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Одобрени са 4 проект-
ни предложения на Общи-
на Златоград, с насоченост 
повишаване на енергийната 
ефективност и конструктив-
но укрепване на многофа-
милни сгради

Четири проектни пред-
ложения на Община Зла-
тоград, включващи 32 
сгради, са одобрени за 
финансиране по процеду-
ра „BG16RFOP001-2.002 
- Енергийна ефективност в 
периферните райони - 2” на 
Оперативна програма „Реги-
онално развитие” 2014-2020.
Проектните предложения са 
с насоченост повишаване 

на енергийната ефектив-
ност и конструктивно ук-
репване на многофамилни 
сгради в град Златоград.  
Подготовката на Община 
Златоград за кандидатства-
не по процедурата започна 
още през 2017 година, със 
стартиране на информа-
ционна кампания сред об-
ществеността, за оповес-
тяване на възможностите, 
които предлага програмата. 
В резултат на информа-
ционните разяснителни кам-
пании, в Общинска адми-
нистрация Златоград бяха 
подадени заявления за ин-
терес и финансова помощ от 

48 нови сдружения на соб-
ственици на многофамилни 
жилищни сгради. Наред със 
заявленията, задължение 
на сдруженията на собстве-
ниците бе и предоставянето 
на актуални обследвания за 
сградите – енергийно, изгот-
вено съгласно ЗЕЕ и техни-
ческо, изготвено съгласно 
ЗУТ. В края на месец август, 
когато бе и крайния срок за 
кандидатстване, Община 
Златоград подготви и пода-
де 5 проектни предложения, 
включващи 48 многофа-
милни сгради и 1 общинска 
сграда, за осигуряване на 
безвъзмездно финансиране. 

Общо по процедурата са 
подадени 51 проектни пред-
ложения от 28-те общини, 
допустими за кандидатства-
не. След преминати етапи 
на одобрение на проектните 
предложения, в период от 5 
месеца, извършена е адми-
нистративна оценка и оцен-
ка за допустимост, техниче-
ска и финансова оценка, са 
одобрени общо 32 проекта, 
4-ри от които на Община 
Златоград. 

Одобрените проекти на 
Община Златоград са след-
ните:

1. „Въвеждане на мерки 

Одобрени са 4 проектни 
предложения на Община Златоград
с насоченост повишаване на енергийната ефективност 
и конструктивно укрепване на многофамилни сгради

Клинична лаборато-
рия в общинската болница 
„Проф. д-р Асен Шопов“ 
ЕООД в град Златоград 
получи дарение - нов 
Кръвно-газов анализатор 

EASYBLOODGAS на стой-
ност с ДДС 7 140 лева. 
Апаратурата е дарение 
от „БУЛТЕКС 99“ ЕООД, 

Клиничната ни 
лаборатория получи 

дарение

В Златоград се  събраха стотици 
гости за Трифониада 2019

На свое редовно за-
седание, проведено на 
30.01.2019 г., Общински съ-
вет Златоград прие, пред-
ложения от Кмета на Об-
щина Златоград, бюджет 
за 2019 г.

Общата рамка на бю-
джета за 2019 г. възлиза на 
11 792 700 лв. В него собст-
вените приходи заемат 
21 % от общо приходите, 
трансферите от Централ-
ния бюджет общо заемат 
79 %, от които 16 %  са за 
финансиране на местни 
дейности.

От местните данъци, 
през 2019 г., очакваме да 
постъпят 550 100 лв. Данъ-
кът върху недвижими имо-
ти, патентният данък, да-
нъка върху таксиметровия 
превоз и данък при придо-
биване на имущество са 
с непроменени данъчни 
ставки спрямо предходната 

година. Промяна в постъ-
пленията се очакват само 
при данъка върху превоз-
ните средства, заради въ-
ведената законодателна 
промяна на концепцията за 
определяне на данъка вър-
ху превозните средства. 
Очакваните постъпления 
от този данък са в размер 
на 320 000 лв.

