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АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Велико Търново: Регистър на общинските детски градини и центровете за личностна
подкрепа в региона въвеждат в града от 2017 година
Регистър за дейността на общинските детски градини и центровете за подкрепа и личностно
развитие в региона въвеждат във Велико Търново от 2017 година. Това стана ясно след
решение на Общинския съвет в града, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Велико Търново.
Освен това, по време на редовното заседание, бяха приети официално и новите правила за
отписване, записване и преместване на деца в детските граници на територията на община
Велико Търново. Всички тези нормативни актове са създадени във връзка с новия Закон за
училищното и предучилищно образование. Съветничката от групата на ГЕРБ в ОбС Гергана
Евтимова обясни, че новите правила са изцяло съобразени с текстовете на закона. „Този закон
регламентира създаването на регистър, в който да бъде водена и систематизирана публична
информация, включваща обстоятелства по актуалното състояние на всички детски градини и
центрове за подкрепа, функциониращи на територията на община Велико Търново. В него ще
бъдат вписани и условията и реда за водене, поддържане и достъп до информация в този
регистър“, посочи още Гергана Евтимова. Тя подчерта и, че предложеният проект е изготвен от
общинската администрация, като са изцяло изпълнени всички законови изисквания.
Проведени са предварителни обществени консултации и документът е публикуван на сайта на
Общината от един месец насам. На днешната сесия бе приет и нов Правилник за устройството
и дейността на Общинския детски комплекс във Велико Търново. „Центърът осъществява
държавна и общинска политика за осигуряване на общността подкрепа за личностно развитие
на деца и ученици от 5 до 18-годишна възраст, като организира и провежда дейности за
развитие на интересите, способностите и изявите им в областта на науките, технологиите,
изкуството и спорта. Центърът е приемник на Общинския детски комплекс, основан през 2000
година и обединява Центъра за работа с деца, Центъра за ученическо, техническо и научно
творчество и ученическата спортна школа“, отбеляза още Гергана Евтимова като допълни, че
новият правилник също е въведен заради новите текстове на Закона за образованието.
БТА
Община Банско се представи на 12 туристически борси в осем държави през 2016 г.
Община Банско изпълни на 100 процента плануваните за 2016 година участия в туристически
борси и изложения, съобщи пресцентърът на общината.
Планинският курорт успя да завоюва нови пазари и затвърди позициите си като предпочитана
туристическа дестинация в редица страни, заявяват от общината. Последното участие бе на
бизнесфорума "Делови партньори на Татарстан" през декември т. г. , където Банско рекламира
туристическия си потенциал сред руската общност. По време на визитата делегацията,
представляваща община Банско, е провела срещи с представители на Министерството на
туризма на Татарстан, със служители от дирекция "Туризъм" към община Казан и с Камарата на
туроператорите и турагентите в Татарстан.
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По време на изложенията, в които Банско участва, бе представен богатият избор от
възможности за настаняване от 5-звездни хотели с изискан амбиент до уютни фамилни хотели
и къщи за гости, информират от общината. Професионално обзаведените конферентни зали са
предпочитани от чуждестранните компании като добра възможност за бизнестуризъм, а
многобройните традиционни механи и ресторанти дават възможност да се опита както
автентичната банска кухня, така и интернационална. Едно от големите предимства на града
несъмнено е скизоната, която го прави утвърден зимен курорт номер 1 не само в България, но
и в Източна Европа, отбелязват от общинската управа на Банско. В момента инсталация с 400
оръдия за технологичен сняг гарантират снежна покривка през целия сезон от декември до
април.
Изложенията, на които беше представена туристическата дестинация Банско през годината, са
EMITT в Истанбул /Турция/, Ваканция HOLIDAY&SPA в София, IMTM в Тел Авив /Израел/, SAJAM
TURIZMA в Белград /Сърбия/, SKOPJE TRAVEL MARKET в Скопие /Македония/, "Културен
туризъм" във Велико Търново, BELGRADSKI MANIFEST в Сърбия, Търговско изложение
"Общинско ЕКСПО" в курортен комплекс "Албена", TTR в Букурещ /Румъния/, GREEK TOURISM
EXPO в Атина /Гърция/, TRAVEL TURKEY IZMIR в Измир /Турция/, бизнесфорум "Делови
партньори на Татарстан" в Русия.
