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През месец декем-
ври, с Постановление 
на Министерски съвет 
на Република България, 
бяха отпуснати, допъл-
нително към бюджета 
на Община Златоград, 
средства в размер на 2 
149 000 лв. 

Те ще бъдат вложе-
ни за основен ремонт на 
улици, както и за проучва-
телни и проектни работи 
за изграждане на нов коо-
перативен пазар, паркова 
зона, паркови атракции и 
детска площадка. 

Правителството отпусна 2 149 000 лв. 
на Община Златоград

Уважаеми жители и гос-
ти на Община Златоград,

Приемете моите сър-
дечни поздрави по случай 
настъпването на новата 
2021 година! Да я посрещнем 
с нови надежди и очаквания!

Изминалата година ни 
донесе много успехи, по-
стигнати с труд. С общи 
усилия преодоляхме нелеки 
задачи, гарантиращи раз-
витието на община Зла-
тоград и в следващите 
години. Доказахме, че бла-
годарение на съвместните 
усилия на граждани, инсти-

туции и бизнес, нашият край се радва на просперитет и 
благоденствие.

Равносметката за постиженията и неуспехите ни 
дава сили да вървим напред и да градим по-добро бъдеще 
за общината ни. Важно е да продължим да превръщаме 
родния си край в по-уютно и по-привлекателно място за 
нас и за децата ни. 

Да бъдем силни и упорити в осъществяването на но-
вите си идеи и намерения, а грижите и трудностите да 
оставим назад в отминаващата година.

Нека през следващата година да имаме много нови по-
води да се гордеем с постигнати резултати, повече реа-
лизирани проекти, по-добри условия за развитие и спокоен 
живот в Община Златоград.

Пожелавам на всички една здрава, мирна, успешна и из-
пълнена с много радости 2021 година!

Да ни е честита Новата година!
Мирослав Янчев
Кмет на Община Златоград

Уважаеми жители 
на Община Златоград,

От мое име и от 
името на Общински 
съвет Златоград ви 
поздравявам с настъп-
ването на Новата 2021 
година!

Сега, във време на 
изпитание към чове-
чеството, повече от 
всякога се нуждаем от 
вяра в Бога и доброто!

Нека Рождество 
Христово донесе много 
здраве и берекет, мно-
го обич и топлина във 

вашите домове!
Пожелавам Ви през новата 2021 година много ус-

пехи във всички начинания, много нови и прекрасни 
изживявания с вашите близки и приятели!

Честита Нова Година!
Емил Хумчев
Председател на Общински съвет 

През месец ок-
томври, с тържест-
вен водосвет, отслу-
жен от отец Запрян, 
Областният упра-
вител на Област 
Смолян Недялко 
Славов и Кметът на 
Община Златоград 
Мирослав Янчев, 
поставиха началото 
на изграждане на 
нова защитна сто-
манобетонна стена 
по левия бряг на р. 
Малка река (Ала-
мовска – приток на 

р. Върбица), по ули-
ца „Крайречна”,  в 
участъка от моста 
на ул. „Ерма” (при 
джамията) до моста 
ул. „Ахрида” в гр. 
Златоград.

Обектът ще 
се реализира по 
проект „Cross 
Border Planning 
and Infrastructure 
Measures for Flood 
Protection” (с акро-
ним Flood Protection) 
по Програмата за 

Община Златоград 
спечели наградата „Зла-
тен ключ“ на Програма 
Достъп до информация“ в 
категорията „Институция, 
най-добре организирала 
предоставянето на ин-
формация за граждани“. 
В Международния ден на 
правото да знам ПДИ раз-
даде годишните награди 
за най-активни граждани, 
организации и журнали-
сти, за принос в областта 
на свободата на инфор-
мация. Отличията са в 
шест категории – четири 
награди „Златен ключ” и 
две антинагради „Златен 
катинар” и „Вързан ключ”.

Номинираните инсти-
туции тази година бяха 
шест – РЗИ – Монтана, 
РИОСВ – Пазарджик, Об-
щина Златоград, Община 
Челопеч, Община Бело-
слав и Общински съвет 
– Ямбол. Наградата „Зла-

След подписан 
договор с Предпри-
ятието за управле-
ние на дейности-
те по опазване на 
околната среда, 
за осигуряване на 
финансови сред-
ства в размер на 
10 000 лв. (с вкл. 
ДДС), се изпълни-
ха благоустроител-
ни мероприятия за 
подобряване есте-
тическия облик на 
град Златоград. 

