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Уважаеми жители и гости на Общи-
на Златоград,

Щастлив съм да ви поздравя по слу-
чай настъпването на Новата 2020 го-
дина! 

Пожелавам здраве и късмет във 
всеки дом, берекет и благополучие във 
всяко семейство. Нека новата година 
постави успешно начало за по-добро бъ-
деще и просперитет за всеки от нас и 
за Община Златоград. 

Изправени на прага й е важно да бъ-
дем благодарни за разбирането и под-
крепата на близките си. Благодарни 
за всичко, което изпращаме и за онова, 
което ни предстои.

Изминалата година бе изпълнена с 
много предизвикателства. Реализирах-
ме много идеи. Вярвам, че и през новата 
година ще бъдем заедно в стремежа си 
да постигнем по-добро бъдеще за наша-
та община. Вярвам, че ще имаме много 
поводи да бъдем горди от постигнати 
резултати и реализирани проекти за 
Община Златоград.

Нека новата година бъде мирна и 
благодатна! Да я посрещнем с вяра и 
надежда!

Да бъдат светли и благословени 
бъдните ви дни!

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!

Уважаеми жители на Об-
щина Златоград,

От мое име и от името на 
Общински съвет Златоград 
ви поздравявам с настъпва-
щите Коледни и Новогодишни 
празници!

Нека Рождество Христо-
во донесе много здраве и бе-
рекет, много обич и топлина 
във вашите домове!

Бъдете добри, мъдри, ус-
пешни и с повече грижа и раз-
биране към ближния!

Пожелавам ви през новата 
2020 година много успехи във 
всички начинания, много нови 
и прекрасни изживявания с ва-
шите близки и приятели!

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!
Емил Хумчев
Председател на Общински 

съвет 

Честита Нова годи-
на!

Скъпи жители на село 
Аламовци, 

Поздравявам Ви 
с настъпването на 
Новата 2020 година! 
Пожелавам на всички  
мир и любов да съ-
пътстват дните ни, 
да сме щедри и пред-
приемчиви, силни и 
сплотени, изпълнени 
с радост и милосър-
дие и да ни спохождат 
само добри помисли! 

Бъдете живи и 
здрави!
Аспарух Ангелов
Кметски наместник 

на село Аламовци

Уважаеми жители на село 
Долен,

Честити коледни и ново-

годишни празници!
Да посрещнем идващото 

ново начало с радост и свет-
ли чувства. Вярвам, че през 
2020 година съкровените чо-
вешки ценности ще бъдат 
силата, която ще ни носи 
благоденствие и сполука. 
Тези прекрасни празнични дни 
– символ на надеждата и раж-
дащото се добро, нека отво-
рят път на благородството 
и съпричастността ни.

Да се множат успехите, 
да са благословени делата, 
да са честити дните!

Да бъде мирна и щастли-
ва Новата година!

Десислава Топчиева
Кмет на село Долен 

Уважаеми жители на 
село Ерма река,

Приемете моите сър-
дечни пожелания за здраве 

и късмет във всеки дом, за 
благополучие и успехи във 
всяко ваше начинание, през 
новата 2020 година. Нека 
има искреност и взаимност 
в семейството, между при-
ятелите, в обществото. 
Нека дните ви през новата 
година бъдат изпълнени с 
надежда и вдъхновение, мир 
и разбирателство! С вяра 
посрещайте всяко предиз-
викателство и бъдете уве-
рени в силите си!

Здраве и берекет да 
има за всички жители на 
село Ерма река през 2020 

година!
Емил Профиров
Кмет на село Ерма река 

ДО ЖИТЕЛИТЕ НА 
СЕЛО КУШЛА

За мен е удоволствие 
да Ви поздравя с настъп-
ването на Новата 2020 
година!

Нека има много щас-
тие, късмет и споделени 
мигове с близки и прияте-
ли! Нека Новата година 
напълни с благодат сър-
цата ни и с добри дела 
дните ни! Желая Ви здра-
ва, мирна и успешна годи-
на!

Севдалин Хаджиев
Кметски наместник  

на село Кушла
 

Скъпи жители на село 
Старцево,

Нека 2020 година ни до-
несе много здраве,  топлина 
в  семейното огнище,  вяра 
в традициите и обичаите. 
В навечерието на Новата 
година идва и усещането за 
новото и надеждата за по-до-
бро. Всички ние вярваме, че 
грижите и трудностите ще 
останат далеч назад в отми-
наващата година. Нека през 
следващата да имаме много 
нови поводи да се гордеем с 
постигнати резултати и все 
така с дела и с общи усилия 
да покажем своята обич към 
Старцево. 

Нека делата ни бъдат 
увенчани с успехи и носят 

удовлетворение и радост, а 
мирът и радостта от праз-
ниците да ни съпътстват 
през цялата година.

Честита Нова година!
Румен Биндев 
Кмет на село Старцево

Уважаеми жители 
на село Страшимир,

Нека Новата 2020 
година носи на всеки 
от нас надежда, ра-
дост и любов! Нека се 
сбъдват мечтите ни 
и заедно да споделяме 
радостта от успехи-
те си!

