Новини за общините
3.05.2016 г.

24 часа
Пловдив с награда за туризъм в Дубровник
Пореден приз получи Пловдив на европейския фестивал за туризъм, проведен
от 27 до 30 април в Дубровник. Вторият български град е отличен за опазване
на културно-историческото наследство. На изложението са участвали 18
града, между които Грац, Ним, Бари, Хамбург.
Пловдив е награден и заради многото проекти, които е спечелил в областта
на туризма. Журито е било категорично, че градът на тепетата е дестинация
на световно ниво.
Това е поредно признание за Пловдив, коментира Иван Тотев. И допълни, че
едно от посещаваните места е обновеният Природонаучен музей. От началото
на годината досега е реализирал приходи за 74 000 лева. Предстои местният
парламент да гласува за него 120 000 лева за надграждане на системата за
планетариума. В него ще има и 3D прожекции. Отделно ще бъда отпуснати и
80 000 лева за фасадата на сградата.
24 часа
Бутат поголовно гаражи в Пловдив, градят платени паркоместа
Районните кметове в Пловдив започват масирани акции по премахване на
метални гаражи. На тяхно място ще бъдат изградени места за паркиране
срещу такса от 15 лева на месец.
80 клетки в район "Източен" вече са на мушка. Те се намират в зоната около
бул. "Източен" и улиците "Славейна", "Братя Свещарови" и "Марин Дринов".
Собствениците им са предупредени до края на юни сами да ги махнат. Ако не
го сторят, кметството ще го направи принудително.
"Под гаражите теренът ще бъде асфалтиран и ще се обособят места за открито
паркиране с такса от 15 лева", обясни кметът на район "Източен" Николай
Чунчуков.
Колегата му от район "Западен" Димитър Колев обяви, че 45 места за
автомобили ще бъдат изградени край ДКЦ - ІV. Там е невъзможно да се
паркира заради близката болница.
Кметът на "Тракия" Костадин Димитров съобщи, че от днес започва
изграждане на нов паркинг пред блок 14. Той ще е за 40 автомобила. Старият
паркинг до паметника "Скобелева майка" от 17 дка пък става гараж кемпери.
И в район "Северен" наблягат на паркингите. Такъв се изгражда на ул.
"Милеви скали". Пространство от 3 дка на бул. "България" също ще бъде
превърнато в зона за спиране на 100 автомобила. Инвестицията е 300 000
лева, обяви кметът Ральо Ралев.
Той допълни, че на мястото на премахнатите гаражи ще се правят открити
паркинги срещу платено спиране.

БТА

Повече от 130 деца със и без специални образователни потребности
ще се включат в спортен празник в Русе
Повече от 130 деца със и без специални образователни потребности ще се
включат в спортен празник "Заедно", който ще се състои на 5 май в комплекса
"Ялта" в Русе. Това съобщиха от общинската управа в града.
Участниците ще се състезават в няколко вида спорт - народна топка, футбол,
лека атлетика, щафетни игри, теглене на въже. В рамките на празника ще
рисуват и на асфалт на тема "Децата на Русе спортуват".
В щафетните игри ще участват и деца с тежки увреждания. Те ще бъдат
подкрепяни от своите родители или от приятели, учители и доброволци от БЧК
в Русе.
Събитието се организира от областния ресурсен център за подпомагане на
интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални
образователни потребности. То е част от програмата "Русе - Европейски град
на спорта 2016" и се осъществява с финансовата подкрепа на общинската
фондация "Русе - град на свободния дух".
БТА
С духова музика и танци на открито в Берковица бе отбелязан
Великден
С изпълнения на Берковската духова музика, певци и танцьори от Берковица
и от село Бързия на централния площад "Йордан Радичков" в Берковица бе
отбелязан големият християнски празник Великден, съобщиха от местната
община.
На площада се е извило дълго и кръшно хоро, а общината е раздала козунаци
на жители и гости на града.
За Гергьовден отново ще има празнична програма с концерт и с поднасяне на
цветя пред паметника на загиналите във войните, обявиха от общината в
Берковица.
БТА
Природонаучният музей в Пловдив отбеляза рекорд по приходи
Регионалният природонаучен музей /РПНМ/ в Пловдив отбеляза нов рекорд по
приходи, съобщи пред журналисти кметът на Пловдив Иван Тотев.
От началото на годината до 30 април музеят е регистрирал приходи 74 000
лева. Почти всички прожекции в седмичните дни са предварително подадени,
а цялата седмица преди Великден е "била разпродадена" още от вторник,
уточни кметът.
Той каза още, че предстои да се внесе предложение в Общинския съвет на
РПНМ-Пловдив да бъдат отпуснати 120 000 лева за надграждане на системата
на планетариума с възможност за прожектиране на 3D филми. Още 80 000
лева ще бъдат отпуснати за възстановяване на фасадата на сградата, в която
се помещава музеят, в автентичния й вид.
Отпуснати са вече и парите и се работи по довършване на залата с живите
пеперуди и цялостната експозиция на РПНМ-Пловдив, посочи Иван Тотев. Той
допълни, че до два месеца официално ще бъдат открити пълната експозиция
на Природонаучния музей и новата голяма атракция - залата с живи пеперуди.

