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БТА
Горещ телефон за въпроси по безплатното саниране на жилищата
открива Община Стара Загора
31 януари 2015 / 16:26
От 2 февруари в сградата на Община Стара Загора ще бъде открит горещ
телефон 042/614 601, на който ще може да се задават въпроси относно
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните
жилищни сгради. Това съобщават днес от пресцентъра на общината.
Информация ще се получава и на място в общинската администрация - партер,
стая номер 1, както и в Административните бюра в града. За по-голяма яснота
гражданите ще могат да се запознаят на място и с готовите образци на
документите, с които се кандидатства, както и с първите стъпки, които трябва
да направят. Цялата информация и документация е качена на страниците на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Община
Стара Загора в интернет. В местната администрация е сформиран е екип от
специалисти - юристи, строителни експерти, финансисти и др., които ще
разясняват детайли по програмата и различни казуси. Общината ще оказва
помощ и при липсата на информация кой е собственикът на жилище, което не
се обитава в момента, подчерта кметът Живко Тодоров при срещата си с
граждани по време на първата разяснителна кампания в Стара Загора. Тя се
проведе при засилен интерес от страна на старозагорската общественост,
едновременно в три зали на общинска администрация. Отговори на десетки
въпроси дадоха и министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова,
експерти от сформираните работни групи на МРРБ и Община Стара Загора.
Реализирането на мерките за енергийна ефективност имат силен социален
ефект, те водят до съществени енергийни икономии, обясни пред
домоуправители, сдружения на собственици, представители на фирми за
енергийно и техническо обследване и живущи в панелни блокове министър
Павлова. Общо 377 сгради в града попадат в обхвата на програмата за
безплатно саниране и имат възможност да се възползват от нея.

БТА
Повече от 300 собственици на апартаменти посетиха община Плевен с
желание за включване в програмата за саниране на жилищата им

31 януари 2015 / 14:56
Повече от 300 собственици на апартаменти в многофамилни жилищни сгради
вече са посетили Информационния център по Националната програма за
енергийна ефективност с желание за саниране на жилищата им. Това съобщи
пресцентърът на общинската администрация. Информационният център бе
открит миналата седмица в офис "номер" 19 в сградата на общината. В него
консултират собственици на жилища всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч.
Поради големия интерес общината обяви и групови информационни срещи с
желаещите представители на етажната собственост през целия месец
февруари. Те ще се състоят в зала "Катя Попова" /площад "Възраждане" 4/
всеки вторник - на 3 февруари от 19:30 ч., а на 10, 17 и 24 февруари - от
18.00 ч. Допълнителна информация и предложения за участие на
представители на местната администрация в общи събрания на собствениците
на сгради могат да се правят и по телефона - 064/
881-204.
БТА
Ураганен вятър повали десетки стогодишни дървета във Вършец,
вицепремиерът Томислав Дончев посети града
31 януари 2015 / 14:56
Ураганен вятър бушува през нощта във Вършец, обяви на извънредна
пресконференция днес кметът на общината Иван Лазаров. Вятърът е повалил
десетки дървета в градския парк във Вършец, който е вторият по големина в
страната след Борисовата градина в София и е любимо място за разходка на
много туристи. Дърветата са садени преди 80-100 години от създателя на
парка и основател на балнеолечебното дело в България д-р Дамян Иванов и
няма как да бъдат възстановени в същия вид, обяви Лазаров. Вятърът, който
е бил със скорост 150 километра в час, е счупил леки дъсчени постройки във
Вършец и селата на общината, прозорци на жилищни сгради и офиси. Вършец
и селата от общината са прекарали нощта на тъмно, а тази сутрин
електрозахранването в курортния град е възстановено. Заради паднали
дървета много от пътищата в общината са били блокирани през нощта, но до
обяд са разчистени от екипите на пожарната и на общината, уточни
кметът.Вицепремиерът Томислав Дончев посети днес Вършец и разгледа
пораженията от ураганния вятър. Той заяви, че за щастие няма човешки
жертви и пострадали, а държавата ще помогне на община Вършец за
възстановяване на щетите от бурята. Дончев обяви, че се готви закон за
подпомагане на частни стопани, пострадали от бедствия. В определен размер
ще бъде помогнато и на хора от Вършец, чиито покриви са били отнесени от
стихията, обяви Дончев.