Основните дей-

ности бяха насоче-
ни към почистване 
и благоустрояване 
на паркови прос-
транства, зелени 
площи, междубло-
кови пространства 
и зони за отдих на 
ул. „Стефан Стам-
болов” в града. 
Благоустроиха се 
зелени и цветни 
площи, обособени 
бяха и зони за от-
дих, където жители 

Започна 
реализацията на 

втория етап на 
Комуникационното 
трасе за Република 

Гърция

Приключи 
изпълнението на 
проект „Златоград 

– в магията на 
цветята за красив 

роден край”

„Златен 
ключ” за 
Община 

Златоград 
по Програма 
„Достъп до 

информация“
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Честита Нова година!
Уважаеми жители на село 

Аламовци, 
Честита Нова 2021 Годи-

на! Пожелавам на всички  мир 
и спокойствие в дните ни, да 
бъдем силни и сплотени и да 
ни спохождат само добри по-
мисли! 

Бъдете живи и здрави!

Аспарух Ангелов
Кметски наместник на село Аламовци

Скъпи съграждани,

Приемете моите искрени 
пожелания за искрящи емоции 
и щастливи преживявания с 
хората, които цените и но-
сите в сърцето си. Бъдете 
заобиколени от топлина и  
светлина, дарени с усмивки и 
любов.

Нека новата 2021-ва годи-
на ни дари със здраве, бере-
кет, лично благоденствие и 
сили за ползотворни дела!

Десислава Топчиева
Кмет на село Долен 

Уважаеми жители на 
село Ерма река,

Пожелавам на всеки от 
вас 2021 година да донесе 
много здраве,  топлина 
в  семейното огнище,  вяра 
и надежда. Всички ние вяр-
ваме, че грижите и труд-
ностите ще останат да-
леч назад в отминаващата 
година. Нека през следва-
щата да имаме много нови 

поводи да се гордеем с постигнати резултати и все така 
с дела и с общи усилия да покажем своята обич към Ерма 
река. 

Нека делата ни бъдат увенчани с успехи, а мирът и 
радостта от празниците да ни съпътстват през цялата 
година.

Емил Профиров
Кмет на село Ерма река 

ДО ЖИТЕЛИТЕ НА 
СЕЛО КУШЛА

Най - сърдечно же-
лая  здраве, благопо-
лучие, вяра и късмет 
на всяко семейство! 
Преди всичко бъде-
те здрави, работе-
щи, щастливи! Нека 
доброто никога не 
напуска  сърцата и 
домовете ви! Спорна 
и благодатна 2021 го-
дина!

Севдалин Хаджиев

Кметски наместник  на село Кушла

Уважаеми жители на село Пресока,
Нека Новата 2021 година носи на всеки от нас 

надежда, радост и любов! Нека се сбъдват мечти-
те ни и заедно да споделяме радостта от успехи-
те си!

Мирна, щастлива и благодатна 2021 година!
Стефан Николов
Кметски наместник на село Пресока

Скъпи жители на село Стар-
цево,

Приемете моите сърдечни 
пожелания за здраве и късмет 
във всеки дом, за благополучие и 
успехи във всяко ваше начинание, 
през новата 2021 година. Нека има 
искреност и взаимност в семей-
ството, между приятелите, в 
обществото. Нека дните ви през 
новата година бъдат изпълнени с 
надежда и вдъхновение, мир и раз-
бирателство! С вяра посрещайте 

всяко предизвикателство и бъдете уверени в силите си!
Здраве и берекет да има за всички жители на село Старцево 

през 2021 година!
Честита Нова година!
Румен Биндев 
Кмет на село Старцево

Уважаеми жители на 
село Страшимир,

Да е честита Новата 
2021 година! Да бъде мирна 
и здрава, успешна и благо-
датна! Късмет, щастие 
и разбирателство да има 
във всеки дом, ползотвор-
ни дела и берекет да има 
през цялата нова година!

Невен Алендаров
Кметски наместник на село Страшимир

Скъпи жители на село 
Цацаровци,

За мен е удоволствие 
да Ви поздравя с настъп-
ването на Новата 2021 
година!

Нека има много щас-
тие, късмет и споделени 
мигове с близки и прия-
тели! Нека Новата годи-
на напълни с благодат 
сърцата ни и с добри 
дела дните ни! Желая ви 
здрава, мирна и успешна 

година!

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!
Марияна Керменова
Кметски наместник на село Цацаровци

През месец септември проведе 
междуведомствена работна среща на 
тема „Ролята на социалните и здравни 
специалисти в разпознаването на на-
силието над възрастни хора и в осигу-
ряването на адекватна подкрепа“, ор-
ганизирана от Асоциация „Мария Кюри 
– МСА“ – гр. Смолян. Срещата бе про-
ведена в рамките на проект „Обучение 
за социални и здравни работници по 
разпознаване насилието над възрастни 
и осигуряване на адекватна подкрепа”, 
с акроним „ABUTRAINING”, финансиран 
по Програма „Еразъм+”, в който Община 
Златоград е координатор и изпълнява в 
партньорство с Национална Асоциация 
на Работещите с Хора с Увреждания, гр. 
Пловдив, ЕТ „Аналитична зона – Стани-
мира Начева“, гр. Сливен, REHAB EXP 
SAGLIK MUHENDISLIK DANISMANLIK 
Ltd STI, гр. Анкара, Турция и PhoenixKM, 
гр. Кортмарк, Белгия. 

