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Какво правят българските политици?

Или „Приказки от 1001 нощ” по Шехерезада

Светослав ВИТКОВ

Непознат господин отправи въпрос на стената
ми във Фейсбук:
- Какво направи ти,
Витков, като политик?
Замислих се, а в сравнение с кой български политик какво направих или
не съм? Веднага в съзнанието ми изплуваха физиономиите на министър
Москов от ДСБ (РБ) и министър Калфин (АБВ) с реформите им. Здравната не
само, че не се състоя, а се
превърна в здравен фарс,
клонящ към безумие, докато социалната реформа
на г-н Калфин доведе дотам, че се увеличиха годините за пенсия и се намалиха броя на изплатените
заплати при пенсиониране…
Какво направи новият лидер на ДСБ, г-н Радан Кънев, освен интервюта за това дали подкрепя
ГЕРБ или не, защо ДСБ се
нарича сама опозиция, а на
практика е в управлението с Герб и какъв проект би
направил в дясното пространство...
Какво направи лидерът
на СДС и министър на
икономиката в правителството на Герб – г-н Лукарски, считам, че не само
аз не знам, но едва ли и

той знае, освен че в министерството повечето служители са роднини и приятели… Какво направи
лидерът на „България на
гражданите” и министър
на образованието и вицепремиер по европейските
въпроси в правителството
на Герб - г-жа Кунева, освен последната изцепка на
г-н Зеленогорски за забраната за къмпингуване на
открито. Така и не разбрах
каква инициатива или
проектозакон, е прокарала Кунева, освен това, че
като вицепремиер по европейските въпроси, очевидно ги е оправила всичките,
след което сега се захвана и
с образованието, в ролята
на негов министър. Което
е напълно нормално, предвид предстоящото наливане на финансови средства
в сферата, в усвояването,
на които заместникът й,
г-н Даниел Велчев (екс образователен министър), е
доказан специалист.
Какво направи лидерът
на Атака, г-н Волен Сидеров, освен хулиганските
му изцепки около и в Натфиз. А може би, точно там
му е мястото? Значимото, с което ще го запомним
бе ролята му на „златен
пръст”, за да го бъде правителството на Орешарски...
Какво направи г-н Валери Симеонов и НФСБ,
освен, че се коалираха с

facebook.com/glasnaroden

ВМРО и г-н Каракачанов,
(които преди това се коалираха с г-н Бареков, за
да може г-н Джамбазки да
стане евродепутат) и обявиха Патриотичен фронт?
Управляват с Герб и последната им визия за България е, да се върне военната служба и казармите.
При положение, че военната база отдавна е разрушена и парите, които трябва да се наливат за строене
на казарми, няма откъде да
се вземат, а младите българи, масово напускат страната...
Какво направи г-н Доган и ДПС? „Соколът” отнесе от лидерския пост г-н
Местан, а той след като излезе от укритие, побърза
да обяви създаването на
нова партия, според думите му, нямаща нищо общо
с финансиране от Турция и носи звучното име
„ДОСТ”, което на български не значи нищо, но на
турски значи „приятел”…
Какво направи другарят
или господин Михаил Миков и БСП? Новият лидер
на столетницата се втурна
в саморазправа с опонентите си в БСП, които застрашаваха позицията му
и се появява в телевизионни интервюта, в които говори почти едно и също,
за това какво са съсипали
Герб и как България изчезва…

glasnaroden.bg

Какво направиха г-н Борисов и Герб? Управляват.
Г-н Борисов доказа, че умело успява да лавира в политическите игри и в края
на мандата си, с известно
право ще прехвърли негативите от управлението
на Герб върху министрите
от други партии - Москов,
Лукарски, Калфин, Ненчев
и Кунева, а докато будните
граждани скачат за правото си на свободен къмпинг,
правителството тегли милиарден кредит след кредит…
В резюме, считам че
работата на българските политици основно се
изразява в политическо
говорене по медиите, под
формата на интервюта.
Приказки от 1001 нощ, с
нулева полезност, докато
практическата работа се
извършва от администрацията – бюрократи с многогодишен опит и експертност, с устойчивост към
политическите рокади по
върховете.
Затова, ако имате предвид, че не обикалям медиите… сте прави. Ще ме видите рядко в телевизионни
интервюта и то, предимно да защитавам себе си
или партията от нападки,
предвид стремежа на статуквото да бъде неглижирана Глас Народен.
Относно работата ми,

