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Хиляди гости и приятели на
чеверме в Златоград

За шеста поредна година, от 3 до 6
май 2019 година, Златоград посрещна
хиляди гости и приятели на Празника на
златоградското чеверме!
Песните на гайдите се сляха с Космоса и подариха истинска емоция на всички! В навечерието на 4 май разказахме
за тайнството на живия огън и живата
вода! Демонстрирахме автентично приготвяне на златоградско чеверме и традиционни златоградски ястия, фолклорно изкушение с Гайдарско надсвирване и
надиграване. На Гергьовден в Златоград
показахме силата на традициите и мистиката на ритуалите.
Златоград е приказка, емоция, традиции и неповторимо преживяване!
Официални гости на мероприятието
бяха Цвета Караянчева – Председател
на Народното събрание, Цветан Цветанов – заместник-председател на поли-

Освещаване на
параклис „Св.
Анатасий Велики” в
град Златоград

След 96 години от построяването си, на 02 май
2019г. , параклис „Св. Анатасий Велики”, бе осветен за
втори път след цялостен ремонт, осъществен с дарения
на над 200 души с различно вероизповедание. През
2018г. стартира кампанията
за набиране на средства за

укрепване и възстановяване
на емблематичния храм край
Златоград. Светата обител,
живописно разположен на
възвишение край града, е построена през 1923 на мястото на манастир, разрушен от
турците през 1750 г.
Около землището на
Златоград са разположени
четири хълма, чието естествено положение образува така наречената „Кръстата гора“. И до днес се
смята, че те закрилят града.
Сакралната зона „Кръстата гора“, вероятно е определена още от времето
на езическите светилища,
превърнати по-късно в християнски култови места. Обожествяването на Слънцето
идва от Дълбоката древност.
По-късно то се преобразува
НА СТРАНИЦА 3

тическа партия ГЕРБ, народният представител д-р Красимир Събев, Недялко
Славов – Областен управител на Област
Смолян, Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян, Марин Захариев – заместник-кмет на Община Смолян, Славка
Чакърова – Кмет на Община Чепеларе,
Милен Белчев – Кмет на Община Баните, Христо Димитров – Председател на
Сдружение „Пазители на българщината”,
проф. Николай Овчаров – археолог.
Домакинът на празника приветства
гостите на града, изказа радостта си от
това, че за поредна година заедно се наслаждаваме на вкусното златоградско
чеверме и им пожела да се връщат тук
отново и отново.
За настроението на всички, по време
на празника, се погрижиха 111 каба Гайди, Николина Чакардъкова, кръшни народни хора
НА СТРАНИЦА 3

Община Златоград подписа Община Златоград първа
договори за реализиране по прозрачно управление
на четири проекта за
енергийна ефективност
На 05.03.2019 г. Кметът на Община Златоград
Мирослав Янчев подписа
четири договора за осигуряване на безвъзмездна
финансова помощ, на обща
стойност 3 682 508 лева.
Проектите са одобрени за
финансиране по процедура
„BG16RFOP001-2.002
- Енергийна ефективност в
периферните райони - 2” на
Оперативна програма „Регионално развитие” 20142020 и са с насоченост към
повишаване на енергийната
ефективност и конструктивно укрепване на многофамилни жилищни сгради.
Проектите, които ще се
реализират основно през
настоящата 2019 г., са следните:
1. Проект „Въвеждане на мерки за енергийна
ефективност и обновяване

на многофамилни жилищни
сгради - „Станко и Даниел
Пееви“, „Орфей“, „Мила“
и блокове №174, №177,
№189, в град Златоград“, с
акроним ZlatownEECO2-1,
на стойност 917881,44 лева;
2. „Въвеждане на мерки
за енергийна ефективност и
обновяване на многофамилни жилищни сгради - „Анжерови“, „Дарина“, „Йосиф
Кехайов“, „Бочукови-Златоград“, „Аристе“, „Пролет“ и
блокове №178, „Белия дом“,
в град Златоград“, с акроним
ZlatownEECO2-2, на стойност 1 098045,31 лева;
3. „Въвеждане на мерки
за енергийна ефективност
и обновяване на многофамилни жилищни сгради „Саралийски“, „Пехливанови“, „Хаджиеви“, „Зюмбюл“,
„Сватеви“ и блокове №190,
НА СТРАНИЦА 3

Община Златоград се
класира на челно място за
прозрачно управление в Област Смолян в проучване,
извършено от Програмата
за достъп до информация
(ПДИ). Златоград има рейтинг от 82,8 точки при максимални 94,2.
В периода 22 февруари
– 12 април 2019 ПДИ е извършила преглед и оценка на
интернет страниците на 564
административни структури
на изпълнителната власт на
централно, териториално и
местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт.
Нивото на прозрачност

през 2019 г. е оценявано с
точки по 119 индикатора за
първостепенните
разпоредители с бюджет, 133 индикатора за общините и 96 индикатора за териториалните
звена на централните органи
на власт.
Основен приоритет за
местната власт в Златоград
винаги е бил постигане на
максимално прозрачно управление и осигуряване на
достъпност за гражданите.
Отличното представяне в
проведеното проучване дава
стимул на Община Златоград
да продължи усърдната си
работа в това направление.