Областният управител на Монтана Ивайло Петров съобщи, че към момента
пътищата до всички села в региона са разчистени. Все още няма
електричество в част от селата на общините Вършец, Берковица, Георги
Дамяново и Чипровци, но екипи на ЧЕЗ от Монтана, Враца и Видин работят за
възстановяване на прекъснати от вятъра далекопроводи.

БТА
В община Добричка се подготвя рехабилитацията на улици в шест
населени места
31 януари 2015 / 11:20
В община Добричка се подготвя рехабилитацията на улици в шест населени
места с ресурс от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони, съобщиха от кметската управа. Общината вече обяви обществена
поръчка за упражняване на строителен надзор по ремонта. Трябва да се
осигури контрол на строителството, включително и на влаганите строителни
материали, координация на строителния процес до въвеждане на обектите в
експлоатация. Строителният надзор трябва да изготви и технически паспорт
на строежа и окончателен доклад за въвеждане на обектите в експлоатация.
Общината ще приема оферти до 9 февруари, а прогнозната стойност на
поръчката е 1667 лева. Според сключения договор между Държавен фонд
"Земеделие", Местната инициативна група и общината ще бъдат ремонтирани
улици в селата Ломница, Лясково, Одринци, Победа, Смолница и Царевец.
Уличните настилки, които са изграждани през 70-те и 80-те години, са
компроментирани и на места има пропадания.

БТА
Общинският съвет утвърди годишната програма за международна
дейност на община Разград
31 януари 2015 / 10:56
Общинският съвет утвърди на свое заседание Програмата за международна
дейност на община Разград през 2015 година. Зам.-кметът Любомир Цонев
обясни, че през 2015 г. са предвидени различни инициативи, които са
насочени към разрастването и задълбочаването на сътрудничеството с
побратимените на Разград градове, като ще се търсят и нови сфери на
взаимодействие. Общината ще продължи да търси възможности за
установяване на нови контакти с международни партньори, които да ни
позволят да преодолеем регионалните различия и още повече да се доближим

до стандартите на ЕС, коментира Цонев. Сред дейностите, заложени в
програмата за международно сътрудничество са посрещане на групи от
чужбина, посещение на официални делегации, фолклорни състави и творци
от побратимените градове за Панаира на киселото мляко и Фестивал на
народните традиции и художествените занаяти, организиране на бизнес
форуми с побратимените на Разград градове и др. Сред инициативите са и
съдействие на местната управа на училищата в общината за провеждане на
езиково обучение и езиков стаж в побратимените градове, допълни зам.кметът.

Агенция „Фокус“
Лиляна Павлова: Програмата за енергийна ефективност не разделя
общини на наши – ваши
31 Януари 2015 | 17:51
Ямбол. При засилен интерес премина представянето на програма за
енергийната ефективност и безплатното саниране на жилищни сгради в
Ямбол, предаде кореспондент на Радио "Фокус" - Сливен. Голямата зала на
Община Ямбол се оказа тясна да побере всички дошли да изслушат
министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова. „Програмата е
социална. Тя не разделя нито общините на наши-ваши, a напротив. Тя дава
шанс на всяка една община, независимо кой е кметът, да участва активно. Не
дискриминираме общини. И съответно за всички граждани, които живеят в
такива сгради, защото искаме да спазваме това, че частната собственост е
неприкосновена”, посочи министър Павлова. Тя допълни, че програма има й
икономически ефект. „Това е едномилиардна инжекция в икономиката и в
бизнеса, защото тези дейности трябва да се изпълняват от много фирми и
работници, респективно строителни материали трябва да бъдат произведени
и доставени – така, че това дава шанс за заетост за повече заетост на високо
и ниско квалифицирани работници”, каза министър Павлова. Тя беше
категорична, че точно това е целта и стимулът им – колкото може повече
работна сила да бъде ангажирана по програмата. Кандидатстването по
програма започва веднага, при готовност от страна на общината и
собствениците. Максималната продължителност е до две години или до
изчерпване на финансовия ресурс от 1 млрд. лева. Ако се наложи срокът на
програмата ще бъде удължен. „Ако стабилността на държавата, на
икономиката са достатъчно добри ще направим необходимото да увеличим
ресурса”, посочи още министър Павлова.