БТА
Благоевградският кмет Атанас Камбитов е избран за "Кмет на месец
април"
Кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов бе избран за "Кмет на
месец април" в конкурса на портала на българските общини - Kmeta. bg в
категория за общини с население над 50 хиляди жители, съобщи пресцентърът
на общината.
След официалния край на гласуването Камбитов е заел първото място в
конкурса, който за изминалия месец е бил на тема "Сигурност". Признанието
е заслужено заради предприетите от кметския екип мерки за осигуряване на
безопасността на местното население и е спечелено в силната конкуренция
на останалите номинирани кметове на Добрич, Казанлък, Шумен и Сливен.
За "Кмет на месеца" на тема "Сигурност" са се конкурирали кметове в още две
категории, се посочва в съобщението. За общини до 50 хиляди души
надпреварата печели кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов, а в
категорията за общини до 20 хиляди души - кметът на община Кресна Николай
Георгиев.
БТА
Областният информационен център и Община Видин организират
бизнес форум с представители на бизнеса и неправителствения
сектор
Областният информационен център и Община Видин организират бизнес
форум на тема "Европейски възможности за бизнеса", съобщават от Центъра.
Форумът ще се състои в сградата на общината на 9 май и е заключителна
проява от националната кампания "Успешни заедно" в област Видин.
На срещата с бизнеса и неправителствения сектор ще бъдат представени
възможностите за финансиране, които се предоставят по Оперативните
програми 2014-2020 г., Програмата за развитие на селските райони, както и
финансовите инструменти, които са част от подкрепата, предоставена на
България от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Събитието е
част от националната кампания на мрежата от 28 информационни центъра за
популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове
"Успешни заедно" и ще е заключителна проява на кампанията за област
Видин.
БТА
В музея в Благоевград ще бъде отбелязана 100-годишнината от
кончината на генерал-майор Константин Жостов
Регионалният исторически музей /РИМ/ в Благоевград ще отбележи на 4 май
100-годишнината от кончината на генерал-майор Константин Жостов,
съобщиха от музея.
По този повод в сряда от 17.30 часа ще бъде представен спектакълът
"Пратеници в миналото. Репортажи от мястото на събитието". Той е подготвен
съвместно с театралното студио при Обединения детски комплекс в

