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ПОЗИЦИЯ НА КМЕТА 
НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

Уважаеми жители на Об-
щина Златоград, 

По време на заседание 
на постоянните комисии, на 
14 декември, на Общинския 
ни съвет беше разгледано, в 
присъствието на регионална 
медия, предложение за ини-
цииране на референдум. 

За мен е ясно, че цел на 
тези действия е да се блоки-
ра изпълнението на обект, 

важен за съгражданите ни. 
Понеже животът в демо-

кратичното общество дава 
възможност на всяка от 
страните да представи глед-
ната си точка, бих искал като 
кмет да отговоря на въпро-
сите, които вероятно мнози-
на от вас си задават. 

Правя това с уточне-
нието, че позицията ми е 
подкрепена от всички, при-
съствали на обществените 
обсъждания по квартали, 
на които бе представена 

Концепцията за развитие на 
централната градска част, 
от мнозинството общински 
съветници, с изключение на 
групата „Заедно за Община 
Златоград“.

1. Защо е необходимо да 
се изгради нов общински па-
зар в Златоград?

Градът ни не разполага с 
пазар, който да функционира 
ЕЖЕДНЕВНО и да отговаря 
на потребностите на мест-
ното население, на самите 
търго -

Говори Кметът на Община Златоград: 
Градът ни не разполага с пазар, който да 
отговаря на потребностите на гражданите

Уважаеми жите-
ли и гости на Община 
Златоград,

Радвам се, че от-
ново имам възмож-
ност да ви поздравя 
по случай настъпва-
нето на Новата 2023 
година!

Сега, застанали 
на прага й, да си спом-
ним за всичко, което 
сме постигнали през 
изминалата година. С 
вяра и надежда да по-
гледнем към новото 

начало! Да си пожелаем да се множат успехите ни и 
с лекота да приемем всичко, което ни предстои! Да 
отворим сърцата си към всички, да бъдем благодарни! 

Аз вярвам, че ще имаме много поводи да бъдем 
горди от постигнати резултати и реализирани про-
екти за Община Златоград. Вярвам, че заедно ще по-
стигнем по-добро бъдеще за нашата община.

Пожелавам здраве и късмет във всеки дом, бере-
кет и благополучие във всяко семейство.

Нека новата година бъде мирна, щастлива и бла-
годатна! 

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!
Мирослав Янчев
Кмет на Община Златоград

Уважаеми жите-
ли и гости на Община 
Златоград,

Празниците са вре-
ме, в което поглеждаме 
назад към извървения 
път и навътре към себе 
си. Спираме за кратко, 
за да осмислим житей-
ските уроци, да сло-
жим на везната сторе-
ното и се опитаме да 
продължим нататък с 
нови мечти. 

Макар и трудно, понякога болезнено, постигна-
тите резултати ни дават самочувствие на хора, 
които не само знаят какво искат, но имат знанията 
и куража да го постигнат. 

От името на Общински съвет Златоград и лично 
от мое име сърдечно ви поздравявам с настъпването 
на Новата 2023 година. Нека добрите традиции,  кои-
то  сме  наследили  от  нашите  родители,  се  преда-
ват на поколенията след нас, за да възраждат силата 
и самочувствието на младите хора в общината. На 
всички вас и вашите близки пожелавам много здраве и 
лично щастие, всеотдайност, енергия и воля за реали-
зиране на всички добри начинания.

Искрено вярвам, че Новата 2023 година ще ни на-
прави по-сплотени и единомислещи в името на прос-
перитета на Златоград и общината! 

Нека във всички семейства да има здраве, късмет 
и благополучие!

Щастлива Нова година!
Адв. Григор Джангалов
Председател на Об С Златоград

В рамките на проект 
„e-Social Health Care”, с 
акроним e-SOHECA, фи-
нансиран от Програма за 
трансгранично сътруд-
ничество ИНТЕРРЕГ V-A 
Гърция-България 2014-
2020, в месец декември 
2022 г. приключи основ-
ният ремонт на сградата 
на здравната служба в 
село Долен. Стойността 
на ремонтните дейности 
е 124 590 лева.

Направена е нова по-

Община Златоград по-
даде проектно предложение 
„Благоустрояване на улици в 
град Златоград“ по процеду-
ра за предоставяне на без-
възмездна финансова по-
мощ №BG06RDNP001-7.017 
– Улици „Строителство, 
реконструкция и/или ре-
хабилитация на нови и съ-
ществуващи улици и тро-
тоари и съоръженията и 
принадлежностите към тях“ 
по Подмярка 7.2. „Инвести-
ции в 

Със средства от 
Инвестиционната 
програма за капи-
талови разходи на 
Община Златоград 
за 2022 г. се благо-
устрои участък от 
ул. „Миньорска“ в 
село Ерма река.

Положени са 
бетонови бордюри 
и е направена ас-
фалтова настилка 
на участъка, с дъл-
жина 97 м.

Община Златоград 
подаде проект за 

благоустрояване на 8 
улици в град Златоград 

Ремонтира се Здравната служба в село Долен

Благоустроен участък от ул. „Миньорска“ в село Ерма река
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Честита Нова 
година!

Скъпи жители на 
село Аламовци, 

Поздравявам Ви 
с настъпването на 
Новата 2023 годи-
на! Нека  мир и лю-
бов да съпътстват 
дните ни, да сме 

щедри и предприемчиви, силни и сплотени, 
изпълнени с радост и милосърдие! Да ни 
спохождат само добри помисли! 

Бъдете живи и здрави!