Агенция „Фокус“
Министър Лиляна Павлова: Остъклените балкони няма да бъдат
премахвани при саниране
31 Януари 2015 | 17:40
Сливен. Жилищни блокове, в които има индивидуално остъклени балкони,
няма да бъдат премахвани, нито ще бъдат пречка за включването на блока в
Националната програма за саниране. Това обясни министърът на
регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, която заедно с
министър Десислава Танева се срещна с гражданите на Сливен днес. Това
съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
В такива случаи проектантите ще трябва да съобразят визията на блока с
индивидуалните решения на гражданите.Те трябва да предложат такива
решения, които няма да налагат премахването им. Ако обаче досегашната
дограма не отговаря на изискванията, предписани от енергийните одитори, то
тя ще бъде подменена за сметка на проекта, разясни Павлова.Решението за
увеличаване на данъците е в ръцете на местните власти, от тях зависи дали
ще вземат подобно решение, каза регионалният министър. Тя подчерта, че
прилагането на мерките за енергийна ефективност неизбежно повишават
стойността на имотите.Държавата в момента трудно може да осигури 16-18
млн. лв. за довършването на пречиствателната станция на Сливен, заяви на
брифинг за медиите в Славен министър Павлова. Според нея проектирането и
стартиралото строителство на обекта е направено по възможно найнерационалния начин от правителството на тройната коалиция. „Станцията се
строи буквално в нищото. До нея е проектирана довеждаща инфраструктура,
а именно вода, която да пречиства. Само за довършване на самата
пречиствателна станция са необходими 6-8 млн. лв., и още поне 10 млн. лв.,
които да се инвестират в довеждаща инфраструктура“, обясни регионалният
министър.

Агенция „Фокус“
Ремонтирана е алейната мрежа на парк „Марно поле“
31 Януари 2015 | 15:48
Велико Търново. Приключиха основните дейности по реконструиране на
алейната мрежа в парк „Марно поле“. Това съобщиха от пресцентъра на
Община Велико Търново. В рамките на реализиращият се проект „Велико
Търново зелена и достъпна балканска столица на туризма“ старата
амортизирана асфалтова настилка на алеите е подменена с малки павета от

пресован бетон.Продължава работата по изграждане на автоматична поливна
система на зелените площи в парка, както и на прокарването допълнителна
мрежа за подобряване на парковото осветление.След приключване на
дейностите по проекта парк „Марно поле“ освен най-оживеният и посещаван
парк в града ще бъде и най-красивата и модерно оборудвана паркова площ.

Агенция „Фокус“
Емил Димитров, кмет: Трагично е положението в село Спанчевци,
община Вършец след бурята
31 Януари 2015 | 14:27
с.Спанчевци Трагично е положението в село Спанчевци, община Вършец след
бурята, разразила се през изминалата нощ, каза Радио “Фокус”- Видин Емил
Димитров, кмет на населеното място. Той посочи, че покривите на всички 170
къщи в селото са пострадали. „40% от покривните конструкции са с нанесени
значителни повреди, отнесени са голяма част от керемидите, разрушени са
конструкциите. Има бор, паднал върху покрив, a друг покрив е отнесен в
съседната градина”, обясни Емил Димитров. Много от къщите са с изпочупени
стъкла на прозорците, при други има отнесени прозорци. Сградата на
кметството също е с изпочупени стъкла на прозорците. В Спанчевци има много
изкоренени дървета. „Вече разчистихме улиците и може спокойно колите да
преминават. Късно снощи заради паднали дървета бе затворен пътят
Спанчевци-Вършец и пътят Спанчевци Берковица. По-късно тези два пътя
бяха разчистени и можеше да се пътува”, обясни Емил Димитров. Все още в
Спанчевци няма ток, електропроводите са изпокъсани на много места, екипи
на електро разпределителното дружество работят по възстановяването на
захранването.