Благоевград. Постановката е посветена на генерал-майор Константин Жостов
/1867-1916 г./ - началник на щаба на действащата българска армия по време
на Първата световна война.
В музея ще бъдат представени материали от богатия личен фонд на генерал
Жостов. Ученици-репортери ще пресъздадат моменти от живота на генерала и
неговото време под формата на интервюта и коментари. В ролята на генерал
Жостов ще се превъплъти Илия Ласин - ръководител на театралното студио
към Обединения детски комплекс в Благоевград. В спектакъла ще участват
ученици от Природо-математическата гимназия "Акад. Сергей Корольов",
Езиковата гимназия "Акад. Людмил Стоянов", Професионалната гимназия по
икономика "Иван Илиев" и Детския парламент към Общинския младежки дом
в Благоевград.
БТА
Общинският съвет в Балчик от предишния мандат ще заседава
отново
Общинският съвет в Балчик от мандат 2011-2015 година възстановява своята
работа на 5 май. Областният управител Детелина Николова уведомява с писмо
тогавашния председател на общинския съвет за влязло в сила решение на
Върховния административен съд /ВАС/ за избора на общински съветници на
25 октомври 2015 година и отправя искане да бъде свикано заседание на
стария орган на местната власт.
ВАС потвърди през април решение на Административния съд в Добрич, с което
се обявява за недействителен изборът на общински съветници на последния
местен вот в Балчик. Съдът установи нарушения при отчитането на
бюлетините, което води до промяна в броя на мандатите на жалбоподателя
ДПС. Тази промяна, от своя страна, засяга и мандатите на АБВ. Решението на
ВАС е окончателно и в общината трябва да се състоят нови избори за
общински съветници.
Така пълномощията на стария общински съвет до 2015 година се
възстановяват и той ще действа до полагането на клетва от бъдещия общински
съвет, поясняват от Административния съд в Добрич. Председателят на стария
общински съвет Виктор Лучиянов вече отправи покана за заседание на 5 май.
БТА
Минерална вода е открита в тетевенското село Голям извор
Наличие на минерална вода е доказано в тетевенското село Голям извор,
съобщи кметът на общината Мадлена Бояджиева. През април от
Научноизследователския център по медицинска биофизика са извършени
начални анализи за химичния състав на два извора в с. Голям извор "Кривина" и "Тулюшевец".
При извор "Кривина" са се доказали характерните за минералните води
количества
на
сяра,
натрий,
хидрокарбонати
и
флуориди.
Електропроводимостта е също присъща за минерални води.
При извор "Толюшевец" се е доказало по-високо количество сяра, отколкото
при извор "Кривина".
Бояджиева добави, че е необходимо да се направят допълнителни
изследвания по Наредба 14 за курортните ресурси, курортните местности и

курортите, които да установят дали водата е годна за пиене и за какви
заболявания ще бъде полезна.
БТА
Общинските фирми в Плевен предлагат все повече услуги
Общинските фирми в Плевен се справят успешно в икономическата среда като
разширяват комплекса от услугите, които предлагат. Това заяви в пресклуба
на БТА Мартин Митев - председател на Общинския съвет в Плевен.
Според него общинските дружества стоят добре във финансово отношение
като поддържат постоянна норма на печалба. Това им дава възможност да
реинвестират в дълготрайни материални активи, посочи той. Общинският
съвет реши да освободи дружествата и за 2015 година от плащане на
дължимия дивидент, допълни Митев. Фирмите са задължени да ползват
освободения дивидент за закупуване на дълготрайни материални активи,
необходими за дейността им.
Председателят на съвета коментира, че според него досегашният контрол
върху дейността на предприятията с общински капитал от страна на
съветниците се е оказал недостатъчно ефективен. Затова Общинският съвет е
решил шестима от управителите всяко тримесечие да се отчитат в съвета за
начина на изразходване на средствата. Досега това е правено веднъж
годишно.
БТА
С дарение от Холандия бяха подпомогнати нуждаещи се в община
Сандански
С дарение от Холандия бяха подпомогнати нуждаещи се в община Сандански
за великденските празници, съобщи пресцентърът на общината.
Дарението е традиционно и е от холандската фондация "PROMOTIE". То е на
стойност 8287, 50 лв. и е разпределено между хора със зрителни увреждания
- членове на Съюза на слепите; хора със слухови увреждания; ветерани от
войните, военноинвалиди; хора с тежко социално положение, които се
обслужват от домашния социален патронаж.
Помощ са получили също местни жители, посочени от дирекцията "Социално
подпомагане", които не отговарят на условията за социално подпомагане, но
са крайно нуждаещи се, както и граждани, които са кандидатствали по
проекта "Независим живот", но не са били одобрени.
Раздадени са общо 319 пакета с хранителни продукти, всеки на стойност 25.91
лв.
Кметът на общината Кирил Котев е благодарил на дарителите и на
доставчиците на продуктите от РПК "Пирин" в Сандански.

