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На основание чл.66, 
ал.1 от Закона за местни-
те данъци и такси, и чл. 16, 
ал.1 и ал. 2 от Наредбата 
за определяне и админис-
триране на местните такси 
и цени на услуги, предоста-
вяни от община Златоград, 
такса битови отпадъци се 
определя в годишен раз-
мер, въз основа на одо-
брена от общински съвет  
план-сметка за дейностите 
по предоставяне на услуги 

по чл. 62 от Закона за мест-
ни данъци и такси , включ-
ваща необходимите разхо-
ди за: 

събиране и транспорти-
ране на битови отпадъци до 
съоръжения и инсталации 
за тяхното третиране; 

третиране на битовите 
отпадъци в съоръжения и 
инсталации;

почистване на уличните 
платна, площадите, алеите, 
парковите и другите тери-

тории от населените места, 
предназначени за общест-
вено ползване.

   При разработването 
на план-сметката за 2023 
г. са взети предвид и анга-
жиментите на общината по 
Закона за управление на 
отпадъците. 

Размерът на так-
са битови отпадъци за 
2023 г. няма да бъде про-
менян.

Планираните разходи 
за предоставяне на услуги-
те по чл.62 от ЗМДТ в про-
екта на План-сметката, са в 
размер на 849 824,00 лв., 
за които е предвидено фи-
нансиране от планираните 
приходи за 2023г., по видо-
ве източници:

Приходи от такса би-
тови отпадъци - прогноза 
2023г. - 725 130,00 лв.;

Наличности от въз-
становени отчисления от 
РИОСВ, съгласно § 58 от 
ПЗР на ЗИД на ДОПК. – 
22 764,00лв.;

Други общински сред-
ства и приходи, различни от 
приходите от такса битови 
отпадъци – 101 930,00лв.;

Разпределение на сред-
ствата по дейности в раз-

ходната част на План-смет-
ката (Прил № 1), в размер 
на 849 824,00 лв, са както 
следва:

За събиране и транс-
портиране на битовите 
отпадъци, включително 
разделно по схемата „от 
врата на врата“ за отпа-
дъци, извън системите за 
управление на масово раз-
пространени отпадъци по 
ЗУО – 299 115,00 лв., в т.ч. 
257 595,00 лв. финансира-
ни от такса битови отпадъ-
ци, и 41 520,00 лв. финан-
сирани от други общински 
средства.

Планираните разходи 
представляват  35 % от 
общите разходи и включват:

Придобиване на съдове 
за събиране на битови от-
падъци /закупуване на чу-
вали за разделно събиране, 
съдове за временно съхра-
нение на битови отпадъци 
и дезинфекционни матери-
али/  – 10 680,00лв.;

Разходи за персонала /
възнаграждения, осигуров-
ки и работно облекло/ – 
189 210,00 лв.;

Разходи за техниката /
гориво, смазочни матери-
али и 
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На 30 юни Фонд ФЛАГ 
отбеляза 15 години от съз-
даването си. На събитието 
бяха представени резул-
татите, които в годините го 
утвърждават като лоялен, 
търсен и предпочитан ме-
ханизъм за подпомагане 
успешната реализация на 
инфраструктурни проекти и 
на програмите на местните 
власти. 240 от 265 общини 
в България са партньори 
на Фонда, защото мисията 
му е да подкрепя българ-
ските общини и публични-
те предприятия в усилията 
им за модернизация, раз-
ширяване на общинската 
инфраструктура, предос-
тавяне на публични услуги 
и създаване на устойчи-
ви местни общности.  
В категория „Активни кре-
дитополучатели“ бяха от-

личени малки, средни и 
големи общини, класирани 
при оценка на броя реа-
лизирани проекти с под-
крепата на Фонд ФЛАГ. В 
първата група награда по-
лучи Община Златоград, 
която е ползвала 22 кре-
дита от ФЛАГ за финанси-
ране на проекти на обща 
стойност 8 194 104.20 лв. 
Наградата за Община Зла-
тоград получи кметът Ми-
рослав Янчев, който изка-
за огромни благодарности 
за партньорството, сигур-
ността, подкрепата и отно-
шението, което винаги сме 
получавали от фонд „Флаг“. 
Отличието е доказателство 
за работата на сериозен ад-
министративен капацитет в 
Община Златоград, споде-
лиха от организаторите на 
събитието.

Община Златоград получи 
награда от Фонд „Флаг“

Празничните меро-
приятия започнаха с 
Тържествено заседание 
на Общински съвет Зла-
тоград, на което изпъл-
нителният директор на 
Местна инициативна гру-
па Кирково-Златоград г-н 
Пламен Чингаров връчи 
на кмета на Община Зла-
тоград Мирослав Янчев 
и Председателя на Об-
щински съвет Златоград 
Григор Джангалов пла-
кети с благодарност за 
партньорство, участие 
и подкрепа на Община 
Златоград.

Πaмeтнa плoчa нa 
ĸaпитaн Πeтĸo вoйвoдa бe 

110 години свободен Златоград
Община Златоград полу-

чи одобрение на проект за ре-
монт на спортната площадка 
в двора на Основно училище 
„Васил Левски“ град Златоград, 
по Програмата за изграждане 
и основен ремонт на спортни 
площадки в държавните и об-
щинските училища към Минис-
терството на образованието и 
науката. Одобрените средства 
са в размер на 89 хиляди лева. 
Дейностите, които ще бъдат из-
пълнени са подмяна на настил-
ката, огражденията от мрежа, 
ремонт на седалковия сектор и 
доставка и монтаж на нови вра-
ти за хандбал.

Общината ще ремонтира спортната площадка в двора 
на ОУ „Васил Левски“ - гр. Златоград
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Продължава благоу-
строяването на гробищния 
парк в Златоград. Със сред-
ства от бюджета на Общи-
на Златоград, в размер на 
40 000 лева, са поставени 
два павилиона, които ще 
се използват за инвентар 
и санитарни помещения. 

На бетонова площадка е 
монтиран и метален навес. 
Монтирано е улично освет-
ление и озвучителна уред-
ба. Предстои полагане на 
бетонова настилка, офор-
мяне на алеи и пътеки към 
двата павилиона, както и 
озеленяване.

