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Фокус
Кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов ще направи първа копка
на басейн с олимпийски размери в кв. „Еленово”
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Благоевград. Кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов ще
направи първа копка на новия и дългоочакван басейн с олимпийски размери,
част бъдещия спортен комплекс, дни преди празника на Благоевград,
съобщиха от пресцентъра на общината. Официалната церемония за началото
на строително-монтажните дейности на спортното съоръжение в града ще се
състои на 2 октомври от 12.30 часа в двора на 8 СОУ „Арсений Костенцев” в
кв. „Еленово”. Новият спортен комплекс ще се простира върху площ от 23
декара. Мястото е избрано заради възможността за газифициране. Освен
закрит басейн с размери 25/12 метра, проекта предвижда комплекса да
включва многофункционални игрища за футбол, баскетбол, волейбол и
други. Ще бъдат изградени също и два големи тенис корта. Съоръжението да
разполага с паркинг за над 100 автомобила. Новата плувна база ще даде
възможност на малките плувци да тренират и да се развиват пълноценно.
Басейнът ще бъде достъпен за ползване от всички граждани.
Увереността, че Благоевград заслужава повече е водещия мотив в поредното
усилие на общинското ръководство за модернизиране и развитие на
градската инфраструктура в областния център. С изграждането на плувния
комплекс ще продължи реализацията и на идеята на кметското ръководство
спортът да влезе масово в училищата. Кметският екип е категоричен в
намерението си да реализира този важен проект, който ще бъде нова крачка
в развитието не само на спорта, но и на града като цяло с помощта на
държавна субсидия и съфинансиране от общината.

Фокус
Кръгла маса по проблемите на децата с увреждания се проведе в
Казанлък
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Казанлък. В Казанлък се проведе кръгла маса на тема: „ Право на
специална грижа и подкрепа на деца и младежи с увреждания”, предаде
кореспондентът на Радио „Фокус”. Организатор на форума бе Фондация
„Сийдър”. В кръглата маса взеха участие представители на фондацията, на
Община Казанлък, директори на детски градини и на институции

занимаващи се с проблемите на децата с увреждания в Казанлък – Дневен
център за деца с увреждания, Център за обществена подкрепа, Сдружение
„Бъдеще за децата с увреждания”, директорът на Дирекция „ Социално
подпомагане” и отдел „ Закрила на детето”. Представителят на Община
Казанлък Мария Колева – началник отдел „ Хуманитарни дейности” запозна
присъстващите със социалните услуги развивани в община Казанлък. През
2013 година е разкрит Център за обществена подкрепа. От 1 октомври 2014г
ще бъде разкират социална услуга в Центъра за социална рехабилитация и
интеграция и Дневния център за възрастни хора с увреждания.
Разширена е дейността по предоставяне на услугата "Приемната грижа", чрез
реализирането на проект "И аз имам семейство". Като материална база са
изградени 3 Центъра за настаняване от семеен тип и 1 Защитено жилище,
където предстои разкриването на социална услуга. През последните няколко
години Община Казанлък работи по множество проекти, коментира Мария
Колева. Сред тях са и такива за деца с увреждания. Община Казанлък е една
от 83-те общини в България, която изпълнява проект „И аз имам семейство”
като партньор на Агенция за социално подпомагане. Към момента в община
Казанлък има седем утвърдени професионални приемни семейства и едно
семейство в период на проучване и оценка. От стартиране изпълнението на
проект „И аз имам семейство“ са извършени пет настанявания на деца в
приемни семейства. Едно от децата е реинтегрирано в семейството на
биологичния си баща, а през месец юли бе извършено първото осиновяване
на дете, отглеждано повече от година от приемен родител участващ в проект
„И аз имам семейство“. Към момента три семействата полагат грижи за
настанените при тях деца, а останалите четири са в готовност и очакват с
надежда скоро да приемат дете в домовете си. Друг проект е „Подпомагане
на образователния процес на деца със специални образователни
потребности в Община Казанлък“ , в който бяха включени 87 регистрирани
деца и ученици със СОП, които са интегрирани в 22 училища и 5 детски
градини на територията на община Казанлък. Особено резултатен, според
Колева, е и проектът ,,Добро образование сега - добри възможности в
бъдеще“ , в който бяха обхванати 315 деца и ученици с малцинствен
произход и техните родители. Дейностите се изпълняваха в 5 детски градини
и 3 училища”, коментира Мария Гюзелева.

Фокус
2 136 са отпадналите заради заболяването "син език" животни в
Бургаска област
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Бургас. 2 136 са отпадналите заради заболяването "син език" животни в
Бургаска област към 19 септември каза за Радио "Фокус" д-р Петър Пачев,
директор Областната агенция за безопасност на храните. На стопаните им се
обработват документите, които трябва да предадат до 2 октомври. Той се
надява захлаждането да премахне преносителите, макар че засега няма

намаляне на инфекцията. Обезщетенията за собствениците на умъртвени
животни ще са съгласно данните, които подава оценителят и зависи от
породата и възрастта на животното от 130 до над 200лв, а за мъжките
разплодни животни цената е още по-висока. Д-р Пачев се надява да получат
адекватно обезщетение. Почти всички общини са засегнати от заболяването
с изключение на община Камено. Засега все още е висока активността на
болестта в ниските общини като Бургас, Айтос и Карнобат, а за Странджа
данните са по-малко. Директорът на БАБХ-Бургас се надява активността на
преносителите
да
е
по-малко
там.
От вчера екарисажът във Варна намали трупосъбирането на животните по
финансови причини, тъй като не са получили субсидии от държавния
бюджет. Д-р Пачев се надява в близките дни да се получи решение на
въпроса, за да не се стигне до резервния вариант - загробване на животните
съгласно наредба 22.