Прогнозата за неда-
нъчните приходи за 2019 
г. е на стойност  1 358 421 
лв. Относителния дял на 
тези приходи е 71 % от 
общия размер на собстве-
ните приходи и 12 % от об-
щия размер на бюджета за 
2019 г. Заложеният размер 
на приходите от общински 
такси за 2019 г. е общо 
742 860 лв. С най-голям 
относителен  дял в групата 
на приходите с общински 
характер е такса битови 

Общински съвет Златоград 
прие Бюджет 2019

Сменят дограмата на 
болницата в гр. Златоград с 

проект по „Красива България“ 
Подробности на стр. 4-та
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От ранни зори, сто-
тици гости, привлечени 
от празника на виното, 
изпълниха калдъръ-
мените улички в Ста-
рия град на Златоград. 
Местни самодейци с 
красиви носии създадо-
ха празнично настрое-
ние  на традиционната 
Трифониада, която се 
проведе за поредна го-
дина в Златния град. С 
нея се отбелязаха двата  
празника – на виното и 
любовта. Присъстващи-
те  имаха възможност-
та да опитат различни 
вина и безплатни отбра-
ни мезета.

След ритуалното за-
рязване на лозята беше 
проведен конкурс за 
най-добро вино, в който 
взеха участие 21 произ-
водители на вино. Цар 
на виното тази година 
стана Костадин Каба-
джов от град Мадан. 

Винопроизводители-
те в Златоград се уве-
личават през послед-
ните години. Климатът 
и атмосферата на Зла-

тоград се оказват бла-
годатни за ферментаци-
ята и производство на 
„напитката на истината“. 
Виното се произвежда 
както от лози в региона, 
така и от грозде от дру-
ги места в страната и 
чужбина. Произвежда-
ното в Златоград вино е 
изцяло в домашни изби 
и не е предназначено за 
търговия.

В Златоград се  събраха стотици 
гости за Трифониада 2019

отпадъци. Заложените по-
стъпления от такса битови 
отпадъци са в размер на 
525 153 лв.  

Средствата за образо-
вание заемат 39 % от об-
щия бюджет на общината. 
Предвидените средства за 
поддръжка на улично ос-
ветление, за основен и те-
кущ ремонт на улична мре-
жа и поддържането й, за 
изграждане и ремонт на во-
допроводната и канализа-
ционна мрежа, разходите 
за поддръжка на площади 
и паркове/в т.ч.гробищни/, 
за поддържане на зелени-
те и цветни площи, за дей-
ностите по чистотата са в 
общ размер 3 260 288 лв., 
представляващи 28 % от 
общо разходите по бюдже-
та за 2019 г. 

Капиталовата програ-
ма на община Златоград 
за 2019 г. е в размер на 
7 986 370 лв., в т.ч. с бю-
джетни средства – 3 171 
247 лв. и със средства от 
Европейския съюз – 4 815 
123 лв. По -голяма част от 
средствата се осигуряват 
по европейски проекти, 
най-мащабният сред който 
е за „Рехабилитация и ре-
конструкция на общински 
път SML  2109/III 867/Зла-

тоград – Аламовци” – 2 964 
498 лв. 

Индикативният годи-
шен разчет за сметките за 
средства от Европейския 
съюз е в размер на  5 637 
971 лв. Основни цели и 
приоритети на бюджета за 
2019 г. са следните:

1.Финансова стаби-
лизация на Община Зла-
тоград и по-висока ефек-
тивност на бюджетните 
разходи;

2.Поддържане, подо-
бряване и благоустроява-
не на общинската инфра-
структура;

3 .Оползотворяване 
на финансови средства 
от различни Европейски 
фондове и програми на 
Европейския съюз, както и 
от национални фондове и 
програми;

4.Социална, образова-
телна и здравна политика 
на Община Златоград;

5.Оптимизиране на 
системата за събиране и 
извозване на твърдите би-
тови отпадъци и опазване 
на околната среда чрез 
поддържане и подобрява-
не на екосистемите в рам-
ките на Община Златоград;

6.Подобряване предос-
тавянето на администра-
тивни услуги.