Благоустроява се гробищният 
парк в Златоград

Дневният център в град 
Златоград вече 15 години 
предоставя социални ус-
луги на потребителите и 
техните семейства, за да 
може всеки потребител да 
развие своя потенциал и да 
бъде значим участник в об-
ществото. В Дневния цен-
тър потребителите намират 
добра и спокойна среда, 
в която получават много 
внимание, грижи и специа-
лизирана подкрепа от екип 
от специалисти. Служители 
и потребители тържестве-
но отбелязаха рождения 
ден на социалната услуга с 
песни, танци, много фокуси 
и забавни игри.

Комплекс от социални услуги в Златоград 
празнува 15 години от създаването си

Група за стари град-
ски песни „Златен полъх” и 
клуб „Първи на хорото” при 
ОНЧ „Просвета-1908“ гр. 
Златоград участваха в Пети 
национален фестивал на 
старата градска и шлагерна 
песен „Нежни спомени” – Па-
нагюрище 2022 г.

Във фестивала, който 
е с конкурсен характер, се 
включиха изпълнители от 
цяла България. ГСГП „Зла-
тен полъх”, с художествен 
ръководител Елена Симе-
онова, се представи отлич-
но и бе класирана на второ 
място в категорията певче-
ски формации.

Клуб „Първи на хорото”, 
с художествен ръководител 
Даниела Тасева, бяха пока-
нени специално във фести-
вала и допълниха със своите 
изпълнения и емоционално 
присъствие атмосферата в 
залата.

Самодейците на читали-
щето разгледаха Историче-
ския музей в Панагюрище, 
който е разположен в центъ-
ра на града и е създаден въз 
основа на музейна сбирка, открита през месец май 1943 г. в читалище „Виделина“.

Златоградски самодейци с отлично 
представяне на национален фестивал

В края на месец май 
Община Златоград спечели 
финансиране на проект за 
реновиране на „Илийкова 
чешма“ от конкурса „30 го-
дини DEVIN – Доверие във 
всяка капка“, с партньор-
ството на НСОРБ.

Чешмата е разположе-
на на Общински път Зла-
тоград – с. Аламовци, в ра-
йона на язовир „Златоград“ 
и беше в много неугледно 
състояние. Водохващане-
то е извършено преди два 
века, като последното ре-
новиране е било през 1979 
година. Водата е изворна, 
като източникът на захран-
ване е планински извор. 
Изследвана е и е годна за 
пиене.С благоустрояването 

й се подобри външния вид, 
възстановено беше бето-
новото корито и шапката. 

Направи се нова облицов-
ка с ивайловградски камък. 
Пространството около чеш-

мата също се облагороди, 
поставиха се пейки и кошче 
за отпадъци.

Благоустрои се „Илийкова чешма“
Ученици от клуб „Млади 

възрожденци – потомците 
на Левски” при ОУ „Васил 
Левски” град Златоград, с 
ръководител Албена Мо-
стабашова, гостуваха на 
Кмета на Община Злато-
град Мирослав Янчва, пиха 
чай заедно и разговаряха 
на различни теми.

Децата задаваха ин-
тересни въпроси, както в 
личен, така и в професио-
нален план – Коя е най-ма-
щабната сграда в Злато-
град? Лесно ли е да бъдеш 
кмет? Любим футболен от-
бор? Какви са плановете за 
бъдещото развитие на Зла-
тоград?

Господин Янчев споде-
ли с младите златоградча-

ни, че за да бъдеш добър 
управник, трябва да не гу-
биш връзката с хората, кои-
то разчитат на теб, важен е 
прекият контакт. Разказа им 
как в началото на кариера-
та си като кмет не му е било 
лесно. Положил е мно-
го усилия, за да успее да 
подреди приоритетите на 
Община Златоград, за да 
изгради екип от професио-
налисти, с които успешно 
да работи вече 15 години. 
Пожела на децата винаги 
да си поставят високи цели 
и да се стремят да ги пости-
гат. Да имат успехи в учене-
то, да не забравят от къде 
са тръгнали, вървейки по 
пътя, който сами си избе-
рат!

На чай при кмета на 
Община Златоград

„ЗЛАТЕН ПОЛЪХ“
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други материали, 
текущи ремонти, 
технически прегле-

ди и техническо обслужване на сметосъ-
бирачните автомобили/, с прогнозна цена 
на дизелово гориво – 3,35 лв/л; - 90 265,00 
лв.;

Разходи за данъци, такси и застрахов-
ки, изготвяне на графици и указания за 
осигуряване на информация за население-
то и административни разходи – 8 960,00 
лв.

За третиране на битовите отпадъци 
в съоръжения и инсталации -  399 854,00 
лв., в т.ч. 331 030,00 лв. финансирани от 
такса битови отпадъци, 22 764,00 лв. фи-
нансирани от обезпечения и отчисления по 
чл.60 и чл.64 от ЗУО, съгласно § 58 от ЗИД 
на ДОПК/2020г. и решение на ОбС Злато-

град № З 331 от  25.08.2021г. и 46 060,00 
лв. финансирани от други общински сред-
ства.

Планираните разходи представляват 
47 % от общите разходи и включват:

Разходи за приемане и предварител-
но третиране на смесени битови отпадъ-
ци, отделяне на отпадъчни материали /
хартия, пластмаса, стъкло и метали/, 
транспортиране на остатъчния отпадък на 
изход на инсталацията за депониране на 
Регионално Депо Мадан – 176 710,00 лв.;

Разделно събиране, транспортиране, 
компостиране на биоразградими отпадъ-
ци, производство на компост и транспорти-
ране на остатъчен отпадък за депониране 
на Регионално Депо Мадан – 19 710,00лв.;

Такса за депониране, претегляне и 
мониторинг на остатъчно количество не-

оползотворени отпадъци на изход на ин-
сталацията за предварително третиране 
– 33 870,00 лв.;

Отчисления по чл.64 от Закона за 
управление на отпадъците – 95 000,00 лв.;

Обезпечения по чл.60 от Закона за 
управление на отпадъците – 5 740,00 лв.;

Разходи за изготвяне на работен про-
ект за изграждане на втора клетка на РД 
Мадан – 22 764,00 лв.;

Начисляване на ДДС по чл. 163, ал. 2 
от ЗДДС за дейностите по предварително 
третиране, рециклиране, компостиране и 
депониране на отпадъците – 46 060,00лв.

