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На 17.07.2019 г., Об-
щина Златоград стартира, 
с водосвет, изпълнението 
на три нови проекта, които 
предвиждат интервенции, 
в сферата на енергий-
ната ефективност, за 21 
многофамилни жилищни 
сгради. Проектите се ре-
ализират с финансовата 
подкрепа на Оперативна 
програма „Региони в рас-
теж” 2014-2020, процеду-
ра BG16RFOP001-2.002 
„Енергийна ефективност в 
периферните райони-2”. 

С провеждане на пър-
вите публични събития се 
даде старт на строител-
но-ремонтните дейности 
на бл. № 195А, бл. №189 
и бл. №178, които са част 

52 стават сградите в 
Златоград, санирани със 
средства от Европейския съюз

На 05.06.2019 г., в с. 
Долен, Кметът на Общи-
на Златоград Мирослав 
Янчев даде старт на стро-
ителните дейности по бла-
гоустрояване на площада 
и обновяване на площи 

за обществено ползване 
в центъра на населеното 
място. 

Финансирането на 
проекта е осигурено от 

Стартира 
благоустрояването 
на площада в село 

Долен

Уважаеми съгражда-
ни, 

Тази година ще станем 
свидетели на уникално 
спортно събитие, което ще 
се проведе за първи път в 
Златоград. На 28 септем-
ври 2019 г. тук ще бъде 
даден старт на ултрама-
ратона К3Ultra, в който се 
очаква да премерят сили 
едни от най-известните 
бегачи на ултрадълги дис-
танции. Това изпитание 
на силите, духа и човеш-
ката воля ще се проведе 
по трасета с дължини 23, 
53 и 85 км в девствената 
природа на нашия край. 
В маршрутите на мара-
тона се редуват възхити-
телни гледки от Родопите, 
участъци с концентра-

Започна 
организирането 

на 
ултрамаратона 

К3Ultra
В края на месец май 

Кметът на Община Зла-
тоград Мирослав Янчев 
подписа договор за безвъз-
мездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.040-0039, 
по проект „ С грижа за хо-
рата в нужда“ по Процеду-
ра: BG05M9OP001-2.040 
„Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с 
увреждания – Компонент 
2” по Оперативна програ-
ма ”Развитие на човешки-
те ресурси” 2014-2020 г.  
Община Златоград е во-
деща организация по 
проекта, а партньор 
е Община Чепеларе. 
 
Основната цел, която си 
поставят двете общини 
Златоград и Чепеларе, е 
подобряване качеството 
на живот и възможностите 
за социално включване на 

хората с увреждания и въз-
растните хора от общини-
те. Разработеният проект 
за патронажни грижи цели 
осигуряване на почасо-
ви мобилни интегрирани 
здравно-социални услуги в 
техните домове, като се из-
гради и съответен материа-
лен и кадрови капацитет за 
предоставянето им. С това 
общините - бенефициенти 
на безвъзмездната помощ, 
отговарят на нуждите на 
местната общност и осигу-
ряват реализация на мер-
ките в Плана за действие 
за периода 2018-2021 г., 
за изпълнение на Нацио-
налната стратегия за дъл-
госрочна грижа, одобрен 
с РМС № 28/19.01.2018г.  
Специфична цел на проек-
та е създаване на устойчив 
модел за патронажна грижа 
за възрастни хора и лица с 

увреждания, включително 
с хронични заболявания 
и трайни увреждания, с 
цел осигуряване на по-
часови мобилни интегри-
рани здравно - социални 
услуги в техните домове. 
 
Проектът, с продължител-
ност 15 месеца, стартира 
от 01.06.2019г. и ще реа-
лизира следните дейности: 
Приемане на заявления, 
оценка на потребности-
те и подбор на потре-
бителите в Общините 
Златоград и Чепеларе.; 
Подбор и наемане на пер-
сонал за предоставяне 
на почасови мобилни ин-
тегрирани здравно-соци-
ални услуги в общините 
Златоград и Чепеларе; 
Предоставяне на мобилни, 
интегрирани, здравно-со-

Кметът на Община Златоград 
подписа договор по проект 
„С грижа за хората”

Община Златоград 
закупи лек автомобил, 
марка „Дачия - Лоджи“, с 
който ще бъде предос-

тавяна  социално–здрав-
ната услуга „Патронажна 
грижа за възрастни хора 

С НОВ АВТОМОБИЛ ОБЩИНА 
ЗЛАТОГРАД ЩЕ ПРЕДОСТАВЯ 

МОБИЛНА СОЦИАЛНО-ЗДРАВНА 
УСЛУГА 
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ция на адреналин, които 
включват изкачване до 
връх Голям Тулпан, скал-
но-култовия комплекс 
Божи мост, Лебедовите 
езера, крепостта Устра, 
светилището Белото Каме-
нье и много други природ-
ни забележителности. 

Уникалното състеза-
ние ще доведе тук гости и 
медии от страната и чуж-
бина, а организационният 
съвет има амбицията да 
превърне маратона в еже-
годно спортно събитие. По 
този начин Златоград ще 
влезе в списъка на мал-
кото български градове, 
домакини на атлетическа 
проява от подобен ранг. 

Община Златоград 
подкрепя маратона К3Ultra 
с убеждението, че волята 
и спортният дух на състе-
зателите ще бъдат добър 
пример за младите хора в 
Златоград и съвсем скоро 
трудните, но красиви тра-
сета ще бъдат пробягани 
и от участници от нашия 
град! 

Ние, от екипа на K3 
Ultra, приветстваме всяка 
свежа идея, всяка подаде-
на ръка в подкрепа на на-
чинанието, защото ултра-
маратонът е изпитание не 
само за участниците, но и 
за организаторите на със-
тезанието! 

Посрещането и нас-
таняването на бегачите, 
техническото осигуряване, 
логистиката, подкрепител-
ните пунктове, транспор-
тът са само част от дей-
ностите, от които зависи 
сигурността, комфортът на 
състезателите и успешни-
ят, за всеки спортист, фи-
нал. 

Подобна организация 
може да се случи само с 
безрезервната подкрепа 
на доброволците! Това са 
хората, които помагат в 
името на каузата и желани-
ето да са полезни! Прино-
сът им е безценен, защото 
доказват, че начинанието 
си струва и има смисъл! 

Преживяването е га-
рантирано!

Започна 
организирането 

на ултрамаратона 
К3Ultra

На 20.05.2019 г., една 
година след стартирането 
си, Местна инициативна 
група  Кирково-Златоград 
подписа първите си дого-
вори за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ на проекти в Минис-
терство на икономиката. Те 
са по процедура за подбор 
на проектни предложения 
№ BG16RFOP002-2.033 - 
МИГ Кирково – Златоград 
„Подобряване на произ-
водствения капацитет в 
МСП на територията на 
МИГ Кирково – Златоград“ 
по Оперативна програма 
„Иновации и конкурентос-

пособност“ (2014-2020), с 
финансовата подкрепа на 
Европейския съюз, чрез 
Европейския фонд за реги-
онално развитие. 

Общата стойност на 
БФП на одобрените за фи-
нансиране проектни пред-
ложения е 1 952 619.89 
лева, а стойността на 
общо допустимите раз-
ходи възлиза на 2 169 
577.64 лева. 

Сключени са дого-
вори със следните кла-
сирани бенефициенти и 
проектни предложения:  
 
1. КИРКОВО ООД с. Кирко-

во – „Повишаване на про-
изводителността и експорт-
ния потенциал на „Кирково” 
ООД”;

2. ЗММ-ЗЛАТОГРАД 
АД гр. Златоград  – „Подо-
бряване на производител-
ността и осигуряване на 
устойчива пазарна конку-
рентоспособност на „ЗММ 
– Златоград” АД”; 

3. СВОБОДА-97 АД гр. 
Златоград  – „Подобряване 
на производствения капа-
цитет и увеличаване обема 
на износа в „СВОБОДА- 97” 
АД”; 

4. ЕМТЕКС 05 - АМЕ-
ДИЯ ПАШОВА ЕТ гр. Зла-
тоград  – „Подобряване на 
производствения капаци-
тет и увеличаване обема 
на износа в ЕТ „Емтекс 05- 
Амедия Пашова”; 

5. БЕЛОТЕКС-95 АД гр. 
Златоград  – „Подкрепа за 
общи производствени ин-
вестиции за подобряване 
на производствения капа-
цитет за растеж на „БЕЛО-
ТЕКС - 95 АД”; 

6. ЕС БИ ЕН - Виолета 

Беширова ЕООД гр. Зла-
тоград  – „Подобряване 
на производствения капа-
цитет на „ЕС БИ ЕН - Ви-
олета Беширова” ЕООД“; 
 
7. САТЕЛИТ - ТМ - АНТОН 
СИМЕОНОВ ЕТ гр. Зла-
тоград  - „Подобряване на 
капацитета за растеж на 
ЕТ САТЕЛИТ ТМ – АНТОН 
СИМЕОНОВ, чрез внедря-
ване на високотехнологич-
но оборудване за добавяне 
на нови характеристики и 
подобряване на качеството 
на съществуващите услу-
ги”.