Агенция „Фокус“
Кметът на Община Велико Търново Даниел Панов поднесе венец и
цветя и се поклони пред паметника на Стефан Стамболов
31 Януари 2015 | 12:47
Велико Търново. Кметът на Община Велико Търново Даниел Панов поднесе
венец и цветя и се поклони пред паметника на Стефан Стамболов във връзка
с честване 161-та годишнина от рождението на бележитият търновец. Това
съобщиха от пресцентъра на общината. С военен ритуал пред паметника на
Стефан Стамболов на Самоводската чаршия бе отбелязана 161 годишнина от
рождението на видният възрожденец, борец за църковна и национална

независимост, поетът, хъшът, държавникът Стефан Стамболов. Оркестърът и
курсантите на Национален военен университет „Васил Левски“ създадоха
тържествена атмосфера, в която институции и граждани положиха своите
венци и цветя на признателност пред емблематичния за Старата столица
паметник на Стефан Стамболов.Със словото на директора на Регионална
библиотека „П.Р.Славейков“ бе припомнена ролята, заслугите и приноса в
националното обединение и държавното управление на един от най-видните
търновци на 19-ти век.Старата столица и Старостоличани ревностно пазят
паметта за своят бележит съгражданин. Освен Кмета на общината, Областният
управител, Председателят на Великотърновски общински съвет, депутати и
общински съветници на поклонението присъстваха членове на клуб „Стефан
Стамболов“ и граждани.

Агенция „Фокус“
Кметът на Община Банско Георги Икономов присъства на среща на
тема „Развитие на планинския туризъм“
31 Януари 2015 | 12:32
Банско. Кметът на Община Банско Георги Икономов присъства на среща на
тема „Развитие на планинския туризъм“, която се състоя в София, съобщиха
от пресцентъра на общината. На дискусията присъстваха още министърът на
младежта и спорта Красен Кралев, заместник-министърът на земеделието и
горите Георги Костов, представители на държавни и неправителствени
организации, бизнеса и кметове на общини. Поводът за кръглата маса бе
начертаването на мерки за устойчиво и балансирано развитие на потенциала
на
планинския
туризъм
в
страната
за
подобряване
на
конкурентноспособността на курортите ни на европейския пазар. „Зимният
туризъм привлича четири пъти повече средства от летния. Считам, че с общи
усилия и по примера на други европейски държави, трябва да се обединим и
с общи усилия да подобрим възможностите на страната ни, без да нарушаваме
екологичното равновесие и биоразнообразие. Банско е утвърдена марка в ски
туризма – част от календара на ФИС за провеждането на състезания по скиалпийски дисциплини, но се превърна в антиреклама за България с
километричните опашки, които се образуват пред кабинковата линия в
курорта“, каза Ангелкова. Тя изрази категорична институционална подкрепа
за уплътняване на ски зоната. По време на дискусията бяха направени
предложения за създаване на единна национална концепция за управлението
на горските и защитени територии в страната, изграждане на нови
съоръжения, туристически курорти и ски-зони. „Настоявам да бъдат
предприети спешни мерки за спасяването на зимния туризъм чрез бързото
построяване на Втори кабинков лифт в Банско, както и отдаването на
концесия на ски-зоната в Добринище. Развитието на планинските територии

ще подобри регионалната икономика, възможностите за спорт и достъп до
богатствата, които ни предоставя планината“, заяви Икономов. Той предложи
да се направи спешна оценка на инвестиционния потенциал на зимния ни
туризъм, което да бъде отправна точка за развитието на горските и защитени
територии в страната.

Агенция „Фокус“
Георги Козарев: Пречиствателната станция на Пещера е най-важният
обект в капиталовата програма на Общината за 2015 година
31 Януари 2015 | 12:12
Пазарджик. Отчетът на бюджета на Община Пещера за миналата 2014 година
все още не е готов и затова не можем да коментираме конкретни цифри. Това
каза за Радио „Фокус” - Пазарджик кметът на общината Георги Козарев. По
отношение на бюджета на Община Пещера за 2015 година кметът уточни, че
основният финансов документ се подготвя в момента. „Проектът за бюджет ще
бъде готов за разглеждане на заседание на комисии на Общинския съвет на
10 и 11 февруари. Заседанието на местния парламент за приемането на
бюджета ще се проведе на 16 февруари. В капиталовата програма сме
заложили няколко важни обекта. Някои от тях са преходни, като този за
пречиствателната станция, който е най-големият и най-важният. Остава и
пречиствателна станция на селата Радилово и Капитан Димитриево. Проектът
за този обект е на етап приемателна комисия и окончателно плащане, така че
е към края си“, поясни Георги Козарев.