За почистване на улици, площади, тро-
тоари, алеи и паркове и други територии за 
обществено ползване в населените места 
и селищни образувания. Метене, миене, 
събиране и транспортиране на битовите 

отпадъци, почистване на речни корита и 
дерета в границите на населените места  
– 150 855,00 лв., финансирани от такса би-
тови отпадъци. 

Планираните разходи представляват 
18% от общите разходи и включват:

Разходи за персонала /възнаграж-
дения, осигуровки и работно облекло/ – 
124 070,00 лв.;

Разходи за  техниката /гориво, смаз-
очни материали и други материали, те-
кущи ремонти, технически прегледи и 
техническо обслужване на БМС, челен 
товарач Валтра и мотометчана машина 
Бухер/ , с прогнозна цена на дизелово го-
риво – 3,35 лв/л; - 26 185,00 лв.;

Разходи за данъци, такси и застрахов-
ки за транспортните средства – 600,00 лв.
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oтĸpитa тъpжecтвeнo, в 
пpиcъcтвиeтo нa народ-
ния представител д-p 
Kpacимиp Cъбeв, мнoгo 
гocти, пoчeтни гpaждa-
ни нa Златоград и из-
явeни злaтoгpaдчaни. 
Инициaтивaтa зa пocтa-
вянeтo нa пaмeтния знaĸ 
e нa пpoф. д-p Toдop 
Чepĸeзoв, изпълнитeлeн 
диpeĸтop нa MБAЛ „Д-p 
Aт. Дaфoвcĸи” AД - Kъp-
джaли и aĸaдeмиĸ Hacĸo 
Гeлимaчeв – извecтeн 
poдoлюбeц, ĸoйтo 
вcяĸa гoдинa изгpaждa 
мoнyмeнт или пpaви aĸ-

ция в пaмeт нa ĸaпитaн 
Πeтĸo вoйвoдa. Πaмeт-
нaтa плoчa бe пocтaвeнa 
в Cтapия гpaд, дo вxoдa 
нa Myзeйнaтa cбиpĸa нa 
съобщенията. 

В знак на признател-
ност към делото на заги-
налите за свободата на 
Златоград, бяха подне-
сени венци и цветя пред 
паметниците и паметни-
те плочи в града от: Об-
щина Златоград, Облас-
тен управител на Област 
Смолян, 101 Алпийски 
полк, Регионално упра-
вление на образование-
то Смолян, Негово Пре-
освещенство Епископ 

Висарион Смоленски, 
всички публични инсти-
туции на територията на 
общината, политически 
партии, големите пред-
приятия в общината, как-
то и много граждани и 
гости на града. 

Приветствие към съ-
гражданите и гостите от-
прави Кметът на Община 
Златоград. „На днешния 
21 ноември, две години 
след невъзможността, 
породена от пандемия-
та, да отбележим подо-
баващо този празник за 
Златоград, още по-силно 
разбираме защо СВОБО-
ДАТА е най-важната чо-

вешка ценност. 
Днес, когато виждаме 

как народи я губят и как 
с всички усилия я търсят 
далеч от домовете си, 
още по-ясно осъзнава-
ме и нейната сила, и…..
стойност! Свободата е 
отговорност, …. към нас 
самите, към близките ни, 
към род и родина. 

Преди 110 години на-
шите предци извоюват 
свободата не само за 
тях и техните съвремен-
ници, но и за поколения 
напред.“

Господин Янчев при-
зова „Да осъзнаваме и да 
ценим! Да сме отговорни 
и разумни! За да завеща-
ем тази свобода и на по-
коленията след нас!“

Мероприятието про-
дължи с тържествена 
заря-проверка, с участи-
ето на 101 Алпийски полк 
Смолян, Представител-
ният духов оркестър на 
Военновъздушните сили 
гр. Пловдив и отряди от 
ученици на СУ „Антим І” 
гр. Златоград и ОУ „Ва-
сил Левски” гр. Злато-
град.

110 години свободен Златоград

Община Златоград 
придоби нов специа-
лизиран автомобил за 
събиране и транспор-
тиране на битови отпа-
дъци, с който целим да 
подобрим качеството на 
предлаганата услуга за 
жителите на общината, 
а също така и да опти-
мизираме разходите, 
свързани с дейностите 
по управление на отпа-
дъците.  

Като община, в чи-
ято политика един от 
основните приоритети 
е свързан с дейностите 
за управление на отпа-
дъците, които включват 
полагане на усилия за 
по-добро качество на 
услугата, оптимизиране 
на графици за събира-
не и извозване на съ-
довете, както и на раз-

ходите свързани с тях, 
насърчаване на хората 
за активно участие в 
системата за разделно 
събиране и предаване 
на отпадъци и нама-
ляне на количеството 
депонирани отпадъци, 
подобни инвеститиции 
като тази за придобива-
нето на специализира-
ния автомобил, е от из-
ключително значение за 
постигане на конкретни 
резултати, както и за 
тяхната ефективност и 
ефикасност.

Средствата за ав-
томобила са осигурени 
от бюджета на Община 
Златоград, натрупани 
от месечните обезпече-
ния и отчисления по чл. 
60 и чл. 64 от Закона за 
управление на отпадъ-
ците.

Нов автомобил за събиране 
и транспортиране на битови 

отпадъци обслужва жителите на 
Община Златоград

МИГ Кирково-Златоград 
обявява прием на проектни 
предложения
Подробности на стр. 6, 7 и 8-ма.

ОТ СТРАНИЦА 1

ОТ СТРАНИЦА 1
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Златоград те кани... 
приказка една, 
да прочетеш на своята душа! 
Сред бяла светлина и уютна красота, 
намери Вълшебна Tоплина... 
Дядо Коледа ще ни навести 
и цял чувал с добрини ще ти дари... 
Гост желан бъди ни ти, 
през декемврийските дни!