Със спечелените сред-
ства в рамките на проекти-
те, фирмите ще подобрят 
качеството на произвеж-
даните продукти и ще зат-
върдят позициите на насто-
ящите пазари и навлизане 
на нови такива, създаване 
на нови работни места и 
подобряване на производ-
ствения капацитет и конку-
рентоспособността на те-
риторията на МИГ Кирково 
- Златоград. 

МИГ Кирково-Златоград 
подписа първите договори за 

безвъзмездна финансова помощ

Местна инициативна група „Кирково - 
Златоград” кани желаещите да предста-
вят проектни предложения по процеду-
ра BG06RDNP001-19.202 МИГ –Кирково 
- Златоград Мярка 7.5.1 „Инвестиции за 
отдих и туристическа инфраструктура 
и съхраняване на нематериалното кул-
турно и природно наследство на тери-
торията на МИГ „Кирково - Златоград”. 
Мярката е иновативна и специфична за 
територията на МИГ.

Основна цел на процедурата е на-
сърчаване развитието на туризма, чрез 
инвестиции в материалното културно и 
природно наследство и съхранение и 
опазване на нематериалното културно и 
природно наследство. 

Специфичните цели са насърчаване 
развитието на инфраструктура за разви-
тие на туризъм, чрез подкрепа на обекти 
на местното природно, културно и исто-
рическо наследство и туристическа ин-
фраструктура и съхранение на местната 
идентичност и култура, чрез възстановя-
ване, опазване и развитие на местното 
културно наследство и традиции, и съх-
ранение на природното наследство.

Важен акцент в мярката ще бъ-
дат младите хора и въвличането им в 
дейности по опознаване на местните 
традиции, опазване на нематериално 

културно наследство и насърчаване на 
екологичната култура за опазване на 
природното наследство. 

Допустими кандидати: 
За Инвестиционни проекти (група  

А.) - изграждането или подобренията на 
недвижимо имущество :

• Община Кирково и Община Злато-
град; 

За проекти от група   Б. „Меки мер-
ки“ в областта на нематериалното кул-
турно и природно наследство: 

• Община Кирково и Община Злато-
град; 

• Юридически лица с нестопанска 
цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел; 

• Читалища, регистрирани по Закона 
за народните читалища; 

• Образователни институции с мест-
но значение – училища и детски гради-
ни.

Кандидатът/получателят на финан-
сова помощ, следва да има седалище 
и адрес на управление на територията 
на действие на МИГ и да осъществява 
дейностите по проекта на територията 
на действие на МИГ. 

Допустими дейности по процеду-
рата по проекти А. Инвестиционни 
- изграждането или подобренията на 
недвижимо имущество 

• Изграждане, реконструкция, ре-
монт на туристически информационни 
центрове; 

• Изграждане, реконструкция, ре-
монт, закупуване на оборудване и/или 
обзавеждане на посетителските цен-
трове за представяне и експониране на 
местното природно и културно наслед-
ство; 

• Изграждане, реконструкция, ре-

монт, закупуване на оборудване и/или 
обзавеждане на центровете за изкуство 
и занаяти с туристическа цел; 

• Изграждане, реконструкция, ре-
монт и закупуване на съоръжения за ту-
ристически атракции, които са свързани 
с местното природно, културно и/или ис-
торическо наследство и предоставящи 
услуги с познавателна или образовател-
на цел; 

• Изграждане, реконструкция, ре-
монт и закупуване на съоръжения за 
туристическа инфраструктура (инфор-
мационни табели и пътепоказатели за 
туристическите места и маршрути, съ-
оръжения за безопасност, велоалеи и 
туристически пътеки). 

Допустими дейности по процеду-
рата по проекти  Б. „Меки мерки“ в 
областта на нематериалното култур-
но и природно наследство 

• Проучвания и информационни дей-
ности, свързани с популяризиране на 
нематериалното културно наследство; 

• Проучвания и изработване на ма-
териали във връзка с документиране и/
или изследване, и/или промотиране на 
нематериалното културно наследство; 

• Дейности, свързани със съхране-
ние и популяризиране на местния фолк-
лор, на историческото и културното на-
следство на района/територията в т.ч. 
опазване на природните пространства и 
на мемориалните места, чието същест-
вуване е необходимо за изразяване на 
нематериалното културно наследство; 

• Дейности, свързани със съхра-
нение и популяризиране на местния 
фолклор - и/или различни мероприятия 
във връзка с местни културни обичаи и 
традиции - /фестивали, събори, празни-
ци, обичаи/ и други събития, свързани 
с местното културно наследство и раз-

нообразяването на културния живот на 
населението; 

• Дейности за популяризиране на 
културно наследство с национално зна-
чение извън територията; 

• Насърчаване на екологичната кул-
тура за опазване на природното наслед-
ство на селата; 

Допустими разходи: 
А. Инвестиционни - изграждане-

то или подобренията на недвижимо 
имущество 

а) Изграждането или подобренията 
на недвижимо имущество; 

б) Закупуването или вземането на 
лизинг на нови машини и оборудване, 
обзавеждане;

в) Общи разходи, свързани с избро-
ените по-горе, например хонорари на 
архитекти, инженери и консултанти, хо-
норари, свързани с консултации относно 
екологичната и икономическата устой-
чивост; 

г) Следните нематериални инвести-
ции: придобиването или развитието на 
компютърен софтуер и придобиването 
на патенти, лицензи, авторски права, 
търговски марки. 

 Б. „Меки мерки“ в областта на 
нематериалното културно и природ-
но наследство 

1. Разходи за проучвания и инфор-
мационни дейности- изработка на ре-
кламни материали, промоционални кли-
пове, пътеводители и други рекламни 
дейности, свързани с материалното кул-
турно наследство. 

2. Разходи за организация и провеж-
дане на различни мероприятия/ събития 
във връзка с местни културни обичаи и 
традиции - /фестивали, събори, празни-
ци, обичаи/ и други, свързани с местно-
то културно 

ПРИЕМ ПО ИНОВАТИВНАТА МЯРКА НА МИГ
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от проекти, включващи и 
следните сгради: „Стан-
ко и Даниел Пееви“, „Ор-
фей“, „Мила“,бл. №174, бл. 
№177, „Анжерови“, „Дари-
на“, „Йосиф Кехайов“, „Бо-
чукови-Златоград“, „Ари-
сте“, „Пролет“, „Белия дом“, 
„Саралийски“, „Пехлива-
нови“, „Хаджиеви“, „Зюм-
бюл“, „Сватеви“ и бл.№190.  
В изказването си, Кметът 
на Община Златоград – г-н 
Мирослав Янчев, отчете 
последователната полити-
ка на местната власт за по-
вишаване на енергийната 

ефективност на общински 
обекти - училища, детски 
градини, детска ясла, со-
циални центрове, сгради 
на държавни институции 
и многофамилни жилища. 
За последните четири го-
дини са въведени мерки за 
енергийна ефективност в 
20 сгради, а новите проекти 
предвиждат такива интер-
венции в още 32 сгради от 
жилищния фонд на общи-
ната ни. 

Вложените инвестиции 
възлизат на над 12,5 мили-
она лева.

52 стават сградите в 
Златоград, санирани със 
средства от Европейския съюз

Министерски съвет и е на 
стойност 323 276,44 лв. 
Изпълнител на строител-
но-монтажните дейности е 
„Атрим” ЕООД, с управител 
Атанас Топчиев. 

