през два зимни сезона - до края на април 2018 година.
Преспи и снегонавявания ще бъдат чистени по отсечките от Българево до нос Калиакра и
местността "Болата", от Каварна до село Божурец, от Камен бряг през Свети Никола до Дома за
възрастни с умствени увреждания, между селата Септемврийци и Било, Вранино и Могилище и
в редица други направления. Общината изисква пътищата да бъдат и обезопасявани против
хлъзгане, да бъдат почиствани крайпътните отводнителни и предпазни окопи, да бъдат изсечени
храсти и окосена дребната растителност в обхвата на отсечките и други.В обществената поръчка
са включени и улици в общината.
Общината може да отдели финансов ресурс за услугата най-много до 252 291 лева. Офертите на
кандидатите ще бъдат отворени публично на 13 септември.

DNEVNIK.BG
Нови автобуси и велосипеди под наем ще облекчат трафика в София
Основната ни цел за справяне с автомобилния трафик е да се даде подходяща алтернатива на
придвижването с автомобил. Моята цел е да се намали автомобилният трафик с подобряването
на услугите на градския транспорт, каза зам.-кметът по транспорт на София Евгени Крусев.
Той допълни, че се работи в няколко посоки - обновяване на автопарка, включване на нови
системи и приложения за улеснение на пътниците.
"В момента се строи третата линия на метрото, едновременно с това се изграждат буферни
паркинги, които ще са разположени в крайните станции. Всичките те бяха прехвърлени към
Центъра за градска мобилност. Вече всеки гражданин, който има карта за градския транспорт ще
може да паркира безплатно автомобила си на буферните паркинги", казва още Евгени Крусев.
Зам.-кметът посочи, че скоро предстои да бъдат въведени две системи - за велосипеди под наем
и интегрирана билетна система. С тях всеки пътник ще може да планира своя маршрут с
различни видове транспорт по най-бързия начин

БТА
Кметът на Видин откри национална киноложка изложба
Видин днес бе домакин на национална киноложка изложба, съобщиха от общината.
Тя се организира от Световен киноложко-ловно-спортен алианс, Български републикански
киноложки съюз, Български киноложки клуб за българско овчарско куче и Местен клуб за
българско овчарско куче "Видин", със съдействието на Община Видин. Изложбата бе за всички

породи кучета под наслов "За купата на Видин", като включваше и специализирана изложба за
българско овчарско куче. Тя стартира при изключително голям интерес и в нея взеха участие
киноложки дружества и клубове от редица градове в страната.
Кметът на Видин Огнян Ценков отбеляза, че изложбата е част от поредицата интересни събития,
които се случват по време на традиционния Видински панаир. Огнян Ценков участва в
журирането на първия от много конкурси, проведени в рамките на изложбата - "Дете и куче".
Той връчи купата на победителя - четиригодишния Ивайло от Видин с кучето Бела.
Организаторите на националната изложба отличиха кмета на Община Видин с почетен диплом,
в знак на признателност за приноса му в развитието на българската кинология.
TOPNOVINI.BG
Българският посланик във Франция с благодарствено писмо към Община Русе
Благодарствено писмо до кмета Пламен Стоилов от посланика на България във Франция Ангел
Чолаков пристигна в Община Русе, съобщават от кабинета на градоначалника. Поводът за
писмото са рекламните пана на Русе, които красят българското посолство в Париж. Те привличат
погледите на парижани и гостите на града с панорамни гледки от Русе и региона.
Българското посолство се намира в близост до Айфеловата кула, която е най-посещаваният обект
в Париж. Четирите пана с културно-исторически забележителности на Русе ще красят оградата
на посолството ни 3 месеца в активния туристически сезон. С този рекламен подход, Община
Русе очаква да заинтригува и привлече повече туристи и посетители в региона, казват
инициаторите на идеята.
„Благодаря Ви за изпратените рекламни пана за популяризирането на град Русе във френската
столица. От 17 август – всички, преминаващи покрай сградата на Посолството, местни лица и
чуждестранни туристи, могат да се насладят на прекрасни гледки от ключови забележителности
от Област Русе. Сърдечно благодаря на Вас и Вашия екип за ценния принос, който оказвате за
представяне на България като модерна и атрактивна туристическа дестинация във Франция“, се
казва още в писмото на посланика. Той е използвал случая, за да сподели възхищението си от
отличното представяне на Фолклорен танцов театър „Найден Киров“ в Международния
фолклорен фестивал в град Мартиг, Франция, през юли тази година.
„Имах удоволствието да присъствам на събитието и да се запозная с тези талантливи млади хора,
които представиха България по блестящ начин“, казва още Ангел Чолаков в писмото си.

