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В Община Златоград започна ДЕЛЮВИ
ПРАЗНИЦИ 2019
новата учебна година
На 16.09.2019 г. започна новата учебна година
в пет училища в Община
Златоград. Под тържествените удари на училищния
звънец, с много вълнение,
песни и стихотворения,
56 първокласника прекрачиха прага на училището
за първи път. Всеки от тях
получи книжка с лично послание от Кмета на Община
Златоград Мирослав Янчев
и пожелания за ученолюбивост, здраве и радост.
Тържествата се проведоха
в дворовете на учебните
заведения, учениците и децата поздравиха родители,
учители и гости.
Кметът Янчев откри
учебната година в СУ „Свети княз Борис I” с. Старцево. В приветствието си към
присъстващите на празника
отправи и пожелания към
учениците за здраве и по- питаниците им и към родистоянство, към учителите за телите за сила и търпение!
Първият учебен ден е
вдъхновение и удовлетворазличен
от всички други
рение от победите на възпразници, защото незави-

Ултрамаратон К3 се
проведе в Златоград

Тази година станахме свидетели на уникално спортно събитие, което
се проведе за първи път в
Златоград. На 28 септември 2019 г. бе даден старт
на ултрамаратона К3Ultra, в
който премериха сили едни
от най-известните бегачи на

ултрадълги дистанции. Това
изпитание на силите, духа и
човешката воля се проведе
по трасета с дължини 23, 53
и 85 км в девствената природа на нашия край.
В маршрутите на мараНА СТРАНИЦА 3

симо дали си още в учили- ват в сърцето. На този ден
ще, или отдавна си затво- се отваря нова страница
рил вратите му зад себе в живота на всеки ученик,
си, трепетът, смисълът и
НА СТРАНИЦА 3
важността му винаги оста-

Стартира
рехабилитацията на
улици в град Златоград
и село Старцево
На 11.09.2019 г. Кметът
на Община Златоград Мирослав Янчев и Кметът на
село Старцево Румен Биндев дадоха старт на строителните дейности по проект
„Реконструкция и рехабилитация на улици, съоръженията и принадлежностите
към тях в гр. Златоград и с.
Старцево, Община Златоград“, изпълняван от Община Златоград, с финансовата подкрепа на „Програма
за развитие на селските
райони”, чиято обща стойност е 1 924 348.67 лева
без ДДС. Основните дейности, включени в проекта,

са полагане на трайна асфалто-бетонова настилка
на четирите илици в село
Старцево – ул. „Васил Левски”, ул. „Дельо Войвода”,
ул. „Европа” и ул. „Пеньо
Пенев”, отводняването ще
бъде с отводнителни решетки, уличното плато ще
се ограничи с вибропресовани бетонови бордюри, ще
се поставят и указателни
табели с имената на улицата, пейки, кошчета за смет.
Общата стойност на
СМР на четирите улици
в Старцево е 717 044.63
НА СТРАНИЦА 2

НА СТРАНИЦА 2

Въвежда се енергийна
ефективност и в
частни многофамилни
жилищни сгради

Въвежда се енергийна ефективност и в частни
многофамилни
жилищни
сгради
Екипът, благодарение
на който бяха спечелени поредните проекти за
енергийна ефективност на
многофамилни
жилищни
сгради в Златоград – къщи
и блокове, проведе срещи със собствениците на
петнадесетте къщи, с което бе даден и стартът на
строителните дейности по
обектите - МЖС „Станко и
Даниел Пееви”, МЖС „Орфей”, МЖС „Дарина”, МЖС
„Аристе”, МЖС „Саралий-

ски”, МЖС „Пехливанови”,
МЖС „Хаджиеви”, МЖС
„Къща Виктория”, МЖС „Велико Търново”, МЖС „Раз
цвет”, МЖС „Фамилна къща
Чаушева”, МЖС „Синчец”,
МЖС „Братя Хъмчеви”,
МЖС „Гогаджови” и МЖС
„Касабови”. Собствениците
бяха запознати с фирмите
изпълнители, с ръководителите на проектите и с лицата, които ще осъществяват
инвеститорски контрол при
изпълнението на строително-монтажните работи.
Обсъдиха се и основните
дейности, които са предвиНА СТРАНИЦА 5
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За поредна година жители и гости на Община Златоград се събраха на тържествата,
посветени на легендарния златоградски герой Делю войвода. Калдъръмените улички
на Стария град се оживиха и изпълниха с
много веселие, създадено от пъстротата на
родопската носия и хубавата народна песен.
Хора от близо и далеч се срещнаха на мегдана в Стария град и бързаха да опитат златоградското въртяно кафе.
Тази година Делювите празници започнаха още на 14 септември с отĸpивaнe нa излoжбa oт плeнep зa изoбpaзитeлнo изĸycтвo
„Злaтoгpaд – 2019“. В следващите ден програмата продължи с баскетболен турнир „За
купата на Делю Войвода” в спортната зала
при ОУ „Васил Левски” град Златоград.
Фолклорната вечер на 21.09.2019 г. в Етнографския ареален комплекс беше в ресторант на открито ХоРеМаг „Родопи”, където
жители и гости на града се насладиха на много легендарни родопски ястия, приготвени по
стари кулинарни традиции. Звук на гайди и
родопски песни изпълни празничната вечер.
Местни самодейци показаха високи професионални умения с изпълненията си.
В автентичната обстановка на възрожденския квартал, в последния ден от Делювите празници, бе представена и възстановката „Един пазарен ден отпреди 100 години”.
Хората имаха възможност да се докоснат до
бита на златоградчани от миналия век, обикаляйки из дюкянчетата и работилниците на
някогашния Златоград.
Празничната вечер в Стария град завърши с концерт на Росица Пейчева.