Срещата откри г-жа Елмира Угор-
лиева-Пехливанова, заместник-кмет на 
Община Златоград, която приветства 
всички присъстващи и сподели за пол-
зотворното сътрудничество с Асоциа-
ция „Мария Кюри – МСА“ в грижата за 

хората.
Като представител на Дирекция „Со-

циално подпомагане”, г-жа Кръстева 
представи случаи на домашно насилие 
върху възрастни хора и предложи мерки 
за законодателни промени в тази сфе-
ра. 

Активно в срещата взеха участие, 

споделяйки личен опит, и служители 
на Центъра за социална рехабилита-
ция и интеграция, работещи с възраст-
ни хора в неравностойно положение. 

В рамките на събитието бяха пред-
ставени и предоставени за безплатно 
ползване информационни обучителни 
материали в помощ на служителите – 

лични и социални асистенти, работе-
щи с хора в неравностойно положение. 
Бяха проведени инструкции за форми-
ране и развитие на дигитални умения, 
инструменти за установяване на нагла-
сите на хора с интелектуални уврежда-
ния и специалистите работещи с тях и 
индикатори за разпознаване на насили-
ето при възрастни хора.

В Златоград се проведе работна среща по проект „ABUTRAINING”

Новогодишни поздравления
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За обект „Реха-
билитация, рекон-
струкция и благо-

устрояване на улици на територията на 
град Златоград – изпълнени с каменни 
павета  на ул. „Стефан Стамболов” от о.т. 
332 до о.т.112” и „Рехабилитация, рекон-
струкция и благоустрояване на улици на 
територията на град Златоград – изпъл-
нени с каменни павета  на ул. „Ахрида” 
от о.т.184 до о.т.318 и пресечните на нея 

ул. „Братя Родопски” от о.т.301 до о.т.208, 
ул. „Албена”от о.т.195 до о.т.203 и улица, 
пресечна на ул. „Стефан Стамболов” и 
ул. „Ахрида” от о.т.163 до о.т.161”. Обща-
та стойност на необходимите средства е 
размер на 2 119 384,00 лв.

В Инвестиционната програма за ка-
питалови разходи на Община Златоград 
за 2021 година Кметът на общината Ми-
рослав Янчев ще предложи да се благо-
устрои ул. „Ст. Стамболов” в участъка от 

сградата на Гранично управление Злато-
град до мостовото съоръжение, свързва-
що ул. „Ст. Стамболов” и ул. „България”, 
при Вунцова воденица.

За обект „Проектиране  изграждане-
то на нов кооперативен пазар и паркова 
зона за обществено ползване, паркови 
атракции и детска площадка” ще се из-
вършат проучвателни и проектни работи 
за изграждането на нов кооперативен па-
зар и паркова зона за обществено полз-

ване, паркови атракции и детска пло-
щадка, включително и съгласувателни 
процедури. Общата стойност на необхо-
димите средства е в размер на 30 000,00 
лв. Всяка година правителството отпус-
ка средства за реализирането на важни 
обекти в общината ни. В тази връзка из-
казваме огромната си благодарност за 
съдействието и важната подкрепа, която 
не спират да оказват, за просперитета на 
Община Златоград!

Правителството отпусна 2 149 000 лв. 
на Община Златоград

трансгранично сътрудни-
чество „ИНТЕРРЕГ V-А 
Гърция – България” 2014-
2020 г., Приоритетна ос 2: 
„Устойчив и приспособим 
към климата трансгра-
ничен регион”, Инвес-
тиционен приоритет 5b: 
„Насърчаване на инвес-
тиции, предназначени за 
справяне със специфични 
рискове, осигуряване на 
устойчивост при бедствия 
и разработване на систе-
ми за управление на бед-
ствия”.

Проектът има за цел 
прилагане на мерки за 
защита от вредното въз-
действие на водите и на-
маляване на заплахата и 
риска от наводнения, при-
чинени от речните басейни 
на реките в трансгранич-
ния регион. Подпорната 
стена ще бъде с дължина 
164,30 м, средна височина 
5,50 м, обезопасена с ме-
тален парапет и еластична 
ограда.

Изпълнител на обекта 
в град Златоград е „РОДО-
ПИ ЛЕНД” ДЗЗД.