Брой 38
2
2019

ВестникЪТ на община Златоград
www.zlatograd.bg

Златоград отбеляза 141 години
от Освобождението на България
На 3 март 2019 година в град Златоград бе
отбелязан националният
празник на България.
Тази година тържественото начало на шествието
започна от Паметника на
независимостта, където се
събра множество от граждани, дошли да почетат
всички герои, дали живота
си, за да запазят националния идеал.
Кметът на Община
Златоград Мирослав Янчев
отправи приветствие към
присъстващите и благодари на всички, които
уважиха паметната дата и
тоград
„дойдохте, за да си спом4. ОУ „Васил Левски”
ним заедно, че Трети март
гр. Златоград
събира в едно, както веков5. ДГ „Радост” гр. Зланото ни страдание, така и
тоград
силата на българския дух и
6. ДГ „Снежанка” гр.
Златоград
героизъм”. Янчев подчер7. ДЯ „Мир” гр. Златота, че „трябва да помним,
град
че сме успявали тогава,
8. Дневен център за
когато сме били свободни
деца и младежи с увреждаи единни в името на общ
ния „Зора” гр. Златоград
идеал. И за да успяваме
9. Център за социална
и днес, нека застанем зад
онези национални и местни рехабилитация и интегракаузи, които ни обединяват. ция гр. Златоград
10. Център за общестИ ни показват, че разливена подкрепа гр. Златочията, които ни разделят,
град
са по-малки и преходни от
11. Районна служба
големите ни цели”.
„Пожарна
безопасност и
В знак на призащита на населението” гр.
знателност към героите,
дали живота си за свобода- Златоград
12. Гранично полицейта на Родината ни, венци и
ско управление гр. Златоцветя пред паметниците и
град
паметните плочи в Злато13. Районно управлеград бяха поднесени от:
ние Златоград към ОД на
1. Община Златоград
2. Областен управител МВР Смолян
14.Държавно горско
на Област Смолян
3. СУ „Антим І” гр. Зла- стопанство гр. Златоград

15. Дирекция „Бюро по
труда” гр. Златоград
16. Дирекция „Социално
подпомагане” гр. Златоград
17. Църковно настоятелство гр. Златоград
18. „Бултекс” ЕООД гр.
Златоград
19. „ЗММ Златоград”
АД гр. Златоград

20. „Родопи Еко Проджектс” ЕООД гр. Златоград
21. „Свобода-97” АД гр.
Златоград
22. ПП „ГЕРБ”
23. БСП Златоград
24. МБАЛ „Проф. д-р
Асен Шопов” гр. Златоград.

С МАРТЕНИЧКИ МАЛКИ И
ГОЛЕМИ СЕ ЗАКИЧИХА
ЗА 1 МАРТ

По традиция на централния площад в Златоград, по случай 1 март и
посрещането на баба Марта бяха украсени дръвчета-мартеници по идея на
Центъра за професионално
и личностно развитие град
Златоград. Бели и червени, румени, засмени, малки и големи си разменяха
мартенички с пожелание
за здраве, късмет и много пролетно настроение. С
Баба Марта и месец март
се свързват много обичаи и
празници, посветени на идващата пролет.
В СЕЛО ЕРМА РЕКА
СЪЩО ОТБЕЛЯЗАХА ИДВАНЕТО НА БАБА МАРТА
В същия ден децата в с.
Ерма река отбелязаха този
празник с изложба от саморъчно направени мартеници. С голяма прецизност
най-малките бяха израбо-

тили уникални мартеници,
цветя и различни фигури от
прежда.
В СЕЛО СТАРЦЕВО
КРАСИВО
МАРТЕНСКО
ДЪРВО РАДВАШЕ ВСИЧКИ
Едно дърво беше украсено като мартеница от
Баба Марта и помощниците
й и в центъра на село Старцево. На 1 март жителите на селото се закичиха с
мартеници и си пожелаваха
здраве, живот и повече добрина между хората.

„Бъди и ти приятел на природата” Къщички-библиотеки в Златоград
По повод Деня на земята ученици от
втори клас при ОУ „Васил Левски” град
Златоград организираха публична изява
и в изложба показаха как от отпадъчни
материали могат да се направят полезни и красиви предмети, които допринасят
за различни екологични, икономически и
социални ползи за обществото. Децата
представиха литературно-музикална композиция, с която напомниха, че е много важно да се обединят хората на планетата в
защита на околната среда. Важно е всеки
да даде своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за съхраняване на
живота на планетата, действията ни да бъдат насочени към устойчиви и ефективни
екологични политики за развитие.
В инициативата на учениците и техните ръководители бе включено и засаждане
на дръвчета в Централен градски парк в
Златоград, които им бяха дарени от Кме-

та на Община Златоград Мирослав Янчев,
заместник-кмета на Община Златоград
Елмира Угорлиева и Председателя на Общински съвет Златоград Емилия Кръстева.
Местната власт получи дръвчетата от ученици от СУ „Антим I” гр. Златоград по повод Национална кампания „За чиста околна среда – 2018”.