Аспарух Ангелов
Кметски наместник на село Аламовци

Уважаеми жители на 
село Долен,

Да посрещнем идва-
щото ново начало с ра-
дост и светли чувства! 
Нека се заредим с надеж-
да, вяра и сили, за да даря-
ваме близките си с добро-
та и грижа - да отворим 
сърцата си за човечност-
та и да градим ЗАЕДНО 
по-светли бъднини! Нека 
прекрачим   Новата 2023 
година със стремеж за 
повече радост, добросър-
дечност, милосърдие и  

благородство!  Нека  е година здрава, спорна, силна,  
плодородна, хармонична, мирна и щедра!

Да постигнем редица лични и обществени победи 
през Новата 2023 година! Успешна  Нова Година!

Десислава Топчиева
Кмет на село Долен 

Уважаеми жители на 
село Ерма река,

В навечерието Нова-
та 2023 година, се обръ-
щам към вас с пожелание 
за здраве, лично и семейно 
щастие, успех в начинани-
ята и благоденствие във 
вашите домове! Нека но-
вата година бъде успешно 
начало за добро бъдеще, 
благополучие и проспери-
тет за нашето село! 

Нека празничните дни 
ви донeсат много пре-
красни мигове, споделени с 
приятели и близки до сър-

цето ви хора!
Здраве и берекет да има за всички жители на село 

Ерма река през 2023 година!
Емил Профиров
Кмет на село Ерма река 

Уважаеми жители на село 
Кушла,

За мен е удоволствие да ви 
поздравя с настъпването на Но-
вата 2023 година!

Нека има много щастие, къс-
мет и споделени мигове с близки 
и приятели! Нека Новата година 
напълни с благодат сърцата ни и 
с добри дела дните ни! Желая ви 
здрава, мирна и успешна година!

Севдалин Хаджиев
Кметски наместник на село 

Кушла
 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаеми жители на 

село Пресока,
Нека да е честита 

Новата 2023 година! По-
желавам ви 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!

Стефан Николов

Кметски наместник на село Пресока

Скъпи жители на 
село Старцево,

Нека 2023 година 
ни донесе много здра-
ве,  топлина в  семей-
ното огнище,  вяра в 
традициите и обичаи-
те. В навечерието на 
Новата година идва и 
усещането за новото и 
надеждата за по-добро. 
Всички ние вярваме, че 
грижите и трудности-
те ще останат далеч 
назад в отминаващата 

година. Нека и през следващата година, с общи усилия, 
да покажем своята обич към Старцево. 

Делата ни да бъдат увенчани с успехи и да носят 
удовлетворение и радост, а мирът и радостта от 
празниците да ни съпътстват през цялата година.

Честита Нова година!
Румен Биндев 
Кмет на село Старцево

Уважаеми жители 
на село Страшимир,

Нека Новата 2023 
година носи на всеки от 
нас надежда, радост и 
любов! Нека се сбъдват 
мечтите ни и заедно да 
споделяме радостта от 
успехите си!

Мирна, щастлива и 
благодатна 2023 година!

Невен Алендаров
Кметски наместник 

на село Страшимир

Уважаеми жители на село Цацаровци,
Нека новата година влезе в домовете ви и ви дари 

с много здраве и щастие. Да ви избави от тревоги и 
грижи. Радвайте се на малките неща и ценете хората 
около вас. Пожелавам ви мирна, светла и благодатна 
2023 година. 

Бъдете здрави!

Марияна Керменова
Кметски наместник на село Цацаровци

к р и в -
н а 

конструкция, ремонт по 
фасадата на сградата, 
комини, изградена е мъл-
ниезащитна инсталация, 
монтирана е нова PVC 

дограма на прозорците, 
вратите са подменени с 
нова дограма, външното 
стълбище е ремонтира-
но. Във вътрешните по-
мещения също е извър-
шено обновяване – ново 

медицинско оборуд-
ване и обзавеждане. 

С обновената 
сграда на здравната 
служба в селото ще 
се подобри и качест-
вото на здравните 
услуги, които получа-
ват жителите на на-
селеното място.

Новогодишни поздравления от кметове и кметски наместници

Ремонтира се Здравната служба в село Долен

„ВестникЪТ на Община 
Златоград“ Ви желае здраве, 

щастие, късмет и берекет 
през 2023 година!

ОТ СТРАНИЦА 1
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вци и на визията за 
развитие на градски-

те региони. 
В момента пазарът се осъществява 

само два пъти седмично и е разположен 
непосредствено до републиканския път с 
интензивно автомобилно движение. Пове-
чето търговци предлагат стоките си на им-
провизирани щандове от картонени кутии, 
без защита от дъжд, сняг, жега, вятър, бури. 

Предлагаме изграждането на нов об-
щински пазар, който да събере на едно при-
ветливо, чисто, красиво и добре организи-
рано място всички местни производители, 
както и тези от региона наоколо. 

Новият общински пазар ще подобри 
условията за предоставяне на различни по 
вид стоки и услуги на едно място. 

Ще даде възможност за развитие на 
инвестиционните намерения в областта на 
търговията и предлагането на стоки и услу-
ги за населението.

2. Защо е удачно мястото на новия 
общински пазар да е в централна градска 
част?

Проектът предвижда изграждане на Об-
щински пазар близо до Централната град-
ска част, Автоспирка и Градски парк, върху 
терен, на който се намират две стари и не-
приветливи постройки. 

Общинският пазар е традиционен и 
предпочитан механизъм за осъществяване 
както на търговска и покупателна дейност, 
така също и на социални контакти между 
хората в една местна общност. 