Фокус
Общинският съвет прие създаването на временна комисия по
проучване на общественото мнение и ред за приемане на девиз на
Община Бургас
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Бургас. Общинските съветници приеха създаване на временна комисия за
организиране и предприемане на действия по проучване на общественото
мнение и ред за приемане на девиз на Община Бургас, предаде репортер
на Радио „Фокус” - Бургас. Предложението на авторите на докладната е
бъдещата комисията да се състои от 15 члена и да вземе решения с
мнозинство повече от половината от членовете си. Предлага се в състава на
комисията да влязат седем общински съветници, четирима представители на
общинска администрация и четирима обществено значими граждани. Срокът,
в който те трябва да изберат девиз на Бургас, е половин година. Християн
Митев от НФСБ запита по какъв критерий ще бъдат избрани четирима
обществено значими личности, които ще участват в избора на девиз на
Бургас. Д-р Антонио Душепеев от ГЕРБ обясни, че съставът на комисията ще
бъде подложен на гласуване от Общинския съвет. Постъпи предложение от
Йордан Георгиев комисията да се редуцира до 11-членна като отпаднат 4мата обществено значими личности, да се избере на днешното заседание.
Георги Дражев от НФСБ предложи точката да бъде отложени разискванията
по докладната записка. Предложението не се прие. Руслан Карагьозов от
ГЕРБ обясни, че създаването на девиз не е лесно. Той призна, че понятието
„обществено значими“ личности не е най-точното, но няма смисъл
разглеждането на докладната да се отлага. Карагьозов разясни, че това е
дълъг процес. Евгений Мосинов посочи, че целта на комисията е да изготви
нормативен ред на работа по избор на девиз. Предложението на Георгиев за
отпадане на четиримата обществено значими личности не се прие.
Общинските съветници приеха Общински план за развитие на Община

Бургас за периода 2014 – 2020г. и Правила за мониторинг, контрол и
последваща оценка при изпълнението на общинския план за развитие
изготвени в рамките на проект: „Създаване на условия за ефективен
мониторинг и контрол при разработване на политики и стратегически
документи на Община Бургас“, финансиран по Оперативна програма
„Административен капацитет”, приоритетна ос І „Добро управление“,
подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване
и провеждане на политики“. Общинските съветници взеха решение за
участие на Община Бургас в учредяване на ново "Регионално сдружение за
управление на отпадъците - регион Бургас" по реда на Закона за управление
на отпадъците, тъй като старото изтича и трябва да се поднови.

Фокус
Започна изграждането на
пловдивското село Маноле

средно

специализирано

училище

в
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Пловдив. Започна изграждането на средно специализирано училище в
пловдивското село Маноле. Това каза за Радио „Фокус” – Пловдив кметът
на селото Александър Иванов. Училището ще бъде изградено с парите,
отпуснати за регионално развитие след спечелен проект от кмета на
общината и неговия екип. По думите на Иванов е предвидено да се направят
два корпуса – един двуетажен и един триетажен. Към училището ще бъде
изградена и закрита спортна зала за провеждане на състезания през зимата,
която ще бъде най-голямата в региона. В източната част на сградата ще има
площадка за волейбол и баскетбол, каза още кметът на селото. По думите
му, в проекта са заложени около 250-300 дръвчета за облагородяване на
парка на училището. Срокът за изпълнение на проекта е 6 месеца. Според
Иванов, идеята е училището да е средищно и да приеме децата от съседните
села, за да не пътуват до Пловдив. „Транспортът е скъп и едно дете трябва
да разполага с минимум 6-7 лева на ден за пътни, а за 20 учебни дни - това
са 150-200 лева. При 500 лева заплата за нашия регион означава, че на
единия родител половината заплата ще се изразходва за пътни”, обясни
Александър Иванов.

Фокус
Министър Евгения Раданова: Надявам се София да стане Европейска
столица на спорта, за да може този приз да ни ангажира още повече
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София. Много се надявам София да спечели и да стане Европейска столица
на спорта, за да може този приз да ни ангажира още повече. Това каза
служебният министър на младежта и спорта Евгения Раданова на
пресконференция на Инициативния комитет за кандидатурата на София за
Европейска столица на спорта през 2017 година, предаде репортер
на Агенция „Фокус”. „Вярвам, че ако ние спечелим призванието
Европейска столица на спорта през 2017 година, няма да имаме никакви
основания за извинения за това, че нямаме достатъчно спортна база и
възможности гражданите на София да могат да практикуват спорт спокойно”,
посочи
Раданова.
„Министерство на младежта и спорта подкрепя инициативата за
кандидатурата на София за Европейска столица на спорта през 2017 г.
Изключително много се радвам да си партнираме със Столична община в
нашата обща борба – да спечелим кандидатурата”, добави тя.
Служебният министър Евгения Раданова подчерта, че около 30 % от
спортните клубове в София обезпечават възможността на всички учащи и
деца в детските градини да практикуват безплатно вид спорт със спортни
преподаватели
и
учители.
Заместник-министърът на младежта и спорта, гимнастик и олимпийски
шампион Йордан Йовчев добави: „В подкрепа на кандидатурата на София за
Европейска столица на спорта през 2017 година бих изказал нашата
подкрепа от името на Министерство на младежта и спорта. Направени са
редица големи спортни събития с домакинство в град София, които са
подпомогнали за издигане на имиджа в международен мащаб. Надявам се, че
комисията ще оцени високо положения труд. Събитията са от изключителна
важност за нас и затова сме подкрепили да се случат в град София”, Той
пожелава
успех
на
София.
Генералният секретар на Българския олимпийски комитет Белчо Горанов:
Надяваме с помощта на всички и най-вече с помощта на министерството да
стигнем до желаната победа. В тази кампания сме ангажирали много големи
имена от българския спорт, олимпийски шампиони. В периода, когато
комисията ще бъде тук, сме ангажирали емблематични имена, които ясно ще
изразят
подкрепата
си
за
София.
Ирена Димитрова, директор на Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и
туризъм” към Столична община, обясни, че в общинската училищна мрежа в
София се обучават около 120 000 - 130 000 ученици. В рамките на
общинския бюджет финансираме приоритетно ученическите игри, които
протичат от октомври до януари. 12 000 деца са обхванати в турнири – 8
вида спорт, три възрастови групи. Над 20 000 участници се включват в
събития и програми, организирани от Столична община.