Агенция „Фокус“
Златко Живков, кмет на Монтана: От ветровете пострада част от
уличното осветление на града
31 Януари 2015 | 10:23
Монтана. Най-голямото предизвикателство при бурните ветрове през
изминалата нощ са свързани с язовир „Среченска бара”, от който Монтана,
Враца и десетки други селища черпят питейна вода, каза за Радио „Фокус” –
Видин Златко Живков, кмет на Община Монтана. Той посочи, че заради
изключени електропроводи през нощта е трябвало да се ангажират
допълнителни водоеми, като е бил включен язовирът на село Войници,
задействан е бил и резервният на „Среченска бара”. „Така гражданите на
Монтана не разбраха, че имаше изключително голям проблем с подаването на
вода и сега нещата са под контрол. От ветровете пострада част от уличното

осветление на Монтана, има скъсани електропроводи, които се възстановяват.
Има и пет паднали дървета”, посочи Живков. По думите му, има паднали
контейнери в канала на Монтана, които в момента се изтеглят и изваждат от
общинските служби по чистота. Голям проблем е имало и на стадиона в
Монтана с паднали реклами. В момента се оценяват щетите, но публичната
общинска собственост е застрахована, заяви Златко Живков. Той подчерта, че
очаква в рамките на днешния ден да успеят да се справят с отстраняването на
щетите от силния вятър през нощта.

Дарик нюз
Борисов: Варна има подкрепата на правителството
31 януари 2015 18:10
Премиерът Бойко Борисов бе на работно посещение във Варна, по време на
което се срещна и разговаря с кмета на града Иван Портних. Министърпредседателят бе запознат с големите инфраструктурни проекти, които се
реализират в общината, както и с необходимостта от рехабилитация на
Аспаруховия мост и на пътя за „Златни пясъци“.
Иван Портних е уверил премиера, че Варна набира скорост, като само през
2015 г. в града ще се работи по реализацията на проекти за над 200 млн. лв.
Бойко Борисов е заявил, че морската столица може да разчита на пълна
подкрепа от страна на правителството.
В края на миналата година Министерският съвет взе решение над 8,5 млн. лв.
от фонд „Солидарност“ да бъдат преведени на община Варна за укрепване на
двата важни охранителни канала в „Аспарухово“. Осигурени бяха и близо 9,8
млн. лв. за реконструкция на зала „Конгресна“ в Двореца на културата и
спорта.
Премиерът е проявил интерес дали ремонтът се движи по график и е получил
уверение от кмета, че залата ще бъде готова в срок, за да домакинства на
Европейското първенство по волейбол, както и на Световната купа по
акробатика и гимнастика.

БНР
Отложиха конкурса за "Най-добро червено вино" в Петричко
публикувано на 31.01.15 в 14:37
Заради обявения Национален траур на 1-ви февруари т.г., по повод кончината
на първия демократично избран президент на Р България Желю Желев, в
община Петрич са раздвоени как да отбележат народната традиция

"зарязване" на лозята. В някои села това става на 1-ви февруари, когато
черквата почита паметта на Свети Трифон, други спазват 14 февруари Трифон Зарезан. В Кърналово кметът Стоян Бойчев обяви, че насроченият
празник за тази неделя се отлага, заради траура. Той ще се проведе в
понеделник, от 11 часа в местността "Слонището", с конкурс за "Най-добро
червено вино", програма от танцовия състав при читалището и всеобщо
веселие. В големите села Коларово и Марикостиново ще спазят традицията,
като в неделя ще извършат само ритуала "зарязване", но без увеселителна
част, за което са предупредени самодейците. Кметовета Атанас Гошев и Иван
Сотиров са осигурили награди за победителите в конкурса "За най-добро
червено вино", а на 14 февруари ще участват в общинския празник "Трифон
Зарезан" в местността "Лозята", край Петрич.

БНР
Траурна книга бе открита в Община Димитровград
публикувано на 31.01.15 в 13:26
Във фоайето на Община Димитровград бе изложена съболезнователна книга,
в която гражданите могат да почетат паметта на президента на Република
България /1990-1997г./ д-р Желю Желев. Кметът на Димитровград Иво Димов
написа: „Прекланям се пред историческата роля на президента Желев, които
с несломим дух и воля преведе България през най-неспокойните години на
прехода. Със своята философска мъдрост и авторитет д-р Желев издигна
държавността в пътеводител за поколения политици. Поклон пред паметта
му!”
Тази сутрин и в сградата на администрацията на президента беше открита
съболезнователна книга в памет на покойния президент д-р Желю Желев. Тя
е изложена при парадния вход /Гвардейски вход/ на сградата на бул.
"Дондуков" 2 до 19.30 ч. В деня на национален траур, 1 февруари,
съболезнователната книга ще бъде отворена за граждани от 12.00 ч. по време
на поклонението пред паметта на д-р Желю Желев в Патриаршеския храм
"Свети Александър Невски".
БНР
104 жилищни блока чакат безплатно саниране във Видин
публикувано на 31.01.15 в 11:31
Втора среща за разясняване на Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилните жилищни сгради се проведе във Видин. Над
100 домоуправители и жители се събраха в залата на Общински съвет Видин.