От друга страна, той дава възможност 
за голямо продуктово разнообразие на сто-
ки, произведени от земеделски производи-
тели и търговци, което в условия на ико-
номическа криза е от ключово значение за 
хората. 

Мястото, където се предлагат тези сто-
ки, трябва да бъде достъпно за хората, да е 
естетически добре изградено, да има въз-
можност за разполагане и съхранение на 
всякаква земеделска и друг вид продукция. 

То трябва да е с добра визия и кому-
никация, да дава възможност за търговия, 
социални контакти и отдих на посетителите. 

Хората от общината ни заслужават да 
живеят и да се развиват в среда, достойна 
и адекватна на техните потребности.

С реализацията на новия общински па-
зар ние следваме Концепцията за развитие 

на централната градска част, каквато беше 
обсъдена и приета от вас в началото на мо-
ето управление. 

По време на обществените обсъждания 
бе изразено недоволство от факта, че на-
стоящият пазар е разположен върху терен, 
използван преди години за гробища. 

От морална и етична гледна точка се 
съобразихме с това недоволство и пред-
ложихме нов терен, на който да се изгради 
съвременен общински пазар.

Защо за изграждането на общински па-
зар е необходимо да се вземе кредит? 

Защото липсва възможност за финан-
сиране от донорски програми в следващия 
програмен период на ЕС. 

От 2009 година до момента Община 
Златоград е поемала и обслужвала мно-
жество кредити от банкова институция, от 
Фонд ФЛАГ и безлихвен заем от Предприя-
тието за управление на дейностите по опаз-
ване на околната среда за:

● Рехабилитация и благоустрояване на 
улици в гр. Златоград, с.Старцево, с. Долен 
и с. Ерма река:

През периода на погасяване нито вед-
нъж Община Златоград не е направила про-
срочие в плащанията на главница и лихва. 
Кредитът вече е напълно погасен.

● Закупуване на сметосъбиращ авто-
мобил и съдове за съхранение на битови 
отпадъци.

● Осигуряване на ОБОРОТНИ СРЕД-
СТВА за проекти, както и за съфинансиране 
за проекти:

Внедряване на енергоефективни 
мерки в обществени и многофамилни жи-
лищни сгради;

Закупуване на медицинско и болнич-
но оборудване, мамограф, хардуер и соф-
туер;

Закупуване на линейка, противопо-
жарен автомобил, самосвал;

Повишаване на туристическата ат-
рактивност на гр. Златоград;

Строителни дейности, свързани с 
изграждане на комуникационно трасе, пъ-
тища, улици, изграждане на подпорна стена 
по левия бряг на р. Върбица, ремонт на об-
ществени сгради: МБАЛ, здравна служба в 
с. Старцево, Поликлиника;

Разработване на Интегриран план за 
развитие;

Център за услуги в домашна среда.
Всички плащания по главницата са из-

вършвани своевременно, без забава и до-
пускане на просрочие.

В края на месец юни 2022 г., на 15-го-
дишнината от създаването на фонд ФЛАГ, 
Община Златоград получи награда в катего-
рия „Активни кредитополучатели“ - за малка 
община с най-голям брой реализирани про-
екти с негова подкрепа, ползвайки 22 креди-
та за финансиране на проекти на стойност 8 
194 104,20 лв. в периода от 2009 г. до 2022 г. 

На 05.12.2022 г. Фонд Флаг награди 
седем общински екипа, сред които и този 
на Община Златоград за устойчиво парт-
ньорство с Фонда. Отличията „Общински 
експерти – устойчиви партньори“ бяха при-
съдени на общински екипи, допринесли за 
качествено управление на проекти, демон-
стрирали през годините висока експертиза, 
компетентност и информираност при кан-
дидатстване, управление и изпълнение на 
разнообразни и иновативни инвестиционни 
проекти, реализирани с подкрепата на Фонд 
„ФЛАГ“ ЕАД. 

Важен индикатор за доброто финансо-
во състояние на общината е показателят по 
чл.32 ал.1 от Закона за публичните финан-
си: Годишният размер на плащанията по об-

щинския дълг за всяка отделна година да не 
е повече от 15% от средногодишния размер 
на собствените приходи и общата изравни-
телна субсидия за последните три години, 
изчислен на базата на данни от годишните 
отчети.

С поемането на дългосрочен дълг за 
настоящия проект планираните плащания 
по дълга са разчетени по години така, че той 
да не пречи да се изпълняват останалите 
местни дейности. Важно е да отбележа, че 
Община Златоград не предвижда повиша-
ване на данъците заради изпълнението на 
този обект.

Накрая ще представя гледната си точка 
по още един въпрос, който смятам за ва-
жен: Защо точно сега се инициира подписка 
за референдум?

Законовият срок за поемане на общин-
ски дълг е до края на месец февруари 2023 
година. Инициирана процедура за референ-
дум поставя 3-месечен срок за представяне 
на подписка с искане за референдум, т.е. до 
14.03.2023 г. Следва самото му насочване и 
провеждане, което също ще отнеме месеци. 

Именно тук личи истинската цел на ини-
циаторите на този референдум - да лишат 
Община Златоград от възможност за фи-
нансов инструмент, чрез който да изпълни 
значим общински обект и той да бъде про-
вален. 

Демокрацията е процес и тя не се по-
стига веднъж завинаги, а се отстоява еже-
дневно. Като демократично избран кмет, аз 
съм готов да съдействам за всяка граждан-
ска инициатива в интерес на Златоград.

Целесъобразните предложения обаче 
са навременните предложения, а не тези, с 
които се блокират важни за общността про-
екти чрез прибързана предизборна полити-
ческа активност. 