На събитието при-
състваха Председателят 
на Общински съвет Зла-
тоград Емилия Кръстева, 
кметът на с. Долен, пред-
ставители на Общинска 
администрация Златоград, 
имамът на селото г-н Кам-
беров, представители на 
„Екоинженеринг” ЕООД 
-Строителен надзор на 
обекта, представители на 
„Атрим” ЕООД – изпълни-
тел на строителните дей-
ности на обекта, както и 
много жители на селото.  
Господин Янчев сподели 
радостта си от факта, че 
с реализирането на този 
проект, ще се подобри не 
само визията на с. Долен, 
но и жителите и гостите 
му ще могат да прекарват 
свободното си време пъл-
ноценно и приятно. Изказа 
и благодарности на всички, 
които са помогнали да се 
реализира идеята за обно-

вяване на центъра на село-
то, както и на жителите му 
за проявеното търпение и 
разбиране. 

В проекта е предви-
дено богато озеленяване 
с декоративна растител-
ност и благоустрояване на 
площада с декоративни 
цветни бетонови вибропре-
совани изделия. Ще бъде 
обособен кът за почивка с 
перголи, сцена за културни 
мероприятия, две детски 
площадки (0-3 години и 
3-12 години), както и пло-
щадка за стрийт фитнес. 
В рамките на осигуреното 
финансиране ще се изгра-
ди обществена тоалетна, 
включително и за хора в 
неравностойно положение, 
ще бъде реконструирана 
съществуващата чешма и 
водопровода в близост до 
чешмата. В цялото пло-
щадно пространство ще 
бъде монтирано ново пар-
ково осветление. 

Автор на проекта е арх. 
Олег Николов - ЕТ „ДЖЕ-
НЕРАЛ-А-ОЛЕГ НИКО-
ЛОВ”, който ще осъществя-
ва и авторски надзор. 

Стартира 
благоустрояването 
на площада в село 

Долен

циални услуги в Общини-
те Златоград и Чепеларе; 
Обучение и супер-
визия на персонала; 
Предоставяне на психо-

логическа подкрепа, кон-
султиране на потребите-
лите и техните семейства; 
Закупуване на транспортни 
средства, за извършване на 

мобилната работа, на тери-
торията на двете общини; 

Общата стойност 
на проекта е 166 569,44 

лева, в това число раз-
ходи по линия на ЕСФ в 
размер на 141 584,02 лв. 
 

и лица с увреждания“  по Проект № 
BG05M9OP001-2.040-0039-C001 „С 
грижа за хората в нужда” по Процеду-
ра: BG05M9OP001-2.040 „Патронаж-
на грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания – Компонент 2” по Опе-
ративна програма „Развитие на чо-
вешките ресурси” 2014-2020 г. 

Водеща организация по про-
екта е Община Златоград, а 

партньор е Община Чепеларе. 
Патронажната грижа бъде предос-
тавяна в периода от 01.09.2019г. до 
31.08.2020г. със следните дейности: 
медицинска рехабилитация, двига-
телна рехабилитация, психологиче-
ска подкрепа и домашен помощник.

Мобилната социално-здравна 
услуга ще се предоставя по домове-
те от квалифициран персонал, ще 

бъдат обслужвани възрастни лица 
над 65 годишна възраст (навършили 
66 години), със затруднения, огра-
ничения или невъзможност за само-
обслужване и хора с увреждания и 
здравни проблеми, както и техните 
семейства с ограничения или не-
възможност за самообслужване. 

Кметът на Община Златоград подписа договор 
по проект „С грижа за хората”

С НОВ АВТОМОБИЛ ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ЩЕ 
ПРЕДОСТАВЯ МОБИЛНА СОЦИАЛНО-ЗДРАВНА УСЛУГА 

наследство, дейности за 
популяризиране на нема-
териалното културно на-
следство, проучвания на 
местното нематериално 
културно наследство, 

3. Разходи за заку-
пуване на традиционни 
фолклорни костюми за 
самодейно колективи към 
читалищата, работещи в 
сферата на съхраняване 
на местните традиции и 
обичаи. 

4. Закупуване на обо-
рудване и обзавежда-
не (вкл. озвучителна и 
др.техника), свързано с 
предвидените в проектите 
събития. 

5. Разходи за опазва-
не на природното наслед-
ство, свързани с насър-
чаване на екологичната 
култура за опазване на 
природното наследство 
– информационни кампа-
нии сред населението, ор-

ганизиране и провеждане 
на открити уроци за деца 
и ученици, еко-излети, 
конкурси други дейности, 
насочени към младите 
хора за повишаване на 
тяхната екологична кул-
тура за опазване на при-
родното наследство, ин-
формационни и рекламни 
материали, семинари, из-
следвания за биоразноо-
бразието и др. 

6. реклами, плакати, 
статии, радио и ТВ преда-
вания за нематериално-
то културно наследство, 
неформални способи за 
предаване на знанията.

Стойност на един  
проект 

За инвестиции по А. 
Инвестиционни – изграж-
дане или подобрения на 
недвижимо имущество:  
от 10 000 евро.  до  50 000 
евро. 

За инвестиции по Б. 

„Меки дейности“ в облас-
тта на нематериалното 
културно и природно на-
следство: от  1 250 евро 
до 10 000 евро. 

Процент на съфи-
нансиране: Финансова-
та помощ е в размер до 
100% за публични лица, 
ако проектът не генерира 
приходи.

Критериите за оценка  
са 6:

 Надобщинско зна-
чение

 Брой население, 
което ползва продукта 

 Включени млади 
хора до 29 г.

 Съчетание на кул-
турни и природни  дейнос-
ти

 Нов туристически 
продукт

 Културен или еко-
туризъм

Ще се прилага проце-
дура на подбор на про-

екти с два крайни срока 
за кандидатстване: Пър-
ви прием с краен срок : 
07.08.2019 г.- 17:00 ч

Документи и инфор-
мация

 - на интернет страни-
цата на Информационна-
та система за управление 
и наблюдение на сред-
ствата от Европейските 
структурни и инвестицион-
ни фондове (ИСУН 2020) 
в раздела за електронно 
кандидатстване:   https://
eumis2020.government.bg/
bg/s/Procedure/Active;

 - на интернет стра-
ницата на МИГ Кирко-
во - Златоград: (Раздел 
Прием на проекти)  http://
mig-kirkovo-zlatograd.com/
index.php/priem-na-proekti/
a k t u a l n i - p o k a n i / 2 3 5 -
arka-7-5-2019-30-05-2019;

- в офисите  МИГ в 
Златоград и Кирково.

ПРИЕМ ПО ИНОВАТИВНАТА 
МЯРКА НА МИГ

Яна Веселинова Иванова
3 години

ОТ СТРАНИЦА 2
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За поредна година 24 май бе отбеляз-
ан в Златоград с празнично шествие от 
Централния площад към Взаимното учи-
лище, в което се включиха всички учили-
ща, детски градини и читалища от общи-
ната. Много жители и гости на града също 
уважиха събитието, с много детска глъч и 
пролетни цветя бе изпълнен златоградски-
ят  светъл храм на образованието, духо-
вността и знанието.

Мирослав Янчев - Кмет на Община 
Златоград, изрази радостта си, че отново 
заедно под звуците на емблематичната 
„Върви народе възродени” и с тържестве-
но шествие се стига до мястото, превърна-
ло Златоград в просветно-образователен 
център на Родопите. 

Той, заедно с г-жа Емилия Кръстева 
– Председател на Общински съвет Зла-
тоград, връчиха ежегодните награди на 
изявени местни учители, ученици и чита-
лищни дейци за постигнати резултати в 
организирането, изпълнението и управле-
нието на образователната, културно-про-
светната и духовна дейност. 

С Диплом и парична награда по повод 
присъдено отличие на МОН „Лауреат“  на 
Национална олимпиадата по български 
език и литература:

- Илияна Любчова Станчева,  ХІІ клас в  
СУ „Антим І” Златоград;           

- Невена Христова Джамбазова – стар-
ши учител по български език и литература  
в СУ „Антим І”  Златоград.