2 декември 2022г. (петък) 
Концерт на Михаела Маринова в подкрепа на борбата 
срещу болестта СПИН 
Начало: 18,00 часа 
Място: Централен площад 

6 декември 2022г. (вторник) 
Запалване на светлините на коледната елха, с вълшеб-
ствата на Маг Суни 
Начало: 17,30 часа 
Място: Централен площад 

9 декември 2022г. (петък) 
Музика и танци край елхата с DJ Калин 
Начало: 17,30 часа 
Място: Централен площад 

14 декември 2022г. (сряда) 
Кафе-театър - Спектакъл „Коледна приказка“, с участие 
на деца от Център за подкрепа за личностно развитие гр. 
Златоград 
Начало: 17,30 часа 
Място: ресторант Александър 

16 декември 2022г. (петък) 

Предколедно с Дара Екимова 
Начало: 18,00 часа 
Място: Централен площад

21 декември 2022г. (сряда) 
В празничния ритъм на група „Молец“ 
Начало: 18,00 часа 
Място: Централен площад 

23 декември 2022г. (петък) 
Коледен концерт на самодейци от ОНЧ „Просвета - 1908“ 
гр. Златоград - Силата на традициите 
Начало: 17,30 часа 
Място: Централен площад

 
С коледно настроение се зареди, за агресията забрави 

и на доброто заложи!

ПРИКАЗНА КОЛЕДА В ЗЛАТОГРАД ПРЕЗ 
ДЕКЕМВРИ

На Публично обсъждане, проведено на 17 ноември, кметът 
на Община Златоград Мирослав Янчев запозна представители 
на местната общност с намерението на Община Златоград да 
поеме дългосрочен общински дълг за финансиране на инвес-
тиционни проекти в полза на местната общност. Два са проек-
тите, които община Златоград ще реализира:

1. Проект „Изграждане на паркова среда за широко об-
ществено ползване в гр. Златоград“

Предназначение: Подобряване на атмосферата и естети-
ческата среда в централната част на гр.Златоград, повишаване 
на възможностите за привличане на инвестиции и туристи в об-
щината, чрез осигуряване на обновена общинска инфраструк-
тура и осигуряване на подходящи условия за спорт и отдих на 
гражданите за подобряване на тяхното здраве и физическо 
развитие.

Стойност на проекта: 611 078 лв.
Начин на финансиране:
-  финансиране от Програма за развитие на селските райо-

ни 2014-2020 г. – 451 695 лв.
- дългово финансиране в размер до 159 383 лв. – дъл-

госрочен кредит, поет с договор за общински заем  от „Фонд 
ФЛАГ” ЕАД;

Начин на обезпечаване – настоящи и бъдещи парични 
вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на 
Община Златоград

2. Проект „Изграждане на общински кооперативен па-
зар, УПИ ХІІІ парк и обществено обслужване, кв.46, гр. Зла-
тоград“

Предназначение: Изграждане на нова съвременна кон-
цепция на общински кооперативен пазар, целяща подобряване 
и естетизация на условията за предоставяне на различни по 
вид услуги на едно място – търговия на промишлени и храни-
телни стоки, зеленчуци, стоки на земеделски производители и 
др.

Стойност на проекта:  1 700 120 лв.
Начин на финансиране – дългово финансиране в размер 

до 1 700 120 лв. – дългосрочен кредит, поет с договор за об-
щински заем от финансова или кредитна институция.

Начин на обезпечаване – настоящи и бъдещи парични 
вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на 
Община Златоград.

Публично обсъждане на 
намерение за поемане на 

дългосрочен общински дълг

На 14.09.2022 г., със симво-
лична първа копка и водосвет за 
здраве и безаварийна работа, се 
постави началото на проект „Из-
граждане на паркова среда за ши-
роко обществено ползване в град 
Златоград“ по процедура за пре-
доставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ BG06RDNP001-19.148 
МИГ – Кирково - Златоград, Мяр-
ка 7.2. Инвестиции в създава-
нето, подобряването или раз-
ширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура. 
Целта на проекта е да се създаде 
изцяло нова среда за обществе-
но ползване в общинския център, 
която освен рекреативни функции, 
ще подобри и микроклимата в на-
селеното място. 

Проектното предложение е из-
готвено въз основа на нуждите на 
жителите на община Златоград 
за повече пространства за отдих 
и почивка, места, на които да се 
събират и да общуват помежду си. 

В новата паркова среда ще бъдат 
обособени нови зелени площи, 
зони за рекреация и детска пло-
щадка в имота, който представля-
ва естествено продължение на 
вече изградения градски парк и 
допълва новата визия на централ-
ната градска част. 

Ще бъде оформена диагонал-
на алея от цветна дървесна рас-
тителност, декоративен парков па-
вилион, заобиколен от кътове за 
почивка с дървени перголи и пей-

ки, ще бъдат изградени детски пло-
щадки, площадки за фитнес и дру-
ги елементи на парковия дизайн. 
След проведена обществена по-
ръчка Община Златоград сключи 
договор с „ВЕРА    СТРОЙ“ ЕООД, 
с предмет „Строително-монтаж-
ни работи, включително: достав-
ка и монтаж на съоръжения за 
обзавеждане на паркови прос-
транства в град Златоград“- част 
от проект „Изграждане на парко-
ва среда за широко обществе-
но ползване в град Златоград“, 
на стойност – 464 399,51 лв. 
Строителен надзор на обекта ще 
осъществява „Екоинженеринг“ 
ЕООД, а ЕТ „Дженерел – А – Олег 
Николов“ ще извършва авторския 
надзор при изпълнение на СМР. 
Общият размер на безвъзмездна-
та финансова помощ е 380 573,26 
лв. без ДДС.

При определяне на прогнозна-
та стойност за възлагане изпълне-
нието на СМР дейностите, чрез об-
ществена поръчка, се взе предвид 
ръстът на цените за строителство и 
след актуализацията на количест-
вено-стойностната сметка, необ-
ходимите средства за изпълнение 
на СМР дейностите са в размер 
на 557 300,62 лв. с включен ДДС. 
Общата стойност на проектното 
предложение, след търгуване, е в 
размер на 509 231,85 лв. без ДДС.

Стартира изграждането на нова паркова среда в Златоград
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В Деня на народните будители – 01 ноем-
ври стартира Национална дарителска кампания 
„България заслужава!“ за изграждане на 111-мет-
ров пилон, на който гордо ще се извиси българ-
ското национално знаме. Роженските поляни в 
Родопите ще бъдат домакин на рекордния флаг 
– място, символ на силната вяра в корените ни и 
всичко българско.