Ще си позволя да окачествя инициати-
вата малко по-остро. На практика в атрак-
тивната опаковка „референдум“ е скрито 
нечисто намерение, насочено срещу инте-
реса на общината и нейните граждани. Тук 
е важно да поясня, че ако действително 
искат референдум ще го направят веднага 
и без подписка, а само с искане от 5-ма об-
щински съветника!

Подписката за референдум, която в мо-
мента се инициира, не е навременна и е във 
вреда на местната общност, защото цели да 
се провали изграждането на общински па-
зар. 

В заключение да обобщим:
● Община Златоград заслужава да има 

модерен общински пазар;
● Общинският пазар, от морална глед-

на точка, не трябва да е разположен върху 
бивш гробищен терен; 

● Община Златоград е доказала, че 
може да управлява надеждно поемането на 
общински дълг.

Предлагаме ви да видите вече реали-
зирани проекти за общински кооперативни 
пазари в други общини на България.

Говори Кметът на Община Златоград: Градът ни не разполага с 
пазар, който да отговаря на потребностите на гражданите

ОТ СТРАНИЦА 1
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И тази година Златоградската коледа 
имаше кауза – „Да помогнем на Алексан-
дър“. Александър Илиев е на 6 години, с 
двустранна невросензорна загуба на слу-
ха. Родителите му разбират за проблема, 
когато детето е на около 1 г. и половина. 
През 2019 година са му поставени кохле-
арни импланти, които стимулират слухо-
вия нерв с електрически импулси. След 
поставянето им започва специализирана 
речева и слухова рехабилитация. В Зла-
тоград няма такива специалисти и семей-
ството пътува до рехабилитационен цен-
тър за деца със слухово-речеви проблеми 
в София, където остават една седмица. 
Децата като Алекс първо се учат да чуват 
звуците. Звуковото възприятие е различ-
но от това, на което са свикнали нормал-
но чуващите. Ежемесечно семейството 
пътува до град София за настройване на 
процесорите и рехабилитация. Всяка сед-
мица Алекс посещава и слухово-речеви 

рехабилитатор в град Стара Загора. Су-
мата, която е необходима за индивидуал-
на рехабилитация на Алекс всеки месец, 
е около 500 лева. 

Във всяка от къщичките на коледния 
базар бе оставена кутия за дарение, а със 
събраните средствата ще помогнем на 
семейство Илиеви за по-добро бъдеще 
на Алекс!

Да помогнем на Алекс, да му дадем 
възможност да чуе света около себе си!

До момента събраните средства, в по-
мощ на малкия Александър, са над 20 000 
лева.

Дарения могат да се правят и по бан-
ков път:

Фондация „Яника“ 
Пощенска Банка 
IBAN:BG94BPBI79401091966001 
Основание: Дарение/Александър 

Здравков Илиев/.

„И ето, отвориха Му се 
небесата, и видя Духа Бо-
жий да слиза като гълъб и 
да се спуща върху Него. И 
ето, глас от небесата, кой-
то казваше: Този е Моят 
възлюбен Син, в Когото е 
Моето благоволение“

На Йордановден мно-
го златоградчани и гости 
на града се събраха на 
един от мостовете на река 
Върбица, за да участват 
заедно в тържествения во-
досвет, отслужен от отец 
Виктор и освещаването на 
водата.

По традиция и тази 
година най-смелите се 
включиха в борбата за 
кръста. Три млади мом-
чета премериха сили в 
студените води на река 

Върбица. След оспорвана 
борба Огнян Ехленов се 
пребори за кръста. 

Вярва се, че този, кой-
то е извадил кръста от 
водата, ще бъде здрав и 
щастлив, ако болните се 

измият с вода от мястото, 
където е изваден кръстът, 
ще оздравеят. Носи се 
вода и в къщи, да се поръ-

си за здраве или да бъде 
лек през годината, ако се 
наложи.

Кметът на Община 
Златоград връчи 
грамоти за участие в 
конкурса „ВИРТУАЛЕН 
ПЪТЕВОДИТЕЛ НА 
ЗЛАТОГРАД“, който 
беше обявен по повод 
110-та годишнина от 
Освобождението на 
Златоград. Кристиян Шопов 
и Валентина Кърсова, 
ученици в СУ „Антим I“, 

са единствените, които 
приеха нашата идея 
и които ни изпратиха 
своите видеоклипове. 
Поздравяваме ги за тяхната 
смелост, креативност и 
изразения творчески дух. 
Пожелаваме им много 
успехи и да продължават 
смело да опитват нови 
предизвикателства!

Благотворителна коледна кампания в Златоград

Огнян Ехленов се пребори за кръста „ВИРТУАЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 
НА ЗЛАТОГРАД“

След две години пре-
късване, Кметът на Община 
Златоград Мирослав Янчев, 
проведе традиционната среща 
между местната власт и бизне-
са в общината. 

Той запозна гостите с 
възможностите за развитие и 
предстоящите предизвикател-
ства пред общината. Акцен-
тите, които бяха поставени, 
са в сферата на икономиче-
ското развитие, разширяване 
и изграждане на нови зони за 
обществено ползване и други 
важни за Община Златоград 
приоритети.

Господин Янчев благода-
ри на всички, които се отзо-
ваха на поканата, което е га-
ранция за ангажираността им 
към развитието на нашия край. 
Бизнесът винаги е оказвал по-
ложително влияние върху раз-
витието на местната общност 

и икономика и е бил коректен 
партньор на местната власт 
за постигане на целите и при-
оритетите в общината ни. Той 
сподели още, че успешното 
партньорство между бизнес 
и местна власт е ключът към 
постигане на положителни и 
устойчиви резултати.