Общински съвет 
Златоград прие 

Бюджет 2019

На 15.01.2019 г. в засе-
дателната зала на Общи-
на Златоград се проведе 
обществено обсъждане на 
Областен план за разви-
тие на горските територии, 
който е изготвен в изпълне-
ние на договор № РДГ-СМ-
Д-10/17.08.2017г., сключен 
между Регионална дирекция 
по горите – гр. Смолян и „Гео-
графика“ ООД. 

Областните планове 
за развитие на горските 
територии са стратегиче-
ски документи, чрез които 
ще се извърши планира-
нето на горско-стопанските 
мероприятия на областно 
ниво. Тяхното въвеждане 
става през 2011 г. в Закона 
за горите. Това са планови 
стратегически документи, 
които определят насоките 
на управление на горското 
и ловното стопанство по ка-
тегории гори на общинско 
и областно ниво, синхро-
низирано със заложените 
изисквания в областните 
стратегии за развитие на 
съответен регион или об-
ласт. Целта на планове-
те е да се изготви единна 
горскостопанска карта за 
горските територии в об-

ластта.
ОПРГТ са част от сис-

темата планови докумен-
ти за горските територии в 
България, която е разделе-
на на три нива:

Национална стратегия 
за развитие на горския сек-
тор и Стратегически план 
за развитие на горския сек-
тор;

Областен план за раз-
витие на горските терито-
рии;

Горскостопански плано-
ве и програми (досега Ле-
соустройствени проекти и 
програми).

    ОПРГТ се разра-

ботва за срок от 10 години, 
в съответствие със стра-
тегическите планови до-
кументи от по-горно ниво 
(чл. 12, ЗУТ). Планът се 
изработва за всички горски 
територии, независимо от 
тяхната собственост, като е 
хармонизиран с областна-
та стратегия за развитие по 
Закона за регионално раз-
витие.

 Повече информация 
за Областния план за раз-
витие на горските тери-
тории за област Смолян 
може да намерите на сай-
та на плана: https://www.
oprgtsmolyan.net/.

Проведе се обществено 
обсъждане на Областен план за 
развитие на горските територии

С тържествен водосвет 
за здраве и безаварийно 
пътуване, отслужен в па-
раклиса „Св. равноапостоли 
Константин и Елена” от отец 
Константин, на ГКПП Злато-
град – Ксанти се отбелязаха 
девет години от официално-
то откриване на четвъртата 
пресечна точка между Бъл-
гария и Гърция.

Кметът на Община Зла-
тоград Мирослав Янчев при-
ветства присъстващите на 
мероприятието и сподели, 
че отварянето на границата 

ни с Република Гърция вече 
девета година благоприят-
ства за утвърждаването на 
Златоград  в предпочитана 
туристическа дестинация, 
не само за български, но и 
за чуждестранни туристи.  
По-големият пътнико-поток 
през града доведе и до ръст 
в развитието на местната 
икономика.

Много е важно същест-
вуването на ГКПП Злато-
град – Ксанти, защото ми-
лиони пътници са имали 
възможността да преминат 
през граничния пункт, което 

от своя страна повлия бла-
гоприятно за съживяването 
на икономиката, туризма и 
търговията от двете страни 
на границата.

През изминалата 2018 
година преминалите през 
пункта  МПС са около 
117 670 и приблизително 
324 791 лица.

През деветте години от 
отварянето на ГКПП Злато-
град - Ксанти са преминали 
приблизително 1 287 332 
МПС и близо 4 017 381 път-
ници.

Девет години от отварянето на 
ГКПП Златоград – Ксанти

ОТ СТРАНИЦА 1 ОТ СТРАНИЦА 1
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за енергийна ефективност 
и обновяване на многофа-
милни жилищни сгради - 
„Станко и Даниел Пееви“, 
„Орфей“, „Мила“ и блоко-
ве №174, №177, №189, в 
град Златоград“, с акроним 
ZlatownEECO2-1, на стой-
ност 917 881,44 лева.