Пилонът ще е най-високият в Европейския 
съюз и ще бъде поставен на внушителната над-
морска височина от 1430 м. Така националният 
флаг на България ще се развее на най-високия 
пилон, поставен на най-високото място в целия 
свят! 

Знамето ще се вижда от километри разстоя-
ние, а енергията му ще се усеща в цялата стра-
на, за да върне вярата в колективния граждански 
патриотизъм и да се превърне в ново вдъхнове-
ние за нацията.

Инициативата е на фондация „Наследство 
в бъдещето“, която през последните 11 години 
организира и реализира най-мащабните съби-
тия на българския дух, традиции и национална 
идентичност, сред които и Рожен-Събор на на-
родното творчество и животновъдство. На всич-
ки тях, водени от чист патриотизъм и любов към 
Родината, неправителствената организация зас-
видетелства почит към българския трибагреник. 

Изборът височината на пилон „Рожен“ да 
бъде 111 метра не е случаен - 111 000 квадратни 
километра е площта на България. Трите едини-
ци символизират пробуждането на духа, а ново-
то начало, от което нацията ни има нужда днес, 
е въплътено в цифрата 1. През 2023 година, ко-
гато пилонът ще бъде издигнат, се навършват и 
111 години от Освобождението на Родопите. 

Пилонът ще е с диаметри 3 метра при осно-
вата и 0,75 метра при върха. Конструкцията, про-
ектирана с устойчивост на вятър със cкорост до 
180 kм/ч, ще е от 12 секции с дължина от 8 до 
12 метра. Коничният стълб, с общо тегло от 55 
тона, ще има електрическо задвижване на фла-
га. Знамето ще е с площ от 1000 кв.м. и размери 
25х40 метра. 

Проектът ще бъде реализиран изцяло с да-
рения от българи в и извън пределите на стра-
ната ни, за да обедини нацията в изграждането 
на безспорен, притегателен център на чистото 
родолюбие. Флагът ще бъде едно достойно и 
нужно наследство от българите днес за бълга-
рите утре. Една нова надежда за възраждане 
на полезния колективен патриотизъм, вярата в 
националните ни символи и събирателна точка 
на българите от целия свят. Проект, направен от 
българите за България, защото тя го заслужава. 

Пълна информация за Национална дарител-
ска кампания „България заслужва“ може да се 
намери на www.pilon.rozhen.bg, като през сайта 
може да се направи и дарение за каузата. На-
браните средства, както и дарителите – физиче-
ски и юридически лица, ще бъдат публикувани 
ежеседмично.

Медийни партньори за реализиране на про-
ект „Пилон Рожен“ са Българска телеграфна 
агенция, Българското национално радио, Бъл-
гарска национална телевизия, Нова телевизия, 
Actualno.com и др.

СЪОБЩЕНИЕ
Община Златоград подгот-

вя Проект „Топъл обяд в Община 
Златоград”. Социалната услуга 
„Топъл обяд“ ще се финансира по 
Програма за храни и основно ма-
териално подпомагане 2021-2027, 
Процедура за директно предоста-
вяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG05SFPR003-1.001 “Топъл 
обяд“BG05SFPR003-1.001 “Топъл 
обяд“.

Заявления за ползване на соци-
алната услуга се подават в Цен-
тър за социална рехабилитация и 
интеграция, град Златоград, ул. 
„Славей“ 1.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

1. Лица и семейства без дохо-
ди или с ниски доходи, възрастни 
семейства пенсионери и самотно 
живеещи пенсионери, които имат 
ниски доходи, не могат да се издър-
жат с тези доходи и имуществото 
си и не получават подкрепа от 
близките си;

2. Лица – обект на социално 
подпомагане, включително и от 
кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от 
Наредбата, които са в невъзмож-
ност да задоволят основните си 
жизнени потребности и за тях е 
установена нужда от ежедневна 
допълнителна подкрепа;

3. Лица с ниски доходи, които 
поради налични увреждания или 

здравословни ограничения са със 
затруднено или невъзможно само-
обслужване, в това число самотни 
лица с трайни увреждания с ниски 
лични доходи от пенсия, за които 
няма подходящ кандидат за асис-
тент по механизма лична помощ;

4. Лица, които поради инци-
дентни обстоятелства са в за-
труднена и уязвима ситуация и за 
тях е установена нужда от този 
вид подпомагане;

5. Скитащи и бездомни лица; 6. 
лица от уязвими групи – граждани 
на трети страни, по смисъла на § 
1, т. 17 от допълнителните разпо-
редби от Закона за убежището и 
бежанците.

Община Златоград по-
добри туристическата си 
атрактивност с реализира-
нето на проект „Инвестиции 
за отдих и туристическа 
инфраструктура и съхра-
няване на нематериалното 
културно и природно на-
следство на територията 
на МИГ Кирково - Злато-
град” по процедура на МИГ 
Кирково-Златоград - Мярка 
7.5.1 „Инвестиции за от-
дих и туристическа инфра-
структура и съхраняване на 
нематериалното културно и 
природно наследство на те-
риторията на МИГ Кирково 
- Златоград” от Стратегията 
за водено от общностите 
местно развитие. Стойност-
та на проекта е в размер на 
52 000 лв. 

Дейностите, заложени 

в проекта, включваха из-
работване и монтиране на 
3D информационно табло, 
на което, изпъкнали, са из-
образени значими турис-
тически обекти: Музейна 
сбирка „Просветното дело в 
Средните  Родопи“; Църква 
„Св. Георги“; Църква „Успе-
ние Богородично“; Музейна 
сбирка на съобщенията; 
Вунцова воденица; Килий-
но училище; Археолого-ет-
нографски музей; Параклис 
„Св. Екатерина“; Параклис 
„Св. Атанас“; Параклис „Св. 
Св. Константин и Елена“; 
Параклис „Св. Неделя“. Из-
работени и монтирани са 15 
броя указателни табели, тип 
ветропоказател – стойка; 35 
броя указателни табели, 
тип ветропоказател – та-
бела; 10 броя табела – тип 

информационна, за поста-
вяне на стена. Направени 
са  информационни табели 
на стойка, които са монти-
рани на Екопътека на здра-
вето; Тракийско светилище 
„Белите камъни“; Тракий-
ски скален култов комплекс 
„Крокодила“; Местност „Пе-
щерите“ – Скални образу-
вания „Божи мост“ и Тулпан 
камък; Етнографски ареа-
лен комплекс – Златоград; 
Параклис „Св. Екатерина“; 
Параклис „Св. Атанас“; Па-
раклис „Св. Св. Константин 
и Елена“; Параклис „Св. Не-
деля“ и Язовир „Златоград“.