Защото местната власт 
полага всички възможни уси-
лия да функционира и работи, 
без да се вдигат данъците, при 
това вече за поредна година. 

Оптимизира се всеки раз-
ход, търсят се правилните ре-
шения и всяка възможност за 
външни финансирания по раз-
лични програми и проекти.

Води се политика за фи-
нансова стабилност, за това 
да няма големи просрочени 
задължения, както и стари та-
кива. 

Кметът на община Златоград 
се срещна с бизнеса
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създаването, подобря-
ването или разширя-
ването на всички видо-

ве малка по мащаби инфраструктура“ от 
Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони“ от Програма за 
развитие на селските райони 2014 – 2020 г., 
което включва следните обекти:

1. ул. „Косора“, гр. Златоград - Етап I от 
о.т.818 през о.т.784 до о.т.779 и от границата 
с имот с идентификатор 31111.35.179 през 
о.т.785 до о.т.788;

2. ул. „Хан Аспарух“ от о.т.522 през 

о.т.835 към о.т.827 и към о.т.836, гр. Злато-
град“;

3. ул. „Прогрес“, гр. Златоград, от о.т.821 
до о.т.908;

4. ул. „Стефан Стамболов“ от УПИ I - 
производствени и складови дейности, през 
о.т.11 до о.т.49 9мост - при старата водени-
ца) - I-етап и от о.т.26 до ПИ 31111.31.587;

5. ул. „Освобождение“, гр. Златоград, от 
о.т.460 до о.т.418;

6. ул. „Славей“ гр. Златоград, от о.т. 419 
към о.т. 801, о.т. 804 до о.т. 807;

7. ул. „Проф. Асен Шопов“ от о.т.866 до 

о.т.557“;
8. ул. „Ангел Киряков“ от о.т.500 до 

о.т.509“.
Предвидените дейности в проектното 

предложение са полагане на трайна ас-
фалтова настилка на улиците, тротоарна 
настилка и бордюри. Предвидено е и отво-
дняване, там където е необходимо. 

Подборът на улиците е извършен, като 
е взето предвид, в тях, да няма участъци, 
които да навлизат в частна собственост и 
да се налага провеждане на отчуждители 
процедури.

Имат изградена канализационна мре-
жа, а за част от тях предстои подмяна на во-
допроводната. Проектирането е извършено 
по съществуващо положение, по улична ре-
гулация. За обектите е безспорно установе-
но, че са публична общинска собственост. 

Общата стойност на проекта възлиза 
на 1 909 026,20 лв. без ДДС, като безвъз-
мездната финансова помощ е в размер на 
100 %. 

Очаква се разглеждане на проектното 
предложение и извършване на оценка от 
Оценителна комисия.

Проектното предло-
жение за ул. „Антон Стра-
шимиров“ в с. Старцево е 
одобрено от Оценителна 
комисия към МИГ Кирко-
во – Златоград. Очаква се 
покана за подписване на 
административен договор 
за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ. 
Стойността на проекта е 
179 790,54 лв. без ДДС.

Предвижда се изграж-
дане на нова пътна кон-
струкция на участък от ули-
ца „Антон Страшимиров“, 
поради липса на такава и 

изключително лошо със-
тояние на пътното платно. 
Изграждането на улицата 
ще се придържа максимал-
но към съществуващото 
положение, като общата 
дължина на разглеждания 
участък е 321 метра. Ще се 
положи трайна асфалто-
бетонова настилка и битум 
на два пласта - първи 6 см 
и втори - 4 см, след пола-
гане на трошенокаменна 
настилка.  На улицата има 
изградени водопровод и ка-
нализация и при достигане 
на дъждовните води до бор-

дюрите водата се отвежда, 
чрез дъждоприемни шах-
ти към канализацията. За 
ограничаване на пътната 
конструкция е предвидено  
полагане на вибропресо-
вани бетонови бордюри на 
подложен бетон.

Ще се доставят и мон-
тират указателни табели с 
имената на улицата, пейки, 
кошчета за смет. Предвиде-
на е и организация на дви-
жението, като се постави 
необходимата вертикална 
сигнализация с пътни зна-
ци. Тъй като пътният учас-

тък е двулентов, двупосо-
чен, с пътна маркировка 
ще се очертаят двете пътни 
ленти и границите на плат-
ното за движение. 

С изпълнение на про-
ектните дейности ще се по-
стигне трайно подобряване 
на ул. „Антон Страшими-
ров“ в село Старцево, ще 
се подобри транспортната 
достъпност на живущите 
в квартала, ще се подобри 
състоянието на околната 
среда, чрез преустановява-
не на запрашването от пре-
дишната настилка. 

През месец декември 2022 г. Кметът на Общи-
на Златоград Мирослав Янчев подписа Админи-
стративен договор BG05SFPR002-2.001-0057-C01 
за изпълнение на Проект „Грижа в дома в община 
Златоград“. Безвъзмездната помощ се финан-
сира по процедура чрез директно предоставяне 
BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“, по Про-
грама „Развитие на човешките ресурси“ 2021-
2027.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа в 
домашна среда за лица с увреждания и възраст-
ни хора зависими от грижа. Ще бъдат разширени 
възможностите за предоставяне на социални и 
интегрирани здравно-социални услуги в домаш-
на среда, вкл. и в контекста на пандемични си-
туации на територията на Община Златоград.