уважаеми петли

Уважаеми Петли,
Имамe удоволствието да ви съобщим, че на изборите за местна власт проведени на 25 Октомври 2015-та година, ПП Глас Народен участва със
свои представители в 44 общини и в крайна сметка
получи 21 общински съветници, 1 кмет и 2-ма заместник-кметове. Това е безспорен успех, базиран
на тригодишна последователна и упорита работа.
С този резултат, образно казано, запушихме устата
на всички наши недоброжелатели. Нека обясняват
днес, че сме несериозна партия, че се явяваме на
избори заради държавната субсидия и други подобни глупости, имащи за цел да отклонят вота от Глас
Народен.
Глас Народен участва и на тези избори самостоятелно, без нито една коалиция по места и има общ
резултат от 30 575 гласа. За справка на последните
парламентарни избори 2014 имахме в национален
план в 246 общини - 38 000 гласа.
Явихме се на избори само в общини, в които
имахме реален шанс, като дадохме свободата на
местните структури сами да подредят листите си и
да определят кампанията си.
В София Глас Народен получи 11 500 гласа и по
резултат е 6-та партия в столицата, като с постигнатия резултат вкара в Столичен общински съвет 2-ма
общински съветници.
Тъй като медиите продължават да нямат желание да представят нашето съществуване, вестникът
е най-архаичното, но считаме и единствено средство, за всички, които не ползват интернет, с което
да ви запознаем с работата на партията. Това, че ни
няма по медиите, не значи, че не съществуваме и
не работим ежедневно.
Благодарим на всички, които ни подкрепиха на
местните избори и вярваме, че отново ще го направите, защото не сме предали оказаното доверие с
нито едно действие.
Продължаваме напред.
От ръководството на Глас Народен
ето какво направих като
политик и лидер на Глас
Народен: В общ план, удържах партия Глас Народен да не се превърне в
нечий пореден политически проект и запазих целостта и чистотата й, като
не позволих до този момент да влезе в коалиции
и не допуснах зависимости
от олигархията и от други партии, като така Глас
Народен създаде собствено лице в политическото
пространство. Дадохме на
местните структури време и самостоятелност, която да ги образова политически и дисциплинира
партийно, като активни-
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те членове се превърнаха
в устойчиви кадри, а тези
с нечистоплътни намерения, напуснаха.
От интернет партия,
Глас Народен се превърна
в реална политическа партия, преминала през 4 политически избора, с устойчив електорат, изградена
и поддържана мрежа от
местни структури, с инициативи и политики в сферата на реално постижими
и изпълними каузи.
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Кмете, имаме проблем!

Или как Столична община разрешава проблемите на софиянци
Всеки гражданин на
София рано или късно се
сблъсква с даден проблем в
правомощието на Столична община (СО): Детски
градини, междублокови
пространства и градинки,
улично осветление, дупки
по пътищата, бездомни кучета и т.н.
Стартираме поредица
от статии, които да Ви помогнат да се ориентирате
по пътя за разрешаване на
ваш проблем, за който отговаря СО.
За това как и къде трябва да потърсим правата си.
Първо ще ви запознаем със структурата на
СО, след което с функционалността й, с типовите
проблеми и методика за
решаването им, както и
проблеми некасаещи СО.
СО се състои от кмет,
зам.-кметове по дейности,
дирекции, общинска администрация, Столичен
общински съвет (СОС),
районни кметове и районна администрация.

щина и ръководител на
направление „Общинска
администрация”;

Структура на Столична
община

Тодор Чобанов
Заместник-кмет по направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости”;

Кметът на Столична
община е Йорданка Фандъкова.
Заместник-кметовете са:

Юлия Ненкова
Заместник-кмет по направление „Законност, координация и контрол”;
Ралица Стоянова
Секретар на Столична об-

Ирина Савина
Заместник-кмет по направление „Инвестиции и
строителство”;
Дончо Барбалов
Заместник-кмет по направление „Финанси и
стопанска дейност” и
вр.изп.д. заместник-кмет
по направление „Столично
общинско здравеопазване”;
Любомир Христов
Заместник-кмет по направление „Транспорт и транспортни комуникации”;
Мария Бояджийска
Заместник-кмет по направление „Зелена система, екология и земеползване”;
Албена Атанасова
Заместник-кмет по направление
„Социални
дейности и интеграция на
хора с увреждания”;

Бойка Къдрева
Вр. и.д. главен архитект на
гр. София и ръководител
на направление „Архитектура и градоустройство”.
Софийска община има
още 32 дирекции, чиито ресори са строго определени.