2. „Въвеждане на мерки 
за енергийна ефективност и 
обновяване на многофамил-
ни жилищни сгради - „Ан-
жерови“, „Дарина“, „Йосиф 
Кехайов“, „Бочукови-Злато-
град“, „Аристе“, „Пролет“ и 
блокове №178, „Белия дом“, 
в град Златоград“, с акроним 
ZlatownEECO2-2, на стой-
ност 1 098 045,31 лева.

3. „Въвеждане на мерки 
за енергийна ефективност 
и обновяване на многофа-
милни жилищни сгради - 
„Саралийски“, „Пехливано-

ви“, „Хаджиеви“, „Зюмбюл“, 
„Сватеви“ и блокове №190, 
№195 А, в град Златоград“, 
с акроним ZlatownEECO2-3, 
на стойност 791 136,11 лева.

4. „Въвеждане на мерки 
за енергийна ефективност и 
обновяване на многофамил-
ни жилищни сгради - „Ахри-
да 22“, „Тракия“, „Къща Вик-
тория“, „Велико Търново“, 
„Раз Цвет“, „Фамилна къща 
Чаушеви“, „Синчец“, „Братя 
Хъмчеви“, „Гогаджови“, „Фа-
милия Касабови“ и „Текстил-
ски блок“, в град Златоград“, 
с акроним „ZlatownEECO2, 
на стойност 875 445,16 лева.

През м.август 2019 годи-
на, се очаква обявяването на 
нов прием по ос 2 на ОПРР 
2014-2020 и сградите, които 
не са одобрени за финан-
сиране по настоящата про-
цедура, ще бъдат подадени 
отново за финансиране.

Одобрени са 4 проектни 
предложения на 

Община Златоград

представлявано от Сте-
фан Славчев Башев. Кръв-
но-газовият анализатор 
вече е въведен в експло-
атация. Според Началник 
клиничната лаборатория 
д-р Асен Емилов апаратът 
извършва директно измер-
ване на pH (активност на 

водородните йони), PO2 
(парциално налягане на 
кислорода), PCO2 (парци-
ално налягане на въгле-
роден диоксид) и още 11 
изследвани параметри с 
кратки срокове за получа-
ването им. Изследванията 
на пациентите могат да 
се извършват по договор 
с НЗОК и здравно осигу-

рителни фондове или да 
се заплащат. Клиничната 
лаборатория притежава 
всички необходими серти-
фикати за извършване на 
своята дейност. 

Пациентите се при-
емат и обслужват от ла-
боранти с дългогодишен 
стаж, които са отлично 
подготвени. Резултатите 

се валидират от лекар, с 
призната специалност по 
клинична лаборатория и 
богат опит. В лаборатори-
ята е осигурена безопасна 
среда както за пациента, 
така и за медицинския 
персонал, при вземането 
на биологичния матери-
ал и извършването на из-
следванията.

Клиничната ни лаборатория получи дарение

В месеца на лю-
бовта златоградчани 
и гости на града бяха 
приятно изненадани с 
романтична празнич-
на украса. Повода за 
нея беше символика-
та, която носи цели-
ят месец февруари, а 
именно любов, вино 
и изненади. Идеята 
за декорацията бе на 
Община Златоград, а 
изработката - от служи-
тели и потребители на 
Център за обществена 
подкрепа - гр. Злато-
град.

Нека показваме лю-
бовта си към любимите 
хора с цветя, картички, 

подаръци, сърца, балони 
и целувки. И нека пом-
ним, че любовта е чув-
ство, което се показва не 
само един път в година-
та. И да доказваме всеки 
път, че няма по-голямо 
щастие от това да оби-
чаш и да бъдеш обичан.

Нека по-често да се 
сещаме за красивите 
неща в живота ни, да не 
позволяваме на любовта 
да угасва в човешките 
души, да даряваме щас-
тие и доброта на околни-
те.

Защото само тогава 
ще постигнем хармония-
та на света. 