По повод Световния
ден на книгата и авторското право – 23 април, в
Златоград бяха поставени
три малки къщички с книги. Идеята е реализирана
от потребители и служители на Центъра за деца
и младежи с увреждания
„Зора”, като с това се цели
насърчаване на четенето
сред младите хора и свободната размяна на книги.
В къщичките-библиотеки ще намерите книги,
които можете да вземете,
да прочетете и да върнете. Също така може да
оставите нещо отдавна
прочетено или просто да
размените някоя любима
книжка. Мотото е „Вземи,
прочети, върни или твоя
собствена донеси”. Къщичките са поставени на
места, подходящи за наслада от интересно четиво: в Централен градски
парк, в парка до Централен площад и в двора на
Дневен център за деца
и младежи с увреждания
„Зора”.
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Хиляди гости и приятели на
чеверме в Златоград
ОТ СТРАНИЦА 1

се извиваха с Николай
Славеев, гостите се впуснаха в хороводния ритъм
на оркестър „Пловдив”,
местни фолклорни състави, огласяха площада с
народни песни и танци.
Празничната програма продължи с фолклорно
изкушение с Росица Пейчева, песните и танците
на Ансамбъл „Загоре”, а
уникален завършек бе музикално-танцовият спектакъл с популярни гръцки
песни и танци „На Балкона
на Звездите”.
В деня на Гайдарското
надсвирване ентусиасти в
различни възрасти подариха на публиката истинска емоция под звъка на

гайдата. Любителски тан- краища на България взеха Златоград”.
цови състави от различни участие в „Надиграй ме в

Освещаване на
параклис „Св.
Анатасий Велики” в
град Златоград

рион и свещеник Константин
Атанасов, председател на
Църковното настоятелство
при храм „Св. Георги Победоносец“ Златоград, отслужиха
тържествен водосвет за откриване на напълно обновеният параклис „Св. Анатасий
Велики”. В деня на светеца –
2 май, жители и гости, дойдоха да запалят свещичка и да
се помолят в напълно обновения, с дарения и доброволен труд, храм. За всички бе
приготвена и благословена
трапеза.
Благодарения на усилията на Църковното настоятелство и десетките дарители Златоград има обновен
храм. Построена е изцяло
нова камбанария, направени
са каменни облицовки на стените, поставена е нова дограма, мазилка, осветление и
църковно обзавеждане.
Продължава набирането
на дарения в двата храма в
града, както и в банковата
сметка на Църковното настоятелство при храм „Св. Георги Победоносец“, Златоград:
Банка ДСК
IBAN:
BG26STSA93000000473855
BIC: STSABGSF

ОТ СТРАНИЦА 1
в образа на Иисус Христос Създателя на света и Слънцето. Вярата в чудотворната
сила на християнския кръст е
трайно отразена в Златоград
- на четири от най-високите
заобикалящи го върхове е
имало езически светилища,
превърнати по-късно в християнски култови места. Това
са: „Св. Атанас“, „Св. Илия“,
„Св. Елена“ и „Св. Екатерина“. Мислените линии, съединяващи срещуположните
върхове образуват своеобразен кръст. Затова именно
местното население нарича цялата зона на кръста
„Кръстата гора“. И досега
се вярва, че Златоград е бил
и ще бъде запазен от злини благодарение на своето разположение в тази сакрална
Кутии за дарения ще бъзона.
дат поставени и в търговски
Днес Архимандрит Виса- обекти в град Златоград.

Община Златоград подписа
договори за реализиране
на четири проекта за
енергийна ефективност

ОТ СТРАНИЦА 1
№195 А, в град Златоград“,
с акроним ZlatownEECO2-3,
на стойност 791136,11 лева;
4. „Въвеждане на мерки
за енергийна ефективност и
обновяване на многофамилни жилищни сгради - „Ахрида 22“, „Тракия“, „Къща Виктория“, „Велико Търново“,
„Раз Цвет“, „Фамилна къща
Чаушеви“, „Синчец“, „Братя
Хъмчеви“, „Гогаджови“, „Фамилия Касабови“ и „Текстилски блок“, в град Златоград“,
с акроним ZlatownEECO2-4,
на стойност 875445,16 лева.
С реализиране на новите проекти, в град Златоград
ще се санират и обновят
нови 32 сгради. В периода
2016-2018 година на територията на града са вложени
инвестиции за повишаване
на енергийната ефективност
в 7 големи блока, с финансо-

вата подкрепа на Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради, в 9
по-малки блока и 4 сгради на
държавната администрация,
реализирани с подкрепата
на ОП „Регионално развитие” 2014-2020, която се
финансира от Европейския
съюз и националния бюджет
на Република България.
Проектите, с насоченост
повишаване на енергийната
ефективност в сгради, допринасят както за подобряване на комфорта в сградите
и удължаване на жизнения
им цикъл, така също и за подобряване на чистотата на
въздуха и околната среда,
предвид намаляването на
отделяните фини прахови
частици и въглероден диоксид.
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Антимовец - Лауреат на
национална олимпиада по
български език и литература
ИЛИЯНА СТАНЧЕВА ученичка от ХІІ клас в СУ
„Антим І“ гр. Златоград, е
получила отличен 6,00 на
националния кръг на олимпиадата по български език
и литература в Бургас и е
отличена със званието ЛАУРЕАТ. Тя е един от петте
лауреати на България по
БЕЛ. С много положителни
емоции е приета новината
сред ученици и учители,
гордост и удовлетворение е
за учителя й-Невена Джамбазова.
Поздравления поднесе
директорът на училищетоЖечка Хаджийска, която
предаде и специалните поздрави от старши експерта
Мария Сотирова и началника на Регионалното управление на образованието
гр. Смолян Мария Семерджиева.

Обявен е пожароопасният
сезон в Област Смолян
през 2019 г.