За зимния сезон през 2017 г. Банско заслужи три старта на Световната купа по сноуборд.
Първият ще е паралелен слалом за мъже и жени на 3 февруари. На 4 февруари ще се състои
надпреварата по сноуборд крос за мъже и жени. На 5 февруари ще е паралелният гигантски
слалом, също за мъже и жени, допълват от община Банско.
БТА
Кметът на Карлово откри нов пенсионерски клуб в села Васил Левски
Кметът на Карлово Емил Кабаиванов официално откри нова сграда на пенсионерски клуб
"Втора младост" в село Васил Левски, съобщиха от общината.
До пролетта, пенсионерският клуб в селото се е помещавал в сграда частна собственост и близо
десет години е заплащан наем. С решение на Общински съвет Карлово, община Карлово е
закупила помещение от Български пощи ЕАД, където да бъде преместен пенсионерският клуб.
Направен е основен ремонт и е закупено ново оборудване, след което помещението е
предоставено за ползване на пенсионерския клуб "Втора младост" в село Васил Левски.
Кметът на Карлово е пожелал на хората от третата възраст най-вече здраве и много радостни
мигове, които заедно да изживеят в новото помещение. Новата сграда е била осветена от отец
Николай.
БТА
Банско e с нов общ устройствен план
На редовно заседание Общинският съвет в Банско прие внесения от кмета Георги Икономов
проект за Общ устройствен план на общината, съобщи общинският пресцентър.
Влизането му в сила задава плановата основа за дългосрочното устройствено развитие на
общинските територии в съответствие с приетите стратегически документи за регионално
развитие и със специфичните за община Банско природни, културно-исторически, туристически
и други ресурси, се посочва в съобщението. С негова помощ планирането на територията на
общината ще става по начин, осигуряващ съхраняване и едновременно с това пълноценно
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включване в жизнен оборот на природното и на културното наследство на общината за по добро взаимно стимулиране и при развитието на всички системи - икономически, природни,
транспортни, културни и т. н.
На заседанието съветниците са отменили наредбата за търговската дейност, действаща от 2008
г., и са приели нова, която отразява адекватно динамично развиващите се промени в
обществените и икономически отношения в курорта, информира пресцентърът на общината. В
новата търговска наредба се запазва уведомителният режим за извършване на търговска
дейност, като се въвеждат нови изисквания за работа на обектите с удължено работно време.
Още два основни нормативни документа са изменени на последната сесия на общинския съвет
- Наредбата за местните такси и цени на услуги и Наредбата за местните данъци. Измененията
разпределят по-равномерно, отколкото досега, тежестта между двата основни местни налога данъкът за недвижими имоти и таксата за битови отпадъци, поясняват от общината. По този
начин се цели да се подобри събираемостта на стари задължения, като общият размер на
дължимите местни данъци се запазва същият.
Новата наредба за местните такси и цени на услуги въвежда 50-процентно облекчение за
лицата, които заплатят еднократно таксите си за ползване на обществени площи /пазари,
тротоари и други/ за едногодишен период. С цел насърчаване на инвестиционните намерения
е въведено значително облекчение при заплащане на таксата за съгласуване и одобряване на
работни проекти за сгради за производствени нужди, животновъдство и преработка на
селскостопанска продукция.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Николай Зайчев, кмет на Пещера: През 2016 година оптимизирахме работата на Общинския
съвет и подобрихме работните места на съветниците
Оценката ми за работата с Общинския съвет на Пещера през изминалата година е добра, каза
за Радио „Фокус” – Пазарджик кметът на Община Пещера Николай Зайчев. „По същество
важните предложения, които ние сме направили, бяха приети. Важно е по основните теми да
има единомислие. Иначе е нормално да има противоречия, понякога сме по-емоционални.