Програмата бе представена от временно изпълняващият длъжността кмет на
Видин Добромир Дилов. Той разясни условията за кандидатстване и процеса
на изпълнение на програмата, както и кой може да кандидатстват по
програмата за обновяване на сградите:
"Във Видин възможност за кандидатстване по тази програма имат 104 блока.
Допустими по този проект са панелните блокове, едроплощният кофраж,
пакетоповдигащите плочи. Първото нещо, което трябва да се направи, е да се
създаде сдружение на собствениците. Единственото условие е да са се събрали
всички и да са попълнили пълно и коректно образците, които са представени.
Заявленията се подават в Община Видин, ние ги пращаме при областния
управител. Чух слухове, че впоследствие ще се искат средства от
собствениците. Моля ви - всичко това е безплатно."
Основните въпроси на домоуправителите бяха свързани с търговските
помещения в жилищните блокове, а проблемът за хората е невъзможността в
повечето блокове да се събере съгласието на всички собствениците за
саниране и да се осигури достъп до всички жилища, което е задължително
условие за кандидатстване по програмата.
"За регистриране сдружението на собствениците и за заявяване желанието за
кандидатстване не е необходимо всички 100% да са съгласни. Но, когато се
подава заявлението за финансова помощ, тези които не са съгласни и не са
присъствали, трябва да представят декларация, че ще осигурят достъп до
техния имот за извършване на ремонтни дейности", каза Добромир Дилов.
Който съумее да попълни по-бързо и коректно образците и документацията,
представена от Министерството на регионалното развитие и Община Видин,
има по-голям шанс да бъде саниран неговият жилищен блок, обясни Добромир
Дилов.
По време на дискусията стана ясно, че за обновяване на сградите могат да
кандидатстват сдружения от собственици на апартаменти във всички жилищни
сгради, строени по индустриален способ- едропанелно строителство,
пакетноповдигани плочи, едроплощен кофраж, пълзящ кофраж и техните
разновидности. Условието е в тях жилищните обекти да са над 36. Жилищните
блокове, които получат одобрение, ще получат 100 % безвъзмездна
финансова помощ. Кандидатстването става като първо етажната собственост
регистрира сдружение на собствениците. Сдружението ще бъде регистрирано
единствено за целите на тази програма. От своя страна Община Видин
отговаря за цялостното техническо и финансово администриране на
програмата за своята територия. Тя е ангажирана на всички етапи от
програмата- от подаването на заявлението от сдружението на собствениците
до приемането на обновения жилищен блок.
На срещата беше представен и списък на служителите от общината, които ще
бъдат в помощ на домоуправителите по организацията в различните жилищни
квартали. Цялата документация за кандидатстване по програмата е качена и
може да се изтегли от сайта на Министерството на регионалното развитие и от
сайта на Община Видин.

Изяснено бе също, че на каквато и стойност да е санирането на жилищната
сграда, собствениците няма да дължат за ремонта й никакви средства. Всички
сдружения на собствениците се състезават на национално ниво за
финансиране пред Българската банка за развитие. Гаранционният срок на
извършените ремонти е пет години.

Ruseutre.bg
Асистенти на хора с увреждания започват работа в Русенско
31 януари 2015, 15:07
Отпуснатите от държавата квоти за тази година са с две повече
96 души ще започнат работа до края на януари в Русенско по националната
програма “Асистенти на хора с увреждания”, предаде БНТ. Отпуснатите от
държавата квоти за Районната дирекция “Социално подпомагане” – Русе са с
две повече. Новото тази година е, че преценка се прави не само на личните
асистенти, но и на самите хора с увреждания.
Сред условията са да не са регистрирани като еднолични търговци, да нямат
сключен договор за предоставяне на собственост срещу гледане, да не ползват
услугите на дневни центрове. Отпада и изискването асистентите да са в
трудоспособна възраст.