Състав на Столичния
общински съвет

СОС се състои от 61 общински съветници. След
местните избори от 2015г.
съставът на съвета е в
следната конфигурация от
общински съветници:
ГЕРБ – 30; РБ – 11; БСП – 7;
ПГ5 – 5 (двама от ПП
„Глас народен”, двама от
ПП „Движение 21” и един
от ПП „Зелените”);
„Патриоти за София” – 5
(АТАКА - двама, ВМРО трима);
„Коалиция Сердика” – 3
(АБВ и Кадиев).
Всеки един съветник
участва минимум в 2
постоянни комисии и максимум в 4.
Постоянните комисии са 13

1. Kомисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и
жилищна политика;
2. Kомисия по финанси
и бюджет;
3. Kомисия по здравеопазване и социална политика;
4. Kомисия по опазване
на околната среда, земеделие и гори;
5. Kомисия по местно
самоуправление и нормативна уредба;
6. Kомисия по образование, култура, наука и

културно многообразие;
7. Kомисия по икономика и собственост;
8. Kомисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране;
9. Kомисия по обществен ред и сигурност;
10. Kомисия по транспорт и туризъм;
11. Kомисия за децата,
младежта и спорта;
12. Kомисия по връзки
с гражданското общество,
предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси;
13. Комисия по европейски програми, проекти
и международно сътрудничество.
Важно е да се знае, че
всяко решение, което СОС
гласува на своите сесии, се
подготвя от общинската
или районната администрация, с доклад. Докладите внесени за разглеждане към комисиите могат
да се подават от кмета, зам.
кметове, от главния архитект или от общински
съветници.
Всеки доклад се подготвя от работни групи, включващи външни и вътрешни експерти.
Преминава за разглеждане и одобрение чрез
гласуване през комисии
отнасящи се към доклада,
като една е водещата, коя-

то взема важното решение
дали докладът да постъпи
за сесия в СОС с положително становище или да
бъде отложен.
Още нещо важно – комисиите в СОС са свободни за гражданско присъствие, освен в случаите,
в които самата комисия
обсъжда вътрешни правилници.
Гражданите освен, че
могат да присъстват на
всички заседания на комисии в СОС, могат и да
вземат думата и да дават
предложения, както и да
изразяват становища.
А сега ще ви дадем пример за технологията на
приемане на едно решение
на СОС – бюджета.
За да се приеме бюджетът, той най-напред се
внася от кмета на София,
преминава през всички
комисии в СОС (13 постоянни комисии).
Но водеща е финансовата комисия.
Ако тя гласува доклада
за бюджета, дори всички
останали комисии да гласуват „против”, той ще влезе в залата за гласуване на
сесия с положително становище.
В този ред на мисли искаме да ви кажем – ако има
нещо важно, което смятате, че трябва да се промени и се налага промяна на
нормативни уредби или на
правила, трябва да ни се
обадите, ние да оформим
проект за доклад, да го
входираме и да го прекара-

ме през различните комисии, за да може накрая да
бъде гласуван на сесия на
общинския съвет, където
докладът да придобие смисъла на решение на СОС.
Накратко, именно по
този начин протича работата на СОС.
И едно припомняне –
фундаменталните въпроси
като например бюджета на
града минават през поне
две публични обсъждания.
На
тези
обсъждания можете да отидете и
съвсем пряко да зададете
въпросите, които ви вълнуват директно на администрацията.
Обсъжданията се обявяват на сайта на общината, но ние също ще даваме
гласност, защото сайта на
СОС и този на общината
са далече от перфектната
интерактивност.
И последно - освен
обсъжданията
подобни
важни документи трябва
задължително да бъдат
публикувани и да стоят за
поне 2 седмици на сайта на
общината.
След като разгледахме
механизма на самата община в цялост, сега е моментът да поговорим за
обикновените проблеми.
Спорове

Вие сте се нанесли в
нова кооперация. В съседство с вас има къща, в която живеят няколко кучета.
Кучетата са си законни,
чипирани, с платени данъци. Но нощем вият и не ви

ПЕГЕПЕТ

ПОЛИТИЧЕСКА ГРУПА 5 ОБЕДИНЯВА НОВИТЕ
ПАРТИИ В СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Новосформираната група ще работи за подобряване работата на СОС в интерес на гражданите
Н овосформираната
в Столчиния общински
съвет (СОС) “Политическа група 5” е съставена от
общинските съветници на
Глас Народен, Движение
21 и ПП Зелените.
Съгласно правилника
на СОС политическа група могат да направят минимум петима общински
съветници. Политическата група дава възможност
както за представителство
в председателството на
СОС, така и за председателски и зам.председателски места в Комисиите

към СОС, а и за по-широко представителство в тях,
чрез квотите на партиите,
участващи в групата.
Според резултатите от
проведените миналата година избори за общински
съветници и кметове в
столичния парламент влизат общо 9 политически
партии и коалиции. Пробив направиха и три нови
партии, които до сега не
са участвали във властта
и нямат представителство
в настоящия парламент.
Сред тях са ПП Глас Народен, с резултат от 3,05%,

който дава възможност за
двама общински съветника, Движение 21 - с резултат 2,14%, който също
дава възможност за представителство в Столичния общински съвет с два
мандата и ПП Зелените - с
резултат от 2,06%, който
дава един представител
в местния парламент. С
тези резултати общинските съветници от Глас Народен - Светослав Витков
и Венцислав Мицов, от
Движение 21 - доц. Стоян Александров и инж.
Симеон Славчев и Иван