Започна реализацията 
на втория етап на 

Комуникационното трасе 
за Република Гърция

и гости на Златоград да 
могат да се насладят на 
красотата, спокойствието 
и гостоприемството на на-
селеното място. 

Част от съществува-
щите зелени площи бяха 
разорани и върху тях се 

зася нова тревна настилка 
от райграс. Оформиха се 
цветни алеи – розариум, 
с многогодишна декора-
тивна растителност, пре-
димно от Розови храсти. В 
новите зони за отдих бяха 
поставени пейки и кошче-
та за отпадъци. 

тен ключ” спечели Община 
Златоград за добрата прак-
тика, въведена в Правил-
ника на Общински съвет 
– Златоград преди 8 годи-
ни, според която кметът на 
Община Златоград ежеме-
сечно внася в Общинския 
съвет финансови справки 
с разходите за материали, 
външни услуги, граждански 
договори и капиталови раз-
ходи за предходния месец. 

В справките в табличен 
вид са описани всички фак-
тури от физически и юри-
дически лица – доставчици 
на услуги или материали, 
вида на закупения матери-
ал или извършената услуга 
и тяхната стойност. Всич-
ки справки са публични и 
достъпни за гражданите на 
сайта на Община Злато-
град, където се публикува 
всичко, което ще се обсъж-
да в Общинския съвет.

„Златен ключ” за 
Община Златоград по 
Програма „Достъп до 

информация“

Приключи изпълнението 
на проект „Златоград – в 

магията на цветята за 
красив роден край”

ОТ СТРАНИЦА 1
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Приключиха бла-
гоустроителните дей-
ности на ул. „Албена” 
в град Златоград, 
в участък от 65 ме-
тра, от кръстовище-
то с ул. „Ахрида” към 
кръстовището с ул. 
„Миньорска”. Финан-
сирането е осигурено 
с Постановление на 
Министерски съвет.

Извършено е по-
лагане на бетонови 
бордюри, оформена 
е тротоарна настил-
ка и е положен ас-
фалт, на стойност 
22 104,05 лева. Из-
пълнител на СМР е 
„СТРОИТЕЛ” ЕООД 
гр. Златоград.

Завърши изпълнението 
на обект „Тръбен водосток 
Ф 2000 по ул. „Миньорска“, 
с. Ерма река” с дължина от 
99 м. Обектът е включен в 
Инвестиционната програма 
за капиталови разходи на 
Община Златоград за 2020 
г. 

След извършени зем-
ни и скални изкопни рабо-
ти и кофраж за основа на 
водостока бяха монтирани 
стомонобетонови тръби Ф 
2000 м. За обезопасяване 
на улицата се монтира и 
метален парапет. Корито-
то на дерето преди втока 
също беше почистено. На-
прави се и суха каменна 
зидария за укрепване на 
насипа при втока, цименто-
ва замазка по вертикални 
стени и обмазване с битум. 

Изпълнител на СМР е 
„ЮГСТРОЙ” ООД, гр. Зла-
тоград. Стройността на 
договора за строителство 
е в размер на 218 935,58 
лв. с включен ДДС, а фи-
нансирането е осигурено с 
Постановление на Минис-
терски съвет от 25.04.2019 
г.

Завърши изграждането на водостока на 
ул. „Миньорска“ в с. Ерма река

Доброволци от Община 
Златоград се включиха в 
обучение за изграждане на 
капацитет за реакция при 
наводнения, което е част 
от проект на Главна Дирек-
ция „Пожарна безопасност 
и защита на население-
то“ към Министерство на 
вътрешните работи. Обу-
чението се проведе в с. 
Бошуля до гр. Пазарджик, 
в рамките на три дни. Цел-
та на обучението бе да се 
подготви населението за 
действие при наводнения 

и последващи кризи, чрез 
създаване и оборудване 
на специализирани обучи-
телни центрове, проучване 
на добри практики в дър-
жави членки на ЕС в об-
ластта на подготовката на 
населението, обучения на 
обучители, разработване 
на учебни планове и про-
грами за различни целеви 
групи от населението, как-
то и провеждане на обу-
чения за възрастни хора и 
ученици.

Доброволци от „ДФ 
Община Златоград” 

взеха участие в 
обучение

Със средства от 
Инвестиционната 

програма за 
капиталови разходи 

на Община Златоград 
за 2020 г., в размер 
на 25 000 лева, се 

благоустрои участък 
от ул. „Кольо Фичето” 
в село Старцево, от 
кръстовището с ул. 
„Васил Левски” до 
кръстовището с ул. 

„Граничар”.
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От месец септември 
миналата година група от 
30 децата от Златоград тре-
нират усилено и с огромно 
удоволствие художествена 
гимнастика, с треньор Райна 
Димитрова. 