С Грамоти бяха отличени и местни 
педагози, ученици и читалищни дейци:                                                                
СУ „Антим І” гр. Златоград

Емилия Филипова Юрчиева – замест-
ник-директор по учебната дейност;

Невена Христова Джамбазова - стар-
ши учител по български език и литература;

Даниела Асенова Алемкова - старши 
учител по български език и литература;

Ирина Александрова Бодурова - стар-
ши учител по философия;

Анелия Бисерова Шахалиева – учител 
по английски език;

Минка Димитрова Кисьова – старши 
учител по математика;

Катя Атанасова Динчева – старши учи-
тел по професионално образование;

Владислав Красимиров Велев – 12 
клас - I-во място на областен кръг на олим-
пиадата по немски език ;

Галатея Розалинова Хаджиева – 12  
клас - II-ро място на Национален конкурс 
по гражданско образование „Хората – ед-
накви и различни“;

Вивиан Здравкова Димитрова- 12 клас, 
трето място на областен кръг на олимпиа-
да по немски език;

Езги Севен Ахмед – 11 клас , III-то мяс-
то на Национален конкурс по гражданско 
образование и I-во място на областен кръг 
на олимпиадата по философия;

Нефизе Нюриева Махмудова – 11  
клас - III-то място на Национален конкурс 
по гражданско образование „Хората – ед-
накви и различни“;

Кристина Калоянова Хаджиева- 9 клас  
второ място на областен кръг на олимпи-
ада по английски език и 4-то място на на-
ционално състезание Longman ;

Михаил Илков Белев – 9 клас – първо 
място в областен кръг на олимпиадата по 
география и икономика;

Ева Звездалинова Караасенова – 8 
клас – второ място на областен кръг на 
олимпиадата по биология и здравно обра-
зование и трето по химия и опазване на 
околната среда  ;

 Емил Асенов Янев – 8 клас - трето 
място на областен кръг на олимпиада по 

биология и здравно образование ; 
Вели Зехриев Куцков – 8 клас - I-во 

място на областен кръг на олимпиадата по 
химия и опазване на околната среда;

Мария Каменова Митушева – 7  клас  
- участие и награда в Национална олимпи-
ада по български език и литература;

Антония Калинова Букова – 7 клас – 
I-во място на областен кръг по физика;

Александрина Красимирова Алексие-
ва - 7 клас  – II-ро място на областен кръг 
по физика;

Борис Руменов Чолаков - 5 клас - учас-
тие в Национални състезания по англий-
ски език – Spelling Bee и Longman;

Николай Бориславов Кинанев - 5 клас 
– златни и сребърни медали в Национални 
и регионални състезания по плуване;

Даниел Исак Хаджиев - 5 клас - учас-
тие в областен кръг на олимпиада по гео-
графия и икономика и коледно математи-
ческо състезание.

Училищни отбори по баскетбол 8-10 
клас юноши и девойки, 11-12 клас юноши.

ОУ „В. Левски” гр. Златоград:
Лозана Стоянова Вълчева – старши 

начален учител ;
Светлана Альошева Букова – старши 

начален учител ;
Емилия Йорданова Кормова – старши 

учител по история и цивилизация;
Роска Динкова Пелетекова – старши 

учител ГЦОУД;
Юана Юриева Дюлгерова – V клас, ІІ 

място на Областен кръг на олимпиадата 
по история и цивилизация;

Драгомир Севдалинов Михайлов – ІІІ 
клас, І място на Коледно математически 
състезание, ІІІ място на Национално мате-
матическо състезание „Европейско кенгу-
ру”, ІІІ място на V Областно математиче-
ско  състезание „Стоян Попратилов”

Сияна Миткова Пинева, ІV клас, І мяс-
то на Областен кръг на Фестивал на ав-
торска драматургия и театър на английско 
език;

Вяра Георгиева Калева – ІV клас, І 
място на Областен кръг на Фестивал на 
авторска драматургия и театър на англий-
ско език;

Валентина Емилова Кърсова – ІV клас, 
І място на Областен кръг на Фестивал на 
авторска драматургия и театър на англий-
ско език;

Мартин Радославов Данаилов – ІV 
клас, І място на Областен кръг на Фести-
вал на авторска драматургия и театър на 

английско език;
Христомира Бориславова Хасапчие-

ва – ІV клас, І място на Областен кръг на 
Фестивал на авторска драматургия и теа-
тър на английско език;

Божидара Ваклинова Драганова - ІІІ 
клас, първо място на състезание по плу-
ване;

Училищен отбор по баскетбол, момче-
та V-VІІ клас, І място на Областен етап от 
Ученически игри 2018/ 2019 година.

СУ „Св. Княз Борис І” с. Старцево
Младен Данчев Сапанов – старши 

учител;
Златка Асенова Мемова – старши учи-

тел начален етап;
Антон Димитров Димитров – ІV клас, 

класиран на национално финално със-
тезание, организирано от Сдружение на 
българските начални учители;

Борис Юриев Мемов –  ІV клас, класи-
ран на национално финално състезание, 
организирано от Сдружение на български-
те начални учители;

Ема Венциславова Пехливанова - ІV 
клас, класиран на национално финално 
състезание, организирано от Сдружение 
на българските начални учители;

Анелия Красимирова Меркова - ІV 
клас, класиран на национално финално 
състезание, организирано от Сдружение 
на българските начални учители;

Мартин Илиев Куцов - ІV клас, класи-
ран на национално финално състезание, 
организирано от Сдружение на български-
те начални учители;

Кристиян Велинов Бегов - ІV клас, кла-
сиран на национално финално състеза-
ние, организирано от Сдружение на бъл-
гарските начални учители;

Тодор Юриев Тодоров - ІV клас, класи-
ран на национално финално състезание, 
организирано от Сдружение на български-
те начални учители;

ОУ „В. Левски” с. Ерма река:
Искра Вунцова – директор;
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. Долен:
Галина Хаджиева – старши учител по  

математика;
ДГ „Снежанка” гр. Златоград:
Невена Димитрова Кюлевчиева – стар-

ши учител.
ДГ „Радост” гр. Златоград:
Виолета Славчева Сухтева – дирек-

тор;
Елина Павлова Хумчева – старши учи-

тел.

ДГ „Детски свят” с. Долен:
Юлияна Симова Танева   – директор;
ДГ „Щастливо детство” с. Старцево:
Десислава Славейкова Кюлевчиева – 

старши учител
ДГ „Детелина” с. Ерма река
Фанка Асенова Василева – служител.
Център за подкрепа за личностно раз-

витие гр. Златоград:
Лиляна Андреева - директор;
Мария Емилова Джамбазова – ІV клас, 

специална награда на Община Севлиево 
в Национален конкурс на МОН „Златна 
есен – плодовете на есента”;

Божидара Ваклинова Драганова - ІІІ 
клас, специална награда на Община Се-
влиево в Национален конкурс на МОН 
„Златна есен – плодовете на есента”.

ОНЧ „Просвета - 1908” гр. Златоград
Аделина Сариева- библиотекар 
Антонио Пинев - гайдар
НЧ „Прогрес 1939” с. Старцево:
Школа по народно пеене с ръководи-

тел Сийка Кокошарова;
НЧ „Орфей 1947” с. Ерма река:
Дарина Валериева Дюлгерова – само-

деец;
Ивайла Владимирова Кехайова - 10 

години, първо място в конкурса „Аз раста 
патриот”

НЧ „Искра  1997” с. Долен:
- Невена Асенова Топчиева  – самоде-

ец.                                                                              

Снимки: Кристиян Димитров

Празнично шествие за 24 май в 
Златоград 
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И тази година в Зла-
тоград, с много емоции, 
награди, лакомства и за-
бавления децата отпразну-
ваха Международния ден 
на детето. Организатор на 
събитието бе Центърът 
за подкрепа за личностно 
развитие в Златоград, с 
участие на Център за об-
ществена подкрепа град 
Златоград. В програмата 
на празника бяха включе-
ни атрактивни занимания 
в забавни работилници и 
празничен концерт. Учас-
тие взеха деца от детските 
градини в града, клубове 
от ученици, посещаващи 
ЦПЛР/ОДК. 

В село Старцево също 
отбелязаха най-чакания 
празник за децата. Малчу-

ганите бяха с изрисувани 
лица с образите на любими 
анимационни герои. Мно-

го песни, танци и забавни 
игри развеселиха най-мал-
ките. Те получиха и много 

лакомства и подаръци, оси-
гурени от дарители.

ДЕЦАТА НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 
ОТБЕЛЯЗАХА 1 ЮНИ

На 10.07.2019 г. (сря-
да) от 17.00 часа в заседа-
телната зала на Общинска 
администрация Златоград 
се състоя публично обсъж-
дане на Отчета за изпъл-
нение на бюджета на Об-
щина Златоград за 2018 г. 
Публичното обсъждане се 
проведе в  изпълнение на 
чл.140, ал.4 от Закона за 
публичните финанси.