Фокус
Община Добрич започва проект „Обществена трапезария“
30 Септември 2014 | 15:04 | Агенция "Фокус"

Добрич. Община Добрич започва от 1 октомври проект „Обществена
трапезария“, който е на стойност 16 228,80лв. За неговото реализиране има
сключен договор между Фонд „Социална закрила“ към Министерството на
труда и социалната политика и Община Добрич, съобщиха от пресцентъра на
Община Добрич. Социалният проект обхваща 112 бенефициенти и ще
продължи от 1 октомври до 31 декември 2014 г. Той е насочен към социално
слаби и семейства, лица с ниски доходи или без доходи, самотно живеещи
хора и семейства, получаващи минимални пенсии, както и скитащи и
бездомни деца и лица. При реализирането на проекта през годините Община
град Добрич отчита неговия положителен ефект и безспорното повишаване
качеството на живот на тези рискови групи. Раздаването на храната ще се
осъществява в два определени за целта пункта: Храм „Света Троица” по ул.
„Цар Иван Асен" № 2 , и разливна към клуб на пенсионера по ул. „ Отец
Паисий“ № 82,в часовете от 11.30 до 13,30 часа. Безплатната храна се
предоставя всеки делничен ден и включва: супа, основно ястие и хляб. За 1
октомври менюто включва зеленчукова супа, яхния от картофи и хляб.

БНР
29 маломерни паралелки ще бъдат сформирани в община Разград
публикувано на 30.09.14 в 15:54

29 маломерни паралелки в 10 от училищата в община Разград одобри днес
местният парламент. Решението бе взето с 26 гласа „за”, без против и
въздържали се. В ОУ “Елин Пелин” в село Стражец маломерните паралелки
ще бъдат 2, в ОУ “Кирил и Методий” в село Киченица - 8, в ОУ “Д-р Петър
Берон” в село Осенец – 5. Една маломерна паралелка ще бъде сформирана в
ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” в Ясеновец, 2 в СОУ ”Хр.Ботев” в Разград, в
ГПЧЕ „Екзарх Йосиф” в Разград – 1, в ОУ „Отец Паисий” в Разград – 2, в ОУ
„Отец Паисий” в село Дянково – 4, в Спортното училище в общинския
център – 3 и една маломерна паралелка в ОУ „Г. С. Раковски” в село
Раковски.

БНР
Млади архитекти предлагат нов облик на центъра на Стара Загора
публикувано на 30.09.14 в 15:38

Мащабен проект за цялостна промяна в облика на пешеходната зона в
центъра на Стара Загора ще предложат трима млади архитекти на
организираното от Община Стара Загора обществено обсъждане за облика на
града днес. Екипът в състав – Пламена Аврамова, Александър Бакърджиев и
Велимир Георгиев, заявиха за Радио Стара Загора, че в този си вид,

пешеходната част на бул. ”Цар Симеон Велики” има изглед на автомобилно
платно с тротоари. В подкрепа на тезата си, те посочиха неограничения
достъп на автомобили в пешеходната зона, недостатъчното място за зони за
отдих и социални контакти, хаотично разположените временни обекти и не
добре изглеждащия централен площад. Идеята на старозагорските архитекти
е цялата пешеходна зона по центъра да бъде изградена с единна настилка от
гранитни плочи с хармонична визия, ясно обособяване на площадите и
местата на търговските обекти. В проекта се предвижда още и изграждане на
водни фонтани със звук и светлина пред сградата на Община Стара Загора,
съобщиха архитектите.

БНР
853 души от Разградско са заличени от избирателните списъци
публикувано на 30.09.14 в 15:18

В предстоящите избори на 5 октомври според съставените избирателните
списъци по постоянен адрес в община Разград, право на глас може да
упражни един столетник. 234 са младежите, навършили 18 години след 25
май. 150 от тях са от Разград, а останалите 84 от селата на територията на
общината. Това съобщи Нели Добрева, секретар на Община Разград.
Списъкът на заличените от избирателните списъци гласоподаватели се
състои от общо 853 лица, като 712 от тях са от Разград и 141 са от селата.
Това са хора, поставени под запрещение, изтърпяващи наказание лишаване
от свобода, за които не предстои освобождаване до изборния ден, вписани в
избирателния списък по настоящия им адрес, с издадено удостоверение за
гласуване на друго място и др. Избирателите в Разградска област са 140 120,
но е възможно да има незначителни корекции.

БНР
В четири търговищки общини предлагат топъл обяд на социално
слаби
публикувано на 30.09.14 в 14:55

175 души от област Търговище ще получават топъл обяд от 1 октомври до 30
април следващата година, съобщи директорът на дирекция “Социално
подпомагане”, Гергана Георгиева. Проектът на социалното министерство
“Обществени трапезарии” ще се реализира в четири от петте общини.
Трапезариите ще осигуряват храна през зимния период на 30 социално
слаби жители в Търговище и на 45 в Попово. По 50 души ще се хранят в
трапезариите в Омуртаг и Антоново. Община Опака не е кандидатствала по
социалната програма на фонд “Социална закрила”.

БНР
Общинският съвет в Разград прие корекции в бюджета на общината
публикувано на 30.09.14 в 14:36

Корекции в бюджета на община Разград, извършени през второто тримесечие
на годината, прие Общинският съвет на днешното си заседание. Решението
бе взето със 17 гласа „за” и 10 въздържали се. От докладната записка на
кмета Денчо Бояджиев стана ясно, че през второто тримесечие са получени
42 дарения в размер на 43 285 лв., които се разходват за детски и социални
заведения и училища. Извършени са и 11 корекции от резервирания
бюджетен кредит за 51 830 лв. Първоначалният общ обем на бюджета на
община е бил 32 602 547 лв., а до края на юни той е нараснал с 2 510 379
лв., като общият му обем вече е 35 112 926 лв.