Въпреки краткото време 
за подготовка те успяха да 
завоюват две първи места 
на състезания във Велин-
град и Пазарджик. Тази го-
дина е сформирана и група 
за спортни танци в две въз-
растови групи – до 5 години и 
над 5 години. Малките спор-
тисти провеждат тренировки-
те си всяка неделя в залата 
на Стадион Златоград, оси-
гурена безвъзмездно от Об-
щина Златоград.

Пожелаваме им още 
много лагери, състезания и 
призови места!

Улиците „Рила“, „Плиска“, „Вик-
тор Юго“ и „Клокотница“ са част от 
проект „Реконструкция и рехаби-
литация на улици, съоръженията 
и принадлежностите към тях в гр. 
Златоград и с. Старцево, Община 
Златоград”. Общата стойност за 
изпълнение на всички дейности по 
предмета на договора е 475 792,19 
лева с ДДС. Срокът за изпълнение 
на дейностите е 12 месеца, счита-

но от подписване на Протокол за 
откриване на строителна площадка 
и определяне на строителна линия 
и ниво на строежа до подписването 
на Констативен акт за установяване 
годността за приемане на строежа.  

Изпълнител на строително-мон-
тажните дейности е ДЗЗД „Ахри-
да Билдинг”-  неперсонифицира-
но дружество по ЗЗД, с партньори 
„Парсек Груп” ЕООД и „Растер Юг” 

ООД. 
В проекта за тези улици се пред-

вижда разваляне и фрезоване на 
съществуваща асфалтобетонова 
настилка, доставка и полагане на 
асфалтова смес и битум, полагане 
на бетонова настилка, полагане на 
бетонови бордюри, подмяна или 
повдигане на съществуващи ре-
шетки и дъждоприемни шахти. На 
ул. „Клокотница” и ул. „Плиска” ос-

таващите пространства от ръба на 
настилката до оградите се обособя-
ват като тротоар с бетонови плоч-
ки, а на места се затревяват или 
запълват и изравняват  с трошен 
камък. На ул. „Рила” и ул. „Виктор 
Юго” за оставащите пространства 
до оградите (входове, гаражи) се 
предвижда да се затревят или за-
пълнят и изравнят с трошен камък.

Кметът на Община Златоград подписа договор за 
изпълнение на СМР на четири улици в град Златоград

Гимнастика и спортни танци за 
децата на Златоград

И тази година, въпреки 
всички предизвикателства, 
пред които е изправен це-
лият свят, потребителите 
на ДЦДМУ „Зора” гр. Зла-
тоград, с много любов и на-

дежда, изработиха картини, 
картички и коледни сувени-
ри за всички нас. Поводът 
е наближаващите коледни 
и новогодишни празници, а 
това е техният начин да от-

правят послание към света 
за повече доброта, усмивки 
и вяра в идващия ден.

Тази година изложба-
та им нямаше посетители. 
Прекрасните идеи, сът-

ворени от ръцете на по-
требителите на дневния 
център и техните ръково-
дители, можеха да се  ви-
дят в интернет страница-
та на Община Златоград. 

Коледна изложба в Дневен център за деца и 
младежи с увреждания „Зора” 

За втора поредна 
година станахме свидете-
ли на уникално спортно 
събитие, което се проведе 
в Златоград. На 26 септем-
ври 2020 г., на централния 
площад на Златоград, бе 
даден старт на ултрамара-
тона по трасета с дължини 
23, 53 и 85 км - К3Ultra, в 
който премериха сили едни 
от най-известните бегачи 
на ултрадълги дистанции.  
По време на състезанието, 
което започна и завърши в 
нашия град, независимо от 
дъждовното време учас-
тниците имаха възможност 
да се любуват на гледки в 
България и Гърция. Защо-
то K3 Ultra не е само състе-
зание! K3 Ultra e преживя-
ване! Над 550 маратонци 
както от страната, така и 
от чужбина, се включиха в 
ултрамаратона. Мащабът 
на тазгодишния маратон 
дава амбиция на местната 
власт и партньорите да 
го превърнат в ежегодно 
спортно събитие, което да 
постави Златоград в списъ-
ка на малкото български 
градове, домакини на атле-
тическа проява от подобен 

ранг.  
По трасетата бяха разпо-
ложени 10 пункта с местни 
родопски специалитети, 
вкусна и енергийна храна и 
напитки.  
Първи при мъжете на 
най-дългата дистанция – 
85 км, финишира Росен 
Русев с време от 9 часа и 
39 минути, а Боряна Ни-
колчева и Нели Ангелова 
заеха първото място сред 
жените. Йордан Тодоров 
финишира първи на 53км, 
а от жените първа завър-
ши Славена Топалска. На 
23км първенци бяха Хрис-
то Йорданов и Антония 
Георгиева.  
А от най-малките бегачи на 
К3 ULTRA 2020, по дистан-
ция GBR 5 км първи фини-
шираха Слави Димитров и 
Анита Райчева. 
Поздравления за обеди-
телите! На 27.09.2020 г. 
на площада в Златоград 
участници и доброволци в 
Ултрамаратона К3 2020 за-
садиха дръвчета, продъл-
жавайки миналогодишната 
традиция, в подкрепа на 
каузата за един по-зелен 
Златоград.