Мирна, щастлива и 
благодатна 2020 годи-
на!

Невен Алендаров

Кметски наместник 
на село Страшимир
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През настоящата учебна година СУ 
„Свети Княз Борис I” село Старцево е ут-
върдено от Министерство на образова-
нието и науката като иновативно училище 
– единствено на територията на Община 
Златоград. 

Името на проекта е „Заедно творим 
и учим”, по който ще бъдат реализирани 
три направления в иновацията: учебна 
среда, екоцентър и народно творчество. 
Новата среда ще насърчи интереса и 
мотивацията за учене сред възпитани-
ците, защото те, чрез собствен труд, ще 
я създадат. Ще бъдат направени кътове 
на книгата и изкуствата в коридорите, ще 
се промени интериора на класните стаи, 
според желанията на учениците, за да се 
създаде мечтаната ученическа терито-
рия и др. 

Цел на направлението екоцентър е 
постигане на дългосрочна и положител-
на промяна в отношението на учениците 
към жизнената и природна среда. Тук из-
пълнени дейности ще бъдат засаждане 
на биоградина, изграждане на открита 
класна стая, обособяване на исторически 
кът. Екокарнавал, кулинарно състезание 
„Мастър шеф” и изложба от природни ма-
териали са само част от публичните изя-
ви, предвидени в проекта. 

Идеята на дейността народно твор-
чество е формиране на компетентности 
относно традициите и обичаите на род-
ния край – с участие в клуб по народни 

танци, ежемесечно музикално междуча-
сие, създаване на „Стая на народното 
творчество” от бита на селото и др.

Иновативно училище – СУ „Свети Княз 
Борис I” село Старцево

На тържествена сесия на Об-
щински съвет в Златоград, водена 
от Областния управител Недялко 
Славов, новоизбраните кмет на 
Община, кметовете на населени 
места и 17 общински съветни-

ци положиха клетва и подписаха 
клетвени декларации за мандат 
2019-2023 г. На събитието при-
състваха много граждани и гости.

По традиция символът на 
местното самоуправление – огър-

лицата на Общината, бе връчена 
на Мирослав Янчев от Областния 
управител на Област Смолян, кой-
то му пожела сили за неуморна 
работа, подкрепата на общинския 
съвет и хората. 

Поемайки властта, Кметът Ян-
чев заяви, че за четвърти пореден 
мандат, усеща голямата подкре-
па на своите съграждани и ясно 
съзнава отговорността на поетото 
обещание. „Повече от 60% от вота 
на моите съграждани е категорич-
но доказателство, че промяната, 
която претърпя Златоград през 
последните 12 години, е искана-
та промяна за по-висок стандарт! 
Днес, стоя изправен пред вас, 
убеден, че времето е най-ценният 
ресурс, който никога не стига, ко-
гато имаме възможности да про-
меняме към по-добро живота на 
местната общност!” Изрази и на-
дежда, че с подкрепата на ново-
избраните общински съветници и 
с подкрепата на всички граждани 
на общината, Златоград ще става 
все по-добро място за живеене!

Първото заседание на но-
воизбрания Общински съвет на 
Община Златоград бе водено от 
най-възрастния общински съвет-
ник д-р Ангел Белев. След тайно 
гласуване, новият Общински съ-
вет избра за свой председател 
Емил Хумчев.

Кметът на Община Златоград Мирослав 
Янчев, кметовете на населени места и 
общинските съветници положиха клетва По традиция в края на 

всяка година, по инициа-
тива на Кмета на Общи-
на Златоград, се прове-
де среща-коктейл между 
местната власт и бизнеса 
в Община Златоград. Кме-
тът Янчев запозна гостите 
с възможностите за раз-
витие на Община Злато-
град в мандат 2019-2023 
г. Акцентите, които бяха 
поставени са в сферата на 
икономическото развитие, 
образование, здравеопаз-
ване, социална политика, 
разширяване и изграждане 
на нови зони за обществе-
но ползване, обновяване 
на спортната база и други 
важни за Община Злато-
град приоритети. 

Кметът Мирослав Ян-
чев благодари на всички, 
които се отзоваха на по-
каната, което е гаранция 
за ангажираността им към 
предстоящите предизви-
кателства, пред които ще 
бъде изправена Община 
Златоград. Бизнесът вина-
ги е оказвал положително 
влияние върху развитие-
то на местната общност 
и икономика и е бил коре-
ктен партньор на местната 
власт за постигане на цели-
те и приоритетите в общи-
ната ни. 

Той сподели още, че 
успешното партньорство 
между бизнес и местна 

власт е ключът към пости-
гане на положителни и 
устойчиви резултати за об-
щината ни.

На срещата бяха отли-
чени бизнес-идеи и пред-
приемачески активности 
в шест категории, в които 
призьорите бяха определе-
ни от гражданите, чрез гла-
суване в социалната мре-
жа. Кметът Янчев връчи 
плакети на победителите 
за приноса им за развитие 
на родния край. 