Велков от ПП „Зелените”
се обединяват в самостоятелна политическа група.
Съпредседатели на «ПГ-5»
са Светослав Витков, лидер на ПП Глас Народен
и инж. Симеон Славчев заместник-председател на
„Движение 21”.
„Политическа група 5”
се сформира с една единствена цел - да подобри
работата на СОС в интерес
на гражданите на столицата. Искаме да улесним
и комуникацията между
гражданите и администрацията на общината.” Така

общинските съветници от
трите политически партии
коментираха обединението си в самостоятелна
група. Те поясниха, че това
не е коалиция, а работна
група на 5-ма общински
съветника, с идея за по-голяма тежест при внасяне
на предложения и доклади и вземане на решения в
общинския съвет, както и
възможност за по-широка
експертиза по различните
казуси.
От друга страна възможността за участието
на общинските съветни-

инж. Симеон Славчев ПП „Движение 21”,
съпредседател на ПГ 5

Иван Велков ПП „Зелените”,
зам.-председател на СОС

Заместник-председател
на постоянната комисия по
инженерна инфраструктура и енергийно планиране.
Член е на постоянната комисия по здравеопазване
и социална политика и на
постоянната комисия по
транспорт и туризъм.

Заместник-председател
на постоянната комисия
по опазване на околната
среда, земеделие и гори.
Член е на постоянната комисия по устройство на
територията, архитектура,
достъпна среда и жилищна политика.

Приемно време:
четвъртък, 15.00 - 18.00 ч.,
бул. Витоша 12, ет. 4

Приемно време:
вторник и сряда, 14.00 - 16.00 ч.,
бул. Цар Освободител 14, ет. 5

съветниците от пг5
Светослав Витков ПП „Глас народен”,
съпредседател на ПГ 5

Венцислав Мицов ПП „Глас народен”

доц. Стоян Александров ПП „Движение 21”

Заместник-председател
на постоянната комисия за
децата, младежта и спорта.
Член е на постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество.

Заместник-председател
на постоянната комисия за
връзки с гражданското общество, предотвратяване и
установяване на конфликт
на интереси. Член е на постоянната комисия по образование, култура, наука
и културно многообразие.

Заместник-председател
на постоянната комисия
по финанси и бюджет.
Член е на постоянната
комисия по икономика и
собственост.

Приемно време:
петък, 11.00 - 13.00 ч.,
ул. Самоков 28Е

Приемно време:
петък, 13.00 - 15.00 ч.,
ул. Самоков 28Е

Приемно време:
четвъртък, 12.30 - 14.30 ч.,
УНСС, каб. 2049

ци в работните групи към
постоянните комисии в
СОС дава възможност на
трите партии да работят за
реализирането на приоритетите от предизборните
програми, като успоредно с това запазват своята
идентичност. Част от приоритетите им са свързани с
осъществяването на ефективна връзка между гражданите и общината, създаване на достъпна градска
среда. Проектът “зелена
община” е свързан с поддържането на парковете и
създаването на нови зелени места. Не на последно
място, “ПГ-5” има за цел
да създаде и нови политики свързани с развитието
на културните проекти в
столицата, както и по отношение на стратегията за
образование на Столична
община.
От ПГ 5 допълват още,
че съгласно вътрешния
правилник на групата
всяка политическа партия запазва правото си да
гласува „за” или „против”
предложения на СОС независимо. ■

Април 2016

ПП ГЛАС НАРОДЕН
оставят да спите. опитвате
да се разберете със собствениците на кучетата,
но не се получава. В какво
може да ви помогне общината и как трябва да реагирате? Нещата, които трябва да направите са няколко
– уведомявате за проблема комисията за връзка с
гражданското общество
(тя разглежда всички
жалби, които постъпват в
общината). Освен това е
добре да уведомите вашата
районна администрация.
Но най – важно в случая е
уведомяването на столичния омбудсман – госпожа
Лилия Христова. Нейната
функция е именно такава
– да е посредник в разрешаването на спорове. Ето
малко контакти с кабинета
на омбудсмана - телефони:
02/987 34 49, 02/987 13 41,
e-mail: ombudsman@sofia.
bg. Имайте предвид, че ако
изпратите писмо само да
комисията в общината, то
ще бъде препратено и до
районната администрация
и до омбудсмана, с което
ще се загуби време. И още
нещо – когато подавате
даден сигнал, той ще бъде
приет много по – добре,
ако бъде придружен с подписка на хора, които са
недоволни от дадена ситуация. Междублокови пространства и градинки Вие
живеете в блок и заедно
с вашите съседи от входа
искате да направите градинка с дръвчета, пейки,
пързалки.
В края на първата от поредицата статии за СО искаме да ви напомним, че за
всеки ваш проблем свързан с общината, можете да
се обърнете към нас, като
посетите приемната на общинските ни съветници от
Глас Народен:
Светослав Витков
кв. Изток,
ул. Самоков 28Е,
Всеки петък
от 11.00 до 13.00.
Венцислав Мицов
кв. Изток,
ул. Самоков 28Е,
Всеки петък
от 13.00 до 15.00.
Или да се свържете с нас
на еmail: info@glasnaroden.
bg или на телефон 0878 521
608 от 10.00 до 17.00 в рамките на работната седмица.
Вашите общински проблеми са нашата работа! ■

Какво правят българските политици?