Бюджетът на Общи- на Общи-на Общи-
на Златоград за 2018 г. 
е приет с Решение № Ж 
685 от 31.01.2018 г. и по 
първоначален план въз-
лиза на 9 573 911 лв. Към 
края на 2018 година уточ-
нения план е на стойност 
13 160 718 лв. Общото 
увеличение, въз основа на 
допълнително предоставе-
ните средства, е в размер 
на 3 586 807 лв., от които 
2 534 982 лв. са предос-
тавени за реализиране на 
инфраструктурни обекти.

Към 31.12.2018 година 
отчетът на Община Злато-
град възлиза на 9 688 318 
лв.

Собствените приходи 
на Община Златоград към 
31.12.2018 г. са в размер 
на 1 574 962 лв., като пред-
ставляват 16% от общо 
приходите по общинския 
бюджет за 2018 г. Собст-
вените приходи се делят 
на данъчни и неданъчни. 
От данъчните приходи са 
постъпили 498 170 лв., 
изпълнението на плана е 
94,4 %. С най-голям дял 
от тях е данъкът върху 
превозните средства, след 
това е данъкът върху не-
движимите имоти . 

Неданъчните приходи 
възлизат на 1 076 792 лв., 
а изпълнението на плана 
е 78,3 %. Те са форми-
рани основно от приходи 
от общинска собственост 
– 317 902 лв., приходи от 
местни такси и цени на 
услуги – 704 747 лв., като 
сред тях с най-голям дял 
са приходите от такса би-
тови отпадъци – 492 321 

лв.
Основен приход в об-

щинския бюджет са суб-
сидиите и трансферите 
от Централния бюджет. 
Получените субсидии и 
трансфери през 2018 го-
дина възлизат на стойност 
9 148 831 лв.

Трансферите между 
бюджети и сметки за сред-
ствата от ЕС са на стойност 
343 624 лв. Получените 
трансфери са на стойност 
674 065 лв. Те представля-
ват трансфери от АСП за 
проект „Личен асистент”, 
трансфери за програми за 
временна заетост, транс-
фери, предоставени на 
училища и детски градини 
от бюджета на МОН, как-
то и получени трансфери 
от Агенция „Пътна инфра-
структура”. Предоставени 
са трансфери от страна 
на Община Златоград на 
стойност 330 441 лв., от 
които на Община Мадан 
в размер на 118 818 лв., 
представляващи отчисле-
ния по чл.46 от Закона за 
управление на отпадъ-
ците, както и вътрешни 
трансфери на сметките за 
средства на ЕС -142 733 
лв.

Най-висок дял на раз-
ходите са отчетени във 
функция „Образование”, 
следвани от тези, свърза-
ни с благоустройството и 
инвестициите в местната 
инфраструктура.

Разплатените капита-
лови разходи с бюджетни 
средства са общо в размер 
на 1 815 380 лв., със сред-
ства от Европейския съюз 
– 634 973 лв., или общият 
размер на отчетените ка-
питалови разходи възли-
зат на стойност 2 450 353 
лв.

Извършените разходи 
по сключените договори 
за кредит за погасяване на 
главници, лихви и такси, 
през 2018 година, възлизат 
на 1 105 123 лв.

В ЗЛАТОГРАД СЕ 
ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО 

ОБСЪЖДАНЕ  НА ОТЧЕТА 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
НА  БЮДЖЕТА НА 

ОБЩИНАТА ЗА 2018г.

На 12.06.2019 г. Кме-

тът на Община Златоград 
Мирослав Янчев и Кметът 
на село Старцево Румен 
Биндев дадоха старт на 
строителните дейности по 
подмяна на част от вътреш-
на водопроводна мрежа на 
селото. Проектът включва 
подмяна на най-критични-
те участъци от съществу-
ващата амортизирала се 
мрежа от етернитеви тръ-
би, с тръби от полиетилен 
с висока плътност. Трасе-
тата на новите водопро-
водни клонове съвпадат с 
трасетата на старите. При 
изпълнението, старите во-
допроводи поетапно ще 
бъдат изключвани, след 
като към новите водопро-
води се захранят всички 
единични сградни водопро-
водни отклонения, снабде-
ни с тротоарни спирателни 
кранове и водомерни шах-
ти. Ще бъдат подменени и 
съществуващите водопро-
водни отклонения към при-

лежащите сгради. Инвес-

тиционното намерение ще 
се реализира в обхвата на 
4 улици – ул. „Васил Лев-
ски”, ул. „Дельо Войвода”, 
ул. „Европа” и ул. „Пеньо 
Пенев”.

Финансирането на про-
екта е осигурено с Постано-
вление на Министерски съ-
вет от 2018г. и е на стойност 

165 861,30 лв. Изпълнител 

на строително-монтажни-
те дейности е „МЕАЦА” 
ЕООД, гр. Кърджали, авто-
ри на проекта са „АКВА-ЕС-
ПРОЕКТ” ЕООД, гр. Смо-
лян и СД „АС-ВК-ПАУНОВ”, 
гр. Кърджали, а  строител-
ният надзор на обектите ще 
се осъществява от „ЕКО-
ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. 

Кърджали.
На събитието присъст-

ваха и Председателят на 
Общински съвет Златоград 
Емилия Кръстева, замест-
ник-кметът на Община Зла-
тоград Елмира Угорлиева-
Пехливанова, Секретарят 
на Община Златоград инж. 
Елка Чаушева, предста-
вители на Общинска ад-
министрация Златоград, 
представители на „Екоин-
женеринг” ЕООД -Строи-
телен надзор на обекта, 
представители на „МЕАЦА” 
ЕООД – изпълнител на 
строителните дейности на 
обекта, както и много жите-
ли на селото. 

Господин Янчев споде-
ли, че с реализирането на 
този проект, ще се подобри 
не само качеството на пи-
тейната вода в селото, но 
и ще спрат неудобствата за 
жителите на четирите ули-

ци при проливни дъ-
ждове. Благодари на 
всички, които са помог-
нали за осъществява-
нето на този важен за 
селото проект и апели-
ра гражданите да осъ-
ществяват граждански 
контрол при изпълне-
нието на строително-
монтажните дейности.

 По „Про-
грама за развитие на 
селските райони” пред-
стои и полагане на ас-
фалтова настилка на 
тези улици на обща 
стойност 717 044,63 
лева. Предвижда се 
полагане на трайна ас-

фалто-бетонова настилка 
с дебелина на асфалта 4 
см; отводняването ще бъде 
изпълнено с отводнителни 
решетки; уличното плато 
ще се ограничи с вибропре-
совани бетонови бордюри; 
ще бъдат поставени указа-
телни табели с имената на 
улиците. 

Започна подмяната на вътрешната 
водопроводна мрежа на 4 улици в Старцево

Адрес: 4980, гр. Златоград, обл. Смолян, 
ул. “Стефан Стамболов” № 1

Телефон: 00359 3071 25 51, факс: 00359 
3071 40 23

ObA-zlatograd@zlatograd.bg, www.zlatograd.bg
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С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Уважаеми жители на 

Община Златоград,
На 19.07.2019 г. е про-

ведено заседание на Об-
щинската епизоотична 
комисия на Община Зла-
тоград, по повод тежката 
епизоотична обстанов-
ка в страната, свързана 
с разпространението 
на заболяването Афри-
канска чума по свинете 
(АЧС). 

АЧС е вирусно силно 
опасно и заразно забо-
ляване, с висока забо-
леваемост и смъртност 
по дивите и домашните 
свине. От това заболява-
не не могат да бъдат за-
сегнати хората, но е осо-
бено опасно за всички 
видове свине. Вирусът 
е силно устойчив в окол-
ната среда и в продукти 
от свинско месо, които 
не са термично обрабо-
тени.

С цел предпазване 
от разпространението 
на вируса е необходимо 
собствениците на до-
машни свине да спазват 
следните правила:

1. Домашните свине 
да се отглеждат по на-
чин, недопускащ контакт 
с диви свине.

2. Домашните свине 
не трябва да се хранят 
с отпадъци, включител-
но кухненски, съдържа-
щи остатъци от свинско 
месо или месни проду-
кти от свинско месо.