Дейностите по проекта включват:
1. Предоставяне на почасови мобилни инте-

грирани здравно-социални услуги по домовете и 
психологическа подкрепа за възрастни хора в не-
възможност за самообслужване и лица с увреж-
дания;

2. Доставка на храна, хранителни продукти 
и продукти от първа необходимост, както и 
осигуряване на транспорт на персонала, пре-
доставящ услугите, от/до домовете на лицата. 
Допустимо е също така заплащане на битови 
сметки, заявяване и получаване на неотложни 
административни и битови услуги (със средства 
на потребителите);

3.Предоставяне на лицата от целевата гру-
па, на информация относно превенция и профи-
лактика на здравето и социално значими забо-
лявания;

4. Осигуряване на супервизия и обучения на 
служителите, предоставящи почасови мобилни 
интегрирани здравно-социални услуги в домаш-
на среда.

В рамките на настоящия проект ще се оси-
гурят интегрирани здравно-социални услуги, 
според специфичните потребности на потреби-
телите, на основа на индивидуалната социална 
оценка за почасово ползване на услугите. Услу-
гите ще подпомагат, в ежедневието, най - мал-
ко 64 потребители от Община Златоград, за да 
могат те да останат в семейната си среда. Ус-
лугите, които ще получава едно лице, ще се ба-
зират на индивидуалните му нужди и ще бъдат 
предоставени без заплащане на такси.

В Община Златоград ще бъдат назначени, за 
12 месеца, 2 медицински специалисти, 2 рехабили-
татори, психолог, 16 домашни помощника, дис-
печер и шофьор.

Срокът за изпълнение на проекта е 13 месеца, 
като изпълнението на дейностите по договора 
започна от 01.01.2023 г.

Проектът е на стойност 351 660,16 лева.

През месец декември се про-
ведоха две кампании за безплатно 
измерване на кръвна захар и кон-
султации с ендокринолог - едната 
на 01.12.2022 г., на входа на МБАЛ 
„Проф. д-р Асен Шопов“ в гр.Зла-
тоград, и на 12.12.2022 г., на входа 
на кооперативния пазар в гр.Зла-
тоград. По време на двете меро-
приятия преминаха над 500 па-
циента.  Изследваните лица бяха 
на възраст между  20 и 80 години, 
като средната възраст беше около 
50-65 години.  Направените кон-
статации са следните: 

Около 30 % от изследваните 
бяха диабетици с лош контрол, 
които бяха посъветвани да посе-
тят еднокринолог за корекция в 
терапията;

Около 10% от изследваните 
бяха диабетици, с добър контрол 
на кръвната захар;

Около 20% не знаеха, че имат 
диабет, предиабет или метаболи-
тен синдром и бяха насочени за 
провеждане на допълнителни из-
следвания и започване на лече-
ние;

Около 40% бяха с нормална 
стойност на кръвната захар и без 
заболяване.

Повече от половината изслед-
вани пациенти имаха нарушения 
и нужда от специализаран помощ! 

Да бъдем отговорни към собст-
веното си здраве! 

Грижа в дома в 
община Златоград

Община Златоград подаде проект за 
благоустрояване на осем улици в град Златоград 

Очаква се финансиране и за ул. „Антон 
Страшимиров“ в с. Старцево от ПРСР

Кампания за безплатно измерване на 
кръвна захар в Община Златоград

ОТ СТРАНИЦА 1
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На 06 декември 2022 г. тържест-
вено бяха запалени светлините на 
коледната елха и на къщичките на 
централния площад в Златоград. 
Маг Суни пренесе присъстващите в 
света на фантазиите, като им пред-
стави загадъчни номера и фокуси. 
С музика, танци и празнични фойе-
рверки грейнаха хилядите лампич-
ки на елхата. Най-малките бяха 
зарадвани с много лакомства и из-
ненади. И тази година магическа-
та атмосфера на Коледния базар 
посреща жители и гости на града 
с аромат на греяно вино, коледни 
сладкиши, топъл шоколад, проду-
кти и стоки с коледна тематика или 
поднесени с коледен мотив - соле-
ни и сладки кулинарни изкушения, 
напитки, сувенири, детски играчки, 
дрехи с коледни мотиви. 

Старт на приказната Коледа 
беше даден още в началото на де-
кември, с концерта на Михаела Ма-
ринова, който бе и в подкрепа на 
борбата срещу болестта СПИН.

На 9 декември 2022 г. DJ Калин 
направи дискотека на открито край 
елхата. 

На 14 декември 2022 г. в рес-
торант „Александър“ се представи 
кафе-театър - Спектакъл „Колед-
на приказка“, с участие на деца 
от Център за подкрепа за лич-
ностно развитие гр. Златоград.  
Предколедно, концертът на Дара 
Екимова зареди всички жители и 
гости на общината с коледния дух.

В ритъма на МОЛЕЦ - музика 
лека като полъх и сладка като мед, 
микс от поп и хип хоп - това е група 
МОЛЕЦ, новото явление на българ-
ската музикална сцена.

Те са различни и ни пренесоха в 
друго измерение, с песни, превър-
нали се в хит през годината.

А самодейците от ОНЧ „Просве-
та - 1908“ гр. Златоград ни показаха 
силата на традициите с коледния 
си концерт на 23 декември!

Пожелаваме здраве, късмет и 
берекет на всички, а сърцата ни да 
бъдат изпълнени с вяра и любов 
през новата година!

На Игнажден, по време на 
заседанието на Общински съвет 
Златоград, гостуваха децата от 
ДГ „Радост“ и ДГ „Снежанка“ в 
гр. Златоград. Те отправиха към 
всички присъстващи пожелания 
и наричания за здраве и бере-
кет през новата 2023 година. По 
стар български обичай, Кметът 
на Община Златоград Мирослав 
Янчев, заедно с председателя на 
Общински съвет Григор Джанга-
лов, подариха на всяко едно дете 
лакомства и паричка, пожелаха 
им да бъдат преди всичко здра-
ви, усмихнати и добри. 