За читалищата

Стратегия за развитие на столичните читалища внесоха
общинските съветници от ПП Глас Народен
Работната група с представители на читалища, Столична община и
Mинистерство на културата ще разглежда предложената стратегия

Предложение свързано
с развитието на българската музикална култура,
спорта и изкуствата на
територията на Столична
община, както и разработване на общ регистър
на читалищата и училищата в столицата внесоха
общинските съветници от
Глас Народен Светослав
Витков и Венцислав Мицов за разглеждане в Столична община. Това стана
ясно от проведената среща, на която присъстваха заместник-кмета по
направление
“Култура,
образование, спорт и превенции на зависимости”
към СО Тодор Чобанов,
общинските съветници от
Глас Народен и директорите на над 20 столични читалища.
Конкретното предложение е свързано с възможност за безвъзмездно
почасово отдаване на ба-

зите на културните центрове, намиращи се на
територията на Столична
община, тяхното оборудване и материална база
на аматьорски, полупрофесионални и професионални културни и спортни
клубове, с цел провеждане
на репетиционни процеси,
презентации, създаване на
мултимедийни проекти,
тренировки и други събития. Едновременно с това,
читалищата и училищата,
намиращи се на територията на Столична община
да могат да се отдават почасово и срещу символичен наем отново за същите
цели.
За популяризирането на
базите на културните институти, читалища и училища, общинските съветници Витков и Мицов
предлагат още разработване на общ електронен регистър на читалищата в

София и възможностите,
които те предлагат.
На проведената с директорите на читалища среща
бе повдигнат и въпросът
с промяна на Закона за
народните читалища, в
частта му за финансиране
и субсидиране. Бяха изложени и много от проблемите, сред които лошото
състояние на сградите и
недостатъчните пари за
поддръжка.
Районните
кметове, които присъстваха на срещата признаха, че
някои читалища работят
отлично, но други само отчитат дейност.
Предстои създаването
на работна група с представители както на столичните читалища, представители от Столична община и
експерти от Министерство
на културата, които да работят по предложението
на Глас Народен. ■

градска мобилност

Специална работна група в Столичния общински съвет ще
разработва план за интегрирана градска мобилност
През февруари Политическа група 5 отчете първите 100 дни от работата си в СОС

Специална работна
група към Столичния
общински съвет ще разработи устойчив план за
градска мобилност. Това
съобщиха общинскинските съветници от “Политическа група 5” на работна
закуска по повод първите
100 дни работа в СОС.
Експертната работна група започва работа от 1-ви
март и основната й цел ще
бъде да се интегрират различните видове транспорт
в столицата, да се отговори
на нуждите на гражданите
и да се подобри като цяло
градската среда.
“Политическа група 5”
вече започва да прокарва
своите приоритети за работа в СОС. Доказателство
е това, че осигуряването
на достъпност на градска
среда за всички граждани,
вкл. хора с увреждания и
майки с колички вече е ангажимент на Постоянната
комисия по устройство
на територията, архитектура, достъпна градска
среда и жилищна поли-

тика. Групата предложи и
специален Меморандум за
достъпност в Република
България, целта на който
е да обедини усилията на
гражданското общество,
държавните и общинските
институции.
Сред останалите приоритети на “ПГ 5” са “зелена” София, прозрачна и
дигитална община и развитието на културни проекти. Съветниците от групата са насочили усилията
си към постигане на по-голяма прозрачност в работата на ОС чрез осигуряване на публичен достъп на
гражданите до докладите
по различните теми, които
да бъдат публикувани на
уебсайта на институцията.
На проведеното първо
редовно заседание на СОС,
общинските съветници от
ПГ 5 гласуваха “въздържал
се” за промените на бюджета на Столична община
за третото тримесечие на
2015 г. и “против” промяната на бюджета на СО в
частта му за прехвърляне
на бюджетни средства от