ЛЮБОВ И ОЩЕ НЕЩО…

„Епопея на незабраве-
ните” бе надсловът, под кой-
то се проведе тържеството 
по повод патронния празник 
на ОУ „Васил Левски” Зла-
тоград, с което бе отбеля-
зана и  146-та годишнина 
от обесването на Апостола. 
С тържествен ученически 
спектакъл, възпитаниците 
на училището припомниха 
на присъстващите истори-
чески моменти от живота и 
революционната дейност на 
Левски.

Сред официалните гос-
ти бяха Кметът на Община 
Златоград Мирослав Янчев, 
Председателят на Общин-
ски съвет Златоград Емилия 
Кръстева, заместник-кметът 
на Община Златоград Елми-
ра Угорлиева-Пехливанова, 
директори на образовател-
ни и социални институции в 
Златоград. 

Янчев поздрави при-
състващите ученици и учи-
тели и им пожела да бъдат 
горди наследници на Патро-
на си, да помнят заветите му 
и да не спират да постигат 
успехи, с които издигат авто-
ритета на училището си и на 
Златоград.

Директорът на ОУ „Ва-
сил Левски” Златоград Нина 
Пашова връчи Похвални ли-
стове на 20 родители на уче-
ници от 1 до 7 клас, показали 
висока степен на личностно 
развитие през първия уче-
бен срок. Учениците бяха 
поощрени за отговорното 
отношение към изпълнение 
на учебните задължения, 
дисциплинираност и актив-
ност в живота на училището. 

Ротари клуб Златоград-
Неделино и „Бултекс” ЕООД 
подариха на ОУ „Васил Лев-

ски” картини с лика на бъл-
гарски цар, с което се про-
дължи инициативата, във 

всяко едно българско учи-
лище да присъства лика на 
велик български владетел. 

„Епопея на незабравените”

В края на месец февру-
ари ученици, учители и гос-
ти почетоха празника на СУ 
„Антим I” град Златоград. По 
традиция, ръководството, 
всички паралелки и гостите 
на тържеството, г-н Миро-
слав Янчев – Кмет на Общи-
на Златоград, г-жа Емилия 
Кръстева- председател на 
Общински съвет Златоград, 
г-жа Елмира Угорлиева-
Пехливанова - зам.-кмет 
на Община Златоград, г-жа 
Ружа Бодурова-изпълни-
телен директор на „Родопи 
Еко Проджектс“ ЕООД и г-жа 
Нина Пашова - директор на 
ОУ „Васил Левски“ гр. Зла-
тоград, поднесоха цветя 

пред барелефа на Екзарх 
Антим I. Поздравления към 
присъстващите отправиха 
директорът на училището 
г-жа Жечка Хаджийска, Кме-
тът на Община Златоград и 
Председателят на Общински 
съвет. 

Мирослав Янчев спо-
дели, че „на днешния ден, с 
изостреното си чувство за ис-
торическа памет, ние отдаваме 
почит и се прекланяме пред 
делото на Антим I, който по 
категоричен начин ни показва, 
че човек сам прави своите из-
бори и че дори един може да 
промени нещата, стига да вяр-
ва! С избора си да учите в това 
училище, вие вече започнахте 
промяната!  Затова и делата му 
са наше мерило за отговорност, 
морал и патриотизъм, за дълг и 
чест!”

С кратък рецитал ан-
тимовци поздравиха при-
състващите на празника и 
припомниха исторически мо-
менти от живота и делото на 
патрона си. 

„ИНТЕРАКТ КЛУБ” Зла-
тоград, към Ротари клуб 
Златоград - Неделино и 
„Бултекс” ЕООД подариха на 
училището портрети, с лика 
на български владетели, с 
което се продължи инициа-
тивата на клуба, във всяко 
едно българско училище 
да присъства лика на велик 
български владетел. 