Стартира рехабилитацията на
улици в град Златоград
и село Старцево

ОТ СТРАНИЦА 1

лева, а срокът за изпълнение на дейностите на тези
улици е 3 месеца.
Изпълнител на строително-монтажните дейности е „Строител” ЕООД с
управител Христо Петков.
Строителен
надзор
на
обектите ще се упражнява
от „Пловдивинвест” АД гр.
Пловдив, а авторският надзор ще се осъществява от
„Инфра Про Консулт” ООД
гр. София.
По-късно, същия ден,
Кметът Янчев даде старт и
на четири улици в гр. Златоград – ул. „Рожен”, ул.
„Първи май”, ул. „Албена”
и ул. „Миньорска”, които са
част от същия проект, който общината ще реализира. Обща стойност на СМР
на тези улици възлиза на

570 312.87 лева, а срокът
за изпълнение на дейностите е 7 месеца.
Изпълнител на строително-монтажните дейности е „Нар” ООД. Строителен
надзор на обектите ще се
упражнява от „Пловдивинвест” АД гр. Пловдив, а
авторският надзор ще се
осъществява от „Екоинженеринг” ЕООД гр. Кърджали.
В проекта за тези улици се предвижда разваляне
на съществуваща асфал-

тобетонова настилка, фрезоване на съществуваща
асфалтобетонова настилка, доставка и полагане
на асфалтова смес и битум, полагане на бетонови
бордюри, изграждане на
дъждоприемни шахти, полагане на тротоари с бетонови плочи, указателни табели с имената на улицата,
пейки, кошчета за смет.
На събитията присъстваха и Председателят на
Общински съвет Златоград
- Емилия Кръстева, за-

местник-кметът на Община
Златоград - Елмира Угорлиева-Пехливанова, Секретарят на Община Златоград
- инж. Елка Чаушева, представители на Общинска
администрация Златоград,
общински съветници, представители на фирмите, които ще изпълняват строителството и фирмите, които ще
осъществяват строителен и
авторски надзор на обектите, както и много жители от
общината.
Мирослав Янчев благодари на всички, които са
помогнали за осъществяването на този, важен за
Община Златоград, проект
и апелира гражданите да
осъществяват граждански
контрол при изпълнението
на строително-монтажните
дейности.

Кметът на Община
Златоград даде старт на
благоустрояването на
Гробищен парк в село
Старцево

На 18.09.2019 г. Кметът на Община Златоград
Мирослав Янчев, заедно с
кмета на село Старцево Румен Биндев, дадоха старт
на строителните дейности
по благоустрояването на
Гробищния парк в селото. Финансирането е осигурено с Постановление
на Министерски съвет от
2018 г. Сключен е договор
за изпълнение със „Строител” ЕООД, с управител
Христо Петков, на стойност
271 778,81 лева с ДДС. Автор на проекта е „Мизов-84”
ЕООД, а строителен надзор
на обекта ще се упражнява
от „Екоинженеринг” ЕООД
гр. Кърджали.
Срокът за изпълнение
на строително-монтажните
работи е 100 календарни
дни.
В проекта е предвидено изграждане на подпорна
стена с дължина 144 метра.
За отводняване на терена
ще бъде изградена дренаж-

на система от хоризонтални
тръби и шахти и насипване
със 7 500 куб.м. пръст.
На събитието присъстваха и Председателят на
Общински съвет Златоград
- Емилия Кръстева, представители на Общинска
администрация Златоград,
общински съветници, представители на фирмата, която ще изпълнява строителството и фирмата, която ще
осъществява авторски надзор на обекта, както и много
жители от селото.
Кметът Янчев поздрави присъстващите, изрази задоволство от това, че
един наболял проблем за
селото, намира своето решение с изпълнението на
този проект и благодари за
активната гражданска позиция на жителите на село
Старцево. Всеки заинтересован може да се запознае
с проекта за благоустрояването на Гробищния парк в
сградата на кметството.
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В Община Златоград започна
новата учебна година

Ултрамаратон К3 се
проведе в Златоград
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учител и родител. Всеки
поема по път, изпълнен с
много предизвикателства –
на просвещение, на знания
и на мъдрост. Училището е
институцията на бъдещето,
гарантираща днес образование, възпитание и разви-

тие в реалността. Училището е мястото на амбиции за
реализация, на мечти, тук
са приятелствата и силните
емоции на детството и юношеството.
Образователните
институции в Община Златоград, в сътрудничест-

во с местната власт, ще
продължат да работят за
децата и ще правят найдоброто, за да може те да
усвояват нови знания, да са
спокойни, да са уверени и
да продължават да получат
качествено и професионално обучение. И тази година
местната власт ще осигури

транспорт на 97 деца от с.
Старцево, с. Долен, с. Ерма
река и с. Аламовци, което
ще спомогне за нормалното
протичане на учебния процес в Община Златоград.
Успешна и ползотворна
2019/2020 учебна година на
всички ученици и учители!

Община Златоград закупи специализирани
автомобили за гасене на горски пожари

Община Златоград закупи две
специализирани превозни средства,
необходими при гасене на горски
пожари в трудно достъпни трансгранични местности в рамките на проект
„Защита на биоразнообразието в НАТУРА 2000 и други защитени територии от природни бедствия чрез сертифицирана мрежа за трансгранично
образование, обучение и подкрепа
на доброволци за гражданска защита въз основа на иновативни и нови
технологии” с акроним eOUTLAND,
финансиран по програма за Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A
Гърция – България 2014-2020г.
Едното превозно средство е специализиран автомобил лек тип (пикап) - Toyota Hilux за гасене на горски
пожари. Автомобилът е оборудван с
мобилна система с високо налягане
за пожарогасене с вода и пенообразувател, състояща се от автономен
двигател с вътрешно горене, помпа,
резервоар за вода и пенообразувател, тръбопроводи, шланг за високо
налягане, навит на макара. Мобилната система е защитена със закрита

покривна конструкция тип „Хардтоп“.
Второто превозно средство
е многоцелева машина за висока проходимост, специално
конструирана за експлоатация
в труднодостъпни райони-ATV.
Многоцелевата машина разполага с ремарке, вериги за сняг и
лебедка, с възможност за теглене на мин. 1550 кг товар.
Специализираният автомобил и многоцелевата машина
ATV са особено необходими за
справяне с горски пожари, възникващи в труднодостъпни планински места. Те имат нисък разход на гориво. Водната помпа
на специализирания автомобил
е много ефективен и консумира
по-малко вода. За труднодостъпния терен тези превозни средства са много по-ефективни от
обикновена пожарна машина,
която е много тежка и не може
да достигне високо проходим
планински терен.

тона се редуваха възхитителни гледки от Родопите,
участъци с концентрация на
адреналин, които включват
изкачване до връх Голям
Тулпан,
скално-култовия
комплекс Божи мост, Лебедовите езера, крепостта
Устра, светилището Белото
Каменье и много други природни забележителности.
В него сили премериха
над 250 участника, сред
които бе и Мирослав Янчев
– три мандата Кмет на Община Златоград. Той завърши състезанието седми в
23-километровия маршрут,
в който мериха сили 140
човека.
На уникалното състезание дойдоха състезатели, доброволци и гости от
страната и чужбина. Организаторите и Община Златоград имат амбиция маратонът да се превърне в
ежегодно спортно събитие,
което ще вкара Златоград в
списъка на малкото български градове, които са домакини на атлетическа проява
от подобен ранг.
По трасето имаше 12
пункта, на които състезателите можеха да се подкрепят, преди да продължат.