Във връзка с топлото и сухо за сезона време, както и
извършването на селскостопански дейности в земеделски земи,
съседни на горските
територии, извършването на ловна и туристическа дейност
и повишения риск от
възникване на горски пожари на територията на Област

Смолян, Областният
управител
Недялко
Славов издаде заповед, с която определи
пожароопасния сезон
в горските територии
в областта за времето от 15.03.2019 г. до
15.11.2019 г.
Заповедта на Областния управител е
публикувана на страница осма.

ПОКАНА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ - ПО МЯРКА ЧР-1 ИП 1,3,6
„МИГ Кирково - Златоград“, кани желаещите да представят проектни предложения по процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: №
BG05M9OP001-1.049 „МИГ Кирково - Златоград - Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица, в т.ч.
насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване
квалификацията на заетите лица на територията на МИГ Кирково – Златоград“, „
от Стратегията за ВОМР на „МИГ Кирково
- Златоград“ с подкрепата на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.
Процедурата съчетава интегрирани
дейности за насърчаване на заетостта
на територията на МИГ Кирково – Златоград, които обхващат безработните и
неактивни лица от всички възрасти, както и подобряване на квалификацията на
работната сила (заетите лица), което да
улесни намирането на работа, да мотивира неактивните лица за търсене на работа
и да повиши квалификацията на заетите
лица, в отговор на нуждите на бизнеса
Целта на процедурата за безвъзмездна
финансова помощ е подобряване достъпа
до заетост и качеството на работните места. Чрез мярката ще се насърчава устойчивата и качествена заетост и подкрепа за
мобилността на работната сила. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ
се реализира с финансовата подкрепа на
Европейския Социален Фонд чрез приноса
на ОПРЧР 2014-2020 за Водено от общностите местно развитие.
Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване
достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет №1, Инвестиционен приоритет №3 и
Инвестиционен Приоритет №6 на ОП РЧР.
Настоящата процедура се изпълнява в
съответствие с Приоритет 2 „Повишаване конкурентоспособността на местната
икономика и създаване на възможности
за микропредприятия извън сектор земеделие, насърчаване на устойчива заетост
и професионална квалификация на заетите“ от Стратегическа Цел 1 „Устойчиво и
балансирано икономическо развитие чрез

повишаване конкурентоспособността на
местната икономика, инвестиции в селското стопанство, създаване и развитие
на микропредприятия в неземеделски
сектори, създаване на достъп до заетост”
от Стратегията за ВОМР на МИГ „Кирково - Златоград“ и ще способства пряко за
постигане на Специфична цел №3 „ Насърчаване на заетостта, в т.ч. младежката
заетост“.
Проектите ще се изпълняват на цялата територия на действие на Стратегията
за ВОМР на МИГ Кирково – Златоград,
т.е. Община Кирково и Община Златоград.
Допустими кандидати по настоящата процедура са:
1.Работодатели: За целите на настоящата процедура под „Работодател“ следва да се разбира всяко физическо лице или
юридическо лице, което извършва стопанска дейност независимо от собствеността,
правната и организационната си форма.
2.
Община
Кирково
и
Община
Златоград:
По
настоящата процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ са допустими за финансиране следните дейности:
1.Предоставяне на посреднически услуги
на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови
борси и др. подкрепящи услуги за заетост;
2.Дейности за активиране на икономически неактивни младежи (от 15 до 29 г. вкл.),
които не са в образование или обучение, за
включването им на пазара на труда, в т.ч.
информационни кампании и събития, трудови борси, ателиета за търсене на работа;
3.Професионално информиране и консул-

тиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни
права;
4.Психологическо подпомагане;
5.Предоставяне на мотивационно
обучение;
6.Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;
7. Предоставяне на обучение за
придобиване на ключови компетентности;
8.Осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/
или обучение - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ;
9.Осигуряване на възможност за заетост, в т.ч. обучение по време на работа
(чиракуване) и стажуване, след регистрация като безработно лице;
Дейностите1,2,3,4,5,6,7,8,9 са допустими за икономически неактивни лица от
всички възрастови групи, извън образование и обучение, в т.ч. обезкуражени лица,
както и за търсещи работа безработни
лица и групи в неравностойно положение
на пазара на труда , в т.ч. трайно безработни лица.
Дейностите 6 и 7 са допустими и за заети лица.
Бюджет на приема, минимални и максимални размери на помощта за проект:
Общ бюджет безвъзмездната финансова
помощ по приема- 1 018 189,48 лева.
Минимален размер на безвъзмездната
финансова помощ - 48 895,75 лева.
Максимален размер на безвъзмездната помощ – 391 166,00 лева.
Процент на съфинансиране: Интензитет на безвъзмездната финансова помощ
– 100 % от общия размер на допустимите
за финансово подпомагане разходи. Не се
изисква съфинансиране от кандидатите.
Периоди за прием:
- Първият краен срок за подаване
на
проектните
предложения
е
30.05.2019г.
17:00
часа.
- Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 30.06.2019 г. 17:00 часа.
Приемът по втори краен срок се провежда,
в случай че са налични остатъчни средства от предходния прием за подаване на