БНР
След месец се очакват първите резултати от ремонтите по проект
"Шумен-по-добро място за живеене"
публикувано на 30.09.14 в 14:29

Междублокови пространства, детски площадки, улици и тротоари в крайните
квартали на Шумен ще бъдат обновени в рамките на изпълнението на
проекта „Шумен – по-добро място за живеене”. Ремонтните дейности в града
започнаха на 15 септември, а първите резултати ще бъдат видими още в
края на октомври. Междублоково пространство между улиците „Тракия”,
„Одрин” и „Родопи” ще бъде обновено за 550 000 лева, това каза днес при
обиколка на обектите кметът на община Шумен Красимир Костов. Средства
ще бъдат вложени в общо пет обекта в града, допълни той. В началото на
следващата година ще стартират два подобекта – пространството около
читалище „Тодор Петков” и около Многопрофилната болница. С това
продължават нашите усилия да подобрим условията на живот в крайните
квартали на Шумен – допълни Красимир Костов. Проектът „Шумен – подоброто място за живеене”е по ОП Регионално развитие. Той е на стойност
5,263 млн. лв, от които 5% местно съфинансиране.

БНР
Раздават 41 хиляди лева на пострадали от наводненията в община
Враца
публикувано на 30.09.14 в 14:14

Шестдесет
и
три
домакинства
от община
Враца,
пострадали
от наводненията през
август,
ще
получат
финансова
помощ
от
националната дарителска кампания на БЧК, съобщават от местната
администрация. На свои заседания общественият съвет към Община Враца
взе решения за разпределянето на помощта, която е на стойност 41 420 лв.
Решенията бяха гласувани на базата на приети критерии, които отговарят на
критериите на Международната федерация на Червения кръст и Червения
полумесец.
Най-пострадали са шест домакинства от общината, на които къщите са
застрашени от самосрутване. Те ще получат по 1 150 лв. По 750 лв. са
отпуснати на 37 домакинства, чиито жилища се нуждаят от основен ремонт.
Петнадесет домакинства ще вземат по 400 лева. При тях от наводнението са
унищожени електроуреди и покъщнина. Три домакинства ще получат по 150
лв. за възстановяването на единствена тоалетна. Две домакинства са
определени като леко пострадали и за тях помощта е по 160 лв. Не са
гласувани финансови помощи за домакинства, при които пострадалото
жилище не е единствено. Списъците с разпределението на помощта са
предадени на Областния съвет на БЧК- Враца, който ще извърши
плащанията.

БНР
Калява ли водният цикъл търпението на видинчани
публикувано на 30.09.14 в 14:02

И този вторник в "Посоките на делника" говорим за водния цикъл на
Видин- какво се случва с него. И калява ли търпението на гражданите?
След по-малко от две седмици във Видин се очаква да има автопротест.
Шествието се организира в социалните мрежи от граждански движения, с
призив шофьорите да изразят недоволството си от разкопаните улици,
заради изпълнявания проект за воден цикъл на града. Свързахме се по
телефона с представител на една от организациите, Красимир Михайлов.
"Протестът ще премине под формата на автошествие на 11 октомври /събота/
от 11.00 часа, с начален маршрут- магазин ''Технополис'' на бул.''Панония''.
Ще поискаме и среща с временно изпълняващия длъжността кмет на Община
Видин Добромир Дилов, същия ден от 13.00 часа в залата на Общинския
съвет. Всъщност водният цикъл бе капката, която преля чашата предвид
трагичното състояние на видинските улици през последните години. Решени
сме и на крайни мерки и дори да блокираме видинските институции, ако не
се стигне до публично обяснение от страна на видинската Община, за това
което
се
случва
тук",
каза
Красимир
Михайлов.
Гражданско

неподчинение

и

блокиране

дейността

на

общинските

институции, ако от Община Видин и представители на фирмата изпълнител
на водния цикъл не се срещнат с видинските граждани- това предстои да се
случи в близките седмици. Водният цикъл създава неудобства на гражданите
и това е безспорен факт. Разбира се трябва да го има и търпението на
живущите в града, че това се прави за тяхно добро.
Слушатели

на РАДИО

ВИДИН питат:

"Ние трябва да се съобразяваме с това, че в града има разкопки, които
заради слабия контрол от страна на Общината не приключват навреме и
трябва да се чака, а с нас кой се съобразява, че си чупим колите в дупките".
Успяхме да разговаряме и с изпълняващия функциите кмет на Община
Видин Добромир
Дилов.
"Правото на протест е законово за всички граждани. Ние не можем да се
сърдим на хората и разбираме напълно техните притеснения. Нашето
притеснение като Община е не по-малко. Финансирането на този проект е
европейско и при положение, че парите са спрени към общините от
Министерството на околната среда, ние няма как да накараме някой да
работи без пари. През последните седмици започна активна работа от страна
на Министерството и имаме уверението им, че ще започне изплащането и
верифицирането на актовете, които сме представили и работата ще
продължи",
съобщи
Добромир
Дилов.
Проблемът е, че проектът за водния цикъл на Видин се изпълнява от
неподготвени фирми с недостатъчно техника- така мислят повечето от
видинчани, с които разговаряхме.