ПАТРОННИЯТ ПРАЗНИК НА 
СУ „АНТИМ I“

ОТ СТРАНИЦА 1

ОТ СТРАНИЦА 1
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На 31.01.1878 г. генерал 
Черевин влиза победонос-
но с войската си в Злато-
град и макар и за кратко 
градът усеща емоцията на 
свободата. 141 години по-
късно ученици от СУ „Ан-
тим I” град Златоград из-
несоха празничен рецитал 
и припомниха имената на 
славните освободители и 
събитията от 1878. За да не 
забравяме достойните дела 
на дедите си и да пазим и 

обичаме това, което ни е за-
вещано от тях!

В знак на признател-
ност и почит към дело-
то на Освободителя и на 
загиналите в боевете за 
свободата на златоградча-

ни, пред паметната плоча 
на генерал Черевин тър-
жествено бяха поднесени 
венци и цветя от: Община 
Златоград, ДГ „Снежанка”, 
ДЯ „Мир”, СУ „Антим І” гр. 
Златоград, Дневен център 

за деца и младежи с увреж-
дания „Зора” гр. Златоград, 
„Център за социална и ре-
хабилитация и интеграция” 
гр. Златоград и „Център за 
обществена подкрепа” гр. 
Златоград.

Златоград отбеляза 141 години 
от първото си освобождение  

На 9 април 2019 г. 
ученици от Златоград 
са поканени, заедно 
със свои връстници от 
Смолян, да участват 
в международен май-
сторски клас на ЦЕРН в 
България. Събитието се 
организира съвместно 
с ЦЕРН от Физическия 
факултет на Софийски 
университет, Института 
за ядрени изследвания 
и ядрена енергетика 
на БАН, Народна ас-
трономическа обсер-

ватория и планетариум 
„Николай Коперник” и 
с подкрепата на про-
ект OSOS (Отворени 
училища за отворено 
общество) по Европей-
ска програма Horizon 
2020. Учител – коор-
динатор е г-жа Росица 
Въргова. Международ-
ният майсторски клас 
на ЦЕРН се организира 
всяка година в рамките 
на International Particle 
Physics Outreach Group 
IPPOG.

Ученици от СУ „Антим I” 
гр. Златоград ще участват  

в Международен 
майсторски клас на ЦЕРН

На 21 януари в село 
Ерма река по традиция 
се отбеляза Бабинден. 
Това е един от големите 
народни женски празни-
ци, посветен на „бабите“ 
– жените, които помагат 
при раждане, и на млади-
те булки и невести, които 
са раждали.

На този ден се зас-
видетелства почит и ува-
жение към възрастните 
жени, които са „бабували“ 
на родилките.

Село Ерма река е 
единственото населено 
място в Община Зла-
тоград, което е запазило 
традициите и духа на този 
празник от стари времена 
и всяка година му се отдава 
нужната почит.

И тази година над 50 
жени с радост, вълнение 
и признателност почетоха 
този ден, заедно с Кмета на 

Община Златоград - Миро-
слав Янчев.

Празничната вечер бе 
изпълнена с много настро-
ение, забавни игри и танци, 
а за всички тях имаше при-
ятни изненади и подаръци, 
както и пожелания за здра-
ве, лесно раждане на бъде-
щите майки, благополучие, 

нестихващ дух за запазва-
не и предаване на тези зна-
чими български празници и 
традиции на поколенията.

Организатори на съби-
тието бяха Кметство село 
Ерма река и НЧ „Орфей”.  
През изминалата 2018 годи-
на Община Златоград се е 
увеличила с 29 жители.

На Бабинден в Ерма река

Община Златоград по-
лучи одобрение на проект-
но предложение по мярка 
М02 „Подобряване на соци-
алната инфраструктура” по 
Проект „Красива България”, 
което включва дейности за 
строително – монтажни ра-
боти в сградата на МБАЛ 
„Проф. д-р Асен Шопов” гр. 
Златоград. 