Подобрихме и обстановката и комфорта, в който работят общинските съветници”, каза още
кметът. „Предаваме онлайн сесиите на Общинския съвет чрез две камери, като хората от
нашата община вече могат да гледат на живо в интернет. Това е една напълно нова
възможност. Освен това подобрихме работните места на общинските съветници. Поставихме
климатик, а те вече могат да гласуват електронно чрез нова система за гласуване. Получиха и
таблети, за да ползват материалите за сесиите в електронен вариант. Надявам се с тези си
действия да сме оптимизирали работата на Общинския съвет и прозрачността в работата му”,
добави Зайчев.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Нина Ставрева, кмет на Каварна: След увеличението на данъците в Каварна от 1.5 на 1.8
промила, те запазват най-нисък ръст в цялата област Добрич
След увеличението на данъците в Каварна от 1.5 на 1.8 промила, те запазват най-нисък ръст в
цялата област Добрич. Това каза за Радио „Фокус“ – Варна Нина Ставрева, кмет на Община
Каварна. „На заседанието през месец октомври, тази година, внесохме на вниманието на
общинските съветници увеличение на данъците за недвижими имоти, моторни превозни
средства и туристически данък, като искам да уточня, че увеличението, което предложихме
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беше незначително – от 1.5 на 1.8 промила. Решението мина на заседанието на ОбС, така че
имаме леко увеличение на данъците“, обясни Нина Ставрева.
„Реалната план-сметка труд от 3 месеца на експертите в общината във връзка с такса смет
доведе до понижаването й в отделни населени места, включително и в град Каварна“, каза
още Нина Ставрева. Така по думите й пак е постигнат баланс и няма да има кой знае какво
отражение върху бюджетите на домакинствата, но за сметка на това, ресурсът, който се очаква
да бъде получен на годишна база през следващата година вследствие на увеличението е около
250 000 лв.
По отношение на инвестициите в Община Каварна, Нина Ставрева коментира, че през
изминалата година са проведени няколко срещи с потенциални инвеститори, но все още не са
налице реализирани инвестиционни намерения. Тя зави, че общината продължава да работи
активно в тази насока и при всяка следваща среща доказва, че би била изключително коректен
и лоялен партньор. „Условията, от които се нуждаят, за да инвестират своите средства на
територията на нашата община са наш ангажимент и ние ще им ги предоставим. В курортната
зона на Каварна има все още незастроени сгради, които са част от неприятния облик, но през
тази година започнаха довършителните дейности по два от хотелите там. През 2017 г. предстои
завършването на хотел, който е на самия бряг на морето, съвсем близо. Така че от гледна точка
на това, че сме туристическа дестинация, имаме какво да предложим“, подчерта кметът.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Столичният кмет Йорданка Фандъкова: От 2006 г. насам сме построили 85 нови сгради на
детски градини, такъв темп на строителство никога не имало в София
От 2006 г. насам сме построили 85 нови сгради на детски градини, такъв темп на строител ство
никога не имало в София. Това каза кметът на Столична община Йорданка Фандъкова по време
на инспектирането на работата по реновирането на сградата на старото Боянско училище,
която трябва да бъде превърната в детска градина, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
„Един от най-важните ни приоритети това е инвестицията в образование, в децата.
Продължаваме с инвестициите, защото това за мен е изключително важно особено
предучилищното образование“, посочи Йорданка Фанъдкова. Тя отчете, че през 2016 г. са
направени общо 5 детски градини. „Три чисто нови сгради, две изцяло реконструирани. За
следващата година също сме заложили средства. Общо пет нови сгради и четири
реконструкции. Част от тях вече започнаха. Ще бъдат завършени следващата година. Други ще
започнат следващата година“, каза Фандъкова. Тя отчете, че в район „Витоша“ 26-то училище е
с цялостно саниране и реконструкция на двора и че се изгражда нова детска градина в
„Драгалевци за 4 групи. По думите й 85 нови сгради на детски градини, означава около 14 500
разкрити нови места през тези години. „Недостигът вече е напълно преодолян в някои от
районите“, каза тя и уточни, че това са всички крайградски райони, плюс райони като
„Сердика“, ,“Илиинден“, „Искър“. По думите й в някой от тях е чувствително намален
недостигът. Фандъкова посочи, че решението е само в строителството на детски градини.
„Продължаваме и в „Красно село“. Тази година построихме отново една нова сграда към
съществуваща детска градина“, коментира столичният кмет и обърна внимание, че все още
„Красно село“ ,“Триадица“, части от „Младост“, части от „Люлин“, са районите, в които
недостигът на детски градини е по-сериозен. Тя направи уговорката, че това не се отнася за
детските ясли, където продължава да се строи. „Вие знаете, че от години в София работи
система за записване в детските градини. Тази система е не само за записване, а за много
точна в реално време правене на статистика за това къде, колко кандидати има, колко места не
достигат, къде е преодолян недостигът. На база на тази много важна за управленски решения
система, ние вече от две години планираме нашата дейност“, каза тя и посочи, че сега се
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планират средствата, за да се насочват на места, където недостигът е чувствителен.