Осигурена беше родопска
храна, вкусна и енергийна –
айран, колбаси, кашкавали,
сирена, ядки, плодове.
Стартът на трите дистанции – 23, 53 и 85 километра, бе даден от центъра
на Златоград. Последните
пет километра бяха обединени за всички дистанции,
за да има масов финиш.
Първи при мъжете на
най-дългата дистанция 85к
завърши Иван Гочев, а от
жените първа бе Боряна
Николчева. Димитър Карамихов финишира първи
на 53к, а то жените първа
завърши Десислава Цветанова. На 23к първенци бяха
Ясен Алексиев и Нели Анастасова.
Детски
ултрамаратон
до параклиса „Св. Атанасий” и обратно бе съпътстващо събитие. В него взеха участие ученици от пети
до осми клас. При момичетата на първо място финишира Анита Райчева, втора
бе Ива Смайладска, а трета
– Елена Балушева.
Пръв от момчетата завърши Дейвид Колев, следван от Симеон Костадинов
и Николай Йорданов.
K3 Ultra не е само състезание! K3 Ultra e преживяване!

„Атон в рисунки
и фотографии“ се
представи в Златоград

„Атон в рисунки и фотографии“ се представи в
Златоград
В рамките на K3 Ultra
на 27.09.2019 г. в Сивриева къща в Златоград бе
открита изложбата „Атон
в рисунки и фотографии“
на Андрей Янев и Мирослав Дачев. Събитието бе
организирано от K3 Ultra и
Община Златоград и продължи до неделя, 29. 09.
2019 г. То е част от мащабния проект „Светите земи
и българската култура”,
който Центърът за семиотични и културни изследвания реализира от 2012 г.
и към който е и поредицата от издания на Центъра
„Библиотека
Атониада”.
„Атон в рисунки и фотографии” е надслов на серия от
изложби, организирани и
представени от Центъра за

културни и семиотични изследвания. Началото е през
септември 2012 г. в Бургас,
а последната изложба е
през юли 2018 г. в Троянската света обител, като
всяка следваща изложба
включва нови, непоказвани
до момента фотографии и
рисунки. Фотографиите и
рисунките са плод на над 40
експедиции на авторите до
Света Гора – Атон в периода 2004 – 2019 г., на престоя им във всички светогорски манастири и на голяма
част от скитовете и келиите
в монашеската република.
Затова изложбата не просто показва, а изразява вътрешното усещане за Атон,
което сетивата на авторите са уловили и изградили
за това половингодишно
пребиваване,
съчетало
НА СТРАНИЦА 4
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Кметът на Община Златоград
даде старт на ремонта на
пътища в общината

На 09.09.2019 г. Кметът на Община Златоград
Мирослав Янчев, със символична „първа копка”,
постави началото на изпълнението на строително-ремонтните
дейности
по проект „Рехабилитация
и реконструкция на общински път SМL 2109 /III 867/
Златоград – Аламовци и
общински път SМL 2100 /
III 867, Мадан – Цацаровци/ - Страшимир – махала
Боево и на съоръженията
и принадлежностите към
тях”, в с. Страшимир и с.
Аламовци. Общата стойност на проекта е 5 286
964.84 лева без ДДС.
На общински път Страшимир
изпълнител
на
строително-монтажните
дейности е „Одесосстрой”
ООД с управител инж.
Ангел Ушев. Строителен

надзор на обекта ще се
упражнява от „Екоинженеринг” ЕООД гр. Кърджали,
а авторският надзор ще се
осъществява от „Тобо-проджект” ЕООД.
На общински път Златоград-Аламовци фирмата
изпълнител за СМР дейностите също е „Одесосстрой” ООД. Строителен
надзор на обекта ще се
изпълнява от Обединение
„Проект Златоград 2018”,
а авторски надзор ще осъществяват проектантите –
„Тобо-проджект” ЕООД.
На събитията присъстваха още заместник-кметът на Община Златоград
Елмира Угорлиева-Пехливанова, секретарят на Община Златоград инж. Елка
Чаушева, представители
на Общинска администрация Златоград, представи-

тели на фирмата – изпълнител на обектите, както и
много местни жители.
В обръщението си към
присъстващите кметът Янчев сподели, че стартират
едни от най-важните обекти в Община Златоград,
защото с подобряването
на качеството на инфраструктурата в населените
места в общината се осигурява по-добър достъп
на жителите й до здравни,
образователни и социални
услуги. Благодари на всички, които са помогнали за
осъществяването на този,
важен за жителите, проект
и апелира гражданите да
осъществяват граждански
контрол при изпълнението
на строително-монтажните
дейности. Запозна всички с
основните дейности, предвидени в проекта за изпъл-

нение: укрепване на скални масиви, обрушване и
почистване на ската, фрезоване на пътната настилка в участъка в рамките на
града, студено рециклиране извън града, полагане
на основен пласт от трошен камък, неплътен асфалтобетон с дебелина 6
см и плътен асфалтобетон
с дебелина 4 см, полагане
на хоризонтална и вертикална пътна маркировка.
Предвидено е полагане на
вибропресовани бордюри,
ремонт на съществуващи
водостоци, рехабилитация
на мостово съоръжение,
почистване на земни канавки и полагане на тръби
за оптичен кабел, както и
монтиране на ограничителни системи за пътища
– мантинели.