Дарик
Баня– единственото село в България, което празнува четири дни
Великден

Разложкото село Баня е единственото село в България, където жителите
празнуват четири дни Великден. По- думите на кмета Мария Юрганчева, това
е вековна традиция останала още от предците живели в селото. Подготовката
за честване на Великден започва седмица преди самия празник. По- традиция
на първия ден хората се събират в местността „ Силевица", където празнуват,
играят и пеят, а най- малките се чукат с яйца за здраве и берекет.
На втория ден, жителите на селото отиват с каруци на семеен излет в
местността „ Архангела" , където се правят празнични трапези, а след
празничния обяд се провеждат конни състезания. На третия ден се ходи на
параклиса „ Св. Никола", а на четвъртия ден банялии отиват в местността „
Варвара". Там се отслужва празнична литургия, а жителите на Баня и
Елешница правят събор в памет на светицата Варвара,а на трапезата
задължително присъства варена царевица.Така банялии с много настроение и
веселие празнуват четири дни Възкресение Христово.
Дарик
Над 400 деца от цялата страна събира във В. Търново театралният
фестивал "Малкият принц"
400 деца и юноши от цяла България ще се съберат във Велико Търново за
единадесетия фестивал на детско- юношеското театрално творчество
"Малкият принц". Събитието ще се проведе от 5 до 8 май в МДТ "Константин
Кисимов" в старата столица, а входът ще бъде свободен за всички посетители.
В рамките на фестивала ще бъдат представени 13 детски и 14 юношески
спектакъла, информираха от Общината.
Фестивалът възниква по инициатива на НЧ „Извор“ в Самоводене. Големият
интерес към него от страна на участниците и потребността от истинска
театрална сцена с технически възможности наложи преместването му на
сцената на МДТ „К .Кисимов“, което даде възможност да добие национален
характер, припомниха от Общината.
Фестивалът има за цел да стимулира театралното изкуство за деца и юноши и
да предостави възможност за сценични изяви, творчески срещи и дискусии на
театралните състави от страната. Във форума традиционно взимат участие
детско-юношески театрални състави, школи и театрални студия към
читалища, училища, детски комплекси, центрове за работа с деца, частни
формации и др. Организатори са Община Велико Търново и Народно читалище
“Извор - 1873”- Самоводене
Фестивалът има състезателен характер. Жури от професионалисти определя
носителите на наградите по жанрове в 2 възрастови групи- детски спектакли
- за деца до 14 години и юношески спектакли - за младежи до 19 години. Тази
година председател на журито ще бъде режисьорът Николай Априлов. На
наградените се присъждат грамоти, плакети, парични или предметни награди
за всяка възрастова група - колективни и индивидуални. Журито има право
да не присъди всички призове или да ги дублира.
Сред критериите за оценяване са съответствие на репертоара с възрастта на
изпълнителите, артистичност, постановка и режисура, хореография,
музикално оформление, сценография , оригиналност, цялостно художествено
въздействие.
Общият награден фонд е 2720лв., а средствата са осигурени от Община
Велико Търново

Фокус
Сливен: 46 възрастни хора от Община Нова Загора са били
подпомогнати с ваучери от кампанията „Великден за всеки – Дари
празник на баба и дядо“
46 възрастни хора от Община Нова Загора са били подпомогнати с ваучери от
кампанията „Великден за всеки – Дари празник на баба и дядо“ инициирана
от омбудсмана Мая Манолова, съобщиха от общината. Това са пенсионери,
чиито пенсии са незначително по-големи от определения от правителството
праг за подпомагане. В Община Нова Загора най-много са получателите на
ваучери в град Нова Загора – 22, трима са в село Млекарево, по двама в
Каменово, Прохорово, Любенова махала, Брястово, Кортен и Стоил войвода и
по един възрастен човек ще получи ваучер в селата Научен, Асеновец,
Радецки, Новоселец, Загорци, Караново, Любенец, Съдиево и Езерово.
Ваучерите са на стойност 20 лв. и е предвидено да се получават в клоновете
на "Български пощи". Техните притежатели ще имат право да пазаруват в над
5 000 магазина в цялата страна. Според предварително обявения регламент
събраните по банкова сметка пари се даряваха с уточнение за коя община са
отнасят, съобразно събраната сума се изготвяха и списъците с пенсионерите,
които ще се възползват от дарението. В цялата страна са събрани близо 600
000 лв., които са разпределени между 30 000 пенсионери.
Фокус
Стара Загора: Колективът на Библиотека „Искра” ще се срещне с
Комисията по култура към Общинския съвет в Казанлък
В рамките на Националната библиотечна седмица в Казанлък ще се състои
среща на колектива на Библиотека „Искра” с Постоянната комисия по култура
към ОбС, предаде кореспондент на Радио „Фокус”. По време на срещата ще
бъдат разисквани проблеми, свързани със сградния фонд на институцията. Ще
бъде търсено решение и по отношение на нови пространства, които да бъдат
обособени за библиотечна дейност. „В сегашното състояние на библиотеката
липсват помещения, зали, където хората да се отпуснат, когато я посещават.
Сградата е много стара, амортизирана е и се нуждае от ремонт и
разширяване”, коментира директорът на Библиотека „Искра” Анна
Кожухарова. Срещата ще се състои на 13 май.
Фокус
Провежда се среща между кмета на Раднево, местния парламент,
полицията и прокуратурата заради вчерашния побой между роми и
българи
Провежда се среща между кмета на Раднево, председателския съвет на
местния парламент, полиция и прокуратура заради вчерашния побой между
роми и българи, а от 20 часа е обявен митинг срещу насилието, предаде БНР
. Сбиването между участниците в пререканието е заради отнето предимство
на пътя. Тримата пострадали българи се намирали пред фитнес зала в центъра
на града, когато пристигат четирима роми с кола, обяснява говорителят на
окръжната прокуратура и заместник-окръжен прокурор Нейка Тенева: „Всеки