бюджет

Общинските съветници от ПП “Глас Народен”
се въздържаха при гласуването на
бюджета на София за 2016-та година
Общинските съвет- недостатъчни.” Това каза
ници от ПП Глас Народен Светльо Витков непосредСветослав Витков и Вен- ствено след гласуването на
цислав Мицов гласуваха бюджет 2016.
Като лидер на поли„въздържал се” при приемането на бюджета на Со- тическа партия Глас Народен и в качеството ми
фия за 2016 година.
„Няма как да подкрепя на общински съветник и
бюджета на общината, за- съпредседател на Политическа група 5 в СОС заящото
нито съм участвал в вявам, че от подготовката
разработването му и за за следващия бюджет за
това нямам право нито да 2017-та и промяната на наго подкрепям, нито да съм чина на неговото представяне и задължителното ни
против.
Смятам, че предвиде- участие в неговото подгоните средства за чистота твяне, а и ясна финансова
са неоправдано увеличени обосновка ще зависи дали
и не на последно място – Глас Народен ще подкрепи
средствата за образование, бюджета на Столична обкултура и спорт в бюд- щина за следващата 2017
жет 2016 категорично са година”. ■
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програмата за прехвърляне на капиталови в текущи разходи за външни
услуги. “Неправилно е да
се правят инвестиционни
разходи като се насочват
средства към текущи”,
коментира бившия финансов министър Стоян
Александров. По няколкото точки от дневния ред на
заседанието относно предложение за неприемане на
опрощаване на несъбираеми държавни вземания и
несъбираеми дългове към
държавата, ПГ-5 гласува
“за”.
От ПГ 5 са категорични, че е необходимо да се
заложат повече средства
за масов спорт, за развитие на велотранспорта и
за благоустройство на зелените площи в столицата.
Общинските съветници
от групата поеха ангажимент да започнат активна
работа по Бюджет 2017
още през тази година, за
да може да има ефективно
планиране на приходите и
разходите на общината. ■

Или „Приказки от 1001 нощ” по Шехерезада

ПРОДЪЛЖАВА ОТ
СТРАНИЦА 1
След почти три години последователна работа
дойдоха и първите резултати: Глас Народен влезе
в местната власт чрез общински съветници и кметове – общо… 19 общински, 2 ма зам. кметове и 1
кмет.
Сега конкретно за мен:
Избрах трудния път на себеобучението като влязох в Столичния общински съвет, вместо да стоя
отстрани като лидер на
Глас Народен и да давам напътствия и интервюта. Считам, че отстрани положението не може
да бъде контролирано, а
СОС е умален модел на
Парламента и функционира сходно, така че работата ми в него ще ме научи
на това, как реално рабо-

ти системата, как се сформират инициативи и какъв
е пътя за осъществяването им.
Инициативите, които
успях да прокарам, заедно с екипа на Глас Народен в Столичния общински съвет ще намерите в
този вестник. Единственият ми коментар за тях е, че
двама общински съветника от 61, трудно могат да
променят курса на водената политика в Столична
община, но от друга страна можем и осъществяваме реални, по-малки, но
достижими каузи. И ще
завърша с това, че ние от
Глас Народен не се вземаме толкова на сериозно,
колкото останалите български политици, а се отнасяме сериозно към работата си, което е по-важно.
Нали?
Продължаваме. ■

образование

Предложение на ПП „Глас Народен”
разширява партньорството на
столичните образователни институции
със Софийския университет
Засилва се ролята на педагогическите и
методическите дисциплини при подготовката на
достатъчно и качествени кадри

Да бъде стимулирано
кариерното
израстване
във връзка с устойчивата
линия за повишаване социалния и професионален
авторитет на българското
учителство, е една от допълнителните точки, които бяха приети в новата
стратегия за образование
на Столична община за периода 2016 – 2023 г.
Предложенията, направени от общинските съветници от ПП „Глас народен”
включват и промени свързани с управлението и организацията на дейностите
в системата на столичното
образование.
“Ние сме дълбоко убедени, че не е имало, няма
и не би могло да има образователна система, в
която основен акцент да
не пада върху учителя и
учителското съсловие. Във
всички извършени след
2000 година промени в
образованието се говори
само за общество, ученици, родители, управление
на системата… Сякаш
учителството е някакво
„самодостатъчно” явление, за което всички знаят,
че е важно, но не е нужно
да се коментира в закони
и стратегии. В този смисъл изразът „във връзка с
устойчивата линия за повишаване на социалния и
професионален авторитет
на българското учителство”, с който допълнихме
текста към мярка 3.2.5. е
не просто „напомняне”,
а качествен ориентир за
политиките в областта на
образованието.” Това бе
коментара на Николай Николов, експерт на ПП „Глас
народен” към Комисията
по култура, образование,
наука и културно многообразие към Столична община.
До момента чрез текста в
частта от стратегията, която касае кадровото обезпечение на образователната