3. Термичната прера-
ботка на месото унищо-
жава вируса. Прясното 
месо, добито за лична 
консумация, трябва да 

се преработва термич-
но, заедно с костите, до 
пълното му приготвяне.

4. Сланината трябва 
да премине термична об-
работка (варене или сто-
пяване на мазнините до 
получаване на пръжки и 
свинска мас).

5. Замразеното свин-
ско месо е потенциален 
източник на разпростра-
нение на вируса, поради 
което не трябва да на-
пуска дома на собстве-
ника. Месото може да се 
консумира в домашни 
условия, след термично 
обработка. Приготвени-
те ястия не трябва да на-
пускат дома.Опаковките, 
в които е било съхраня-
вано замразеното месо, 
също са потенциален из-
точник на инфекция, ако 
бъдат изхвърляни като 
битов отпадък.

Ако стопаните на 
животните забележат 
симптоми, като загуба 
на апетит, ускорено и 
затруднено дишане, се-
креция от носа и очите, 
некоординирани движе-
ния, кървава диария, ви-
дими подкожни кръво-
изливи по крайниците, 
ушите, НЕЗАБАВНО ДА 
УВЕДОМЯТ ВЕТЕРИНА-
РЕН ЛЕКАР. 

При установяване 
или получаване на сиг-
нали за умрели диви или 
домашни свине, свое-
временно да се уведо-
ми официалния ветери-
нарен лекар за Община 
Златоград – д-р Розалин 
Хаджиев и Областна ди-
рекция по безопасност 
на храните –Смолян.

Приключи изпълне-
нието на обект „Канализа-
ция по ул.„Виктор Юго” в 
гр. Златоград. Монтирани 
бяха нови полиетилено-
ви тръби, с диаметър 315 
мм, с дължина близо 300м.  
Финансирането на проекта 
бе осигурено с Постановле-
ние на Министерски съвет от 

2018г., на стойност 93 000 лв. 
„НАР” ООД, гр. Момчилград 
изпълниха строително-мон-
тажните дейности. Автор на 
проекта е СД „МАРК 91- Мар-
кови сие”, гр. Пловдив, а стро-
ителният надзор на обекта бе 
осъществяван от „ЕКОИНЖЕ-
НЕРИНГ” ЕООД, гр. Кърджали. 

Изгради се нова 
канализация по 

ул. „Виктор Юго” 
в гр. Златоград

На 14 май 2019 г. бе из-
пращането на 60-я випуск 
на СУ „Антим I” град Злато-
град. В двора на училището 
се събраха ученици, роди-
тели, близки и приятели на 
завършващите дванадесе-
токласници. С много емо-
ции и вълнения младите 
хора се разделиха с учили-
щето и учителите си. 

Гости на тържество-
то бяха Кметът на Общи-
на Златоград-Мирослав 
Янчев, зам.-кметът - Ел-
мира Угорлиева-Пехлива-
нова, Председателят на 
Общински съвет Златоград 
– Емилия Кръстева, пред-
ставители на общинска ад-
министрация, учебни заве-
дения и местни медии. 

Директорът на учили-
щето –Жечка Хаджийска 
изказа благодарност към 
местната власт и родите-
лите за ползотворното съ-
трудничество и подкрепа-

та, която са оказвали през 
годините на училището. 
Отправи пожелания за ус-
пешна реализация на аби-
туриентите и изрази убеде-
ност, че в СУ „Антим I” са 
получили добър старт за 
бъдещето си. 

С поздрави към абиту-

риентите се обърна и кме-
тът на Община Златоград-
Мирослав Янчев, който 
пожела да не забравят род-
ния си край, реализирайки 
своите желания, да вървят 
напред и да доказват, че 
младите хора от Златоград 
могат!

Благодарност към учи-
телите, родителите и съу-
чениците отправиха и зре-
лостниците. 

Средно училище „Антим I” 
изпрати 60 зрелостници

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съгражда-
ни,

Уведомяваме ви, че 
в Дирекция „Социално 
подпомагане” гр. Зла-
тоград вече се подават 
документи за включва-
не в механизма „Лична 
помощ”, който могат да 
ползват лица и деца с 
право на чужда помощ и 
определени 90 и над 90 
процента трайна нама-
лена работоспособност 
или вид и степен на ув-
реждане. Документите, 
които трябва да пода-
дете са заявление-де-
кларация по образец и 
формуляр за самооцен-

ка. Първите асистенти 
ще бъдат назначени от 
01.09.2019 г., което зна-
чи, че всеки, който желае 
да получава асистентска 
помощ, трябва да подаде 
заявление за изготвяне 
на индивидуална оценка 
сега! Законът за личната 
помощ не допуска едно-
временното получаване 
на подкрепа от няколко 
източника за задоволя-
ване на същите потреб-
ности!

Повече информация 
може да получите в Ди-
рекция „Социално под-
помагане” гр. Златоград, 
ул. „Стефан Стамболов” 
№1, етаж 3.

На 1 юни – Междуна-
родния ден на детето, уче-
ниците и децата, посеща-
ващи Центъра за подкрепа 
за личностно развитие гр. 
Златоград, изявиха талан-
тите и уменията си в кон-
церта „Винаги приятели”, с 
което се приключи и обучи-
телния процес и се постави 
началото на лятната рабо-
та.

В първа смяна на Зеле-
ното училище през месец 
юни взеха участие 45 деца 
от 6 до 10 години. Програ-
мата бе разнообразна. Ос-

вен клубните занимания 
по журналистика, танци и 
театър, интерес предиз-
викваха и дните, прекара-
ни на Стадион „Златоград”, 
в Етнографски ареален 
комплекс и музеите в гра-
да. Децата се включиха и в 
пленера по изобразително 
изкуство, посветен на Све-
товния ден по опазване на 
околната среда, както и в 
Деня на билките – Еньов-
ден, който се проведе на 
вр. Свети Атанас. Денят на 
книгите се проведе в библи-
отеката при ОНЧ „Просвета 

Забавно лято в 
Златоград

УВАЖАЕМИ ЖИТЕ-
ЛИ НА ГРАД ЗЛАТОГРАД, 
 
В отговор на питане на 
общински съветник, от-
носно организацията и 
управлението на Гробищ-
ния парк в гр. Златоград, 
ви уведомявам, че в Об-
щинска администрация 
Златоград има сключени 
договори с двама работ-
ници, със задължения за 
изкопаване на гробове и 
с двама за окосяване на 

трева, като последният е 
назначен на 01.07.2019г. 
На 26.03.2019г., в съ-
ответствие с органи-
зираното традиционно 
пролетно почистване на 
Община Златоград, при-
зовавахме жителите на 
гр. Златоград, чрез офи-
циалната ни интернет 
страница и регионална 
кабелна телевизия, да 
почистят гробните мес-
та, в гробищния парк на 

Кметът янчев отговаря на 
питане на общинсКи съветниК
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 Г-н Янчев, започна санирането на 
многофамилни жилищни сгради, за 
колко обекта става въпрос и кога тряб-
ва да приключи строителството? 

Вчера стартирахме санирането на три 
блока и на три договора от четирите, по-
дписани с ОП „Региони в растеж“. Сгра-
дите, които ще санираме тази година с 
европейско финансиране, са 32. От тях 8 
са жилищни блокове и 24 къщи. Поетап-
но ще санираме всички останали сгради. 
Тече в момента обществена поръчка за 
избор на изпълнител на голямата част. 
Надявам се до септември да сме ги запо-
чнали всички. С тези средства, които са 
одобрени вече, стават около 12,5 млн. лв. 
само за енергийна ефективност за 4 годи-
ни. Това са държавни, общински и частни 
многофамилни жилищни сгради. Тук не 
включвам училища, детски градини, дет-
ска ясла. Както се казва, последователно 
и устойчиво продължаваме да изпълня-
ваме програмата за енергийна ефектив-
ност, която е актуализирана и подчинява-
ме всички наши действия на нея. Ефектът 
е голям не само за по-чистия атмосферен 
въздух, не само за по-добър облик града 
ни, защото всички сгради са с три цвята 
- бял, кафяв и светло кафяв. Отделно се 
създава по-уютна среда за живот и рабо-
та. Отделно и икономия на консумативи и 
поддръжката им. 

Какво става с икономията, която се 
постига при възлагането на обществе-
ни поръчки - в бюджета ли остават па-
рите или се връщат в програмата? 