TOPNOVINI.BG
Най-българската автобусна спирка изградиха в село Кипра
С нова автобусна спирка, издържана в автентичен български стил, се сдоби село Кипра. Заслугата
за атрактивната придобивка е на Община Девня, която вложи 1500 лева в изграждането на
уникалния за региона заслон.
Спирката е направена от тухли и дърво, като във вътрешността на задната й стена са вградени
две колела от каручка, оградени в окръжности от правоъгълни блокчета. В заслона са поставени
и нови дървени пейки, на които пътниците вече удобно могат да чакат автобуса.

Кипра може да се похвали и с уникален дървен пътеводител, сочещ посоките и разстоянията от
селото до различни европейски столици, а така също и до американския метрополис Ню Йорк.
Атрактивната информационно-указателна табела се намира пред кметството и събира
погледите на туристите, решили да посетят китното село, което разполага с уникална
етнографска сбирка.
TOPNOVINI.BG
Стартира санирането в Нова Загора
Община Нова Загора е сред първите в област Сливен с реализирането на Националната програма
за енергийна ефективност. Вече са издадени първите четири разрешителни за строеж.
Стартирани са подготвителните дейности за саниране на блок №65 и блок № 71-73 на улица
„Васил Левски", както и на блок №9 и блок №16 в ж. к. „Загоре". В края на седмица ще бъдат
издадени разрешителни за останалите пет блока, които са одобрени за саниране по програмата,
обяви кметът Николай Грозев.
„Санирането на блоковете ще намали потреблението на електрическа и топлинна енергия, което
ще понижи сметките и ще доведе до икономии за домакинствата на гражданите. От друга страна
сградите ще придобият по-модерен и съвременен вид" , допълни Грозев.
KMETA.BG
Борисов посети Шумен, кметовете от областта му благодариха за отпуснатите от държавата
милиони
Кметовете на населени места от Шуменска област благодариха днес лично на премиера Бойко
Борисов за отпуснатите от държавата преди 10 дни средства за ремонти и строителство. От
гласуваните общо 27 млн.лв., Шуменско получи над 10 млн. лв.
Министър-председателят, заедно с министъра на вътрешните работи Румяна Бъчварова, бе в
Шумен. На срещата в заседателната зала на Областна администрация присъстваха над 15
кметове на населени места. Гости бяха и кметове на Казанлък, Търговище и Омуртаг.
Това, което ми е подадено като най-належащо, сме се постарали. Целта ни е всяко населено
място в България – махала, село, град, по нещо да се прави и хората да живеят по-добре. Ако не
бяхме направили тези звена за борба с контрабандата, ние нямаше да можем да даваме тези
субсидии, които даваме. Да усетят хората, че като кажем събираме повече пари в бюджета, то
не е самоцел и парите отиват за вас“, каза Борисов.

Премиерът подчерта, че не е делил общините по това от коя партия е кмета им, нито по
вероизповеданието на населението. „Българските мюсюлмани са мост за разбирателство, те не
трябва да служат за разделение, всички сме български граждани и трябва да се държим заедно.
Никой не може да ни помогне, ако не си помогнем заедно и това трябва да е в главата на всеки
един“, каза Бойко Борисов.
Министър-председателят обеща, че през 2017 година община Велики Преслав ще получи около
2.4 млн. лева за изграждане на водопровод и отклонение към него и за ремонт на улици.

Премиерът заяви, че хората от североизтока са трудолюбиви и правителството е длъжно да им
създаде по-добри условия за живот. Борисов каза още, че по предварителни разчети ремонтът
на автомагистрала „Хемус” ще излезе межде 1.5 и 2 милиарда лева.
„Без автомагистрала „Хемус” разликата в икономическото развитие на северна и южна България
ще стане драстично”, категоричен бе премиерът.
След срещата в областната управа, на тръгване от Шумен, министър-председателят Бойко
Борисов и министър Румяна Бъчварова спряха на Пети полк, за да инспектират направеното
досега за строителството на многофункционалната спортна зала.
Бойко Борисов остана доволен от това, което е направила администрацията досега и от
експедитивността, с която се работи, за да се подготви теренът за изграждане на залата. На място
той изрази още веднъж убеждението си, че Шумен и районът имат нужда от такова мащабно
съоръжение. То е необходимо не само за развитието на спорта, но и за провеждането на големи
културни и развлекателни събития, за каквито към момента няма подходящи закрити
пространства в града.
„Работете, ако се справите добре, ще има още средства и за други важни за хората и за Шумен
проекти“, обеща министър-председателят след огледа на терена.
KMETA.BG
Нова площадка за домашни любимци в Бургас
Община Бургас направи площадка за свободно разхождане на домашни кучета и в „Сарафово“.
Новата придобивка е в отговор на подписка на жителите на квартала до кмета Димитър Николов
с искане за обособяване на специално място за игра на техните любимци.
Площадката за кучета се намира край пътя към пристанището и заема площ от 2 дка.
Пространството е оградено, поставени са кошчета и пейки за удобство и отмора на стопаните на
четириногите животни, както и аксесоари за игра на кучетата.
Изграждането на площадки за разходка на кучета на територията на община Бургас осигурява
отделни пространства за стопаните и техните домашни питомци, които могат необезпокоявано
да се разхождат. По този начин те не пречат и не са в конфликт с останалите граждани, които
искат да прекарат свободното си време в парковете, детските и спортните площадки.
Освен в квартал „Сарафово“, подобни кучешки площадки са изградени до Пантеона в Морската
градина, в парковете „Езеро“, „Изгрев“, „Славейков“ и „Меден рудник“. Предстои обособяване
на такава и в к-с „Братя Миладинови“.
От тази година близо до площадките се поставят и така наречените „кучемати“ – интересни
вендинг машини, които срещу отпадъчна пластмаса дават безплатно храна за домашните
любимци.
KMETA.BG
Новата зоологическа градина в Пловдив отваря тази есен
Акт 16 за Зоологическата градина през септември очакват от община Пловдив, съобщава
Plovdiv24.bg. Това заяви зам.-кметът на Пловдив Димитър Кацарски на пресконференция днес.
По думите на Кацарски в момента проектантите на обекта проверяват предписания, направени
от консултантите на проекта.