от тях носи бухалка или дървена сопа, нападат тримата пострадали и започват
да ги бият”. Тримата пребити мъже са с тежки трамви. Единият е със счупване
на черепа, другият с прободна рана в горната лява част на гърба, която засяга
и белия дроб, третият е с комоцио. След претърпяна операция в
Университетската болница в Стара Загора мъжът с прободната рана е бил с
опасност за живота. В момента и тримата са стабилизирани, но не са в
състояние да бъдат разпитани. Четиримата биячи са задържани за 72 часа.
Фокус
Благоевград: Кметът на града Атанас Камбитов получи статуетка в
знак на благодарност от организаторите на Международен детски
Великденски фестивал – Босилеград
Кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов бе удостоен със статуетка
за съдействие и благодарност от организаторите на Международен детски
Великденски фестивал- Босилеград, който се проведе за 23 път, съобщиха от
пресцентъра на Община Благоевград. Фестивалът е единствен по рода си на
Балканите и възпитава у децата патриотизъм, любов към православието и ги
приобщава към българските традиции и обичаи. Фестивалът на великденските
яйца се е превърнал освен в патриотичен акт и в най- значимото културно
събитие за годината в Босилеград. В събитието се включват и деца от
Благоевград, като всички участници гостуват на областния център на
Пиринско по покана на кмета на общината д-р Атанас Камбитов.
Организаторите на фестивала се категорични, че ще продължи успешното
взаимодействие между Сдружение „ГЛАС”- Босилеград и Община Благоевград
и за в бъдещи съвместни дейности, събития и фестивали.
Тази година над 100 деца, участници в XXIII Международен детски
Великденски фестивал посетиха Благоевград. Целта на визитата бе децата да
се запознаят с красотата на Областния център на Пиринско, с културните и
исторически забележителности на града. По този начин децата ще
популяризират Благоевград по своите родни места.
Фокус
Кюстендил: Спортният клуб за хора със зрителни увреждания получи
зала за тренировки от Община Кюстендил
Спортният клуб за хора със зрителни увреждания получи от Община
Кюстендил зала за тренировки. Това съобщи за Радио „Фокус” – Кюстендил
председателят на клуба Кънка Витова. Тя посочи, че залата се намира в
спортен комплекс „Осогово” и за спортистите с нарушено зрение е една голяма
възможност за тренировка и обучение. "Залата, с която успяхме да се сдобием
е за развитие на спортна дейност, това е зала за шоудан, но в нея съхраняваме
и останалите ни спортни съоръжения. Предстои да се смени дограмата, както
и подовата настилка, но мога да кажа, че сме благодарни за тази зала, защото
вече имаме място, на което да упражняваме спортовете. Вече си оформихме и
кът за получените през годината отличия”, каза Кънка Витова. Тя посочи, че
спортистите от Кюстендил развиват
Шоудан от три години. „Това е вид тенис на маса, но за хора със зрителни
увреждания. Изисква се пълна тишина, играе се със звънящо топче, а самата
маса е с бордове. В средата има преградна дъска, а топчето трябва да мине