БНР
„Златен ключ“ за Общинска администрация – Банско за институция
най-добре
организирала
предоставянето
на
информация
за
гражданите
публикувано на 30.09.14 в 13:36

Община Банско бе отличена с приза "Златен ключ" сред общинските
администрации за своето адекватно и навременно предоставяне на
информация на граждани съгласно Закона за достъп до обществена
информация, съобщиха от общинската управа. Отличието е било присъдено
по повод на 28 септември - Международният ден на правото да знам, от
Програмата "Достъп до информация" към едноименната фондация, която е
връчила годишните си награди за принос в областта на свободата на
информация. Александър Мацурев - заместник-кмет на община Банско, е
приел наградата "Златен ключ", като благодари на организаторите за
високата оценка на работата на администрацията по отношение на
утвърждаване на демократичното право на гражданите да бъдат

информирани. Целта на ежегодните награди е да се насърчава публичната
власт да изпълнява задълженията си по Закона за достъп до обществена
информация, да бъде прозрачна и отчетна пред обществото, да се
окуражават
активните
граждани,
журналисти
и
неправителствени
организации да упражняват правото си на достъп до информация, както и да
се посочат публично институциите, които нарушават правото за достъп до
информация.

БНР
772 безработни в област Варна са постъпили на работа през август
публикувано на 30.09.14 в 13:10

На първичния пазар на труда реализация са намерили 744 лица, с 35 повече
спрямо миналата година. С посредничеството на бюрата по труда от
Варненска област са постъпили на работа 534 лица. През месеца на работа
са постъпили 184 младежи до 29 години, от които 66 са на възраст до 24
години. Равнището на безработицата във Варненска област през август е
6.13%. В община Варна броят на регистрираните безработни през месеца е
5663, с 20 повече от предходния месец . Работодателите могат да заявяват
свободни работни места онлайн на сайта на Агенцията по заетостта.

БНР
Министърът на отбраната награждава ветерани в Казанлък
публикувано на 30.09.14 в 12:40

Министърът на отбраната Велизар Шаламанов ще награди в Казанлък трима
заслужили ветерани от Втората световна война. Церемонията по
награждаването ще се състои във Военния клуб в Казанлък в 16 часа. На
награждаването ще присъства кметът на община Казанлък Галина Стоянова.
Стоянова връчи днес почетни грамоти на шестима ветерани от Втората
световна война по случай 70 години от участието на 23-ти Пехотен
Шипченски полк във войната срещу нацистка Германия. Националният
комитет за войнишките паметници отличи с грамоти ветераните Марин
Караиванов, Христо Чукурлиев – председател на Съюза на ветераните от
войните в община Казанлък, Минчо Минчев – секретар на съюза, Антон
Танев, Кольо Колев и Теньо Загаров.

Darik news
Безвъзмездна помощ от над 546 хил. лв. за социалните жилища в
Дупница от ПУДОС

30 септември 2014 16:27

Кметът на Община Дупница инж. Методи Чимев подписа договор за
безвъзмездна финансова помощ, в размер на 546 765,59 лв за изграждане на
водопровод и канализация към социалните жилища. Сумата е осигурена от
ПУДООС към Министерство на околната среда и водите. Социалните жилища
в момента се изграждат на терена на бившите казарми с европейско
финансиране, като Дупница е една от 4-те общини в България, които ще
имат
такава
жилища.
"Изключително доволен съм. Сумата бе голяма и щеше да тежи много на
бюджета, но най-важното е, че успяхме", лаконичен бе инж. Чимев.

Darik news
Общината подарява концерт и театрална постановка за хората от
третата възраст
30 септември 2014 15:14 | Дарик Варна

Община Варна организира безплатен концерт по повод Международния ден
на възрастните хора – 1-ви октомври. Представителите на третата възраст
ще имат възможност да се порадват на музикалните и танцови изпълнения на
възпитаниците на Общинския детски комплекс, които ще изнесат
представлението си от 18.30 часа в зала „Концертна“ на Младежки дом.
В 40 минутно шоу талантите ще представят постиженията си в школите по
куклен театър, вокални изпълнения, балет и театрално изкуство.
Празничната програма ще продължи с посещение на безплатно театрално
представление, част от програмата на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“
във Варна.

Darik news
Разкриха работни места заради наводненията
30 септември 2014 14:12 | Дарик Стара Загора

Старозагорска област продължава да е на 8 място по безработица в
страната. Бизнесът търси хора, но има очаквания за конкретни
квалификации и личностни качества, коментира директорът на Бюрото по
труда в Стара Загора Жулиета Върлякова.
Безработицата в община Стара Загора през месец август е 6,4%.
4948 са регистрираните безработни. Повечето са жени, без квалификация.
249 са започналите работа.

„Има търсене на лица без квалификация, като се обръща повече внимание
на личностните качества", коментира Върлякова.
Обявени са 417 работни места, половината от които в частния сектор.
От началото на година по Програми за заетост са работили 435 човека.
Заради наводненията в община Стара Загора и община Опан са отпуснати
допълнителни работни места - 26 за Опан и 16 за Стара Загора. Наетите
лица ще работят на 4-часов работен ден.
„Това са дейности, при които се възстановява инфраструктура и се почистват
речни корита от дървета и наноси", коментира Жулиета Върлякова.

Darik news
Община Сливен получи 4,5 млн лв безлихвен заем
30 септември 2014 13:14

4,5 млн лв безлихвен заем отпусна министерството на финансите
на община Сливен заради блокираните й сметки в КТБ. Това е част от
поисканите 12, 292 млн лв. Парите са гарантирани на 100% с държавни
ценни книжа. Милионите са крайно необходими за разплащане на
задължения за съфинансиране и изпълнение на проекти по оперативни
програми, сред които инфраструктурни обекти парк „Юнак“, крепостта
„Туида“, воден цикъл и всички проекти по управление на човешките ресурси,
обясни кметът Кольо Милев.
Срокът за възстановяване е 19 декември тази година. Вече са изплатени
близо 1,5 млн лв. на училищата и детските градини в общината. Общината е
получила средства по програмите „Околна среда“ и „Регионално развитие“.
Изплатени са над 1,4 млн лв на фирмата изпълнител по водния цикъл,
съобщи зам. кметът Румен Стоилов и добави, че работата по нови строителни
площадки ще започне идната седмица.
Очаква се през тази седмица да бъдат изплатени още около 3,5 млн лева
верифицирани разходи от министерството на околната среда и водите.
Подготвят се и нови актове за извършени строителни – монтажни работи за
2,5 млн лв, уточни още зам. кметът. Продължава попълването на дупките в
кварталите „Дружба“, „Сини камъни“, Центъра, „Речица“, „ Надежда“ и
селата Калояново, Голямо Чочовене, Селиминово, Гавраилово, Чинтулово,
Малко Чочовене.