„В момента проектантите проверяват дали зададеното на консултантите е задължително за
изпълнение и има ли нещо, което да се коригира“, коментира той.
„Очакваме през септември да има подписан Акт 16“, поясни той.
KMETA.BG
Ремонтираният стадион в Куклен вече приема мачове от В група
Градският стадион в Куклен вече приема футболни срещи от В група, след като беше основно
ремонтиран, съобщиха от общината. Спортното съоръжение трябваше да бъде обновено, за да
може на него да се провеждат домакинските срещи, след като градският футболен отбор
„Атлетик“ влезе в третия ешелон на родния шампионат.
„Стадионът се нуждаеше от сериозен ремонт, защото през годините в него не са правени
инвестиции“, обясни кметът на Куклен Мария Белчева. Община Куклен отпусна 30 хиляди лева
за ремонта. С тях изцяло са обновени санитарните възли, бани и тоалетни, направена е и
изолация.
„За щастие се отзоваха и дарители, които се включиха в останалите довършителни дейности като
монтирането на парапети, преградни съоръжения и нови седалки за зрителите. Община Куклен
съдейства и с техника за почистване на стадиона и терена и сега той има приличен и приветлив
вид“, каза още Мария Белчева. За възстановяването на стадиона сили обединиха много
граждани, които помогнаха с доброволен труд. Сред тях има и бивши спортисти.

За Община Куклен е изключително важно развитието на спорта, тъй като един от основните
проблеми за подрастващите е обездвижването. Освен от мъжкия футболен отбор стадионът ще
се използва и от детските тимове в Куклен.
„За нас е важно децата да спортуват и да се реализират в местния отбор, тоест да се създаде
една школа, която да захранва мъжкия отбор с кадри“, заяви още кметицата.
Възстановяването на градския стадион показва как с общи усилия на институции, граждани и
бизнес може да се направи нещо хубаво, убедени са от местната управа. Оттам призовават
кукленци да пазят общинския си стадион, за да има къде да спортуват децата им.’
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Инж. Цветан Асенов, заместник-кмет на Община Видин: 364 са паметниците на културата във
Видин
364 са паметниците на културата във Видин, каза за Радио “Фокус”- Видин инж. Цветан Асенов,
заместник-кмет „Устройство на територията и развитие на инфраструктурата” на Община Видин.
Той посочи, че по-голяма част от сградите са частна собственост и много малко от тези сгради са
общинска собственост. „Сградите на музей „Конака“, Художествената галерия „Никола Петров“,
театър „Вида“, СОУ „Цар Симеон Велики“ са общинска собственост, паметници на културата са и
са в добро състояния“, каза инж.Цветан Асенов. Той посочи, че задължение на всеки собственик
е длъжен да стопанисва сградата си. „Подготвили сме проекти за консервация, реставрация и
експониране на част от сградите по различни европейски програми“, допълни заместник кметът
на Община Видин.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“

Кюстендил: За 1 септември са насрочени консултациите за състава на секционната
избирателна комисия в село Лиляч
За 1 септември са насрочени консултациите за състава на секционната избирателна комисия в
село Лиляч във връзка с предстоящите частични избори за кмет. Това съобщиха за Радио „Фокус”
– Кюстендил от общинска избирателна комисия – Невестино. За насрочените за 2 октомври
частични избори в кметство Лиляч е образувана една изборна секция, която ще се помещава в
сградата на кметството. В секционната комисия ще работят седем души, сред които председател,
зам.-председател и секретар. Регистрацията за участие в изборите е със срок до 1 септември.
Към момента само една политическа партия е внесла необходимите документи и е получила
регистрация.