проектни предложения.
Пълният комплект на Условия за кандидатстване, допълнителни документи и
информация са достъпни :
- на интернет страницата на Информационната система за управление и
наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в раздела за електронно
кандидатстване:
https://eumis2020.
government.bg
- на интернет страницата на МИГ Кирково - Златоград: http://www.kirkovo-zlatograd.
com (Раздел Прием на проекти) в офисите
на МИГ- гр. Златоград, ул. Стефан Стамболов 1 и в Кирково, ул. Герги Димитров
2 (до офис на МДТ), тел 030714205, е-mail
mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg.
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения
във връзка с Условията за кандидатстване
до 10 дни преди всеки краен срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само
по електронната поща на МИГ, на адрес
mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg, като ясно се
посочва наименованието на процедурата
за подбор на проекти.
Начин на подаване на проектните
предложения:
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва единствено и изцяло по електронен
път, чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез
Информационната система за управление
и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), на
следния интернет адрес: https://eumis2020.
government.bg , раздел „Отворени процедури”, процедура на МИГ Кирково-Златоград.
Настоящата публикация е в рамките на Споразумение №50-41/27.04.2018г.
за изпълнение на Стратегия за ВОМР на
МИГ Кирково – Златоград по подмярка
19.2 „Прилагане на операции в рамките
на стратегии за ВОМР“ и Заповед №РД09495/25.05.2018г. по подмярка 19.4 „Текущи
разходи и популяризиране на стратегия за
ВОМР“ по програмата за развитие на селските райони 2014-2020.
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КУШИЯ ЗА ТОДОРОВ ДЕН В ЗЛАТОГРАД

За поредна година
златоградчани отбелязаха Тодоров ден с традиционната конска кушия и
шарено хоро, на което се
хванаха приятели от цяла
България. Старият град в
Златоград се огласи от тропота на копита и се изпълни с багрите на народните
носии и усмихнати лица.
Родопските песни и хората, които се извиваха, накараха сърцата на всички
присъстващи да затрептят
в любимите ритми! А конската кушия събра овациите на всички, дошли да
отпразнуват празника и да
споделят емоциите с приятели. Конете бяха закичени
с пъстри накити и пискюли,
за да бъде красива кушията. И тази година с коне,
мулета и магарета се включиха много доброволци.
Веднага след надбягването започна и празничната програма. За веселото
настроение на всички, се
погрижиха самодейците от
ОНЧ „Просвета 1908” гр.
Златоград. Талантът, красотата на родопската носия
и енергията, която се долавяше от сцената предизвика интереса не само на ту-

ристите, но и на местните
жители. Кушията в Златоград е част от календара и

събитията на Етнографски
ареален комплекс.

„Засаждаме бъдеще”
Учениците от трети клас при СУ
„Свети княз Борис I” село Старцево
взеха участие в кампанията „Засаждаме бъдеще”, организирана от gorata.bg, съвместно с Daikin Bulgaria.
Децата участваха в конкурса с една
своя снимка, облечени в народни носии от село Старцево. Спечелиха 30
комплекта за отглеждане на собствено дръвче – саксия, почва, етикет, 2
жълъда, както и 20 дръвчета от вида
„червен дъб”, готови за засаждане.
В месец април учениците, заедно
с техните учители и родители, както и
с представители на ТП ДГС гр. Златоград, засадиха дръвчетата в местността „Радино” над селото.
В кампанията „Засаждаме бъдеще” са подарени на деца от училища и детски градини в цялата страна
4000 дръвчета и 6000 комплекта за
отглеждане на собствено дръвче.

Фотограф:
Димитров

Приключи традиционното
пролетно почистване в
Община Златоград

От 25 март до 25 април
се проведоха серия масови
кампании за почистване от
отпадъци на общинската
пътна мрежа, речно корито, дерета, междублокови
пространства.
Призовани бяха всички жители на Община
Златоград, учреждения и
институции, фирми и предприятия да организират
почистване на прилежащите площи около домовете
си, стопанисваните от тях
обекти и сгради, както и да
се включат в организираните общински мероприятия.
По време на кампанията бяха събрани и извозени
над 1300 чувала с отпадъци. Доброволният труд и
усилията, които положиха
всички участници в акцията
доказват екологичното самосъзнание на гражданите
и желанието за опазване
на околната среда. Активно участие в инициативата взеха представители на
Кристиян различни институции: Граничен полицейски участък
Златоград, МБАЛ „Проф.
д-р Асен Шопов”, ВиК район Златоград, Общинска
администрация Златоград,
ЕТ „Кристал – Лютви Хаджиюсеин”, „Бултекс” ЕООД
гр. Златоград, „Югстрой” гр.
Златоград, „Лайънс клуб”,
клуб „Интеракт”, жители от
всички населени места в
общината, всички училища,
детски градини и центрове,
предоставящи социални услуги на територията на Община Златоград.
В резултат на положените усилия бяха почистени пътна отсечка от изхода

на гр.Златоград до язовир
Златоград; пътна отсечка
от изхода на гр.Златоград
до разклона за с. Старцево;
пътна отсечка от изхода на
гр.Златоград до разклона за
с. Долен; прилежащи площи
и скатовете и отводнителните канавки на пътна отсечка
от изхода на Златоград до
ГКПП; Здравна пътека „Бучето”; районът около сградата на МБАЛ „Проф. д-р
Асен Шопов”; междублокови пространства в гр. Златоград; речно корито на р.
Върбица, пътна отсечка от
центъра на с. Старцево до
местността „Белите камъни” и местността „Оловото”;
районите около детски градини, училища и обществени институции. Бяха почистени нерегламентирани
сметища на територията
на с. Старцево, с. Долен, с.
Ерма река, с. Страшимир,
с. Аламовци, с. Пресока, с.
Цацаровци и с. Кушла.
В мероприятието се
включиха и следните дарители: „Строител” ЕООД
, „Съни Маркет”, „Бултекс”
ЕООД, „Белотекс-95” АД,
магазин „Ралица” гр. Златоград, „Съни маркет” магазин Гребенци, „Вяра” ООД,
склад Даракчиев, „Владимир – 87” ЕООД и Аптека
„Елвира”, които осигуриха
консумативи за кампанията
– чували и ръкавици.
Благодарим на всички съграждани, проявили
отговорност и съпричастност към каузата за по-чист
роден край и допринесли
с труда си за почистването на Община Златоград!
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Магията Златоград