Сумата, която се спестява при дого-
варянето, се връща в програмата. Упра-
вляващият орган формира един ресурс, 
който отново обявява, докато се изчер-
пи. Златоград и Ботевград бяхме двете 
общини, ощетени от това, че нямахме 
право да кандидатстваме по първона-
чалната методика, защото имаме повече 
от 3 проекта. Извоювахме си да имаме 
възможност да кандидатстваме с нови 
проектни предложения, съответно да се 
оценят нови наши проекти. В момента, 
в който сме отчели част от изпълнените, 
ще имаме право да сключваме нови дого-
вори. Общината не може да има повече 
от два проекта в действие, те трябва да 
са отчетени, за да получим одобрение за 
следващ. 

А за колко още сгради имате готов-
ност да кандидатствате? 

За един блок и 6-7 къщи. Имаме до-

клади за енергийна ефективност за тях. 
Доколкото разбирам, ресурсът е около 8 
млн. лв. 

Със сегашните сгради, които сани-
рате, колко общо стават в Златоград? 

52 в рамките на четири години. 7 бло-
ка сме санирали по Националната про-
грама за енергийна ефективност, отделно 
13 сгради, от които 4 държавни (Районно 
управление на полицията, Гранично по-
лицейско управление, Пожарна, съд и 
прокуратура) плюс 9 многофамилни жи-
лища. За малък град бих казал, че промя-
ната е съществена. 

Мина общественото обсъждане на 
отчета на миналогодишния бюджет - 
какво показват данните за финансово-
то състояние на общината? 

Имаме финансово стабилна община, 
въпреки задълженията, които все още 
имаме и сме изплащали толкова много 
минали години. Приоритетът ни винаги 
е бил финансово стабилно управление, 
разумно разходване на публичния ре-
сурс. На фона на тези задължения, които 
имахме през годините, беше предизвика-
телство за мен и екипа ми да участваме в 
оперативни програми. Знаете, че по има 
ангажименти за дофинансиране. В също-
то време бяхме години със запор на смет-
ката. Мога да твърдя, че към този момент 
има една предвидимост, спокойствие при 
управлението на общината. Тук естестве-
но подчертавам ролята на Общинския съ-
вет (ОбС), с който работим в много добро 
партньорство и много сериозен контрол! 
Продължава отчитането на всички разхо-
ди по материали и външни услуги пред 
ОбС. Аз всеки месец се отчитам, както и 
болницата, и детските градини. Знае се 
на коя фирма колко лева плащаме и за 
какво харчим пари. Всеки може да прове-
ри това реален разход ли е, или не. 

Доколкото виждам справките, от-
читате разходите до стотинка? 

Отчитаме абсолютно всеки разход 
през месеца и го правим с чиста съвест. 
Когато е прозрачно и открито управление-
то, по-лесно се работи, по-лесно се взи-
мат решения. Затова казвам, че ролята 
на ОбС е много важна, за да имаме фи-
нансово стабилна община. 

Каква община като инфраструкту-
ра сварихте преди близо 12 г. и каква е 
тя в момента? 

Когато става въпрос за община, хора-
та не ги интересува дали тя е задлъжня-
ла, или не. Те искат асфалтирана улица, 
оформени тротоари, саниран блок. Още 
преди 12 години ние направихме кон-
цепция за това как искаме да изглежда 
града ни, къде да се обособят паркинги, 
места за отдих и спорт, приоритетите за 
всяко населено място. Допитахме се до 
хората и ги разбрахме, след което напра-
вихме програма за управление. Актуали-
зирахме Общинския план за развитие. 
И когато подчиняваме действията си на 
тези стратегически документи плюс Об-
щия устройствен план и Интегрирания 
план за общината, повярвайте, не можем 
да избягаме от приоритетите на хората. 
Това, което правим, не е само мой при-
оритет или на ОбС, а на общественост-
та. Всички тези документи са създадени 
с допитвания, с много обсъждания, с хо-
дене по квартали и населени места. И в 
резултат градът и селата имат по-добър 
облик отпреди. Като че ли не е било поли-
тика само на общините, а и на държавата 
ни преди 2007-ма година - работило се е 
на парче, без ясна визия. Искам да кажа 
и нещо много важно. Независимо кой ще 
поеме управлението на нашата община, 
ако подчини действията си на тези стра-
тегически документи, ще получи добър 
резултат. Накратко, ние сме направили 
една добра основа за работа в бъдеще. 
Не е оставена общината пред въпроса: 
„Ами сега накъде?“, независимо кой пое-
ме управлението ѝ. 

Кои обекти ще успеете да завърши-
те до края на мандата все пак?

 Работим по много важен пътен учас-
тък Аламовци - Златоград, който включва 
голяма улица в общинския център – вто-
ра главна. С реализацията ѝ ще отпушим 
много критични кръстовища в града. Реха-
билитираме пътя Печинско – Страшимир 
- Боево и се надявам до края на годината 
да приключим. До края на годината очак-
ваме и тези 32 сгради да бъдат санирани. 
Имаме 17 улици, за които в момента тече 
процедура, по три от тях имаме изпъл-
нители. Смятам, че около 13 улици ще 
започнат да се ремонтират през август. 
За другите 4 улици имаме осигурено фи-
нансиране, но там ще се забави изборът 
на изпълнител. Площадът на село Долен 
до края на септември ще бъде завършен. 
Довършваме водопроводната мрежа на 
Старцево, подготвяме няколко улици за 
ремонт там. 

Това предизборни ремонти ли са? 
Не, те не са плод на емоция или с 

цел да вземем гласовете на хората. Това 
са планирани много дълго време обекти 
и за тях е свършена много администра-
тивна работа, която е невидима. Става 
въпрос за проектиране, кандидатстване, 
одобряване, провеждане на обществени 
поръчки. Голяма част от обектите тази 
година са с европейско финансиране. Но 
усещам в разговорите, защото доста чес-
то обикалям по квартали, как се интер-
претира понякога: „Добре, че идват избо-
ри, за да се случат нещата“. Това на мен 
лично ми е обидно, защото никога не съм 
си подчинявал действията на краткосроч-
ни цели, за едни избори, а на устойчиви 
идеи и проекти, които изискват много го-
дини подготовка. По стечение на обстоя-
телствата сега се случват някои обекти.

 
Това значи ли, че миналата и по-

миналата година не сте работили по 
инфраструктурата?

 Категорично не. Имало ли е възмож-
ност за кандидатстване, ние не пропуска-

ме. Когато правихме първата копка пред 
хората казах, че община Златоград се е 
възползвала от фонд „Козлодуй“, от На-
ционалната програма за енергийна ефек-
тивност, Програма за хуманитарна помощ 
от посолството на САЩ, от Програмата за 
управление на проекти с местно разви-
тие към посолството на Япония, Нацио-
нален доверителен екофонд, общински и 
държавен бюджет, ОПРР. Виждате колко 
много програми са използвани, за да се 
постигнат тези резултати. Даже имам уни-
кален пример на съчетание на програми. 
Става въпрос за детска градина „Снежан-
ка“. За нея имаме няколко източника на 
финансиране - държавен бюджет, общин-
ски бюджет, японското посолство, амери-
канското посолство, Национален довери-
телен екофонд. И те не се припокриват, 
всеки източник финансира конкретна 
дейност - покрив, изолация, дограма, ото-
плителна система, вътрешен ремонт. И за 
други обекти мога да посоча примери за 
подобно съчетание. Пропуснах да кажа 
за моята гордост - Местна инициативна 
група (МИГ) „Златоград - Кирково“. Това 
ми е била съществена цел – не само об-
щината да е възложител и потребител на 
еврофондове, а да създам възможност 
на частния бизнес, на малките предпри-
емачи с идеи да ги реализират, да разши-
рят производството. Има мярка за почти 
2 млн. лв. по програма „Конкурентоспо-
собност“. Нашата стратегия е многофон-
дова. Може да се финансират проекти не 
само по „Конкурентоспособност“, а също 
по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и 
Програмата за развитие на селските ра-
йони. Трите програми са съчетани в един 
микс за местната инициативна група. За 
мен удовлетворението е, че малкият биз-
нес може да се възползва от еврофондо-
вете. 

А МИГ „Златоград - Кирково“ с ка-
къв ресурс разполага? 