под нея, не както е при тениса на маса – над нея. В края на масата има
обособени джобове, където топчето трябва да попадне, за да се зачетат
точки”, допълни Витова.
Фокус
Кюстендил: В Дупница започва фотоконкурсът „Моята Дупница”
Започва фотоконкурсът „Моята Дупница”. Това съобщиха за Радио „Фокус” –
Кюстендил организаторите на конкурса в лицето на Община Дупница.
Основната цел на конкурса е изработване на рекламна брошура, представяща
града. Участниците трябва да се съобразят с няколко категории, представящи
Дупница през деня и през нощта, показващи културата и различните събития
в града, както и европейските проекти, абитуриентски балове, празници,
туризъм и спортни прояви. Отредено място в категориите имат
икономическият живот и духовността. Участието в конкурса е до 18 май.
Конкурсът е отворен и право на участие в него имат всички фотографи –
любители и професионалисти. Всеки участник в конкурса има право да
изпрати общо до три снимки в категория. След оценяване от авторитетно
жури, наградените фотографии ще бъдат експонирани в изложба на 25 май
във фоайето на Спортната зала в града и отпечатани в брошура. След
приключване на изложбата, фотографиите ще бъдат предадени за съхранение
и попълване на фонда на Исторически музей.
Фокус
Община Велинград започва предоставянето на услугата
„Осигуряване на топъл обяд” за социално слаби хора
Община Велинград започва предоставянето на услугата „Осигуряване на
топъл обяд”, съобщиха от общинската администрация. От 09.05.2016 г. до
30.04.2017 г. ще бъде осигурена безплатна храна на 50 души, които ще бъдат
избрани след подаване на документи и извършване на подбор. Финансирането
ще се осъществява чрез Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите
се лица по Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане
на най-нуждаещите се лица в България, процедура за директно предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ. Функциите на управляващ орган по
Оперативната програма се изпълняват от Агенцията за социално подпомагане
към МТСП, чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и
европейска интеграция”. Хората, които могат да се получават топъл обяд са
социално слаби лица, такива без доходи, самотно живеещи, лица с ниски
пенсии, с увреждания.
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Валентин Василев: През 2020 г. Разград ще бъде много различен
19 млн.лв. европари ще влязат за инфраструктура в лудогорския
център, обяви кметът
Д-р Валентин Василев е роден на 1 януари1970 г. в Разград. През 1997 година
завършва Тракийски университет в Стара Загора, специалност ветеринарна
медицина – магистър.

Професионалната си кариера започва през 1998 г. като ветеринарен лекар в
ЦСКА – клуб по конен спорт. От 1999 г. до 2006 г. работи като инспектор в
ДВСК, а 2006 г. работи като главен инспектор „ЗЖ“ – общ. Цар Калоян.
В периода месец август 2009г. - месец май 2013г., д-р Василев е Областен
управител на Област Разград. До встъпване в длъжността Кмет на Община
Разград е Народен представител в 42-то и 43-то Народно събрание.
Семеен, с едно дете.
Господин Василев, вече мина почти половин година от избирането Ви за кмет
на Разград. Какви са приоритетите на местната управа за развитие на
общината?
С ускорени темпове ще инвестираме в подобряване на градската среда, в
социалната и образователна инфраструктура, в сферата на културата. Вече
сме готови с плановете за развитие, които предвиждат 19 млн.
лв.евросредства, отпуснати на общината по Оперативна програма„Региони в
растеж” да бъдат вложени в проекти, които ще подобрят параметрите на
средата и така ще повдигнат качеството на живот на хората. Смея да твърдя,
че в края на програмния период, който ще приключи през 2020 г. Разград ще
бъде един съвсем различен и много по-добър за живеене град от сега.
Какви са конкретните планове на местната управа за проектно финансиране
и за какво ще бъдат изразходвани тези 19 милиона лева?
Вече сме направили разчетите и сме готови да стартираме инвестиционния
процес. 6 милиона лева ще бъдат насочени към подобряване на градската
среда в най-големия ж.к. „Орел” в града, в който живеят около 10 хил. души.
Там ще се изградят нови тротоари, алеи, зелени площи, детски и спортни
площадки, паркоместа.
Най-мащабни ще са инвестициите в образователната инфраструктура на
стойност 10 млн. лева. С тях ще повишим енергийната ефективонст на 7
детски градини и 2 детски ясли в общинския център, ще ремонтираме основно
корпусите на Гимназията за преподаване на чужди езици и на основно
училище „Никола Вапцаров”, и ще построим нов физкултурен салон за тези
две училища. Вложенията ще намалят значително разходите за отопление на
учебните заведения и тези средства в бъдеще ще бъдат пренасочени за други
обществени нужди.
В социалната сфера сме планирали да изградим Център за работа с деца на
улицата, където ще бъдат обгрижвани деца в риск. Имаме готовност да
построим и 4 нови жилищни блока. В Разград подобна инвестиция не е
правена повече от 30 години. Енергоспестяващи ремонти са предвидени и за
библиотеката в града, за музикалната школа и за етнографския музей. Готови
сме с проектната документация по много от набелязаните цели и се надявам
да започнем да ги реализираме скоро.
Поставили сме си задача да работим ускорено, защото се очаква от ОП
„Региони в растеж” да останат средства, които ще се разпределят вторично. И
те ще отидат при тези, общини, които са реализирали вече планираните
проекти и са готови с нови предложения. Затова проактивната политика е
нещо много важно.
След близо шестмесечно управление има ли нещо, което да Ви притеснява?
Заварих общината с кредит от 7 млн. лева. Бях сюрпризиран и с решение на
УО на ОП „Регионално развитие”, който налага финансова корекция 400 хил.
лв. на общината по проекта за модернизация на градския център, който
приключи дни преди изборите миналата есен. Сумата е равна на 60% от
годишните капиталови разходи на кметството. Това означава, че започвам
мандата си с рестрикции, които са резултат на чужди вини.