Kmeta.bg
Враца събира старите дрехи в специални контейнери

Инициативата е пилотна за България, събраните отпадъци стават
гориво за циментов завод
вторник, 30 септември 2014 г. 16:43 ч.

Община Враца постави на десет места в града контейнери за събирането на
отпадъци от текстил, стари дрехи и обувки.
Инициативата е пилотна за България. Целта е този вид отпадъци да не
попадат в контейнерите за битова смет. „Така ще запазим града по-чист,
защото нерядко точно старите дрехи и обувки са разпилени около
контейнерите за битова смет", коментира кметът Николай Иванов.
"С разделното им събиране щадим и сепариращата инсталация на депото,
където попаднали текстилните отпадъци създават технически проблеми на
съоръжението. Другата важна причина е те да не постъпват в клетките на
депото и за тях да се плащат такси за депониране и отчисления по Закона за
управление
на
отпадъците,
които
нарастват
ежегодно”,
допълни
градоначалникът на Враца.
Събраните отпадъци от текстил, стари дрехи и обувки, ще се използват като
гориво в циментовия завод в село Бели извор.

Кмета.бг
Община Мадан организира трапезария за хора в нужда
81 жители на община Мадан ще получават топъл обяд
вторник, 30 септември 2014 г. 16:33 ч.

Обществена трапезария в Мадан ще осигурява
семейства, самотни възрастни хора и социално
Общинската администрация.

обяд за многодетни
слаби, съобщиха от

Трапезарията отваря врати от 1 октомври и ще функционира до края на
годината.
Списъкът с хората, за които ще бъде осигурена прехрана е одобрен от
Общинската администрация измежду над 130 кандидатстващи за социалната
услуга.
Общо 81 жители на община Мадан ще получават топъл обяд през есеннозимния период. Трапезарията за нуждаещите се е организирана в две
заведения за обществено хранене в миньорския град.
Сред потребителите на социалната трапезария са и самотни възрастни хора
от села в околностите на Мадан, за които храната ще бъде ежедневно
доставяна по домовете.

Кмета.бг
Сватбарска тента покри средновековна базилика в Ловеч
Ловчанският митрополит не одобрява проекта, който бил съгласуван с
Националния институт за недвижимо културно наследство
вторник, 30 септември 2014 г. 14:08 ч.

Монтирана миналата седмица 4-тонна метална конструкция върху базиликата
на средновековната крепост в Ловеч предизвика гневна реакция от църквата
и жителите на града.
Съоръжението представлява купол, върху който ще се опъне тента.
Монтажът стана с хеликоптер и се превърна в атракция за местните, но и
тутакси разбуди страстите на критици. Съоръжението е предназначено за
разкош на сватбарите, понеже напоследък станало градска мода двойки да
се бракосъчетават сред руините.
Това бе единственото технологично решение да се провеждат там сватбени
ритуали, коментира кметът Минчо Казанджиев. Прави се по проект
„Подкрепа за развитие на туристически атракции в община Ловеч” и е
напълно законно, категоричен бе той пред kmeta.bg.
Проектът бил съгласуван с Националния институт за недвижимо културно
наследство. Ловешката крепост е паметник на културата от национално
значение.
Ловчанският митрополит дядо Гавриил обаче официално засвидетелства
недоволството си от появата на „модерния купол” върху останките на храма.
Той обяви, че не бил уведомен и не давал съгласие за поставянето му.
„Учудваме се как от Националния институт за недвижимо културно
наследство са се съгласили за такъв проект, който е съвършено несъвместим
с архитектурата на средновековната Ловчанска крепост”, се казва в
извявлението на митрополията.
Лично владиката заедно с проф. Банко Банков и проф. Петко Еврев
подготвяли проект за възстановяването на средновековната черква в нейния
автентичен вид.
„Това е спор между общината и митрополията, но няма никакъв проблем със
съгласуването”, категоричен бе областният управител Милко Недялков.
„Единствената слабост е, че кметът не ги обсъжда добре тези проекти
предварително. Конфликтът излишно се разпалва от хора, които нямат какво
друго да правят”, допълни той.
Според областния управител конструкцията е преместваема и по същия
начин може да „кацне” на друго място, където да женят младите. Стига обаче
църквата да се реши да строи храма. Което пък ще стане незнайно кога,
защото трябват много пари. Той потвърди, че напоследък идвали да

сключват брак на крепостта двойки от Габрово и Севлиево чак. "Важното е
хората да се женят и да раждат деца, другото е поправимо", смята Недялков.

Кмета.бг
Стефка Костадинова: Спортът в общините да бъде приоритет в
националните програми
Важно е да сме обединени в усилията за физическата активност, здравето и
за жизнеността на нацията ни, категоричен е председателят на БОК
вторник, 30 септември 2014 г. 11:06 ч.