На централния площад 
в Златоград са монтирани 
постамент – пирамидална 
плоча и табла за фотоиз-
ложба на открито.

Изработени и монтира-
ни са три беседки за отдих 
в близост до природни за-
бележителности - в село Ку-
шла, на пътя село Старцево 

– махала „Белите камъни“ и 
на селскостопански, горски 
път в землището на село 
Долен.

Проектът е насочен към 
насърчаване развитието на 
туризма, чрез повишаване 
информираността и уле-
сняване достъпа до турис-
тически атракции, места и 
маршрути в региона на Зла-
тоград и Кирково – обекти 
на културно-историческия 
туризъм, еко – пътеки, ту-
ристически пътеки, при-
родни забележителности и 
др,; промотиране привле-
кателността на туристи-
ческите атракции и места; 
ефективно използване на 
културното-историческото и 
природно наследство в ре-
гиона, изграждане на нови 
съоръжения за туристиче-
ска инфраструктура, с цел 
разширяване на туристиче-
ския продукт.

Община Златоград реализира проект за 
подобряване на туристическата атрактивност
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За втора поредна година 
Център за подкрепа за лич-
ностно развитие гр. Златоград 
печели проект по НП на МОН 
„Подкрепа за личностно раз-
витие”. През изминалата учеб-
на година беше реализиран 
проект за „Театрална стая” на 
стойност 24 308 лв, за дейност-
та на клубовете ТДК, „Приказен 
свят”, Лидер, Превенции и лят-
ното училище на ЦПЛР.

По проекта се направи 
ново обзавеждане, бяха заку-
пени литература, декори, плат 
за костюми, система за озву-
чаване, петрушки, диадеми, 
театрални маски, материали 
за декор. 

Спечеленият проект тази 
година е на стойност 21 095 лв. 
и е за обзавеждане на танцова 
зала за дейността на клубове-
те по танци и лятното училище 
в ЦПЛР. Предвидените сред-
ства са за обзавеждане, костю-
ми, литература, мултимедия с 
лаптоп и караоке тонколона за 
репетиции. 

Целта и на двата проекта 
е осигуряване на съвремен-
ни условия за развитие на 
интересите, способностите и 
компетентностите на децата и 
учениците в областта на изку-
ствата, науката,технологиите и 
спорта.

Спечелен проект за Центъра за 
подкрепа за личностно развитие

Център за социална 
рехабилитация и инте-
грация гр. Златоград вече 
разполага и с апарат за 
лимфен дренаж, който ще 
спомогне за възстановя-
ването на потребителите, 
ползващи двигателна ре-
хабилитация. 

Това е система от по-
следователна пневматич-
на компресия, специално 
разработена за ефективно 
намаляване на перифер-
ните отоци на крайниците.

Лимфният дренаж е 

процедура, която спомага 
за подобряване на лимфо-
тока в човешкия организъм 
и извеждане на излишната 
течност от междуклетъч-
ното пространство. 

Ползите от този лече-
бен метод са многоброй-
ни – премахва хронич-
ната умора, подпомага 
детоксикацията на тяло-
то, намалява отоците и 
подпухването, отстранява 
главоболие, подобрява 
имунната защита, заба-
вя процеса на стареене и 

предотвратява редица за-
болявания.

В рехабилитацията 
лимфния дренаж се оп-
ределя като процедура, 
която подобрява циркула-
цията на лимфата, оказва 
комплексно положително 
въздействие на всички ор-
гани в човешкото тяло и 
стимулира имунната сис-
тема.

Медицински показа-
ния:

• Лимфедем на ръцете 
и краката

• Едем на ръката след 
мастектомия

• Посттравматичен 
едем

• Облекчаване на мус-
кулни болки след травми

• Облекчаване на ди-
скомфорта при „уморени 
крака”

• Трофични нарушения 
на кожата

• Артроза
• Диабетна полиневро-

патия и ангиопатия.

Нов апарат в ЦСРИ гр. Златоград

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - 
ЗЛАТОГРАД”

О Б Я В А ЗА ВТОРИ ПРИЕМ

на проектни предложения по мярка 4.2 
„Подкрепа за инвестиции в преработката,

предлагането на пазара и/ или развитието на селскостопански 
продукти” от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ КИРКОВО 

- ЗЛАТОГРАД“, финансирана по Програмата за развитие на 
селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд 

за развитие на селските райони

 Наименование на процедурата:

BG06RDNP001-19.646 - МИГ Кирково – Златоград, Мярка 
4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара 
и/или развитието на селскостопански продукти”

 Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по 
процедурата:

Основна цел :

– подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането и развитието 
на  селскостопански  продукти  на  територията  на  Община  Кирково  и 
Община  Златоград,  както  и  подобряване  дейността,  икономическата 
ефективност и конкурентоспособност на хранително-преработвателните 
фирми и предприятия на територията на МИГ;

Специфични цели :

•	 по-добро използване на факторите за производство;

•	 въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, 
включително къси вериги на доставка;

•	 подобряване на качеството и безопасността на храните и 
тяхната проследяемост;

•	 постигане на съответствие със стандартите на Европейския 
съюз;

•	 подобряване опазването на околната среда;

 Допустими кандидати:

1. земеделски стопани, които отговарят на следните условия:

o да са регистрирани като земеделски стопани съгласно 
Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на 
регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 
г.);

o минималният стандартен производствен обем на 
земеделското им стопанство е не по-малко от левовата 
равностойност на 2 000 евро.

2.  признати групи или организации на производители или такива, 
одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи 
и организации на производители“ от ПРСР 2014 - 2020 г.;

3.  еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите 
по т. 1 и 2.  (физически и юридически лица), регистрирани по 

Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, 
малки, средни или големи предприятия.

 Допустими дейности:

Подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните 
мощности и подобряване на използването им, и/или

2.  внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или

3.  намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/
или

4.  постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/
или

5. подобряване на сътрудничеството с производителите на 
суровини, и/или

6. опазване на околната среда, включително намаляване на 
вредните емисии и отпадъци, и/или

7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/
или

8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на 
производство и труд, и/или

9.  подобряване на качеството и безопасността на храните и 
тяхната проследяемост, и/или

10. подобряване на възможностите за производство на биологични 
храни чрез преработка на първични земеделски биологични 
продукти.