„Атон в рисунки и фотографии“
се представи в Златоград

поклонничеството с творческия и
изследователския импулс. Зад силуетите на светите обители, застинали
на повърхността на част от рисунките, се крият не географски, а духовни
територии. Там протича ежедневието
на Света Гора, към чийто ритъм са
насочени други от рисунките и фотографиите като цяло. В този смисъл
изложбата разкрива жанрови ситуации от живота на монасите в Света
Гора – видимо в портретните и репортажните фотографии от литии,
литургии и поклонения, невидимо
зад притулените стени на келията
„Достойно ест”, скита „Свети Андрей”
или зад гордите осанки на манастирите „Пантократор” и „Зограф”.
Проектът „Атон в рисунки и фотографии” протича едновременно и
има духовна връзка с друг проект
на Центъра за културни и семиотични изследвания – „Библиотека Атониада“, който чрез съчетаване на
изследователски текстове и албуми
разкрива необятното иконографско
наследство на Света Гора – Атон.
Като цяло Центърът за културни и семиотични изследвания се опитва не
просто да запознае със Света Гора
ОТ СТРАНИЦА 3

в една от основните теми на своето
творчество, чрез която е разпознаваем както в България, така и в различни европейски столици и в САЩ. Учредител и член на УС на Центъра за
културни и семиотични изследвания.
Мирослав Дачев е професор по семиотика на изкуството в НАТФИЗ „Кр.
Сарафов”, учредител и председател
на Център за културни и семиотични
изследвания. Автор и ръководител на
множество проекти, свързани с Атон,
от 2004 г. насам, които представя в
авторски изложби фотография, презентации и публични лекции у нас и в
чужбина. Автор на шест тома от „Библиотека Атониада” (с благословията
на различни светогорски игумени),
посветени на св. Георги, св. Никола,
св. Йоан Кръстител, св. Мария Магда– Атон, а да подготви зрителя и читалина и св. апостоли Петър и Павел.
теля за духовно общуване с нейните
необятни и съкровени пространства.
Андрей Янев е художник, чието име
свързваме с множество изложби живопис в България и чужбина, с редица творчески национални и международни проекти, с престижни награди
в областта на изкуството. През последните 15 години е сред най-дейните участници в проектите, свързани
със Света Гора. Той превърна Атон

Кметът на Община
Златоград подписа
договори по два
проекта по Програма
Еразъм +

На 12.09.2019 г., в гр.
София, в Център за развитие на човешките ресурси,
Кметът Мирослав Янчев
подписа договори по проект „Обучение за разпознаване на злоупотребата
с възрастни (сексуална,
физическа) и оказване на
подкрепа”, мярка „Стратегически партньорства за
иновации в професионалното образование и обучение” по Програма „Еразъм
+” и проект „Еко-отговорен
гражданин чрез обучение,
основано на сериозна обучителна игра”, мярка „Стратегически партньорства за
иновации в обучението на
възрастни хора над 18 години”.
Община Златоград ще
бъде координатор на проект „Обучение за разпознаване на злоупотребата с
възрастни (сексуална, физическа) и оказване на подкрепа”, в партньорство с
„Национална асоциация на
работещите с хора с увреждания”, България; „Център
за психологическа подкрепа” гр. Сливен, България,
„Институт за социално
включване”, гр. Истанбул,
Турция и „Консултантски
център по ПОО – ФениксКМ”, Белгия. Общият размер на безвъзмездната
финансова помощ за Община Златоград по проекта е приблизително 50 000
евро. Основните дейности
в проектното предложение
са фокусирани върху подкрепа на социалните работници и полагащите грижи
за: разпознаване малтретирането на възрастни хора в
тяхната общност или сред
клиентите си и повишаване на осведомеността в
обществото. В рамките на

проекта ще бъде създадена Обучителна програма за
социални работници и полагащи грижи; Наръчник за
обучители за прилагане на
програмата; Мобилно приложение с база данни за
добри практики; ще се проведе Кампания по разпространение на резултатите
и Финална международна
конференция.
Партньори на Община
Златоград по проект „Екоотговорен гражданин чрез
обучение, основано на сериозна обучителна игра”,
мярка
„Стратегически
партньорства за иновации
в обучението на възрастни хора над 18 години” по
Програма „Еразъм +” ще
бъдат Консултантска компания „ЕкологияКМ” Пловдив, България; Общинско
Движение 112 Пловдив,
България, „Консултантска
компания ЕУФОРА Хиос,
Гърция; Център за електронни игри EUROCY, Никозия, Кипър и Софтуерна
компания „SoftQNR“, Ниш,
Сърбия. Общият размер
на безвъзмездната финансова помощ за Община Златоград по проекта
е приблизително 50 000
евро. Проектът се фокусира върху създаването на
сериозна обучителна игра
за Андроид телефони и
таблети, в която гражданите ще придобиват умения
за прилагане на екологичен
подход в начина им на живот. В рамките на проекта
ще бъде създадена Обучителна програма за прилагане на екологичен подход
при живеене; Наръчник за
обучители за прилагане
на програмата; Мобилна
сериозна обучителна игра
„ЕКО_ЛОГ”.
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Въвежда се енергийна ефективност и в
частни многофамилни жилищни сгради

дени за изпълнение във
всеки проект, за всяка
къща. Вече дванадесет години Община
Златоград полага усилия да изпълнява
ОТ СТРАНИЦА 1

устойчива и последователна политика за
повишаване на енергийната ефективност
на всички училища, детски градини, детска
ясла и социални центрове в общината, за
което получи няколко отличия в сферата
на енергийната ефективност, но най-голямото признание идва от съгражданите.
Вие изразихте своята готовност и желание
да участвате в програмите за саниране и
обновяване, като се организирахте, сформирахте сдружения и заявихте интереса
си пред нас. Вашите усилия бяха стимул за
местната власт да ангажираме човешки и
финансов ресурс, за да подготвим качест-

вени проектни предложения. Съвместните
ни усилия вече дават резултати и трябва
да продължим да работим целенасочено
и с всички възможни усилия за постигане
на резултати, свързани с повишаване на
енергийната ефективност на сградите, в
които живеем и работим. Тези проекти са
с добавена стойност, защото резултатите
от тях ще продължават да се увеличават
във времето. С реализирането им постига-

НА ПРАЗНИК В СТАРЦЕВО
Празникът на село Старцево събра хиляди гости
от страната и чужбина. Красивото родопско село привлича не само с уникалната
си природа, но най-вече с
хората - уверени, сърцати
и отдадени на родното си
Старцево. На празника жителите на селото посрещаха гостите си с безплатни
традиционни гозби, много
народна музика и танци.
Първият летен празник,
на 17.08.2019 г., на селото започна с приветствие
от Кмета на Община Златоград Мирослав Янчев,
който поздрави жителите
за подготовката му, с която показаха, че в Старцево
кипи живот, изпълнен с всеотдайността на местните
за просперитет и развитие.
Гражданското участие играе стратегически важна
роля за формирането на
отговорно поведение към

която живее и работи, има
хора с прозорлива мисъл и
с обществено поведение,
достойно за подражание.
Това натоварва местната власт с огромната
отговорност да развива
ефективна политика за
осигуряване на по-добър
жизнен стандарт на населението. Полагат се много
усилия за подобряване и
благоустрояване на село
Старцево.
Доброто сътрудничество е пример за това как,
работейки заедно като екип
може да бъде преодоляно
всяко едно предизвикателство, да бъдат разрешени
проблемите и да се постигнат набелязаните цели.
публичните пространства
и активността на местното
население е от изключителна важност за подобря-

Потребители на ЦСРИ
гр. Златоград с грамота за
участие във фолклорен
фестивал

През септември Международният младежки център в Приморско се оглася
от народните песни и танци
на участниците във фолклорен фестивал „Орфей
пее с морето“. От 11 до 15
септември потребители и

специалисти на Центъра за
социална рехабилитация и
интеграция гр. Златоград,
модул
„Музикотерапия“,
взеха участие във фолклорния фестивал. Идеята бе
хората със специални потребности да се срещнат,
изявят и обменят творчески
опит.
Участието на
нашите съграждане
и
отличното им
представяне
бе наградено
с грамота.