Приключи и седмият за тази година конкурс "Кмет на месеца". "Поддържане
и развитие на спорта в града" бе темата, по която се състезаваха общините и
техните кметове. Победителите са ясни - Васко Стоилков, кмет на Сливница,
при общините с население под 20 000 жители и Добромир Добрев, кмет на
Горна Оряховица сред общините с население над 20 000. Ето какво е
мнението на председателя на Българския олимпийски комитет, световната
рекордьорка на висок скок Стефка Костадинова.
- Г-жо Костадинова, какво е според вас развитието на спорта в
общините?
- Виждам много позитивни неща, но все още сме далеч от добрите
европейски практики. Най-вече по отношение на базата, на спортните
съоръжения, които да са на разположение по всяко време на хората по
места. За мен е важно да установим устойчиви модели, а не да разчитаме на
кампанийност и фойерверки. Нестабилността, непостоянството, липсата на
дългосрочни стратегии и приемственост са основните негативи в това
отношение.
- Общините включат ли се адекватно в стратегията за развитието на
спорта
на
национално
ниво?
- Убедена съм, че развитието на спорта в общините следва да бъде
приоритет в националните програми. Така е по цял свят - държавата
съдейства законово и подпомага финансово общините да могат да
предоставят условия за физическа активност и спортни занимания по
местоживеене, където логично е най-удобно и комфортно за хората. Тези
пари не са дадени на вятъра. Напротив - всеки лев вложен в масовия спорт
спестява поне три лева на здравеопазването.
- Как да се използват ефективно общинските спортни бази?
- Смятам, че следва да се форсира изработването на прецизен регистър на
тези бази - в какво състояние са, с какво стопанисване, собственост, къде са
възможни реконструкции, къде е нужно ново строителство. Няма как да
решим един проблем без да знаем какъв е този проблем. Въз основа на
подробна информация вече може да се вземат решения, съобразени с
националните стратегии, приоритетите ни в спорта и европейските практики.

- Каква е вашата оценката за организирания от Бранд медия и сайта
kmeta.bg
конкурса
"Кмет
на
месеца"?
- Всеки конкурс е своеобразно състезание. А състезанието провокира и
мотивира да дадеш най-доброто от себе си. Наред с това ни дава възможност
да сравняваме и да избираме. Какво по-хубаво от това…
- Съществуват ли още клубовете "Млад олимпиец" и в кои градове,
каква
дейност
развиват?
- Клуб "Млад олимпиец" съществува в НСА. Иначе из страната има
"Олимпийски клубове" в почти всички областни градове с различна
активност. Имаме много дейни клубове във Варна, Благоевград, Бургас и др.
градове. Много активна дейност развива клубът в Босилеград, където са
ангажиране много наши сънародници. Повечето клубове си дават среща на
годишната Национална олимпийска академия в Несебър, която се провежда
всяко лято в базата на НСА. Имаме и няколко много активни клуба в
училищата. Виждаме много будни и дейни деца, запалени от олимпизма и
олимпийските идеали. Един от приоритетите на БОК е именно работата с
олимпийските клубове.
Как
работи
БОК
с
общините?
- Най-активно е сътрудничеството ни със Столична община. Имаме много
добро взаимодействие във всяка от важните инициативи в областта на
спорта. Покрай домакинството на големи състезания си сътрудничим с
общините в Пловдив, Добрич, Варна, Банско и др. Съществуват обаче
неизползвани резерви в контактите ни с останалите общини - ето нещо, на
което следва да наблегнем в бъдеще за постигането на едно по-активно и
ефективно сътрудничество.
- БОК с какво може да помага на общините за развитието на спорта?
- БОК е институция, която застава зад всяка полезна инициатива,
съдействаща за утвърждаването на олимпийските ценности и здравословния
начин на живот. Влиянието и авторитетът на БОК понякога са по-значими
дори от конкретната финансова помощ, която ние също се стремим да
оказваме според възможностите си. Важно е да сме обединени в убедеността
си за значението на спорта и физическата активност за здравето, за
жизнеността на нашата нация. А това може да стане само чрез съвместните
усилия от държава, общини, неправителствени организации и институции. От
всички нас - за доброто бъдеще на всички нас.

Кмета.бг
Хан Аспарух в цветовете на националния трибагреник
Реконструирано е също водното огледало в комплекса
вторник, 30 септември 2014 г. 9:03 ч.

Обновен е Мемориалният комплекс „Хан Аспарух” в Добрич.

Акцент е трибагреникът и художественото осветление на паметника, а
реконструирано е също водното огледало в комплекса, както и цялото
пространство.
Паметникът е дело на скулптора Величко Минеков и арх. Иван Николов.
Тържествено открит е през октомври 1981 година, когато се честват 1300
години от основаването на България. От тогава мемориалният комплекс не е
реставриран и това сега се случи благодарение на успешно завършен проект
на Община град Добрич за реконструкция и модернизиране на Градския парк
„Св. Георги”.
Само преди няколко години паметникът бе избран от гражданите за емблема
на добруджанския град в рамките на национална кампания. Мемориалният
комплекс е разположен в парковата част на кръстовището между двата пътя
за Варна и Албена.

Кмета.бг
Стартира гласуването за "Кмет на годината" 2014
264 кметове дават своя вот в 8 категории, читателите определят "Кмет на
гражданите"
вторник, 30 септември 2014 г. 15:42 ч.

От утре стартира гласуването във II издание на националния конкурс "Кмет
на годината".
264 кметове ще гласуват за своите колеги според постиженията им в 8
категории - „Успешно привличане на инвестиции”, „Усвояване на
евросредства”, „Опазване на околната среда”, „Развитие на туризма”,
„Адекватна реакция при криза”, „Поддържане и развитие на спорта”,
„Осигуряване на условия за отглеждане на деца” и голямата награда „Кмет
на годината”.
Градоначалниците ще могат да упражнят правото си на глас само веднъж,
чрез персонална парола за платформата на конкурса.
Всички интернет потребители ще могат да гласуват за специалната награда
"Кмет на гражданите". Правото на глас може да се упражнява по веднъж на
всеки 24 часа без специална персонална парола.
Порталът на българските общини kmeta.bg ще даде още една специална
награда - приз от екипа на медията. Той ще стане достояние на всеки
градоначалник, който е печелил поне три пъти конкурса "Кмет на месеца".
Гласуването ще протече от 1 до 31 октомври 2014 г.
За първа година финалната оценка и победителите ще се избират от
Експертна комисия. Членовете на комисията ще са представители на научни,
стопански и обществени институции, но ще бъдат запазени в тайна до деня

на церемонията, като гаранция за безпристрасност. Експертната комисия ще
се събере и ще вземе решение на 7 ноември.
Церемонията по раздаването на престижните кристални статуетки ще се
проведе на 11 ноември 2014 г. в НДК и ще бъде излъчена по Българската
национална телевизия. Обществената медия, заедно с "Дарик" радио е
основен медиен партньор на събитието.