„Следващата година планираме да започне изграждането в „Манастирски ливади“ –изток,
„Кръстова вада“. Така че много внимателно планираме нашето строителство“, посочи
Фандъкова. По думите й този приоритет ще остане в годините напред.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Добрич: Кметът Йордан Йорданов подписа договор за безвъзмездна финансова помощ за
проекта за водния цикъл на града
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът Йордан Йорданов
подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Околна среда
2014-2020“ за реализиране на проекта за водния цикъл на града, предаде кореспондентът на
Радио „Фокус” – Варна. На церемонията по подписването на документа в сградата на Община
град Добрич присъства и министър-председателят в оставка Бойко Борисов. Проектът е на
стойност близо 115 милиона лева.
86,2 милиона лева е безвъзмездното финансиране, а близо 10 милиона лева е
съфинансирането от Община град Добрич. „Истината е, че направихме невъзможното през
последната една година. Заедно с много страни, включително и ВиК, и ВиК асоциацията,
обединихме се, ново проектно предложение. Истината е, че за е дна година наистина
направихме невъзможното и още веднъж казвам - благодарение на екипа на министър
Василева, експертите, които бяха ангажирани, благодарение на политиката, която се води от
държавата в лицето на министър-председателя“, заяви кметът на Добрич Йордан Йорданов.
Той посочи, че всеки проект има свой жизнен цикъл, като конкретно за водния цикъл на града
вече се навлиза във фаза реализиране, което е отговорна задача и изключително важно за
града. „Ще вървим в кал и вода, но ще е за хубаво! Когато завърши водният цикъл, всичко вече
ще придобие един модерен, европейски, завършен вид“, отбеляза кметът на Добрич.
„Надявам се така да остане и занапред. Това е правилната политика, която държавата трябва
да провежда – да работи в тясно сътрудничество с местната власт, за да можем да стигнем до
всеки един дом, до всеки човек и да бъде усетено от тях“, каза още кметът Йордан Йорданов.
Срокът на изпълнение на договора е 3 години.
АГЕНЦИЯ „ФОКУС“
Стара Загора: Ще се проведе публично обсъждане на проекта на Бюджет 2017 на Общината
Публично обсъждане на проекта на Бюджет 2017 на Община Стара Загора ще се проведе днес,
съобщиха от пресцентъра на Общината. Обсъждането ще започне от 17.30 часа, в зала „П. Р.
Славейков" на Общински съвет - Стара Загора. Материали за проекта на Бюджета на Община
Стара Загора за 2017 година ще бъдат публикувани на интернет страницата на общината.

БТА
Изготвен е правилник за организацията и дейността на Общинския консултативен съвет по
въпросите за младежта към Община Варна
Във връзка със създаването на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта към
Община Варна, който ще подпомага Кмета на общината при провеждане на общинската
политика за младежта съгласно чл.15, ал.6 от Закона за младежта, е изготвен Проект на
Правилник за организацията и дейността му. Документът е съгласуван с дирекция "Правно и
нормативно обслужване" при Община Варна и е публикуван на сайта на Община Варна -
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www.varna.bg, в рубриката "Проектодокументи" за публично обсъждане, след което ще бъде
предложен за гласуване от Общинския съвет.
БТА
Проекти за 45,6 милиона лева се изпълняват в Разградска област
Деветдесет проекта на стойност 45,6 млн. лв. се изпълняват в момента в Разградска област,
съобщи директорът на Областния информационен център Юлиян Данаилов.
От тях по оперативните програми се реализират 41 проекта за 27 856 693 лв., а по Програмата
за развитие на селските райони - 49 проекта за 17 802 777 лева.
В първите дни на новата година Областният информационен център /ОИЦ/ навършва 5 години.
За този период той заслужи оценката на един от най-добрите в страната. Организирани са
общо 201 информационни събития със 7871 участници в тях, отчете Данаилов. Регистрирани са
4037 посещения в офиса на ОИЦ, дадени са 4405 отговора на зададени въпроси, направени са
1717 публикации. Само през 2016 година информационните събития са били 35, с 1105
участници, направените посещения в офиса на ОИЦ са 841, а отговорите на зададени въпроси 918.