ване облика на населените
места в Община Златоград.
Сподели с всички гордостта
си от това, че в общината, в

Янчев пожела на всички най-вече здраве и успехи в реализирането на всяка идея за просперитет на
родното място!

Кметът на Община Златоград
подписа Споразумение
предоставяне на безплатен
безжичен интернет на
територията на общината

Кметът на Община Златоград Мирослав Янчев
подписа споразумение за
отпускане на безвъзмездни финансови средства по
инициативата WiFi4EU. С
нея се насърчава безплатният достъп до безжичен
интернет за гражданите на
обществени места, включително паркове, площади,
обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и
музеи в общини в цяла Европа, Норвегия и Исландия.
Община
Златоград

кандидатства по втория
конкурс, обявен по инициативата WiFi4EU, и е една
от одобрените общини за
финансиране от Европейската комисия. Средствата,
които ще бъдат получени
от общината, са във вид на
ваучер, на стойност 15 000
евро. Ваучерът ще бъде
използван за инсталиране на Wi-Fi оборудване на
обществени места в общината, където няма точки за
достъп до безжичен интернет.

ме намаляване на Вашите разходи за отопление и поддръжка на жилищата, защото те стават енергийно по-ефективни и се
удължава периодът им на експлоатация.
Подобряваме качеството на атмосферния
въздух и околната среда, но не на последно място е и подобреният облик на града,
който радва и впечатлява, както местните
жители, така и туристите и гостите на Златоград.

Стартираха ремонтни
дейности, свързани с
въвеждане на мерки за
енергийна ефективност, по
нови единадесет сгради
в град Златоград

На 29.08.2019 г., Община Златоград проведе
публично събитие – „Първа
копка”, за популяризиране
стартирането на четвърти
проект, с насоченост към
въвеждане на мерки за
енергийна ефективност и
обновяване на многофамилни жилищни сгради в
град Златоград. Проектът
обхваща единадесет сгради и се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в
растеж” 2014-2020, процедура BG16RFOP001-2.002
„Енергийна
ефективност
в периферните райони-2”.
Събитието се проведе пред
първата сграда от проекта,
по която започва изпълнение на строително-монтажни дейности – „Блок №128”.
С реализирането на
проект
„Въвеждане
на
мерки за енергийна ефек-

тивност 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,
46 домакинства от град
Златоград ще преминат в
по-горен клас на енергопотребление и се очаква да
се реализират над 73 тона
годишни спестявания на
емисии на парникови газове
(въглероден диоксид СО2).
Финансовите средства, отпуснати за реализирането му, са в размер на 875
445.16 лева, от които 744
128.39 лева са средства от
Европейския съюз, а 131
316.77 лева се осигуряват
от националния бюджет.
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„Да изчистим
С водосвет стартира изграждането
на Главен колектор I-A в Златоград България заедно”
и в Златоград

На 20.09.2019 г. Кметът
на Община Златоград Мирослав Янчев даде старт
на строителните дейности
по обект „Доизграждане,
реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна
и канализационна мрежа
на град Златоград” – Подобект 2 – „Главен колектор
1-А”, Община Златоград”.
Финансирането е осигурено от Предприятие за управление на дейностите по
опазване на околната среда. Сключен е договор за
изпълнение на строителномонтажни работи с „Пи Ес
Пи” ЕООД гр. София, която
ще извърши СМР на стойност 1 000 000 лева с ДДС.
Автор на проекта е „АкваЕс Проект” ЕООД гр. Смолян. Строителен надзор на
обекта ще се осъществява
от „Екоинженеринг” ЕООД
гр. Кърджали.
Главният канализационен колектор е с дължина
371 метра, подпорната стена към него е с дължина
355 метра, а срокът за изпълнение на строителномонтажните работи е 180
календарни дни.
На събитието присъстваха и Председателят на
Общински съвет Златоград
- Емилия Кръстева, представители на Общинска
администрация Златоград,
общински съветници, пред-

ставители на църковното и
мюсюлманско настоятелства в Община Златоград,
представители на фирмата,
която ще изпълнява строителството и фирмата, която
ще осъществява строителен надзор на обекта, както
и много жители на града.
Кметът Янчев поздрави
присъстващите и пожела
спорна и безаварийна работа в изпълнението на един
от най-важните обекти в
Община Златоград.

Над 100 души взеха участие в
конференция за палеативни
грижи в Златоград
На 04.09.2019 г. в град
Златоград се проведе конференция на тема „Преодоляване на несъответствията в компетентностите и
предоставяне на инструменти за самооценка и придобиване на нови знания
и умения, насочени към
специалистите, предоставящи палиативни грижи в
Европа“. В мероприятието
взеха участие над 100 гости от страната и чужбина експерти в областта на предоставянето на палиативни
грижи, на лична грижа, на
обучение на специалисти,
предоставящи
подкрепа
на пациенти в терминална
фаза и техните близки, както и експерти от социалната
сфера, проявяващи интерес по темата.
Събитието бе проведено в рамките на проект
„Подобряване на квалификацията на професионалистите, предлагащи
палиативни грижи на европейско ниво, чрез създаване на сравнителна
рамка на компетентностите, ECVET базирани

учебни материали и инструмент за самооценка на уменията”, който
Община Златоград реализира в партньорство с организации от Литва, Кипър,
Белгия, Унгария и Турция.
Проектът се финансира по
програма „Еразъм +” и е
насочен към подобряване
качеството на предоставяните палиативни грижи на
пациентите с животозастрашаващи заболявания и състояния: рак, тежки сърдечни
и белодробни заболявания,
болест на Алцхаймер, Паркинсон и др.
Като координатор на
проекта, приветствие към
присъстващите отправи заместник-кметът на Община
Златоград Елмира Угорлиева-Пехливанова, която
благодари на всички, които
се отзоваха на поканата за
събитието, на което бяха
представени интелектуалните резултати, постигнати
в рамките на проекта PTCare, сподели се опитът и
добрите практики в областта на предоставянето на
палиативни грижи в Бълга-

рия и Белгия. Участниците
имаха възможност да споделят впечатленията си от
пилотната фаза на проекта,
с който се цели повишаване
осведомеността в страните
партньори, относно компе-

тенциите и стандартите в
предоставянето на палиативни грижи, както и намаляване на социалната и
икономическата тежест за
семействата на страдащите
пациенти.