Вашите първи 100 дни като кмет бяха белязани с конфликта, който възникна
между местната власт и футболният клуб „Лудогорец”. Докъде стигнаха
споровете и ще има ли развитие казуса с концесията на общинския стадион?
В близко време ще предложа на общинския съвет да гласува вариант за
концесия на стадиона. Както вече декларирах, проекто договорът ще бъде
съобразен с всички изисквания на закона. Надявам се концесията да се
реализира успешно, каквото е желанието на всички - на клуба, на гражданите,
на феновете.
Покрай споровете по този казус между Вас и общинските съветници се
появиха противоречия. Имате ли зад себе си мнозинство, което да гарантира
подкрепа за управленската Ви политика?
Не залагам на политиканството и не търся монолитно мнозинство. Разчитам да
получа подкрепа за идеи и политика, които са в полза на хората. Мисля, че
разумните предложения на моя екип ще намират отклик сред съветниците и
ако не всички, то достатъчен брой ще гласуват за тях. Не се страхувам от т.н.
тематични мнозинства, защото смятам да искам подкрепа за смислени
политики, единствено в полза на гражданите.
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Забрана на бурките е на дневен ред и в Шумен
Предложението на ВМРО ще бъде разгледано в края на месеца
След Пазарджик и Пловдив, и в Шумен ще се обсъжда забрана за носене на
бурки на обществени места.
Забрана за носене на облекло, скриващо напълно или частично лицето на
публични места, предлага в докладна записка общинският съветник от ВМРО
Деан Станчев.
Докладната с предложението вече е внесена за разглеждане на предстоящата
сесия на местния парламент в края на месеца. Тя предвижда забраната да
бъде вписана в общинската Наредба №1, като за целта в наредбата ще се
създаде нов член.
„Подобно облекло пречи за идентификацията на лицето, което го носи. Това
съществено завишава риска за пробиви в обществената сигурност,
включително чрез терористични актове, в които се използват женикамикадзе”, посочва в мотивите си вносителят на предложението Деан
Станчев.
Според него този тип облекло е неприемлив начин за пропаганда на
радикални ислямистки идеи, които нямат нищо общо с традициите на
ислямската общност в България. „Това е и демонстриран израз на неуважение
към ценностите, на които се базира българското общество, сред които е и
светският му характер, и толерантността към религиозните възгледи на
„другия“, се казва още в докладната записка.
Общинският съветник от ВМРО отбелязва и че носенето на бурка е израз на
подчиненото положение на жената в доктрината на радикалния ислям, а
българските закони категорично забраняват неравното третиране по полов
признак.
Според предложението забраната ще се отнася за обществени места, като
всяко лице е свободно да носи подобен тип облекло в съответните места за
молитва или у дома си.
В докладната записка не са предложени конкретни суми, с които
нарушителите да бъдат санкционирани.

Идеята е след евентуалното приемане на забраната да бъде създадена
нарочна комисия, която да изготви нова наредба за регламентиране на
религиозните дейности в общината. Именно в нея ще бъдат заложени и
глобите за извършване на нарушения.