система с учители и други
педагогически специалисти, се даваше възможност
за разширяване на кадрите
в общинските образователни институции чрез
партньорство с фондации
и неправителствени организации. “Категорично
заставаме на позицията,
че единствен източник на
педагогически кадри могат да бъдат само висшите
учебни заведения. Затова
настоявахме твърдението,
че неправителствени организации ще „създават”
учители, категорично да
отпадне от Стратегията за
образование на Столична
община. Неправителствените организации са чудесно помощно средство,
важно допълнение, но не
и решение на проблемите.”,
коментираха общинските съветници от ПП „Глас
народен”. Те припомниха,
че по официални данни от
2000 г. насам броят на българските учители е намалял с около 34%. Само след
учителската стачка от 2007
г. са били уволнени, съкратени и пенсионирани над
20%. Николай Николов
прогнозира, че до три години по обективни причини ще напуснат системата
нови над 25% учители.
След предложените и
приети вече промени в т.1
от мярка 3.2.4. към „Направление 3”, източници
на квалификация и подготовка ще могат да бъдат
единствено и само висшите учебни заведения. “Разширеното партньорство
със Софийски университет и други висши училища за засилване ролята на
педагогическите и методическите дисциплини при
подготовката на достатъчно и качествени кадри е
изключително важно и е
първата стъпка по пътя,
който ние неотклонно ще
следваме”,
категорични
бяха общинските съветници от ПП „Глас народен”. ■
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паметниците WC. културата

ХИМИЧЕСКИ ТОАЛЕТНИ И
КОНТЕЙНЕРИ ЗА БОКЛУК НЯМАТ МЯСТО
ДО ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА
НЕОБХОДИМ Е ПРОЦЕС ЗА КОМПЛЕКСНО РЕШАВАНЕ
НА ПРОБЛЕМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕСТЕТИКАТА

Инициатива за преместване на химическите
тоалетни и контейнерите
за боклук, поставени в непосредствена близост до
паметници на културата и
паметни плочи в столицата, предлагат общинските
съветници от Политическа
група 5.
Примери за неподходящо разположени контейнери и тоалетни в столицата са паметната плоча в
градската градина, което е
и мястото, от което Алеко Константинов е повел
столичани за първи път
към Витоша, е закрито,
освен от тоалетна, и от

стойка за колела. Паметникът на Григор Вачков,
също в градската градина
се е сдобил с “най-вярната
стража” от кошчета за боклук, а Докторската градина химическата тоалетна е
поставена на централната
алея, а на метри от нея е
старата градска тоалетна.
“След подаден сигнал и предоставените ни
снимки от Никола Анчев
на емблематични места
в столицата, решихме да
поставим началото не
само на процес по прочистване на местата около
софийските паметници, а
на процес по комплексно

решаване на проблемите с
контейнерите за отпадъци
и обществените тоалетни,
включващ конкурс за дизайн и функционалност с
приоритети удобството на
гражданите и рязко подобряване на естетиката на
градската среда.”, коментираха от ПГ 5.
Общинските съветници
се ангажираха да уведомят
както кмета г-жа Фандъкова,
така и районните кметства,
за да започне инициатива за
прочистване на култовите
места в столицата. ■

Снимка:
Никола Анчев

гордост

такси за таксиметровия превоз

КАНДИДАТ НА ГЛАС НАРОДЕН НАГРАДЕН
В ИНИЦИАТИВАТА “ДОСТОЙНИТЕ БЪЛГАРИ НА ГОДИНАТА”

СОС НАРУШАВА ЗАКОНА
ЗА ЛИЦЕНЗА НА ТАКСИТАТА
Две години след приемане на промените в Закона за автомобилните
превози Столична община издаде Наредба за прилагане на Закона

Ивайло Цеков, който
бе водач на листата на ПП
Глас Народен на изборите
за общински съветници и
кметове в град Видин през
октомври 2015 г., бе награден в 14-тото поредно
издание на инициативата
на в. 24 часа “Достойните
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС:

българи на годината”.
Ивайло бе номиниран за инициативата си
да издирва, възстановява
и реставрира войнишки
паметници, както и да ги
картотекира с GPS координати.
През 2015 г. Ивайло
стартира инициативата да

бъде издигнат войнишки
паметник на загиналите
през сръбско-българската
война. Средствата за паметника са вече събрани и
той е поръчан, а мястото,
където ще бъде поставен
е в подножието на връх
Връшка чука, Видинско. ■

facebook.com/glasnaroden

В продължение на две
години, Столичния общински съвет (СОС) не
е променил наредбата,
според която разрешения
за таксиметрови превози
трябва да се издават за 3
години, а не за една, каквато практика продължава и
в момента.
Промените в Закона за
автомобилните превози
(ЗАП) са публикувани в
Държавен вестник през
юли 2014 г., СОС обаче не
включва точката в дневния ред на заседанията си
и не променя условията за
жълтите коли и досега. За
това сигнализират общинските съветници от Политическа група 5, чийто
съпредседател е Светослав
Витков, лидер на ПП Глас
Народен. През януари те
внасят предложение до
председателя на СОС Елен
Герджиков, в което настояват измененията в подзаконовата
нормативна
уредба да бъдат гласувани.
Още през март 2015 г.
Глас Народен е уведомила
СОС, Министерство на
транспорта, информациglasnaroden.bg