За поредна година
Община Златоград подкрепи инициативата „Да
изчистим България заедно”. Активно участие
взеха
приблизително
700 доброволци, сред
които представители на
различни
институции
– Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”,
Районно
управление
Златоград, ТП ДГС Златоград, МБАЛ „Проф.
д-р Асен Шопов”, Дирекция „Бюро по труда”
Златоград, Общинска
администрация Златоград, представители на
бизнеса, както и жители
от всички населени места в общината. В кампанията се включиха още
училища, детски градини и центрове, предоставящи
социални
услуги, на територията
на Община Златоград:
СУ „Антим І” гр. Златоград, ОУ „Васил Левски”
гр. Златоград, СУ „Св.
Княз Борис І” с. Старцево, ОУ „Св. Св. Кирил
и Методий” с. Долен,
ОУ „Васил Левски” с.
Ерма река, ДГ „Радост”
гр. Златоград, ДГ „Снежанка” гр. Златоград,
ДГ „Щастливо детство”
с. Старцево, ДГ „Детелина” с. Ерма река, ДГ
„Детски свят” с. Долен,
Детска ясла „Мир” гр.
Златоград, Център за
обществена подкрепа
гр. Златоград, Дневен
център за деца и лица
с увреждания „Зора” гр.

Златоград.
С дарение от ръкавици и чували, инициативата в нашата
община бе подкрепена
и от местния бизнес
– „Строител” ЕООД,
„Съни Маркет”, „Асенов
ООД – магазин Ралица”,
„Бултекс” ЕООД , „Белотекс - 95” АД, „Аптека
Елвира” ЕООД, „Съни
Маркет-магазин Гребенци”, „Едистрой” ЕООД,
„ЗММ – Златоград” АД,
„Мик Кар” ЕООД и „Димитър Даракчиев” ООД.
Благодарение
на
отговорното участие на
доброволците и добрата организация от екипа
в Общинска администрация бяха почистени двадесет замърсени
с отпадъци участъци
и дванадесет нерегламентирани
сметища
със строителни, битови и градински отпадъци. Общото количество
събрани и извозени
отпадъци е 17 тона.
Местната власт изказва
благодарност на всички доброволци за проявената отговорност и
съпричастност към благородната кауза, допринесли с труда си по-чисто и красиво място за
живеене.
Надяваме се и разчитаме на бъдещо сътрудничество за опазване на чиста околна
среда и намаляване
количеството на отпадъците в Община Златоград.
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Паметник на Момчил Юнак
в Златоград

Паметник на Момчил
Юнак в Златоград
Паметник на Момчил
юнак в реален размер ще
посреща пътуващите през
ГКПП – Златоград, съобщи
проф. Николай Овчаров.
Периодът от септември
2019-та до септември 2020та е обявен за година на
Момчил юнак – Родопският
цар. „Тази идея възникна в
разговори с г-н Александър
Митушев след проведената вече година на Дельо
хайдутин, която беше много успешна и с много мероприятия. Едно от тях бе
създаването на музея на
хайдутството в Златоград,
където в началото е Момчил - първият авантюрист
и голям патриот, и се стига
до Капитан Петко войвода.
Догодина се навършват 675
години от неговата героична
смърт. Към това ще включим и още една годишнина
- 185 години от църквата в
Златоград „Успение на Света Богородица“ - една от
най-ранните възрожденски
църкви в Родопите“, обясни
проф. Овчаров. По думите
му всички уж знаем кой е
Момчил юнак, има на негово име и град, и крепост, и
село, но всъщност не знаем
кой знае колко за историята на тази героична и драматична личност. Според
проф. Павел Павлов Златоград е най-доброто място
да се отбележи годишнината на този Родопски цар,
който отразява стремежа
на българския народ и на

християните от района да
се отблъсне не само османската, а и гръцката експанзия преди това. Паметникът
ще се сложи точно покрай
граничния пункт, където се
намира средновековен път
и проход между двете части
на Момчиловите владения.
„А те са били доста обширни. Включвали са Смолянска област, Ксанти, района
на Беломорието. Съществуването на неговата държавица, която аз наричам
Родопско-Беломорска България, е само две години,
през 1343-45 г. Лавирайки
между двата лагера на византийската
гражданска
война, той присъединява
крепости и от едната, и от
другата страна в този конфликт“, разказва проф. Павлов. В този период имало
три личности - Момчил,
Иван Шишман и Крали Марко, като Крали Марко е общ
маркер на цялото българско
пространство. „Но и днес,

ако отидете в Пирот, местните екскурзоводи ще ви кажат, че това е Момчиловата
крепост като опит той да
бъде обявен за сърбин, а
е съвършено ясно, че той е
българин от Родопите. Това
го казва Йоан Кантакузин,
който му е дал властта над
Родопите, който дори твърди, че проронил сълзи над
трупа на Момчил на 7 юли
1345 г. Така че става въпрос
за ваш земляк, за голям
българин, голям и като физически ръст, висок колкото
двама души. Турският поет
Енвери казва, че приличал
на минаре, погледнат отстрани“, допълва ученият.
Според него избраното за
паметник място е изключително точно и не може да
има ревност нито от страна
на Смолян, нито от Ксанти,
защото това била идеална
точка в центъра на неговите владения и един много
важен проход, който свързва Беломорието с Тракия. Източник: Actualno.com

Кметът на Община Златоград
подписа договор за повишаване на
квалификацията на 30 безработни
лица от общината

Кметът на Община Златоград Мирослав Янчев, председателят на Управителния съвет на МИГ Кирково-Златоград
Сали Рамадан и Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” и заместник-министър на МТСП Зорница Русинова
подписаха договор по проект „Заетост и
инвестиции в повишаване на квалификацията на безработни лица от Община
Златоград” по процедура за предоставяне на 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