Да бъде!

Тържествено откриване на Коледния базар в 
Златоград и запалване светлините на Коледната елха

Традиция и бъдеще!
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Община Златоград обнови Цен-
търа за административно обслуж-
ване в сградата на Общинска ад-
министрация. Обособено е място с 
компютърно оборудване, с достъп до 
интернет за електронно попълване 
на документи, за копиране и скани-
ране на придружаващи документи. С 
новата визия на Центъра за админи-
стративно обслужване ще се подо-
брят процесите за взаимодействие 
между администрацията и граждани-
те, в полза на обществото. 

Целта е да се постигне по-високо 
качество и ефективност на изпълня-
ваните от администрацията услуги.

На 09.11.2022 г.  се проведе об-
ществено обсъждане на технически 
проект за благоустрояване и обно-
вяване на част от ул. „Стефан Стам-
болов“, ул. „Черно море“, част от ул. 
„Дельо войвода“ и прилежащите им 
междублокови пространства в гр. 
Златоград.

С присъстващите на място беше 
обсъдено подобряването на физи-
ческата среда, привлекателността 
на града и качеството на живот, без-
опасност на средата на обитаване, 
оптимизиране на комуникационните 
потоци и възможностите за социални 
контакти, обновяване на търговската 
и пешеходна достъпност. 

Споделено беше с живущите, в 
обхвата на разработката, какви са це-
лите на проекта, а именно осигурява-
нето на реализацията на устойчив и 
динамичен градски център чрез съз-
даване на единна система от меж-
дублокови и пешеходни пространства 
с обща визия, съобразена със специ-
фиката на града, като се запазят и до-
развият положителните моменти в из-
градените вече обекти; осигуряване 
на транспортна достъпност и добра 
комуникация до административни, 
жилищни и търговски обекти; обеди-
няване на отделните пространства с 
цел създаването на единна зона за 
пешеходци, рекреация, социални ко-
муникации, детски занимания и игри; 
повишаване на безопасността и си-
гурността на градската среда; пред-
ложихме решение за нови улични и 
тротоарни настилки, които да гаран-
тират носимоспособността, както и 
отводняването им от повърхностни 
води и безопасността на движението.

В навечерието на ко-
ледните и новогодишни-
те празници 30 семейни 
двойки от Община Зла-
тоград, които през 2022 
година навършиха 25 и 
50 години от сключване-
то на граждански брак, 
отбелязаха заедно своя 
юбилей. Мероприятие-
то беше организирано 
от Община Златоград. 

Кметът на Община 
Златоград Мирослав 
Янчев сподели тази 
невероятна емоция с 

всички празнуващи. С 
огромно вълнение поз-
драви присъстващите 
и им пожела да продъл-
жават да подхранват 
любовта си един към 
друг с доверие, ува-
жение и прошка! Да се 
подкрепят и да се оби-
чат! „Никой не е толкова 
богат, че да няма нужда 
от любов и никой не е 
толкова беден, че да не 
може да даде любов!” 

А там, където има 
любов, има и живот!

Нов облик на Центъра за административно 
обслужване в Общинска администрация Златоград

Обществено обсъждане за благоустрояване на 
улица „Стефан Стамболов“ в гр. Златоград

30 семейни двойки от Община 
Златоград отбелязаха заедно 
своя юбилей
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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

В края на месец август 
Община Златоград получи 
одобрение на проект за 
ремонт на спортната пло-
щадка в двора на Основно 
училище „Васил Левски“ 
град Златоград, по Про-
грамата за изграждане и 
основен ремонт на спорт-
ни площадки в държавни-
те и общинските училища 
към Министерството на 
образованието и науката. 
Одобрените средства са в 
размер на 89 хиляди лева. 

В началото на новата 
година започнаха и стро-
ителните дейности по 
обекта. В проекта е пред-
видена подмяна и обновя-
ване на съществуващата 
настилка, както и монтаж 
на нова настилка от из-
куствена трева и кварцов 
пясък. Ще се монтира и 
нова метална мрежа око-
ло площадката, с PVC 
покритие. Седалковият 

сектор също ще бъде из-
цяло обновен – ще се ре-
новират бетоновите фун-
даменти и ще се монтират 
пластмасови седалки, без 
облегалки. Нови врати ще 
бъдат доставени и поста-
вени на обновеното игри-
ще.

С изпълнение на пред-
видените ремонтни дей-
ности ще се обнови обли-
ка на спортната площадка 
и ще се подобрят усло-
вията за практикуване на 
различни видове спорт 
на открито от учениците, 
според техните предпочи-
тания. Обновената пло-
щадка ще бъде и от го-
лямо значение в бъдеще, 
за подобряване на фи-
зическата подготовка на 
учениците, в усвояването 
на двигателните умения 
и навици, предвидени в 
учебните програми за от-
делните възрастови групи.

Учениците от XI в 
клас от СУ „Антим I“ гр. 
Златоград, с класен ръ-
ководител г-жа Бисера 
Хаджийска, гостуваха 
на Кмета на Община 
Златоград. Те проведо-
ха часа на класа си в 
Общинска администра-
ция. Целта на посеще-
нието им бе да разбе-
рат как се формират, 
управляват и събират 
данъците и таксите в 

общината. Господин Ян-
чев, по достъпен и инте-
ресен начин, сподели с 
тях своя опит и им даде 
информация за начина 
на управление на мест-
ните данъци и такси. 
Срещата беше полезна 
както за тях, така и за 
местната власт. Важно 
е да отделяме време и 
да чуваме това, което 
ни казват нашите деца!