В категория „Млад пред-
приемач”, номинирани бяха 
Сладкарница „Вивиан”, Ар-
хитектурно студио „АВВА”, 
„Бърза закуска” Кетипови”, 
с. Старцево, Салон за кра-
сота „Елеганс”. Първенец, 
с най-голям брой гласове, 
е Сладкарница „Вивиан” – 
37,1 % от вота. 

В категория „Бизнес 
партньор при популяри-
зирането на Златоград” 
бяха определени Емилия 
Цонева и Сдружение „К3 
Ултра”, Николай Бабуров и 
„Ремисол и Революшън” и 
Николай Вълканов и „Родо-
пи Еко Проджектс” ЕООД. 
Победител е Емилия Цоне-
ва и Сдружение „К3 Ултра” 
– 62,7 %. 

В третата категория 
за „Публично-частно парт-
ньорство” номинации по-
лучиха „Одесосстрой” 

СРЕЩА МЕЖДУ МЕСТНАТА 
ВЛАСТ И БИЗНЕСА В 
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

НА СТРАНИЦА 8
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Освен посочените изисквания 
в Насоките за кандидатстване към 
процедура на подбор на проект-
ни предложения BG 16 RFOP001-
2.003 „Енергийна ефективност в 
периферните райони-3” по Опе-
ративна програма „Региони в рас-
теж” 2014-2020, Приоритетна ос 
2 „Подкрепа за енергийна ефек-
тивност в опорни центрове в пе-
риферните райони”, кандидатите 
- многофамилни жилищни сгради, 
предоставят допълнително в Об-
щинска администрация Златоград: 
 
1. Обследване за енергийна ефек-
тивност и валиден сертификат 
за енергийни характеристики на 
сграда в експлоатация, изгот-
вени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ;  
2. Технически паспорт, изготвен в 
съответствие с изискванията, опре-
делени в глава трета на Наредба № 
5 от 2006 г. за техническите паспор-
ти на строежите (проекти, свързани 
с внедряване на мерки за енергий-
на ефективност, ще се финансират 
само след извършено обследване 
за установяване на техническите ха-
рактеристики, свързани с удовлетво-
ряване на изискванията по чл.169, 
ал.1, т.1–5 от ЗУТ в съответствие с 
изискванията, определени в глава 
трета на Наредба №5 от 2006 г. за тех-
ническите паспорти на строежите);  
3. Технически/работен проект, изгот-
вен съгласно Закона за устройство 
на територията, Наредба №4 за 
обхвата и съдържанието на инвес-
тиционните проекти, придружен от 
подробни количествени сметки (КС) 
по приложимите части и Оценка за 
съответствие на инвестиционния 
проект с основното изискване по чл. 
169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ, изготвена по 
реда на Наредба № 7 от 2004 г. за 
енергийна ефективност на сгради;  
4. Количествено-стойностна смет-
ка (КСС) в пълно съответствие с 
КС на проектантите, на хартиен и 
електронен носител, във формат 
„Excel“. Сграда, в която освен жи-
лищни има и стопански обекти се 
представя обща КСС за обекта, КСС 
за стопанския/те обект/и и КСС за 
общите части. Представя се един 
общ файл за всички самостоятелни 
обекти, в които се извършва сто-
панска дейност, в който разходите 
за всеки отделен обект са в отдел-
на страница от файла. Прилага се 
становище от проектанта за начина 
на определяне на единичните цени.  
5. Декларация за държавна и ми-
нимална помощ (по образец - При-
ложение В2) - ако е приложимо;  
6. Оценка на съответствието на ин-
вестиционния проект основните из-
исквания към строежите, съгласно 
чл.142, ал.6 от ЗУТ (Комплексен 
доклад, съдържащ разрешителни и/
или съгласувателни документи от съ-

ответните институции - ако са необ-
ходими такива съгласно българско-
то законодателство) – по преценка 
на сдружението на собствениците; 
7. Декларация, че представеният 
сертификат за енергийни характе-
ристики на сграда в експлоатация, 
издаден по реда на Наредбата по 
чл. 48 от ЗЕЕ, е валиден и след 
издаването му не са извършвани 
дейности, водещи до подобряване 
на цялостните енергийни характе-
ристики на сградата, като рекон-
струкция, основно обновяване, ос-
новен ремонт или преустройство 
на сградата, текущ ремонт на ин-
сталации на сградата и други дей-
ности, както и че не са настъпили 
изменения в условията, при които 
сертификатът е издаден, както и на 
обстоятелствата, отразени в него. 
8. Декларация за верност-
та на предоставените данни; 
9. Копие на входирано заявление за 
издаване на разрешение за стро-
еж до главния архитект на Община 
Златоград, ведно с платена такса. 
 