България. Едни от многобройните празници са: „Сурва“; „Стара Марта“; „Сирни заговезни“; „Пеперуда“ и още много други, с
които откриваш магията на Златоград.
Най - голям и посещаван от хиляди
туристи и известни лица на страната е
Празникът на златоградското чеверме. Той
се превръща в традиция на града от 2014
година и се провежда през първата събота на месец май. Още от вечерта, преди
големия ден, сръчни майстори въртят над
150 чевермета, сред декори, пресъздаващи атмосферата на родопски дворове от
преди век. Над града се носи изкусителен
аромат на чеверме. В празничния ден звучат изпълнения на 101 каба гайди, които
изпълват душите на хората. Представянето на чевермето, като един от деликатесите на родопската кухня, продължава през
целия ден. В деня на празника въведеният
дрескод е народната носия.

В един свят, обграден от високите борове на планината, се кипри малко златно
градче - Златоград. Градът на легендарния
Делю Войвода, песента за когото се носи
из Вселената, като послание на земната
цивилизация. Град с интересна, многовековна история и богата култура.

дъръмените улички със занаятчийски дюкяни и музеи, разбираш, че мистиката тук
всъщност е реалност. Потапяш се в застиналата картина от миналото, която всъщност е истина, изпълнена с живот.
Старите къщи са построени преди
много години от майстори, дошли от други
места. Постройките се отличават с белите
си зидове около дворовете, с облите измазани комини и широките външни дъбови
врати. До днес в града са направени реставрации на над тридесет сгради, обявени
за паметници на културата.
Съхранени традиции и обичаи…

Златоград е най - южният град в България, разположен по долината на река
Върбица. Той се намира в област Смолян
и е в близост до една от границите с Гърция - ГКПП Златоград - Термес. Градът
привлича хиляди туристи със своето гостоприемство, прекрасна природа, комбинирана с традиции, обичаи, невероятна
архитектура в старата му част и местните
специалитети, които са притегателна сила
на Златния град.
Имената…
Някогашното име на Златоград било
Беловидово. То се свързва с белите, варосани, старовремски къщи и комини.
През турското робство Златоград получава името Даръдере, което означавало
„просено дере“, тъй като траките по онова
време са отглеждали просо по високите
части на планината. А „дере“ идва от там,
че градът бил разположен по дерето на
две реки.
След освобождението от турско робство, градът получава днешното си име
- Златоград. Златоградчани твърдят, че
златните нишки от тютюна, залежите на
оловно - цинкова руда, бистрата вода и
чистият планински въздух са кръстниците
на това населено място, днес.
Уюта на спокойствието…
Тук красотата на миналото съвсем не
е изчезнала безследно. Тя сякаш позира в
темелите на къщите, направени от камък,
с бели, варосани зидове. Вървейки по кал-

Златоград е мястото, където можете да
се пренесете в атмосферата отпреди 100
години. По време на ежегодните „Делюви
празници“, които се провеждат в Златоград от 2001г., се представя възстановка
на „Един пазарен ден отпреди 100 години“.
Всички желаещи се обличат в автентични носии и облекла от градската мода от
началото на 20 век. Глашатаи, търговци,

вестникопродавачи, бозаджии, чорбаджии
са част от персонажите, които оживяват по
калдъръмите на Стария град.
Златоград е градът, който се гордее
със свой културен календар, чрез който
пази и показва обичаите в този край на

Кръстата гора над града
И досега се вярва, че Златоград е бил
и ще бъде пазен от злини, благодарение на
своето разположение в сакралната зона на
„Кръстата гора“…
Вярата на чудотворната сила на християнския кръст е трайно отразена в Златоград. На четири от най - високите заобикалящи го върхове е имало езически
светилища, превърнати по - късно в християнски култови места. Това са параклисите: „Св. Атанас“, „Св. Илия“, „Св. Неделя“
и „Св. Екатерина“. Мислените линии, съединяващи срещуположните върхове, образуват своеобразен кръст. Затова местното
население нарича цялата зона на кръста
„Кръстата гора“.
Има легенда, в която се разказва за
един от параклисите „Св. Атанас“. По време на турското робство, турската войска
обикаляла земите на града и налагали вярата си на гяурите. Един ден, когато турците пиели кафе на пазара в Златоград,
изневиделица се задала буря. От близкия
връх на планината прилетели ято черни
птици, спуснали се над тях и започнали да
кълват очите им. Всеки от турците останал с по едно око и побегнали ужасени от
града. Тази легенда се предава от уста на
уста. Тя се свързва със закрилника на града Св. Атанас и през 1924г. в негова чест е
построен параклис.