Най-често задаваните въпроси се отнасят до започване на собствен бизнес, модернизиране на
дейността на фирмите, наемане и квалифициране на персонала, инвестиции в земеделските
стопанства, благоустрояване на населените места, инвестиции в инфраструктурата, създаване
на нови и подобряване на съществуващите услуги, подкрепа за развитие на туризма, нови
възможности в сферата на образованието.
БТА
Бюджет 2017 на Община Казанлък ще бъде по-социален
Бюджет 2017 на Община Казанлък ще бъде по-социален и с повече внимания към
образованието, културата, здравеопазването и чистотата. Това съобщават от пресцентъра на
общината.
Собствените приходи на Община Казанлък позволяват да се увеличат два пъти средствата за
програмите "Ин витро" и "Стажанти" от МБАЛ "Д-р Христо Стамболски"ЕООД, с което се
поощряват раждаемостта на казанлъшките двойки и задържането на специалисти в местната
болница.
Двойно се увеличават средствата за капиталови ремонти в детските градини и детските ясли близо 400 000 лева, както и с 10 на сто заплатите в културните институти, Домашния социален
патронаж и Детската млечна кухня. Запазват се привилегиите за пътуване на пенсионери и
ученици.
С близо 1 млн. лв. се дотира дейността "Чистота" във връзка с увеличението на отчисленията
към РИОСВ от 36 на 40 лв. на тон депониран отпадък, новия разход за депониране в
Регионалното депо - Стара Загора, с 32,70 лв. на тон депониран отпадък и сепарирането на
битовите отпадъци. Всичко това цели да не се увеличават данъците и таксите на населението.
ТОПНОВИНИ
Кметът на Каспичан откри паметна плоча по повод успешно проведения референдум от
жителите на общината
На 28.12.2016 г. от 16.00 часа г-жа Милена Недева – Кмет на община Каспичан официално
откри паметна плоча по повод успешно проведения на 19.10.2014 г. референдум от жителите
на община Каспичан.
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На 19 октомври 2014 г. каспичанци гласуваха за първи път на местен референдум на
екологична тема. Въпросът, на който отговориха жителите на Каспичан е: "Да се забрани ли
изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне на отпадъци на територията на град
Каспичан?". За целта, бяха отворени 6 избирателни секции – 4 в града, една в квартал
"Калугерица" и една подвижна. Резултатите от допитването показват, че в него са участвали
1730 човека, имащи право на глас, от които 1708 са подкрепили забраната за изграждането на
инсинератор за изгаряне на отпадъци.
По предложение на Неформално сдружение „Клуб за пряка демокрация” гр. Каспичан,
Общински съвет Каспичан взе решение за поставяне на паметна плоча, за увековечаване на
събитието. Паметната плоча е разположена до сградата на община Каспичан, изработена е от
гранит и съдържа следния текст: „19.10.2014 Успешно проведен референдум от жителите на
град Каспичан на екологична тема”. На събитието присъстваха граждани, гости на града,
служители на общинска администрация и членове на инициативният комитет.
ТОПНОВИНИ
Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет 2017 г. на Община Каспичан
Кметът на Община Каспичан отправя Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет
2017 г. на Община Каспичан. На основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл.
27, ал.1 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните
дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол
на бюджета на Община Каспичан, Милена Недева - кмет на община Каспичан кани местната
общност на
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2017 г.
Уважаеми съграждани,
Предстои приемането на бюджет 2017 година на община Каспичан. Разработването и
приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето развитие на
общината. Затова те трябва да се вземат с Вашето активно участие.
Очакваме вашите мнения, препоръки и предложения по проекта на бюджет 2017 година в
деловодството на община гр. Каспичан или на електронен адрес obshtina@kaspichan.org и на
телефон 05327/47 25 и мобилен телефон № 0887 744 644.
За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен
протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при
внасянето му за разглеждане от Общински съвет Каспичан.
Обсъждането ще се проведе на 05 януари 2017 г. /четвъртък/ от 17.30 часа в сградата на
Общината град Каспичан в заседателна зала – етаж 2.
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