Инвестициите, обект на подкрепа следва да са свързани с:

o Преработка  и/или  маркетинг  на  продукти  в  обхвата 
на  Приложение  I  към  Договора  за  функциониране  на 
Европейския съюз или на памук,  с изключение на рибни 
продукти;

o Развитие  на  нови  продукти,  процеси  и  технологии  за 
продукти  в  обхвата  на  Приложение  I  към  Договора  за 
функциониране  на  Европейския  съюз  или  на  памук,  с 
изключение на рибни продукти.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции 
в следните избрани производствени сектори, свързани с 
преработката/маркетинга на селскостопански продукти:

•	 мляко  и  млечни  продукти,  включително  яйца  от  птици,  с 
изключение  на  производство,  преработка  и/или  маркетинг  на 
продукти, наподобяващи/ заместващи мляко и млечни продукти;

•	 месо и месни продукти;

•	 плодове и зеленчуци, включително гъби;

•	 пчелен  мед  и  пчелни  продукти  с  изключение  на  производство, 
преработка  и/или  маркетинг  на  продукти,  наподобяващи/
заместващи пчелен мед и пчелни продукти;

•	 зърнени, мелничарски и нишестени 

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

НА СТРАНИЦА 7 и 8
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продукти с изключение на производство, 
преработка и/или маркетинг на хляб и тестени 
изделия;

•	 растителни и животински масла и мазнини с изключение на 
производство, преработка и/или маркетинг на маслиново 
масло;

•	 технически и медицински култури, включително маслодайна роза, 
билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или 
маркетинг  на  тютюн  и  тютюневи  изделия,  захар  и  сладкарски 
изделия;

•	 готови храни за селскостопански животни (фуражи);

•	 гроздова мъст, вино и оцет.

Допустими са само дейности, които ще се изпълняват на 
територията на общините Кирково или Златоград.

 Допустими разходи:

1.  изграждане,  придобиване  и  модернизиране  на  сгради  и  други 
недвижими  активи,  свързани  с  производството  и/или  маркетинга, 
включително такива, използвани за опазване компонентите на околната 
среда;

2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране 
на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване 
на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, 
сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията; б) 
производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и 
процеси;

в) опазване компонентите на околната среда;

г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за 
собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка 
на растителна и животинска първична и вторична биомаса; д) 
подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол 
на качеството и безопасността на суровините и храните;

3.  закупуване  на  земя,  необходима  за  изпълнение  на  проекта  във 
връзка  с  изграждане  и/или  модернизиране  на  сгради,  помещения  и 
други недвижими материални активи, предназначени за производствени 
дейности;

4.  закупуване  на  сгради,  помещения  и  други  недвижими  имоти, 
необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени 
дейности  на  територията  на  селски  район  съгласно  Приложение №3 
от  ПМС №  161  за  определяне  правила  и  координация  между  УО  на 
Програмите и МИГ/МИРГ, във връзка с изпълнение на подхода ВОМР за 
периода 2014-2020 г.

(изм. Анекс №4 от 18.06.2020);

5. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани 
транспортни  средства,  включително  хладилни  такива,  за  превоз  на 
суровините  или  готовата  продукция,  използвани  и  произвеждани  от 
предприятието;

6. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, 
които  са  собственост  на  кандидата,  разположени  са  на  територията 
на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения 
процес, включително чрез финансов лизинг;

7. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети 
стандарти на Съюза, включително чрез финансов лизинг;

8.  разходи  за  достигане  на  съответствие  с  международно  признати 
стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри 
производствени  практики,  системи  за  управление  на  качеството  и 
подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи 
са част от общ проект на кандидата;

9. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;

10. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за 
регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и 
изпълнение на проекта;

11.  разходи,  свързани  с  проекта,  в  т.ч.  разходи  за  предпроектни 
проучвания,  такси,  хонорари  за  архитекти,  инженери  и  консултанти, 
консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както 
в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за 
подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат 
да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по 
проект,  включени  в  т.  1  –  10,  като  само  разходите  за  консултации, 
включващи разработване на бизнес план, предпроектни изследвания и 
маркетингови стратегии, предпроектни проучвания и окомплектоване на 

пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, 
и  отчитане  на  дейностите  по  проекта  до  изплащане  на  помощта,  не 
следва да надхвърлят 5 % от общия размер на допустимите разходи по 
проекта, включени в т. 1 – 10.

 Период за прием:

Начало на втори прием: 01.11.2022 г. – 10:00ч.  Краен срок : 
31.12.2022г. – 17:00ч.

 Бюджет на процедурата:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ за приема: 
97 791,00 лева.

 Минимален и максимален размер на допустимите разходи 
и финансовата помощ за конкретен проект, процент на 
финансиране:

За кандидати с размер на стопанствата (СПО) от 2 000 до 7 999,99 
евро вкл: Минимален размер на допустимите разходи за един 
проект - 2 445,75 лв. Максимален размер на допустимите разходи 
за един проект - 29 337,00 лв. Финансовата помощ е в размер на 
60 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане 
разходи; Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 %, като 
максималното комбинирано подпомагане не може да надхвърля 80 % в 
следните случаи: a)За проекти представени от млади селскостопански 
производители/зем. стопани - 10 %; b)За проекти с инвестиции 
в райони с природни и други специфични ограничения - 10 %; c)
За проекти с дейности, подпомагани по линия на Европейското 
партньорство за иновации(ЕПИ) за селскостопанска производителност 
– 10 %;

d)За проекти с инвестиции в стопанства изпълняващи ангажименти по 
мярка „Биологично земеделие” или сходни ангажименти по мярка 214 
„Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от 
ПРСР 2007 -2013 г, финансовата помощ се увеличава - 15 %.

e)Проекти,  интегриращи  хоризонталните  приоритети  за  иновации, 
опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично 
производство,  икономия  на  ресурси  и  адаптация  към  климатичните 
промени – 10 %.