Брой 38
6
2019

то са го отглеждали, били предимно високо
в планината.
След като се оберат, листата се нанизват и се оставят да съхнат на специално
направени простори, под слънцето. Изсъхналите листата се оставят на сухо място
до зимата, когато се обработвали. Работата започва още в три часа сутринта по
хладно и продължавала до десет – единадесет, преди да запече жаркото слънце.
Местните продавали производството си
на тютюневия монопол в града. За много
поколения златоградчани, животът им бил
отдаден само на тютюна.
Преди да се вдигне границата с Гърция, тютюнът много често се продавал в
близките гръцки градове Ксанти и Кавала.
Най- ранната църква в Централните
Родопи
„Свето Успение Богородично“ е православна църква, построена по време на
Възраждането през 1834 година. Това е
най-ранната църква в Централните Родопи. Близо половин метър е вкопана в земята. Градежът на църквата е от каменна
зидария, подът също е каменен, а таваните са дъсчени. Част от иконите са изцяло

нови, а всички други са възрожденски, рисувани най-вероятно през 19 век. С влизането в нея човек слиза с няколко стъпала и
остава впечатлен от майсторското изпълнение. На иконостаса има ценни икони,
като една от тях е на Захари Зограф. Построяването на църквата станало със специалното разрешение на султана. По това
време Султан Махмуд ІІ, съобразявайки се
с клаузите на Одринския мирен договор
от 1829г., позволявал възстановяването
на стари разрушени християнски храмове. Златоградчани били едни от първите,
които се възползвали от това позволение.
Изграждането е съпътствано с много трудности. Денем майсторите градили, нощем
фанатизирани османлии разрушавали
изграденото. През 1834 година след много усилия храмът е завършен. Наречен е
„Успение на Пресвета Богородица“. За съжаление до ден днешен не се знае кой е
майсторът - строител.
Тютюнът- златото на този край
Според едно предание църквата била
В миналото, хората по тези места са построена само за 40 дни и трябвало да
сеели и отглеждали ръж, царевица, карто- отговаря на условието, когато турчин на
фи, фасул, а по - късно и тютюн.
кон минава покрай църквата, да не е поОт 1915 година тютюнът бил „расти- висок от зидовете й.
телното злато на Златоград“ - основният
поминък на златоградчани. Местата, къдеДИЛЯНА СУВАРИЕВА
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Безплатни прегледи за
жители на Община Златоград

На 20 и 21 април 2019г.
студенти по медицина от
неправителствената
организацията „Студенти по
медицина на мисия“, съвместно с д-р Елина Белева
и с подкрепата на Община
Златоград, проведоха безплатно изследване на кръв
и общ преглед на жители
от с. Аламовци, с. Кушла и
Крушкова махала в с. Ерма
река, община Златоград.
Мисията на студентите
по медицина от Пловдив
и София е да предоставят
безплатни медицински ус- чени от болници и имащи селени места бяха преглелуги за жители на малки затруднен достъп до меди- дани и изследвани около
населени места, отдале- цинска помощ. В трите на- 100 човека. Прегледите и

изследванията продължиха
до късно вечерта в събота,
за да бъдат обхванати всички желаещи. В неделя бяха
раздадени резултатите от
кръвните изследвания, които бяха с добри стойности.
При част от прегледаните
пациенти бе установено повишено артериално налягане, за което д-р Белева им
препоръча консултации със
специалист в тази област.
Младите медици останаха доволни от отзивчивостта на местните жители,
които приеха присърце идеята за медицински услуги и
в малките населени места.

Златоград отбеляза Деня на
самодееца
В традиция се превърна честването на 1 март – Деня на самодееца
в Златоград. Под звуците на гайди и
тъпани всички художествени колективи от Община Златоград с шествие
преминаха по главната улица в града
и поставиха началото на празника,
с който по показват любовта си към
фолклора и изкуството.
Всички се включиха в празничната програма, като отново показаха
своите музикални, певчески и танцувални умения, с които не спират да
прославят Златоград и региона, както
в страната, така и в чужбина. Много
песни изпяха фолклорните групи, танци от различни области представиха
съставите, чуха се изпълнения на гайди. Кукерската група от с. Долен откри
програмата, прогонвайки злите сили.
В празничния концерт се включиха групите от ОНЧ „Просвета-1908”
Златоград, женската битова група
на читалището в с. Ерма река. Наймалките самодейци от с. Старцево
очароваха присъстващите с изпълненията на родопски песни. Танцьорите
от Златоград и с. Долен представиха
нови композиции. Старите градски
песни на група „Златен полъх” докоснаха сърцата на присъстващите.
Дамите от Клуб „Хоро” от Златоградското читалище и клуб „Хоро” от читалището в с. Долен с много емоция и
ентусиазъм се включиха в празника,
представяйки български хора от различни фолклорни области.
Празничната вечер беше открита
от Кмета на Община Златоград Мирослав Янчев, който връчи на художествените колективи на читалищата

С КУКЕРСКО ШОУ И
ПРЕСКАЧАНЕ НА ОГЪН
ПРОГОНИХМЕ ЗИМАТА

Всяка година в Златоград се чества Сирни Заговезни - празник, свързан
със събуждането на земята и изпращането на зимата. Верни на традициите, в
Етнографския комплекс се
спазиха ритуалите, свързани с празника – изметоха
се къщите, запали се ритуален огън на калдъръма и
според поверието, който го
прескочи ще се предпази от

ухапването на бълхи и змии
през годината. А желаещи
имаше много. Тихите улички се огласиха от кукерите
от с. Долен, които със своите хлопки, страховити маски и ритуален танц изгониха
злите сили. И както винаги
веселието продължи на мегдана, с хубави родопски
песни и хора.
Снимки: Кристиян Димитров

Няма превишения на показателите, замерващи чистотата
на въздуха в Златоград

грамоти за постижения в читалищната дейност и постигнати резултати в
съхраняване и разпространение на
родопския фолклор. Пожела им нови
успехи в реализирането на художест-

вените си идеи, много предстоящи изяви и нови предизвикателства.
Самодейците бяха поздравени и
от Областния управител на Област
Смолян Недялко Славов.