Допустими дейности за финан-
сиране по процедура BG 16 
RFOP001-2.003 „Енергийна ефек-
тивност в периферните райони-3”: 
 
- Дейности по конструктивно 
възстановяване/усилване, кои-
то са предписани в техническия 
паспорт на жилищни сгради;  
- Мълниеотводни и заземителни ин-
сталации, които са предписани в тех-
ническия паспорт на жилищни сгради, 
съгласно Наредба №4/20.12.2010г. 
за мълниезащита на сгради, външни 
съоръжения и открити пространства.  
- Изпълнение на мерки за енергийна 
ефективност, които са предписани 
в обследването за енергийна ефек-
тивност на жилищни сгради, като:

По външните сградни огражда-
щи елементи:  
- подмяна на дограма (прозорци, 
врати, витрини);  
- топлинно изолиране на външните 
ограждащи елементи (външни сте-
ни, покриви, подове и др.);  
 
По системите за поддържане на 
микроклимата:  
- основен ремонт, модернизация 
или подмяна на локални източници 
на топлина/котелни стопанства или 
прилежащите им съоръжения, вкл. 
смяна на горивната база при дока-
зан енергоспестяващ и екологичен 
ефект;  
- изграждане на системи за опол-
зотворяване на енергията от 
възобновяеми източници за енер-
гийните потребности на сградата, 
ако това е технически възможно и 
икономически целесъобразно*;  
- ремонт или подмяна на системите 
за отопление, охлаждане и вентила-

ция на сградата за повишаване на 
енергийната ефективност;  
- Реконструкция на вертикалната 
система за отопление в хоризонтал-
на; 
- ремонт или подмяна на електриче-
ската инсталация и изпълнение на 
енергоспестяващо осветление;  
- инсталиране на система за авто-
матично централизирано управле-
ние на топлоподаването при локал-
ни източници;  
- инсталиране на система за авто-
матизирано централизирано упра-
вление на осветлението;  
- Съпътстващи строителни и мон-
тажни работи, свързани с изпъл-
нението на мерките за енергийна 
ефективност и възстановяване на 
първоначалното състояние, нару-
шено в резултат на обновяването;  
- Осигуряване на достъпна архите-
ктурна среда за сградите.  
 
*При изграждане на системи за 
топлоснабдяване, газоснабдяване, 
енергийни системи, в обследването 
следва да бъде включена оценка и 
анализ на различните алтернати-
ви и възможност за използване на 
отпадъците като енергиен ресурс и 
т. н.

Интервенции в сградата могат 
да бъдат осъществени единстве-
но, ако обследването за енергийна 
ефективност е доказало, че при-
ложените мерки ще доведат до 
нормативно изискваните нива на 
енергийна ефективност - най-мал-
ко клас на енергопотребление „С“.  
Финансира се икономически 
най-ефективният пакет от енер-
госпестяващи мерки за сградата, с 
който се постига най-малко клас на 
енергопотребление „С“ в съответ-
ствие с Наредба № 7 от 2004 г. за 
енергийна ефективност на сгради. 
СМР на жилищни сгради, които об-
хващат ремонт и реконструкция на 
различни части на сградата (покрив, 
стени, стълбищни клетки и площадки, 
коридори, асансьори и др.), могат да 
бъдат финансирани по ОПРР 2014-
2020 само ако с предложените мер-
ки сградата постигне най-малко клас 
на енергопотребление „С“ и мини-
мум 60% енергийни спестявания на 
първична енергия. Тези мерки тряб-
ва задължително да са предписани 
в техническия паспорт на сградата.  
За жилищни сгради, за които с 
внедряване на предвидените ЕСМ 
не се постигат повече от 60% енер-
гийни спестявания (отчитайки пони-
жаването на годишното потребление 
на първична енергия от сградите), 
могат да бъдат финансирани с БФП 
единствено задължителните енер-
госпестяващи мерки, задължител-
ните мерки, свързани с конструктив-
ното укрепване, мълниезащитната 
инсталация и мерките за осигурява-

не на достъпна архитектурна среда. 
За тези сгради (с по-малко от 60% 
енергийни спестявания на първична 
енергия) при извършване на обслед-
ванията следва да се обърне внима-
ние на състоянието на покрива на 
сградата и при необходимост задъл-
жително да се предвидят за изпъл-
нение мерки за ремонт на покрива 
с оглед некомпрометиране на пред-
видените инвестиции по проекта.  
За многофамилните жилищни сгра-
ди разходите за отделните дейности 
се считат допустими за финансира-
не по програмата до размера на пуб-
ликуваните към 06.10.2016 г. рефе-
рентни стойности. Това изискване 
не се прилага в случай на многофа-
милни жилищни сгради, за които е 
предвидено, че след изпълнение на 
мерките за енергийна ефективност 
ще бъде постигнато най-малко 60% 
спестяване на първична енергия.  
За жилищни сгради не се изисква 
изпълнение на всички задължител-
ни дейности, предписани в техниче-
ския паспорт извън конструктивното 
укрепване/усилване. В този случай, 
ако в техническия паспорт на жилищ-
на сграда, която не постига мини-
мум 60% енергийни спестявания, са 
предписани мерки, които не се отна-
сят до конструктивното възстановя-
ване/усилване на сградата, те не са 
допустими за финансиране с БФП, и 
могат да бъдат включени в проект-
ното предложение само по прецен-
ка на общината-бенефициент, като 
следва да бъдат финансирани със 
собствени средства на сдружение-
то на собствениците на сградата.  
 
КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПРЕДОС-
ТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ 
ДОКУМЕНТИ, В ПРИЛОЖЕНИЕ 
КЪМ ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ИНТЕ-
РЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ, Е 
ДО 20.02.2020Г., ПРИ УСЛОВИЕ, 
ЧЕ СЕ ПРИЛАГА И ОЦЕНКА НА 
СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИ-
ЦИОННИЯ ПРОЕКТ С ОСНОВНИТЕ 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ, 
СЪГЛАСНО ЧЛ.142, АЛ.6 ОТ ЗУТ. 
АКО ЗА ТЕХНИЧЕСКИЯ/РАБОТЕН 
ПРОЕКТ НЕ Е ИЗГОТВЕНА ОЦЕНКА 
НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕС-
ТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ С ОСНОВ-
НИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРО-
ЕЖИТЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ.142, АЛ.6 
ОТ ЗУТ, СРОКЪТ Е ДО 31.01.2020 Г.  

За допълнителна информация: 
Асен Черешаров – 0899 02 03 31; 
Антоанета Кънева – 0884 60 01 75; 
 
За консултации и методическа помощ: 
Асен Черешаров – 0899 02 03 31; 
Всеки делничен ден, 13:00-19:00 
часа, сградата на Общинска адми-
нистрация Златоград – гр. Злато-
град, ул. „Стефан Стамболов” №1, 
ет.6, стая №7.

ТРЕТА ПОКАНА ПО ОПРР
ДОПУСТИМИ УЧАСТНИЦИ - МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, 

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020, ПРИОРИТЕТНА 
ОС 2 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОПОРНИ ЦЕНТРОВЕ В 

ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ”, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ЗЛАТОГРАД 
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На редовно заседание 
в месец декември 2019 г. 
на Общински съвет Зла-
тоград, коледари от Дет-
ска градина „Снежанка” в 
гр. Златоград поднесоха 
пожелания за Коледа и 
Нова година на Кмета на 
Община Златоград Ми-
рослав Янчев, Председа-
теля на Общински съвет 
Емил Хумчев, общински 
съветници и служители на 
общинска администрация. 
С песни и стихове децата 
поздравиха всички при-
състващи и предизвикаха 
приятни емоции. Пожела-
нията им бяха за здраве 
и берекет, благополучие и 
късмет за всички в Общи-
на Златоград. 

По стар български 
обичай Кметът на Общи-

ната, заедно с Председа-
теля на Общински съвет, 
подариха на всяко дете 

лакомства и паричка, по-
желаха им да бъдат живи 
и здрави, да сбъдват меч-

тите си и да има повече 
усмивки на лицата им. 

Коледари поздравиха Общинска 
администрация Златоград

В навечерието на Меж-
дународния ден на хората 
с увреждания – 3 декем-
ври потребители на ЦСРИ 
от Клуб „Емпатия“ посети-
ха двете училища и общо-
практикуващите лекари в 
гр. Златоград, където бяха 
сложени информационни 
табели в подкрепа на дос-
тойнството, правата и до-
бруването на хората с ув-
реждания. 

Днес, в Центъра за со-
циална рехабилитация и 
интеграция, се организира 
и отбеляза денят на хора-
та със специфични потреб-
ности. Над 40 потребители 
взеха участие. 

Кметът на Община Зла-
тоград – г-н Мирослав Ян-
чев уважи с присъствието 
си потребителите и екипа 
на ЦСРИ. Благодари на 
служителите за професио-
налното отношение към 
хората със специфични по-
требности,  за пълноценна-
та работа и за качественото 
предоставяне на социални 
услуги. Направи обръще-
ние към потребителите на 
Центъра и засвидетелства 
подкрепа и разбиране. Чрез 
одобрените проекти на 30 
лица се предоставя патро-
нажна грижа в домовете им, 
на 73 лица с потребност от 
чужда помощ по Механи-
зъм Лична помощ са оси-
гурени лични асистенти, 
36 лица с увреждания имат 
лични асистенти по Поста-
новление на Министерски 

съвет, на 120 лица, живее-
щи в риск е осигурен „Топъл 
обяд”. В началото на 2020 
г. на 30 лица ще им бъдат 
назначени лични асистенти 
и домашни помощници  по 
проект „Социални и здрав-
ни услуги в домашна сре-
да – интегрирани услуги за 
качествен живот”. Кметът 
на Община Златоград – г-н 
Янчев сподели на присъст-
ващите, че социалните дей-
ности са приоритет в рабо-
тата на Община Златоград 
и очаква всеки човек, който 
се нуждае от помощ и съ-
действие да потърси  под-
крепата му.