В годината на Момчил юнак
археолозите са планирали
експедиция в Гърция, за да
открият лобното му място.
Той умира на 7 юли 1345 г.
пред стените на голям беломорски град Перитор или
Буроград. Момчил държи
средните и западните Родопи. Там някъде е общата
граница между двете Българии. Обаче византийскакта междуособица постепенно върви към своя край.
Йоан Кантакузин успява да
надвие над регентството на
Йоана Савойска и малолетния Йоан Пети Палеолог и
бива коронясан за император на Константинопол.
„Йоан Кантакузин в своите
спомени много добре отразява всичко това. Той атакува заедно със своя съюзник
Онур паша - един от турските емири в Мала Азия, който е на страната на Кантакузин. Те атакуват, а Момчил
се опитва да се измъкне и
отива към Буроград, това са
част от неговите владения.
Кантукузин продължава да
настъпва, но гражданите
решават да не отворят портите на града и всъщност
Момчил се оказва приклещен с малкото си хора между много по-голямата армия
на Кантакузин и Онур бей и
затворените врати. Там той
е дал последното си сражение. Кантакузин е възхитен
от неговата смелост, дори е
пролял сълзи над своя враг“,
посочи проф. Овчаров.

заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ Кирково – Златоград”. Проектът
e насочен към осигуряване на обучения и
субсидирана заетост на 30 лица, търсещи
работа - безработни лица на възраст от 30
до 54 г. вкл. и безработни лица, вкл. продължително безработни, или неактивни
участници, извън образование и обучение,
над 54 г. Общата стойност на проекта е 299
742.30 лв., като срокът за реализация на
заложените дейности в него е 17 месеца
от датата на сключване на договора. Партньор по проекта ще бъде „Младенов консултинг” ЕООД.
Мирослав Янчев изказа благодарности
към целия екип на МИГ Кирково-Златоград
и сподели, че този проект е много важен за
Община Златоград, защото ще се осигури
заетост на 30 лица и ще се инвестира в повишаване на квалификацията им. Община
Златоград в ролята на кандидат – Водеща
организация се ангажира да допринесе за
устойчивостта на проекта, като запази заетостта на 16 от безработните лица, включени в обучения и след това в субсидирана
заетост, за период от 3 месеца след приключване на дейностите по проекта.

ПРАЗНИК НА СЕЛО ЕРМА РЕКА

С МУЗИКА, НАСТРОЕНИЕ И УСМИВКИ, ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛО ЕРМА
РЕКА
ОТПРАЗНУВАХА
ПРАЗНИКА НА СЕЛОТО
Село Ерма река е важна и неразделна част от
историческото, културно и
икономическо развитие на
община Златоград, където хората с всеотдайност,
любов и трудолюбие пазят
корените, обновяват и създават, за да предадат на
поколенията съхранените
традиции. Всяка година
на 30 август се отбелязва
празникът на селото с весела програма. Традиционно
и тази година се организира
празничен концерт с участието на популярни певци
и състави, самодейци от
НЧ „Орфей” и ученици от
ОУ „Васил Левски” с. Ерма
река. За настроението на

всички присъстващи се погрижиха Златко Кафеджиев
и оркестър „Славяни”, Хамид Имамски, Росица Пейчева и Биляна.
Празникът бе повод за
много от жителите на селото, които са в страната и
чужбина, да се завърнат в
родното си място. Кръшни
хора, усмивки, настроение
и детски смях се носеха
през целия празничен ден.
Кметът на Община Златоград Мирослав Янчев
също присъства на празника и поздрави жителите и
гостите на село Ерма река,
затова, че всяка година успяват да покажат и споделят съхранените местни
традиции и обичаи и да
поддържат жива връзката
между поколенията. Пожела на всички здраве и успехи във всяко начинание!

С пресконференции Община Златоград
стартира четири проекта по ОПРР

На 20.09.2019 г. Община Златоград
проведе пресконференции за оповестяване стартирането на основните дейности,
предвидени да се изпълняват в рамките
на проекти, с акроними: ZlatownEECO2-1;
ZlatownEECO2-2;
ZlatownEECO2-3
и
ZlatownEECO2-4. Проектите предвиждат
инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и обновяване на тридесет
и две многофамилни жилищни сгради в
град Златоград и се реализират с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020, процедура
BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”. Изпълнението на дейностите по сградите ще
стартира етапно, предвижда се през 2019

година да стартират дейности
по 20 сгради, а през 2020 година и по останалите 12.
Проектите са насочени
не само към повишаване на
енергийната
ефективност
на многофамилни жилищни
сгради в град Златоград, но и
с реализирането им ще бъде
постигнато конструктивно укрепване, което да удължи
експлоатационния период на
сградите. Домакинствата ще
преминат в по-горен клас на
енергопотребление и ще се
реализират спестявания на
емисии на парникови газове (въглероден
диоксид СО2).
Община Златоград следва устойчива
и последователна политика, за повишаване на енергийната ефективност на сгради
в общината. С реализирането на проекти,
които са с насоченост в тази сфера, се
постига, както намаляване на разходите
за отопление и поддръжка, така и подобряване на качеството на атмосферния
въздух и околната среда. Не на последно
място се постига и подобряване на облика и визията на населеното място, в което
се реализират. Това са проекти с добавена
стойност, защото резултатите от тяхното
реализиране се увеличават във времето.
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Актуална информация за дейността Мирослав Янчев:
„Благодарение на
на Община Златоград по повод
ГКПП в Златоград
спортен обект „Червено игрище“

През 2016 г., Община
Златоград възложи изработване на технически проект за реконструкция на
спортната площадка в гр.
Златоград – „Червено игрище“. Техническият проект е
предаден, одобрен от главния архитект и е издадено
разрешение за строеж.
През 2017 г., в Министерство на младежта и спорта, бе входирано проектно
предложение „Ремонт на
многофункционална спортна площадка за баскетбол,
волейбол, футбол на малки
вратички и тенис на корт

„Червено игрище“, на обща
стойност 132 647,52 лв. Поради липса на достатъчен
финансов ресурс по Наредба №2 от 08.05.2014 г.
за финансово подпомагане
на строителство и ремонт
на спортни обекти и съоръжения, субсидирането на
обект „Червено игрище“ бе
отказано.
През 2018г. проектното
предложение бе подадено
за финансиране по процедура BG06RDNP001-7.007
Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане

на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване
на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 – 2020 г.
Максималният размер на
допустимите разходи по
процедурата бяха в размер
на левовата равностойност
на 50 000 евро, което наложи намаление стойността

на проектното предложение
– в размер на 93 749,29 лв.,
като се извърши редукция
на някои от предвидените
дейности. И по тази програма не получихме финансиране за реконструкция и
благоустрояване на „Червеното игрище”.
През м. август тази година, с писмо до министерство на финансите, отново
бе поискано финансиране
за ремонт и благоустрояване на червеното игрище.
Надяваме се на положително становище за осигуряване на средствата!