Ултрамаратон К3 
2020 в Златоград
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С експертната техническа помощ от 
Община Златоград, със средства от даре-
ния и положен труд, основно от жителите 
на населеното място, в село Кушла, Об-
щина Златоград се извършиха, само за 1 
месец, множество благоустроителни дей-
ности, свързани с почистване на водох-
ващанията на населеното място, които са 
изградени преди 1960 година.

Бяха направени нови такива и вклю-
чени във вече изградената водопроводна 
мрежа, като се положиха 800 метра нови 
водопроводни тръби и се изградиха две 
шахти за водохващане, улесняващи по-
чистването и поддръжката.

2 броя  бетонови корита за поене на 
животни (близо 100 крави и 150 овце) бяха 
изградени с доброволен труд и материали 
от  близки и роднини на живеещите в 
населеното място. Поредната инициатива, 
която показва, че е необходимо преди 
всичко желание, за да се случват  нещата. 
Надяваме се този добър пример да бъде 
продължен и от други подобни обществено 

полезни дела, показващи, че заедно можем 
повече!

Местната власт изказва своето задо-
волство от гражданската инициатива в 

населеното място и задружността на живу-
щите за подобряване качеството на живот. 

Подобни инициативи винаги ще сре-
щат подкрепата ни в изпълнението им.

Добрият пример в село Кушла!

Приключиха строителните дейности на улица „Младост” в село Долен. Положена бе бетонова настилка, 
бетонови бордюри и асфалт. Средствата за СМР на улицата, осигурени с  Постановление на Министерски 

съвет, са в размер на 63 774,84 лева.  

В ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” с. Долен бяха 
въведени ефективни мер-
ки за повишаване на енер-
гийната ефективност на 
сградата. Финансирането 
бе осигурено от Министер-
ството на образованието 
и науката, а стойността на 
строително-ремонтните 
дейности, които включват 
полагане на външна топло-
изолация на стените и то-
плинно изолиране на по-
крив, възлиза на 106 066,42 
лева.

Енергоефективни мерки в училището в село Долен

Изградиха се подпорни 
стени на ул. „Виктор Юго”, 
ул. „Плиска” и ул. „Клокот-
ница“ в гр. Златоград. 

Подпорната стена на 
ул. „Виктор Юго“, е с дължи-
на 68,75м, а строителните 
дейности възлизат на стой-
ност 203 364,38 лв. с ДДС. 

Подпорната стена на ул. 
„Плиска, с дължина 87,90 м 
и стойност 211 521,58 лв. с 
ДДС.

На ул. „Клокотница“ 
стената е с дължина 17,89 
м.  Строителните дейнос-
ти възлизат на стойност 
82 089 лв. с ДДС.

Изградени бяха подпорни 
стени на три улици в 

Златоград
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Ремонтираха се стъл-
бищните съоръжения, 
свързващи ул. „Ахрида” с  
ул. „Антон Страшимиров”, 
както и тези, свързващи 
ул. „Здравец” с ул. „Вели-
ко Търново” в град Зла-
тоград. Ремонтните дей-

ности се извършиха със 
средства от общинския 
бюджет. 

Стълбищата са ва-
жна връзка между две 
ключови улици в два раз-
лични района на града. 
Съобразно наличния фи-

нансов ресурс и потреб-
ностите на хората, бла-
гоустроените публични 
пространства, подобряват 
както своята функционал-
ност, така и визията на  
градската среда.

Със средства от Инвестиционната 
програма за капиталови разходи на 
Община Златоград за 2020 г., в раз-
мер на 141 930 лева, се благоустрои 
550 метров участък от ул. „Васил Лев-
ски” в село Старцево.

Строителните дейности включ-
ваха фрезоване на съществуваща 
настилка на участъка, полагане на 
бетонови бордюри и бетонови плочи 
на тротоарите. Положи се и троше-
но-каменна настилка за оформяне на 
банкетите.  Асфалтовата настилка, 
която бе положена, е на два пласта 
от по 4 см. Изградена бе и изкустве-
на изпъкнала неравност на пътя, за 
ограничаване на скоростта на движе-
ние в участъка.