Директорът на ЦСРИ 
Николай Шопов също на-
прави обръщение към полз-
вателите на социалната ус-
луга.  Направи равносметка 
за всичко постигнато през 
времето от откриване на 
Центъра до този момент. 
Всяка година има надграж-
дане в предоставянето на 
социалните услуги. Споде-
ли със задоволство, че съв-
местно с Община Златоград 
се предоставят проекти със 
социална насоченост, като 
се осигурява помощ на 
хора, живеещи в риск, хора 
с увреждания и се осигу-
рява трудова заетост. Гос-
подин Шопов изказа благо-
дарности за съдействието 
на Кмета на Община Зла-
тоград – г-н Мирослав Ян-
чев, за осъществяването на 
всички социални дейности 
в общината. 

В Златоград отбелязаха 
Международния ден на 
хората с увреждания

В навечерието на Коледа уче-
ниците от ОУ „Васил Левски” гр. 
Златоград организираха тради-
ционния благотворителен коледен 
кулинарен базар, край общинската 
елха, на централния площад в гра-
да. На специално подготвени щан-
дове те подредиха разнообразие 
от кулинарни изкушения, които за-
редиха с празнично настроение и 
отвориха сърцата за милосърдие 
на всички присъстващи. 

Училищното настоятелство ще 
използва набраните средства за 
подпомагане на ученици от соци-
ално слаби семейства и за обно-
вяване на материалната база на 
училището. Тази година събрани-
те средства са в размер на 2816 
лв.

Коледен базар
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Празничните мероприятия започнаха 
с Тържествено заседание на Общински 
съвет Златоград, на което бяха отличе-
ни изявени ученици от общината, пред-
ставили родното си място на областно, 
национално и международно ниво през 
2019 г. Почетните грамоти им бяха връ-
чени от Кметът на Община Златоград 
Мирослав Янчев и Председателят на 
Общински съвет Емил Хумчев.

В знак на признателност към делото 
на загиналите за свободата на Злато-
град, бяха поднесени венци и цветя пред 
паметниците и паметните плочи в града 
от: Община Златоград, Областен упра-
вител на Област Смолян, 101 Алпийски 
полк, Регионално управление на обра-
зованието Смолян, Областна дирекция 
на Министерство на вътрешните работи 
Смолян, всички публични институции на 
територията на общината, политически 
партии, големите предприятия в общи-
ната, както и много граждани и гости на 
града. 

Приветствие към съгражданите и 
гостите отправи Кметът на Община Зла-
тоград и призова в действията си, да бъ-
дем достойни наследници на предците 
си и да предаваме на децата си смелост-
та да мечтаят. „Убеден съм, че когато 
даваме най-доброто от себе си за своя 
роден край, нашите потомци с гордост 
ще си спомнят делата на своите деди!” 
Изказа благодарност към всички за уси-
лията и успешната съвместна работа, в 
името на Златоград.

Областният управител на Област 
Смолян Недялко Славов приветства 
златоградчани и пожела българският дух 
да ни зарежда със сили и вяра, а чрез 
добродетелите на родопчани да съу-
меем да съхраним и възпитаме идните 
поколения на морал, човещина, родо-
любие, състрадание, граждански дълг и 
отговорност.

Мероприятието продължи с тържест-
вена заря-проверка, с участието на 101 
Алпийски полк Смолян, Представител-

ният духов оркестър на Военновъздуш-
ните сили гр. Пловдив и отряди от уче-
ници на СУ „Антим І” гр. Златоград и ОУ 
„Васил Левски” гр. Златоград.

Почетният гражданин на Златоград 
Виктор Калев представи пред своите 
съграждани авторския си концерт-спек-
такъл „Грамофонът”. Зрителите бяха 
завладени от автобиографичното му пъ-
тешествие през годините, изпълнено с 
хумор, носталгия и любов. 

С тържествени чествания Златоград 
отбеляза 107 години свобода 

На 09.10.2019 г. Община Зла-
тоград подписа договор за без-
възмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.041-0001-C01, за 
проект „Социални и здравни услу-
ги в домашна среда – интегрирани 
услуги за качествен живот“ по Про-
цедура: BG05M9OP001-2.041 „МИГ 
Кирково – Златоград – По добър 
достъп до устойчиви услуги, вкл. 
здравни и социални услуги чрез ин-
тегриран подход на територията на 
МИГ Кирково - Златоград” по Опе-
ративна програма ”Развитие на чо-
вешките ресурси” 2014-2020 г. 

Основната цел на проекта е 
да подобри качеството на живот 
и достъпа до услуги за социал-
но включване на хора с увреж-
дания и хора над 65 години с не-
възможност за самообслужване. 

Намаляване на бедността и насър-
чаване на социалното включване. 
Повишаването на достъпа до услу-
ги, които са устойчиви и високока-
чествени, включително здравни и 
социални услуги от общ интерес. 
Специфична цел на проекта е по-
добряване качеството на живот 
на социално уязвимите и риско-
ви групи на територията на Об-
щина Златоград, чрез осигуря-
ване на интегрирани социално 
– здравни услуги в домашна среда. 