Кмета.бг
Съдът пусна арестувания за подкуп зам.-кмет на Плевен
Грешки в обвинителния акт на прокуратурата, освободи срещу "подписка"
Алексей Зелов
вторник, 30 септември 2014 г. 14:58 ч.

Великотърновският апелативен съд отхвърли протеста на прокуратурата и
пусна окончателно от ареста задържания за подкуп в края на април
плевенски зам. кмет Алексей Зелов.
Така бе потвърдено определението на окръжния съд от 5 септември, с което
бе изменена мярката му за неотклонение в „подписка“.
Аргументите на софийската градска прокуратура, която води делота, бяха,
че срокът на задържането в досъдебното производство не е изтекъл и че има
реална опасност Зелов да се укрие. Той е руски гражданин и е обвинен в
тежко умишлено престъпление, за което се предвижда от 3 до 10 години
затвор.
Съдът контрира, че чуждото гражданство само по себе си не обуславя
опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление.
Алексей Зелов има чисто съдебно минало, трайно е уседнал в Плевен. Има
семейство с дете и добра характеристика.
Плевенския окръжен съд прекрати съдебното производство и върна делото
за отстраняване на грешка на прокуратурата. Става въпрос за противоречие
и непълнота в обвинителния акт срещу Зелов, уличен във вземане на рушвет
от 4 хиляди лева от управител на плевенска фирма. Столичен обвинител
обаче написал в акта, че в плика, който взел Зелов, „се съдържали 14 бр.
банкноти с номинал 100 лв на обща стойност 4 000 лв…”
Съдът приема и второто основание за прекратяване на производството – не е
посочено какви точно действия по служба е извършил чиновникът, за които
взел подкупа.
Отстраненият Алексей Зелов заемаше втората по власт позиция след
градоначалника на Плевен, отговаряйки за финансите и за големите проекти
в общината.

Кмета.бг
Село Вардун избира кмет
Неоснователно отсъствие
предишния кмет

от

работа

е

прекратило

правомощията

на

вторник, 30 септември 2014 г. 13:30 ч.

Жителите на село Вардун ще избират нов кмет. За позицията кандидатстват
трима - Жельо Костов Василев, издигнат от БСП, Иван Генчев Иванов,
кандидат от ДПС и Янко Ненков Янков.
До частичен избор в село Вардун се стигна, след като с решение на ОИКТърговище от май месец 2014 г. правомощията на Николай Алексиев Славов
като кмет на село Вардун са били прекратени, заради неоснователното му
отсъствие от работа повече от месец.
"Кандидатите ще влязат в надпревара за кмет на населеното място на 12
октомври", каза председателят на областната избирателна комисия Гергана
Цонева, цитирана от "Фокус".
Жителите ще могат да гласуват в една избирателна секция в сградата на
основно училище "Христо Ботев" в селото.

Медиа пул
Заради спрените евросредства Екатерина Захариева прогнозира:
Над милиард лева ще е неизпълнението на приходите в бюджета
Какъвто и да е сценарият за КТБ, трябва да се платят гарантираните влогове,
смята вицепремиерът
09:47 | 30.09.2014

Около 1.1 милиард лева ще бъде неизпълнението в приходната част на
бюджета за т.г., прогнозира във вторник пред БНТ вицепремиерът и
министър на регионалното развитие Екатерина Захариева.
"Предвид факта, че имаме две спрени програми, милиард и 300 милиона е
длъжник оперативна програма "Околна среда", припомни тя, уточнявайки, че
до момента служебният кабинет е изплатил на фирми и общини 260 млн.
лева по програма "Околна среда" и 188 млн. лева по "Регионално развитие".
За допълнителните над 160 млн. лева, поискани от служебния вътрешен
министър Йордан Бакалов за заплати в МВР, вицепремиерът с ресор
икономика каза, че парламентът е този, който трябва да реши дали ще даде
тези пари или ще измени закона, с който бяха вдигнати заплатите на
служителите на МВР.

Попитана дали предлаганата от правителството актуализация на бюджета
означава, че всеки, който иска пари, ще ги получи, Захариева отговори
категорично: "Не, не, в никакъв случай". "Кое да направим? Да спрем ли
плащанията към фирмите и общините? Това значи отново липса на работни
заплати, заради което имаше протести", посочи Захариева.
По повод срива на Корпоративна търговска банка и неяснотата около
бъдещето й, вицепремиерът коментира лаконично, че "какъвто и да е
сценарият, трябва да се платят минимално гарантираните влогове".
В областта на енергетиката Захариева коментира, че намаляването на
цените на тока от предишните управляващи е станало факт без да бъдат
направени необходимите правни и икономически анализи. По думите й "това
е един от нереформираните сектори" и "не е честно ние да плащаме за
лошите проекти извършени през годините".
"Това увеличение на тока покрива едва 20 % от дупката между това, което
се получава по закон и НЕК трябва да изкупи – като дългосрочни договори,
ВЕИ централи, кафява енергия, топлофикациите, заводските централи и
това, на което всъщност продава", добави вицепремиерът.
Екатерина Захариева обяви още, че за подготовката на пътищата през
зимата са необходими около 10-11 млн. лева, каквито липсват в бюджета на
Министерството на регионалното развитие. Според нея ако бюджетът не бъде
актуализиран, през пролетта сумата ще нарасне до 40-50 млн. лева.
"През зимата всяка дупка ще стане кратер, а всяка пукнатина - дупка",
коментира още министърът, допълвайки, че други 80 млн. лева са нужни за
ремонт на пътищата след наводненията.