Благоустрои се и част от улица 
„Васил Левски” в село Старцево

Благоустроителните 
дейности на ул. „Акация” и 
ул. „Христо Ботев” в град 
Златоград, които са част от 

проект „Реконструкция 
и рехабилитация на 
улици, съоръженията и 
принадлежностите към 
тях в гр. Златоград и с. 
Старцево, Община Зла-
тоград“, изпълняван от 
Община Златоград с 
финансовата подкрепа 
на „Програма за разви-
тие на селските райо-
ни”, бяха завършени. 
Положи се асфалтова 
настилка, трошенока-
менна настилка и ви-
бропресовани бетоно-
ви бордюри. Изградена 
беше подпорна стена 
на ул. „Акация” с пред-

пазен парапет, оформени 
бяха и тротоарни плочи с 
бетон.

Нов асфалт на 
ул. „Акация” и ул. „Христо 
Ботев” в град Златоград
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Станислава Ст. Каменова,
с. Старцево, 10 месеца

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

Завършиха ремонтните дейнос-
ти на „Многофункционална спортна 
площадка за баскетбол, волейбол, 
футбол на малки вратички и тенис 
на корт” – Червено игрище в град 
Златоград. Финансирането на обек-
та бе осигурено с Постановление на 
Министерски съвет от 2019 г. и стой-
ността на СМР е 163 383,67 лева, а 
изпълнител на строителните работи е 
„Строител” ЕООД град Златоград.

Върху шлайфан бетон се положи 
система от саморазливна каучуко-
ва настилка 1-2 мм, положени бяха 
три слоя акрилна боя – черна база, 
цветна база (син цвят) и финишен UV 
слой. Със същата боя се разчертаха 
и игрални полета за баскетбол, тенис 
на корт и волейбол.

Съоръжението е оградено с огра-
да – метална мрежа от PVC покритие. 
Съществуващите бетонови трибуни 
бяха реконструирани и върху тях се 
поставиха нови дървени пейки. Из-
пълнена е нова осветителна инстала-
ция. Доставено е оборудване за ви-
довете спорт – баскетболни кошове, 
мрежи за волейбол и тенис на корт, 
врати за минифутбол. Изградени са 
два подхода към площадката – един 
главен подход от юг и един авариен 
изход от север. Благоустроен е и при-
лежащият терен към игрището.

Приключи ремонта на 
Червеното игрище в Златоград

Уважаеми съграждани,

 През последните месеци от 
страна на местната власт бяха пред-
приети редица действия за намалява-
не и решаване на част от проблемите 
с безстопанствените кучета на тери-
торията на град Златоград. Работи-
хме съвместно с ветеринарен лекар, 
притежаващ мобилна амбулатория за 
кастрация, ваксинация и маркиране на 
бездомни кучета; актуализира се съ-
ществуващият Общински регистър за 
кучетата; проведе се кампания за при-
канване на гражданите за регистрира-
не на домашните си любимци, както и 
разяснителни инициативи за отговор-
ностите при отглеждане на куче; про-
учена бе възможността за ангажиране 
на кандидат курсист, който за сметка 
на Община Златоград, да бъде обу-
чен за залавяне на безстопанствени 
животни и хуманно отношение към 
тях, от лицензирана обучителна орга-
низация. Направено бе и официално 
запитване до Областния директор на 
БАБХ-Смолян за изискванията, които 
са необходими за изграждане на ам-
булатория второ ниво на територия-
та на Община Златоград. Изпратихме 
официално запитване до фондация 
„Четири лапи”, за заявяване на готов-
ност за организиране на съвместна 
кампания за овладяване на попула-
цията на безстопанствените животни. 
Проучена бе и възможността за съ-
трудничество между Община Злато-
град и приютите за бездомни кучета в 
Кърджали, Хасково, Пловдив и Стара 
Загора и отправихме молба за офер-
та за дейности, свързани с бездомни 
животни - улавяне, кастрация, обезпа-
разитяване, ваксинация и при възмож-
ност настаняване в приют, а също така 
и транспортните разходи. Направени 
бяха съвместни проверки с офици-
алния ветеринарен лекар за Община 
Златоград към ОДБХ Смолян, на устни 
и писмени сигнали за смущаване на 
обществения ред, за реда и условията 

на отглеждане на кучетата, дали са ре-
гистрирани и чипирани по надлежния 
ред, както и указване на логистична 
подкрепа за спазване и изпълнение на 
указаните в Закона дейности. 

   В резултат от посочените мер-
ки бяха осъществени две кампании по 
обезпаразитяване и кастрация на без-
домни кучета, съвместно с д-р Хутева, 
в периода 24.09.2020 г. и 14-15.10.2020 
г. Благодарение на тези мероприя-
тия са обезпаразитени и кастрирани 
общо 12 кучета, от които 7 женски - 
маркирани с розови марки и номера: 
51,52,53,54,55,56,57 и 5 мъжки - мар-
кирани със зелени марки и номера 
51,52,53,54 и 55. Кастрирането е мярка, 
която има за цел ограничаване на по-
пулацията и нарастването на броя на 
бездомните кучета. Тази мярка е един-
ствен законов метод за борба с без-
стопанствените животни, спазвайки 
изискванията за хуманно отношение 
към животните. 