• Предоставяне на възможности за 
връщане на реалния пазар на тру-
да на лицата, които полагат гри-
жи за близките си с увреждания. 
• Да се намали риска от за-
висимост от институциона-
лен тип грижи на хора, нуждае-
щи се от помощ за обслужване. 

Проектът е с продължителност 
14 месеца, стартира от 01.11.2019 г. 
и ще реализира следните дейности: 
 

Подбор и наемане на персонал 
за предоставяне на интегрира-
ни – социално – здравни услу-
ги - По проекта ще бъдат наети 
– социален работник, медицинска 
сестра, психолог, 15 лични асис-
тенти и 15 домашни помощника. 
Подаване на заявления и подбор-
на лицата, желаещи да ползват 
социално – здравни услуги на те-
риторията на Община Златоград; 
Обучение на кандидатите за предос-
тавяне на услуги в домашна среда; 
Предоставяне на почасови соци-
ално – здравни услуги на тери-
торията на Община Златоград; 
Супервизия на персонала, пре-
доставящ услугите по проекта; 
Общата стойност на проекта е 234 
699,60 лева безвъзмездна финан-
сова помощ.

Община Златоград ще предоставя социални и 
здравни услуги в домашна среда
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На Никулден жители 
и гости на град Златоград 
се събраха на Централния 
площад и в навечерието 
на Коледа и Нова година 
заедно дадоха начало на 
зимните празници в общи-
ната.

Коледната картина 
предизвика весели ус-
мивки и добро настро-
ение у малки и големи, 
които бяха зарадвани с 
много лакомства. Хиляди 
лампички и играчки ки-
чат коледното ни дърво, 
а светещи топки от сняг и 
шейната с елените отново 
красят площада.

Весело празнично на-
строение на присъства-
щите създаде Центърът 
за подкрепа за личностно 
развитие град Златоград и 
самодейци при ОНЧ „Про-
света 1908” гр. Златоград. 
В празничния концерт те 
представиха много танци, 
коледни песни и стихове.

Кметът на Община 
Златоград Мирослав Ян-
чев поздрави присъст-
ващите и сподели, че е 
щастлив, „че за поредна 
година, заедно ще запа-
лим светлините на нашата 
Коледна елха и ще споде-
лим вълнението от пред-
стоящите изненади! Ще 
усетим Коледната атмос-
фера и заредени с вяра 
и оптимизъм ще очаква-
ме магията на идващите 
празници!

Бъдете много щастли-
ви, сбъднете всич-
ките си мечти и вяр-
вайте в чудеса!”

И след обратно 
броене, тържестве-
но грейнаха светли-
ните на Коледното 
ни дърво, а небето 
над Централния 
площад бе осве-
тено от празнични 
фойерверки.

 Ж и т е л и т е 
на село Старцево, 
село Долен, село 
Ерма река и село 
Аламовци също 
усетиха магията на 
коледния дух с при-
казната украса на 
елхи, поставени в 
центъра на селото.  

С красива празнична украса грейна 
Коледната елха в Златоград

Златоград Старцево

Долен Ерма Река

Аламовци

По повод наближа-
ващите коледни и но-
вогодишни празници, 
за поредна година, по-
требителите на ДЦДМУ 
„Зора”, гр. Златоград, с 
празнично настроение, с 
много любов и надежда 
изработиха картини, кар-
тички и коледни сувенири 
за всички нас. Това е тех-
ният начин да отправят 
послание към света за 
повече доброта, усмивки 
и вяра в идващия ден. 
Всяко едно творение е 
уникално, защото е изра-

ботено с много усилия и 
любов.

Изложбата беше по-
сещавана от 09.12.2019 
г. до 20.12.2019 г., където 
всеки имаше възможност-
та да разгледа прекрас-
ните идеи, сътворени от 
ръцете на потребителите 
на дневния център и тех-
ните ръководители.

Благодарим ви, че за-
едно усетихме Коледната 
атмосфера и да се заре-
дихме с вяра и оптими-
зъм в очакване на магия-
та на идващите празници!

Дневен център за деца и 
младежи с увреждания „Зора” 
направи коледна изложба

Във връзка с конференцията на 
българските Местни инициативни 
групи с международно участие, МИГ 
Кирково-Златоград изготви справка 
за текущото изпълнение на мерките 
по Стратегията за Водено от общно-
стите местно развитие.

Към третото тримесечие на 2019 
г. МИГ Кирково-Златоград представи 
данни за текущото изпълнение на ос-

емте мерки по Стратегията за двете 
общини, групирани по три оперативни 
програми.

Общият наличен ресурс за всички 
проекти е 6,38 млн. лв. Към момен-
та са подадени предложения за 8,23 
млн. лв. или 129% от бюджета. Одо-
брените от МИГ проекти съставляват 
78% от общата сума (4,95 млн. лв.), 
а договорените - 53% (3,35 млн.лв.). 