Минимален размер на безвъзмездната помощ -  1 466,85
лв. (при 
60 % 

Максимален размер на безвъзмездната помощ - 23 469,60
лв. (при 
80 % 

За кандидати - земеделски стопани с размер на стопанството 
(СПО) 8000 и над 8 000 евро, както и за еднолични търговци и 
юридически лица, които не са земеделски стопани:

Минимален размер на допустимите разходи  -  39 116,00 лв.  
Максимален размер на допустимите разходи - 195 580,00 лв.  
 

Финансовата помощ е в размер до 50 % от общия размер на допустимите 
за финансово подпомагане разходи, като същата може да се увеличава:

a)За проекти представени от млади земеделски стопани1, финансовата 
помощ се увеличава с 10 %;

b)За интегрирани проекти, финансовата помощ се увеличава с 10 %;

c)За проекти свързани със сливания на организации на производители, 
финансовата помощ се увеличава с 10 %;

d)За проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични 
ограничения2, финансовата помощ се увеличава с 10 %;

e)За  проекти  за  колективни  инвестиции  представени  от  6  до  10 
Земеделски  производители  (ЗП),  финансовата  помощ  се  увеличава  с 
10 %;

f)За проекти за колективни инвестиции, представени от над 10 ЗП и/
или  групи/организации  на  производители,  финансовата  помощ  се 
увеличава с 20 %;

g)За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска 
производителност финансовата помощ се увеличава с 10 %;

h)За проекти с инвестиции в стопанства изпълняващи ангажименти по 
мярка „Биологично земеделие” или сходни ангажименти по мярка 214 
„Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от 
ПРСР 2007 -2013 г, финансовата помощ се увеличава с 15 %.

Максималното комбинирано подпомагане за един проект е не повече 
от  70 %  (за  индивидуален  бенефициент)  и  не  повече  от  90%  (за 
проект за колективни инвестиции) от общия размер на допустимите за 
финансово подпомагане разходи.

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения
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СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

 “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”

О Б Я В А   ЗА   В Т О Р И   П Р И Е М

на проектни предложения по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в 
земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ КИРКОВО 
- ЗЛАТОГРАД“, финансирана по Програмата за развитие на селските 
райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони

 

Наименование на процедурата:

BG06RDNP001-19.632- МИГ Кирково –  Златоград,

Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”

 

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по 
процедурата:

Основна цел:

	 повишаване конкурентоспособността на земеделието в Община Кирково 
и Община Златоград и развитие  на наличните материални мощности в 
стопанствата;

 Специфични цели:

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

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 19 558 лв. (при инт.50%) 

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 48 895 лв. (за проекти от преходния период).

Критерии за подбор и тежест:

Критерий за оценка:

№ Критерии по мярката Макс. брой точки
1 Проекти  за  инвестиции  за  преработка  на  суровини  от

чувствителни сектори (мляко и млечни продукти, етерично-
маслени  и  медицински  култури)  -  над  75%  от  обема  на
преработваните суровини са от растителен или животински
произход, попадащи в обхвата на чувствителните сектори

9

2 Стопанството на кандидата е с размер от 2000 до 7 999,99 евро вкл. СПО 9
3 Проектът създава нови работни места:

От 1 до 3 работни места, вкл. – 3 т.
От 4 до 6 работни места, вкл. – 5 т.
7 и над 7 работни места – 8 т.

8

4 Проекти за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии
и/или иновации в преработвателната промишленост

7

5 Проекти на земеделски стопани до 40 години 7
6 Проекти на земеделски стопани жени 6

7

Проекти за преработка на биологични суровини и производство
на биологични продукти

5

8
Проекти  с  инвестиции  за  постигане  стандартите  на  ЕС, подпомагани по мярката, включително 

такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса 5
9 Проектът предлага ново за населеното място производство 4
 Максимален брой точки 60

 Праг на преминаване: 10
 

За проектни предложения, които са получили еднакъв средноаритметичен брой точки на етап „Техническа и финансова оценка“, класирането ще се извърши по 
следния начин (на основание Решение №ОС-2-16/21.03.2019): Проектните предложения ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по първи приорите-
тен критерий №1 «Проекти за инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори (мляко и млечни продукти, етерично-маслени и медицински култури)». 
В случай че проектните предложения отново имат равен брой точки, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по втори приоритетен критерий 
№8 „Проекти с инвестиции за постигане стандартите на ЕС, подпомагани по мярката, включително такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от 
биомаса”.

Лица за контакт от МИГ Кирково - Златоград:
Експерт по прилагане на СВОМР – Юлия Бойчева, 0879 000593 електронната поща на МИГ mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg
Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:
в ИСУН на интернет адрес https://eumis2020.government.bg
на електронната страница на МИГ Кирково - Златоград на интернет адрес:
http://www.mig-kirkovo-zlatograd.com
в офисите на МИГ на адрес: гр. Златоград и в с. Кирково
Начин на подаване на проектните предложения:
Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път
използване на Квалифициран електронен подпис /КЕП/, като се използва Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на 

ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

Кметът на Община Златоград подпи-
са споразумение с Министерство на ре-
гионалното развитие и благоустройство-
то за финансиране на СМР, строителен 
и авторски надзор, за реализацията на 
обект „Рехабилитация, реконструкция и 
благоустрояване на ул. „Христо Ботев“, 
гр. Златоград от о.т. 968 до о.т. 790“, с 
дължина 541 м. Предоставено е частич-
но финансиране на обекта, чиято стой-
ност възлиза на 404 652 лева с ДДС.  
Участъкът на улицата е с положена ас-
фалтова настилката, която е силно ком-
прометирана. По дължината на улицата 
има изграден водопровод и канализа-
ция. Проектът предвижда фрезоване на 
пътната настилка на места, където има 
образувани големи дупки, запълване 
на пукнатините, полагане на изравни-
телен пласт биндер и един нов пласт 
плътен асфалтобетон, с дебелина 4 см. 
Предвижда се и изграждане на тротоар, 
полагане на нови бетонови бордюри, 
вертикална и хоризонтална пътна мар-
кировка. Ще бъдат поставени пейки и 
кошчета за отпадъци.

Кметът на Община Златоград осигури 
финансиране за асфалтиране на участък 
от ул. „Христо Ботев“ в гр. Златоград
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Подробности очаквайте 
в следващия брой на 
„ВестникЪТ на Община 

Златоград“