се разви малкият
бизнес и се
изпълняват редица
проекти“

62 лица от Община
Златоград ще
предоставят помощ на
хора със специфични
потребности
62 лица от Община Златоград ще предоставят помощ на хора със специфични
потребности
Община Златоград осигури заетост на 54
лица по механизма за личната помощ, които
ще бъдат лични асистенти на хора с трайно
намалена работоспособност над 90% с чужда помощ. В началото на месец август Кметът на Община Златоград Мирослав Янчев
подписа тристранно споразумение с Националния осигурителен институт и Агенция за
социално подпомагане във връзка с Наредба
№ РД-0707 от 28 юни 2019 г. на Министерство
на труда и социалната политика за включване в механизма за лична помощ. На 54 лица
вече е осигурена социалната услуга „личен
асистент”. Това са хора с увреждане, довело
до ограничения в способността им за самостоятелно обслужване в ежедневието и до зависимост от чужда помощ, която да компенсира функционалния дефицит и да осигури
подкрепа за упражняването на основните им
права и пълноценно участие в обществото.
По този начин се дава възможност на хора,
поставени в неравностойно положение, да
подобрят качеството си на живот и да се предотврати изпадането им в социалната изолация. Личната помощ на лицата ще им бъде
предоставяна 5 години или до изтичането на
срока на ЕР на ТЕЛК.
Кметът на Община Златоград сключи и
трудови договори с 2 медицински сестри, с
трима домашни помощници, психолог, рехабилитатор и шофьор, които ще предоставят
социално–здравната услуга „Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ по Проект № BG05M9OP001-2.0400039-C001 „С грижа за хората в нужда” по
Процедура: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
г. Патронажната грижа ще бъде предоставяна в периода от 01.09.2019г. до 31.08.2020г.
със следните дейности: медицинска рехабилитация, двигателна рехабилитация, психологическа подкрепа и домашен помощник.
Мобилната социално-здравна услуга ще се
предоставя по домовете на 30 одобрени потребители - възрастни лица над 65 годишна
възраст (навършили 66 години), със затруднения, ограничения или невъзможност за самообслужване и хора с увреждания и здравни проблеми, както и техните семейства с
ограничения или невъзможност за самообслужване.

Нели Николаева
Башова
5 години

„Oтĸpивaнeтo нa ГKΠΠ
ĸpaй Злaтoгpaд дaдe cвoятa дoбaвeнa cтoйнocт ĸъм
oбщинaтa. Биx ĸaзaл, чe
изигpa вaжнa poля зa взaимooтнoшeниятa мeждy Бългapия и Гъpция. Πpeз янyapи
2010 гoдинa бeшe oтвopeнa
eднa 370-ĸилoмeтpoвa ивицa мeждy Гoцe Дeлчeв и
Kaпитaн Πeтĸo Boйвoдa,
пpeз Злaтoгpaд, ĸoeтo ниe
poдoпчaни
изпoлзвaxмe
yмeлo“. Toвa ĸaзa ĸмeтът
нa нaй-южнaтa oбщинa
Mиpocлaв Янчeв. Πo дyмитe мy oтвapянeтo нa пyнĸтa
пpи Злaтoгpaд дoпpинece
знaчитeлнo зa paзвитиeтo
нa мaлĸия бизнec. „Ocвeн
тoвa cпeчeли тypизмa и
oт двeтe cтpaни нa гpaницaтa – гpъцĸи тypиcти
зaпoчнaxa дa пoceщaвaт
ĸypopтa ни Πaмпopoвo, a oт
дpyгa cтpaнa ca вceизвecтни нaшитe пpeдпoчитaния
ĸъм Бeлoмopиeтo“, дoбaви
Янчeв. Гpaничният пyнĸт
e c изĸлючитeлнo дoбpo
иĸoнoмичecĸo
знaчeниe
ĸaĸтo зa Злaтoгpaд, тaĸa и
зa цeлия peгиoн. Cлeд нeгo
бяxa oтвopeни пyнĸтoвeтe
пpи Ивaйлoвгpaд и Maĸaзa,
a ceгa пpeдcтoи тoзи пpи
Pyдoзeм. „Paдвaм ce, чe
ce oтĸpивaт нoви гpaнични
пyнĸтoвe. Hиe в Злaтoгpaд
нe бяxмe гoтoви дa пoeмeм

тaĸъв тpaфиĸ. Знaeтe, чe
нямaмe oĸoлoвpъcтeн път.
Tpaфиĸът минaвa пpeз цeнтъpa, a тoвa нe e ocoбeнo
дoбpe зa здpaвeтo и зa
cигypнocттa нa злaтoгpaдчaни“, ĸaзa oщe Mиpocлaв
Янчeв. Cпopeд ĸмeтa нa
poдoпcĸaтa oбщинa пyнĸтa
e изигpaл cвoятa poля и
зa бългapo-гpъцĸитe взaимooтнoшeниe. „Блaгoдapeниe нa тoзи пyнĸт ниe ceгa
имaмe мнoгo бъpзa вpъзĸa
c пoбpaтимeнaтa ни oбщинa Hecтoc, бившaтa
Xpиcyпoли,
пoддъpжaмe
дoбpи oтнoшeниe и c дpyги oбщини, имaмe и мнoгo
пpoeĸти peaлизиpaни пo
пpoгpaмaтa зa TГC „Гъpция
– Бългapия“, пocoчи Янчeв.
Πpoeĸтитe, ĸoитo peaлизиpa oбщинa Злaтoгpaд
пo тaзи пpoгpaмa ca в
двe нacoĸи – coциaлнaтa
инфpacтpyĸтypa, ĸaтo ce
caниpaт coциaлни cлyжби,
ĸyпyвa ce oбopyдвaнe и
тexниĸa зa aнaлиз и пpeвeнция зa възpacтни xopa в
pиcĸ; и в пocoĸa пpoтивoпoжaнтa зaщитa – cнaбдявaнe cъc cпeциaлизиpaнa
тexниĸa и oбopyдвaнe –
ATB, aвтoмoбил, дpoнoвe,
oбyчeния нa дoбpoвoлци и
т.н.
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