Друга стъпка в борбата с бездом-
ните кучета е регистрацията на домаш-
ните любимци, чрез която може да се 
следи за броя и начина на отглеждане-
то им. Това е важно, защото собстве-
ниците са длъжни да отглеждат своите 
любимци по хуманен начин и подле-
жат на наказание при безотговорно 
поведение спрямо тях. За съжаление 
твърде малко са съвестните граждани, 
които регистрират своите любимци и 
разбират отговорността да се грижиш 
за някого. Работи се по актуализиране 
на Общинския регистър и приканване 
на гражданите, придобили домашен 
любимец, да направят необходимите 
постъпки за регистрацията му. Тази 
актуализация е необходима, защото 
в регистъра все още се водят кучета 
на възраст над 15 години, а е извест-
но, че средната им продължителност 
на живот  варира между 8-12 години, в 
зависимост от породата, килограмите, 
начина на отглеждане, физиологични-
те особености на индивидите и реди-
ца други фактори.   

Следваща поставена задача пред 
Общинска администрация касае ула-
вянето на безстопанствените животни 
и транспортирането им до ветерина-
рен кабинет или амбулатория за из-
вършване на манипулациите. Залавя-
нето на бездомните кучета се оказва 
трудна и в някои случаи дори непосил-
на задача, поради липсата на обучен 
специализиран персонал и материал-
на база, която да е в съответствие с 
изискванията за хуманното отношение 
към животните. Трудност предизвиква 
и намирането на кандидат курсист, по-
ради спецификата на работата, който 
да бъде изпратен за обучение и придо-
биване на умения и квалификация по 
залавяне на бездомни животни. Пра-
воспособността и уменията, които кур-
систът ще придобие, ще легитимират 
неговите действия пред гражданите и 
обществеността, които в някои случаи 
не само не са съпричастни с пробле-
ма, който представляват бездомните 
животни, а понякога дори възпрепят-
стват самите дейности. Човек с такава 
квалификация ще е много полезен при 
овладяване на популацията на без-
домните кучета и намаляване на тех-
ния брой.   

Друга стъпка, насочена към реша-
ване на проблема с бездомните куче-
та, е изграждане на амбулатория втора 
категория, която да даде възможност 
на ветеринарните лекари от общината 
да извършват необходимите манипу-
лации. Тази стъпка изисква покриване 
на редица критерии за сградния фонд, 
инвентара за хирургичните дейности, 
съхранение на лекарствата, дезинфек-
ция и редица други условия по уреж-
дане на работния процес в учрежде-
нието. Това става ясно от отговора на 
Областния директор на БАБХ-Смолян. 
Самото изграждане на такава амбула-
тория ще бъде труден и бавен процес 
и ще допринесе за борбата с безсто-
панствените животни в дългосрочен 
план, но няма да допринесе за мигно-
веното справяне с проблема. 

Отговори на останалите пис-
ма с искане за сътрудничество и съ-
действие между Община Златоград и 
приютите в Пловдив, Хасково, Кър-
джали, Стара Загора и фондация „Че-
тири лапи”  все още не са получени.  

Проучват се и начините и услови-
ята, при които би могло да се изгради 
общински приют за кучета, изисква-
нията на които трябва да отговаря, 
както и проектобюджет на необходи-
мите средства за създаването му. Ос-
вен тези обстоятелства, за да функ-
ционира един приют, задължително 
е наемането на квалифицирани чо-
вешки ресурси – доктори, санитари 
и помощен персонал.  Очевидно е, 
още на пръв прочит, че финансовите 
средства за реализирането на тази 
идея – изграждане и функциониране 
на приют, са сериозно предизвикател-
ство към местния бюджет, дори на го-
леми общини. 

Дейностите свързани с пробле-
мите с бездомните животни, както и 
недобросъвестното отглеждане на 
домашни любимци от гражданите, е 
общонационален проблем, който е на-
ложително да се решава на държавно 
ниво. Изпълнението на дейностите в 
тази област е трудно начинание пора-
ди спецификата на проблема, но ху-
манното отношение към животните е 
водещото при реализиране на каквито 
и да е мероприятия по решаване на ре-
гистрирания проблем. Всички заедно 
трябва да бъдем ангажирани и обеди-
нени, за да се справим с този наболял 
въпрос, който лесно се употребява за 
политически цели, но трудно се пости-
га положителен резултат на практика, 
без усилията на всички институции и 
граждани.