Общият бюджет на про-
екта е в размер на 143 816 
лв., от които 67 594 лв. от 
Министерство на труда и 
социалната политика и 76 
222 лв. съфинансиране от 
Община Златоград. Целта 
на настоящия проект е да 
се подменят дървени амор-
тизирани прозорци на бол-
ницата, корпус „В”, с бол-
но-лежащи. Предвидените 
дейности за изпълнение по 
настоящия проект са зало-
жени в Доклада за енергий-
на ефективност на сградата 
- изваждане на прозорци 
и врати от зид, доставка и 
монтаж на PVC дограма, 
PVC-стъклопакет, вътре-
шен подпрозоречен перваз, 
монтаж на подпрозоречни 
външни первази.

Проект 
„Красива 

България” 
финансира 

Община 
Златоград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Уважаеми жители на Община 

Златоград,
В Общинска администрация 

Златоград е постъпило писмо 
от Областна дирекция по безо-
пасност на храните Смолян във 
връзка с констатирано масово за-
саждане на резници от лавандула 
в общините: Баните, Неделино, 
Златоград, Мадан и Рудозем, с 
което ни информират, че расте-
нието лавандула попада в офици-
алните списъци на гостоприемник 
на бактериалната болест Xylella 
fastidiosa. Тя е една от най – опас-
ните растителни бактерии в све-
товен мащаб, с огромно икономи-
ческо въздействие върху селското 
стопанство, обществените гради-
ни и околната среда. Гостоприем-
ници са над 350 растителни вида.  
Патогенът се пренася чрез много 
видове цикади, които е достатъч-
но да се хранят два часа със за-
разените растения, за да станат 
преносители на бактерията.

Във връзка с гореописано-
то и с цел предотвратяване на 
сериозни щети в производството 
и околната среда е необходимо 
всички производители на вко-
ренени резници от лавандула 
ЗАДЪЛЖИНТЕЛНО да се регис-

трират в Областна дирекция по 
безопасност на храните Смолян, 
съгласно Решение за изпълнение 
(ЕС) 2015/789 относно мерки за 
предотвратяване на въвеждането 
и разпространението на Xylella 
fastidiosa в Съюза.

Заявяване на регистрация 
се извършва в ОДБХ – Смолян, 
преди засаждане на щеклингите и 
вземане на почвена проба за ла-
бораторен анализ. 

За регистрация е необходимо 
да се представят следните доку-
менти:

- Заявление за регистрация /
образец/;

- Актуална скица на площите, 
върху които се отглеждат растени-
ята /копие/;

- Декларация или приемно-
предавателен протокол с произхо-
да и количеството на закупените 
щеклинги за производство на вко-
ренени резници;

- Заверено копие на доку-
мент, който удостоверява правото 
на собственост или правото на 
ползване върху площите.

Растенията подлежат на 
официална годишна инспекция и 
вземане на проби от растения и 
почвата, в която се отглеждат.

При съмнение, свързани със 

На 06.01.2019 г. се отбе-
ляза християнският празник 

Йорданов ден-Богоявле-
ние. В Златоград чества-
нията започнаха с тър-
жествена богоявленска 
литургия в Църквата 
„Св. Георги Победоно-
сец“, след което в бли-
зост до моста на р. Вър-
бица се състоя водосвет 
на открито. Всяка година 
на този ден се събират 
много златоградчани 
и гости на града в оч-
акване на смелчагите, 
които ще се включат в 

борбата за кръста. Тази го-

дина десет млади момчета 
премериха сили в студени-
те води на река Върбица. 
След оспорвана борба Да-
мян Вунцов се пребори за 
кръста, като го предаде на 
Борислав Кузманов – най-
малкия участник. 

Смята, се че болни-
те ако се измият с вода от 
мястото, където е изваден 
кръста ще оздравеят. Носи 
се вода и в къщи, да се по-
ръси за здраве или да бъде 
лек през годината, ако се 
наложи.

Богоявление в Златоград

здравословното състояние на по-
севите, както и при съмнения, от-
носно други растителни гостопри-
емници е необходимо незабавно 
да се уведомят инспекторите по 
растителна защита в ОДБХ – Смо-
лян.

Повече информация за бо-
лестта може да намерите на офи-
циалната интернет страница на 
Община Златоград www.zlatograd.
bg, в панел НОВИНИ.

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

Стефан Александров Николов - 4г.