В периода 07.03.2019 г. до 19.03.2019 г.,
съгласно утвърден годишен график, се извърши имисионно замерване на качествата
на атмосферния въздух с Мобилна автоматична станция на Регионална лаборатория
Пловдив.
Извършените измервания са нормирани съгласно изискванията за норми на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови
частици, олово, бензен, въглероден оксид и
озон в атмосферния въздух. От извършените измервания е установено, че в цитирания
период, няма превишения на посочените показатели.
Следващото измерване ще се извърши в
края на месец май и/или началото на месец
юни 2019 г.
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Златоград отбеляза Деня на
победата и Деня на Европа

ЗАПОВЕД
№ ОК-03-02-68
Смолян, 14.03.2019 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 137, ал. 1 от Закона
за горите и предложение с Рег. № РДГ13-1564/14.03.2019 г. на Директора на Регионална
дирекция по горите – Смолян във връзка с топлото и сухо за сезона време, извършването
на селскостопански дейности в земеделските земи, съседни на горските територии,
извършването на ловна и туристическа дейност, и повишения риск от възникване на
горски пожари
ЗАПОВЯДВАМ:
1.
Определям за пожароопасен сезон в горските територии в област Смолян
периода от 15.03.2019 г. до 15.11.2019 г.
2.
Съгласно чл. 141 от Закона за горите, органите по пожарна безопасност и
защита на населението, Изпълнителната агенция по горите и Регионалната дирекция по
горите самостоятелно или съвместно осъществяват контрол по изпълнението на
предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските територии.
Непосредственото организиране на борбата с горски пожари се извършва от органите по
пожарна безопасност и защита на населението със съдействието на държавните горски
стопанства и държавните ловни стопанства, общините, собствениците и ползвателите на
горски територии, както и на лицата, извършващи дейности в тях.

На 9 май 2019 г., с тържествено поднасяне на венци и цветя пред паметната
плоча на загиналите във
войните, се отбеляза 74-та
годишнина от Втората световна война и Деня на Европа в Златоград.
Днес, отново отдадохме

почит и преклонение пред
милионите, дали живота си
за свободна и единна Европа. Герои, пролели кръвта
си и жертвали живота си,
сражавайки се по бойните
полета с името на България
и в името на идните поколения.

Пред тях, златоградчани сведохме глави!
Приветствие към присъстващите отправи г-жа
Емилия Кръстева – Председател на Общински съвет
Златоград, която сподели,
че трябва да учим и помним
уроците на историята, да
бъдем благодарни и признателни към паметта на хората, които са ни извоювали
днешната свобода!
В знак на почит, венци и
цветя, пред паметната плоча на загиналите във войните, бяха поднесени от Община Златоград, ОУ „Васил
Левски” гр. Златоград, СУ
„Антим I” гр. Златоград, ДГ
„Радост” гр. Златоград и ДГ
„Снежанка” гр. Златоград.
Ученици от ОУ „Васил
Левски” гр. Златоград поздравиха всички присъстващи с кратък рецитал.

Заповедта да се оповести публично на интернет страниците на Областна
администрация – Смолян, Регионална дирекция по горите – Смолян и Изпълнителна
агенция по горите.
Копие от настоящата заповед да се изпрати на РДГ – Смолян, РД ПБЗН – Смолян,
ЮЦДП - Смолян и кметовете на общини в област Смолян, за сведение и изпълнение, и
на РИОСВ – Смолян, за сведение.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Владимир Гърбелов –
Заместник областен управител на област Смолян.

НЕДЯЛКО СЛАВОВ
Областен управител

/П/

Областна администрация – Смолян прилага Интегрирана система за управление на
качеството и информационната сигурност по стандартите ISO 9001 и ISO 27001

В Златоград се проведе
пролетен турнир по плуване
За
поредна
година
плувният басейн в Златоград бе домакин на състезание по плуване, в което
се включиха над 90 състезатели от Златоград, Смолян, Кърджали, Неделино,
Мадан и Старцево. Организатори на мероприятието бяха плувният клуб на
Златоград и Община Златоград, а наградите бяха осигурени от производителите на спортна екипировка
„Делфина” гр. София.
На състезанието присъства Кметът на Община
Златоград - Мирослав Янчев, който откри надпреварата и поздрави децата,
като пожела успех на всички участници. Мероприятие като това, е стимул за
местната власт да продължи да инвестира в плувния
басейн, за да може децата
и подрастващите да водят
здравословен начин на живот чрез спорт.

състезаваха в различни
дисциплини и щафети,
като показаха отлични резултати и постижения. За
атмосферата в плувния басейн се погрижиха и многоВ продължение на ня- то зрители, които не спряха
колко часа плувците се да подкрепят любимците

си през цялото време.
Всички участници получиха грамоти за участие и
плувни шапки, а победителите и техните подгласници,
освен медали, бяха наградени с раници, кърпи и плувни
очила.

Мартин Димитров Керминов
2 години и 6 месеца