Започна ремонтът на спортната площадка 
в ОУ „Васил Левски“ град Златоград

Ученици се срещнаха 
с Кмета на Община 

Златоград Мирослав Янчев

На 13 януари се проведе инфор-
мационната среща по повод предоста-
вяне на безвъзмездна финансова по-
мощ като първи етап от изпълнението 
на подмярка „Подкрепа за устойчиво 
енергийно обновяване на жилищ-
ния сграден фонд“ към компонент 
„НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“ 
на Националния план за възстановя-
ване и устойчивост (НПВУ). Срещата 
беше инициирана от Кмета на Общи-
на Златоград Мирослав Янчев.

 Кметът сподели с присъстващите 
информация по основните въпроси, а 
именно:

-кои кандидати са допустими – 
Сдружения на собствениците, реги-
стрирани по ЗУЕС, в допустимите за 
финансиране сгради, проектирани 
преди 26 април 1999 г., в които са-
мостоятелни обекти са най-малко 
четири и принадлежат на повече от 
един собственик. След изпълнение 
на енергоспестяващи мерки сградите 
следва да постигат клас на енергопо-
требление „В” или по-висок. Задължи-
телно изискване е след изпълнение 
на мерките в многофамилната сграда 

да се постигне минимум 30% спестя-
ване на първична енергия. 

- какви са допустимите дейнос-
ти- подмяна на дограма (прозорци, 
врати, витрини и др.); топлинно из-
олиране на външните ограждащи 
елементи (външни стени, покриви, 
подове и др.); поставяне/инсталира-
не на системи за оползотворяване на 
енергия от възобновяеми енергийни 
източници за енергийните потребно-
сти на сградата и батерии за съхра-
нение на енергия, бойлери за гореща 
вода към общите части на система-
та (не за индивидуално ползване на 
СО), ако са предписани в енергийното 
обследване; ремонт на покрив и дру-
ги дейности по изпълнение на мерки 
за енергийна ефективност, които са 
предписани като задължителни за 
сградата в обследването за енергий-
на ефективност.

-какви са сроковете за кандидат-
стване – заявленията за участие в Об-
щина Златоград се подават най-късно 
до 10.05.2023 г., а Община Златоград 
подава предложенията към МРРБ в 
срок до 31.05.2023 г.

-какви са стъпките, през които 
трябва да се премине- регистрация 
на сдружение; изготвяне на енергий-
но обследване и технически паспорт 
на сградата; подаване на заявление 
за кандидатстване в Община Злато-
град до 17:30 часа на 10.05.2023г.; 
подписване на партньорско спора-
зумение между кандидата и Общи-
на Златоград; подаване на проектно 
предложение /1 сграда в самостоя-
телен проект/; разглеждане, оценка и 
класиране на проектните предложе-
ния от МРРБ – ДИРЕКЦИЯ „ЖИЛИЩ-
НА ПОЛИТИКА“, СОФИЯ.

Запозна присъстващите и с въз-
можните рискове:

1. Проектното предложение да не 
бъде одобрено на етап кандидатства-
не или да не получи финансиране /
оценката и класирането се извършва 
от МРРБ – ДИРЕКЦИЯ „ЖИЛИЩНА 
ПОЛИТИКА“/. Община Златоград е в 
състезателна процедура, наред с още 
214 общини, като максималната стой-
ност, за която може да получи одобре-
ние на проектни предложения, е 15 
милиона лева;

2. В случай, че след изпълнение 
на предложение за изпълнение на ин-
вестиция не се постигне минимум 30 
% спестяване на първична енергия, 
както и клас на енергопотребление 
„В” съгласно действащата към дата-
та на изготвяне на инвестиционния 
проект нормативна уредба, всички 
получени средства подлежат на въз-
становяване. 

Заяви и желанието си за участие 
на максимален брой жилищни сгради! 
А за съдействие по въпросите, свър-
зани с възможността да се кандидат-
ства по програмата, може да се об-
ръщате към съответните служители в 
Общинска администрация, всеки ра-
ботен ден, заяви Кметът на Община 
Златоград.

Проведе се информационна среща 
във връзка с подмярка „Подкрепа за 
устойчиво енергийно обновяване на 
жилищния сграден фонд“ на НПВУ

С тържествен водосвет 
за здраве и безаварийно 
пътуване, отслужен в па-
раклиса „Св. равноапос-
толи Константин и Елена” 
от отец Виктор, се отбеля-
заха тринадесет години от 
официалното откриване на 
четвъртата пресечна точка 
между България и Гърция.

След две години пре-
късване, поради затваряне 
на пункта заради пандеми-
ята от коронавирус, от ме-
сец април на миналата го-
дина той работи отново. И 
до края на 2022 г. през него 
са преминали 53 876 мотор-
ни превозни средства и 141 
657 лица.

Но за тринадесета по-
редна година се отслужва 
благодарствена молитва 
и молебен за безаварийно 
пътуване през пункта. За-
щото се убедихме, че него-
вото функциониране благо-
приятства за развитието не 
само на местната икономи-
ка, а и за икономиката на 
цяла Южна България и це-
лия родопски регион. А това 
дава тласък и в развитието 
на българо-гръцките взаи-
моотношения.

От началото през 2010 
г. до сега са преминали 1 
453 876 моторни превозни 
средства и близо 4 541 657 
пътници.

Тринадесет години 
ГКПП Златоград - Ксанти