С 6,4 млн. лв. - ресурс, който ще дой-
де и в общините, и в бизнеса пряко. В 
Златоград ще разширим градския парк с 
още около 5 декара. 

От множеството ежегодни културни 
събития кое се радва на най-голям ин-
терес? 

В Златоград се организират доста съ-
бития, но като че ли Дельовите празници 
се открояват с най-голям интерес. Над 
15 години посрещаме гости като се връ-
щаме 100 години назад с инициативата 
„Един пазарен ден отпреди 100 години“. 
Празникът на чевермето също дава до-
бавена стойност за туризма и рекламата 
на Златоград. Имаме много други поводи, 
които вие следите. Планираме и един ин-
тересен спортен празник, който за първи 
път ще се случи в Златоград. На 28 сеп-
тември ще се състои ултрамаратон в три 
маршрута - 23, 53 и 85 километра. Злато-
град ще бъде домакин на К2Ultra за про-
фесионалисти и аматьори, желаещи да 
се докоснат до нашата природа. Казвам 
„празник“, защото не само ще има бягане 
и награждаване, а и съпътстващи съби-
тия като „Пататник-парти“ и много други 
изненади за зрители и спортисти. Смя-
там, че това мероприятие има голям по-
тенциал за в бъдеще и ще стане не само 
традиционно, а и международно, убеден 
съм. Ние сме партньор на една неправи-
телствена организация, която го органи-
зира. Замисълът на събитието е много 
хубав и ще го развием. 

Източник: plamak.bg

Мирослав Янчев: „Постигнах важна цел-не само 
общината да ползва еврофондове, а и частният бизнес”
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1908” и също беше с много 
интересни и любопитни за-

нимания за децата. Члено-
вете на журналистическия 

клуб подготвиха и заснеха 
съвместната продукция на 

ЦПЛР и телевизия САТ-ТМ 
- лятното детско телевизи-
онно предаване „МИКС”.

Във втора смяна на Зе-
леното училище се вклю-
чиха 18 деца. Неговата 
програма бе със занимате-
лен характер и включваше 
много интересни игри сред 
природата, край басейна, в 
парка и на стадиона.

Двадесет младежи от 
лидерския клуб „ИНТЕ-
РАКТ”, заедно с предста-
вители от ПМГ гр. Смолян, 
участваха в обучителен 
тренинг за лидерски уме-
ния. През месец август 10 
момчета и момичета от 16 
до 18 г. от клуба и ЦПЛР 
ще вземат участие в де-
сетдневно обучение в гр. 
Чепеларе по проект „По-
дай ръка-бъди приятел”, по 
проект на НПО „Арг Хаус 
Неда”, с което центърът 
партнира за втора година.

Забавно лято в Златоград

На 15 май, на Стадион 
„Златоград”, се проведо-
ха Районните състезания 
с Младежките противопо-
жарни отряди „Млад огне-
борец”. Мероприятието е 
част от превантивната дей-
ност сред подрастващите, 
която Районната служба 
„Пожарна безопасност и 
защита на населението” 
осъществява на терито-
рията на Община Злато-
град и Община Неделино.

В състезанието взеха 
участие ученици от учили-
щата в двете общини: СУ 
„Антим І” гр. Златоград, ОУ 
„Васил Левски” гр. Злато-
град, СУ „Св.Княз Борис І” 
с. Старцево и СУ „Св. Св. 
Кирил и Методий“ гр. Неде-
лино. 

След динамично и на-
прегнато състезание, на 
първо място се класираха 
учениците от СУ „Антим 
І” гр. Златоград, с резул-
тат от 1069 точки. Второто 

място взе отборът на СУ 
„Св. Св. Кирил и Методий“ 
гр. Неделино, с резултат 
от 1023 точки. На трето 
място се класира отборът 
на ОУ „Васил Левски” гр. 
Златоград, с резултат от 
1010 точки. На четвърто 
място се класира отборът 
на СУ „Св.Княз Борис І” с. 
Старцево, с резултат 983 
точки. 

Заместник-кметът на 
Община Златоград Елми-
ра Угорлиева-Пехливано-
ва поздрави младите ог-
неборци, като им пожела  
много успехи и със същия 
ентусиазъм да се включ-
ват в бъдещи добровол-
чески инициативи. Заедно 
със Секретаря на Община 
Златоград инж. Елка Чау-
шева връчиха наградите 
на участниците, осигурени 
от Община Златоград-МК-
БППМН и Община Неде-
лино.

„Млад огнеборец” се 
проведе в Златоград

гр. Златоград, на почина-
лите свои близки. Много 
малко бяха хората, които 
се отзоваха на този апел. 
Финансовият анализ 
за дейността „Обред-
ни домове и зали”, през 
последните години, за-
пазва постоянната си 
тенденция за дофинан-
сирането й със средства 
от общинския бюджет, 
в размер на близо 50%. 
Заявявам, че благоус-
трояването и поддържа-
нето на гробищния терен 
в гр. Златоград е изклю-
чително важна дейност, 

за която местната власт 
осигурява човешки и фи-
нансов ресурс, незави-
симо че тази дейност е 
неатрактивна и няма же-
лаещи да работят точно 
на това работно място. 
Важно е да отбележим, 
че личният принос и съ-
причастност за поддър-
жането на добрия вид 
на Гробищния парк, са 
морален дълг и отговор-
ност на всеки жител на 
гр. Златоград.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ  
Кмет на Община Злато-
град

Кметът янчев отговаря на 
питане на общинсКи съветниК

Златоград бе арена на футболни 
срещи в продължение на пет дни, в 
които млади таланти от цяла Бълга-
рия и чужбина показаха нестихващ 
ентусиазъм, умения с топката и съз-
дадоха много настроение и емоции 
у всички зрители и любители на фут-
болната игра. Над двадесет отбора в 
три различни възрасти взеха участие 
в състезанието, което се превръща в 
едно от най-големите спортни съби-
тия в района на Родопите. 

В Турнира взеха участие деца, ро-
дени през 2007, 2008 и 2009 година, 
в следните отбори: „Арес” гр. София, 
„Арда 999” гр. Кърджали, ФК „Юнай-
тед” гр. Пловдив, ФК „Победа” гр. Со-
фия, ФК „Арена Запад” гр. Казанлък, 
ФК „Сините камъни” гр. Сливен, ФК 
„Локомотив” гр. Дряново, ФК „Метал 
2002” гр. Перник, ФК „Белица”, ФК 
„ДАФ 2018” гр. София, ФК „Бароко” 
гр. София, ФК „Мадан” гр. Мадан, ФК 
„Родопи” гр. Момчилград, ФК „Кър-
джали” гр. Кърджали, ФК „Цървена 
звезда” Сърбия и домакините от ФК 
„Златоград”.

Състезанието бе организирано 
от Община Златоград и спортната 
общественост на града, под патрона-
жа на г-н Мирослав Янчев – Кмет на 
Община Златоград. Мероприятието 
е част от програмата за постигане на 
целите на местната власт за разви-
тие на футбола и масовия спорт като 
цяло, изграждането на дисциплина и 
работа в екип, както и от превантив-
ната дейност на МКБППМН за 2019 
година.

След петдневни битки на терена 
на стадиона в Златоград, децата се 
раздадоха докрай и се представиха 
повече от достойно. След изиграва-
нето и на последните срещи, класи-
рането в отделните възрасти бе след-
ното:

При децата родени 2007 година:

1.  ФК „Сините камъни” – гр. Сли-
вен 

2.  ФК „Арена Запад”– гр. Казан-
лък 

3.  ФК „Победа” – гр. София

При децата родени 2008 година:
1.  ФК „Цървена звезда” Сърбия 
2.  „Арес” – гр. София 
3.  ФК „Барокко” – гр. София 

При децата родени 2009 година:
1.  ФК „Метал 2002” – гр. Перник
2.  ФК „Победа” – гр. София
3.  ФК „Локомотив” – гр. Дряново

Награждаването на победители-

те и техните подгласници се състоя 
на 23.06.2019г. /неделя/, на Стадион 
„Златоград”, където те получиха от 
Кмета на Община Златоград – Ми-
рослав Янчев, купи, медали и други 
предметни награди. Бяха отличени и 
най-добрите индивидуални състеза-
тели по постове. Всички участници, 
треньори, съдии и гости на турнира 
останаха удовлетворени от престоя 
си в Златния град. 

„Шампион на шампионите 2019”
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