онните технологии и съобщенията, парламентарната
транспортна комисия и
националния обмудсман,
след подаден сигнал от
граждани. Зам.-министърът на транспорта тогава
Антон Гинев праща писмо
до Герджиков, че е “наложително Столичният общински съвет да предприеме необходимите мерки за
прилагане на разпоредбата
на чл. 24а, ал.3 от Закона за
автомобилните превози”.
Омбудсманът Константин
Пенчев също праща писмо
до шефа на СОС да прецизира нормативната уредба.
Сигнал за неизпълнение на промените в ЗАП са
получили съветниците от
ПГ 5 и в началото на 2016
г., поради което те отново
настояват СОС да изпълни изискванията на ЗАП
и да спре да ощетява бюджета на хиляди семейства
в София.
В резултат, през март
2016 г. Столична община
издава Наредба за прилагане за промените в закона
приети през 2014 г. От нея
става ясно, че разрешени-

0879521608

ето да се кара такси в столицата ще струва 150 лв.,
а не както до сега – 50 лв.,
а валидността на лиценза
ще е със срок от 3 години.
Общинските съветници
от ПГ 5 отново алармираха СОС като настояват за
финансова обосновка за
завишената такса. От доклада на заместник кмета по транспорта на СО,
Любомир Христов, става
ясно само, че определената
в наредбата сума е завишена, тъй като такситата
не плащали “синя” и “зелена” зона за стоянките,
определени им в районите за платено паркиране
и че в Столична община
е внедрен софтуерен продукт “Система-регистър
за издаване на разрешения
за извършване на таксиметров превоз”, за чието
следгаранционно обслужване се правят допълнителни разходи.
Общинските съветници
от ПГ 5 отново алармират
като искат точна финансова обосновка на завишените такси. ■
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Община Айтос
Здравко Костов
0885 451 552
zkostov@abv.bg

Община Велико Търново
Дончо Бораджиев
0888 243 239
velikotarnovo@glasnaroden.bg

Община Добрич
Ангел Ангелов
0898 348 984
dobrich@glasnaroden.bg

Община Павел баня
Теодора Попова
0889 957 774
teodora791979@abv.bg

Община Раднево
Георги Георгиев
0888 963 656
stroybg_2012@abv.bg

Община Стара Загора
Васил Минев
0886 185 805
starazagora@glasnaroden.bg

Община Белово
д-р Мая Гераксиева
0899 815 564
dr_geraksieva@mail.bg

Община Видин
Ивайло Цеков
0898 791 123
info@vidin-online.bg

Община Кнежа
Данчо Йорданов
0898 759 811

Община Перник
София Георгиева
0882 255 207
pernik@glasnaroden.bg

Община Радомир
Лидия Земенска
0898 706 486
lidiq_zemenska@abv.bg

Община Хасково
Ицо Христов
0878 669 851
haskovo@glasnaroden.bg

Община Благоевград
Илко Стоянов
0894 422 511
blagoevgrad@glasnaroden.bg

Община Враца
Ивайло Иванов
0879 521 658
vratsa@glasnaroden.bg

Община Стамболийски
Иван Милушев
0879 521 654
stamboliiski@glasnaroden.bg

Община Петрич
Йордан Каракашев
0878 308 430
petrich@glasnaroden.bg

Община Русе
Мариета Волф
0888 873 587
ruse@glasnaroden.bg

Община Шумен
Борислав Маринов
0897 453 666
shumen@glasnaroden.bg

Община Бургас
Нела Иванова
0892 229 101
burgas@glasnaroden.bg

Община Габрово
Славчо Василев
0878 522 307
gabrovo@glasnaroden.bg

Община Ловеч
Росен Костов
0877 674 266
lovech@glasnaroden.bg

Община Плевен
Поля Мартинова
0885 864 477
pleven@glasnaroden.bg

Община Своге
Божидар Ангелов
0887 258 282
svoge@glasnaroden.bg

Община Бяла Слатина
Наташа Николаева
0877 444 816

Община Горна Оряховица
Ангел Мусев
0885 202 977
gornaoryahovitsa@glasnaroden.bg

Община Монтана
Диман Георгиев
0878 529 979
montana@glasnaroden.bg

Община Пловдив
Ивайла Стефанова
0879 521 656
plovdiv@glasnaroden.bg

Община София
Ясен Рачев
0879 521 608
info@glasnaroden.bg

natasha_ml@mail.bg