По Оперативни програми тези ци-
фри са, както следва:

 Програма за развитие на селски-
те райони - подадени 149%, одобрени 
от МИГ 63%, договорени 13%;

Оперативна програма Развитие 
на човешките ресурси - подадени 
126%, одобрени от МИГ 78%, дого-
в о р е н и 
68%; 

МИГ Кирково-Златоград представя текущото 
изпълнение на Стратегията за двете общини

НА СТРАНИЦА 7
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 Оперативна програма 
Иновации и конкурентоспо-
собност - подадени 101%, 
одобрени от МИГ 100%, до-
говорени 100%;

Одобрените от МИГ 
Кирково-Златоград проекти 
са общо 31. Подписани са 
12 проектни договора, от 
които седем - по ОП „Ино-
вации и конкурентоспособ-
ност”, един – по Програма 

за развитие на селските ра-
йони 2014-2020 и четири по 
ОП „ Развитие на човешки-
те ресурси 2014-2020”. 

Предстоят два нови 
приема на МИГ Кирко-
во-Златоград - по мерки 4,1 

за земеделски стопанства и 
4,2 за преработка на земе-
делски продукти, както и по 
мерките, където има оста-
нали средства (6,4 и 7,5).

МИГ Кирково-Златоград представя текущото 
изпълнение на Стратегията за двете общини

МИГ "КИРКОВО-ЗЛАТОГРАД"
                СПРАВКА ЗА ДОГОВОРЕНИЯ И НАЛИЧНИЯ БЮДЖЕТ И ПЛАН ЗА ДОГОВАРЯНЕТО МУ

МЯРКА ОБЩ БФП, лв ПОДАДЕНИ ПРЕД 
МИГ, лв

ОДОБРЕНИ ОТ  
МИГ ДОГОВОРЕНИ

2019 2020
ПРСР 2014-2020 2 933 700,00 4 381 359,72 1 840 773,90 391 120,34 1 469 053,56 1 073 389,90
% спрямо общ бюд 149% 63% 13%

6.4. Неземедел. 
дейности
7.2. Публична 
Инфраструктура

ОПРЧР 1 486 408,00 1 875 316,85 1 157 238,39 1 004 983,35 481 424,65 0,00
% спрямо общ бюд 126% 78% 68%
ЧР-1 ИП 1,3 и 6 
Заетост БЛ/НА и 
квалифик ЗЛ
ЧР-2, ИП 3 
Социални и 
здр.услуги

ОПИК 1 955 800,00 1 976 808,29 1 952 619,89 1 952 619,89 0,00 0,00
% спрямо общ бюд 101% 100% 100%
ИК-2 , ИП2 
Производствен  
капацитет МСП

6 375 908,00 8 233 484,86 4 950 632,18 3 348 723,58 1 950 478,21 1 073 389,90

ПЛАН ЗА ПРЕДСТОЯЩО 
ДОГОВАРЯНЕ

7.5.1 Отдих, 
Туризъм, КИ-ПН

4.1. Земеделски 
стопанства

4.2. Селскостоп. 
Продукти-прер

На 23 ноември 2019 г. 
в църквата „Успение Бого-
родично“ в град Златоград, 
бе отслужена панихида в 
памет на загиналите за сла-
вата на Родопите от вре-
мената на Момчил юнак до 
балканските войни. След 
панихидата бяха поднесени 
цветя на гробовете на зла-
тоградчани, участвали във 
войните. Оповестени бяха 
и предстоящите през 2020 
г. чествания на 675 г. от ги-
белта на Момчил войвода. 
Паметник на родопския цар 
Момчил юнак ще бъде вди-
гнат на граничния пункт за 
Гърция край Златоград. Мо-
нументът ще бъде открит 
на 7 юли догодина, когато 
се навършват 675 години от 
смъртта му. Средствата за 
паметника се събират с да-
рения. Годината е обявена 
за „Година на Момчил Юнак 

– родопския цар“ и се пред-
виждат множество прояви. 
На мероприятието присъст-
ваха Председателят на На-
родното събрание Цвета 
Караянчева, членове на 
инициативния комитет, как-
то и много жители и гости на 
Златоград.

В инициативния коми-
тет са Цвета Караянчева, 
Румен Димитров, кметът 
на Община Златоград Ми-
рослав Янчев, кметът на 
Община Смолян Николай 
Мелемов, кметът на с. Мом-
чиловци Сийка Суркова, 
проф. Николай Овчаров, 
проф. Пламен Павлов, 
създателят на музея на 
Делю войвода и ареалния 
комплекс в Златоград инж. 
Александър Митушев, инж. 
Румен Цонев и инж. Тодор 
Георгиев.

Панахида в памет на загиналите 
бе отслужена в Златоград

Скъпи родители, 
На 6 декември запа-
лихме светлините на 
Коледното ни дръвче! 
Заредихме душите си с 
нова надежда, вяра и любов!  
Всяка вечер до Коледа раз-
казвахме по една приказка на 
децата на Златоград! Ще се 
радваме, ако сте намерили 
време да прочетете тази 
приказка на своите деца! 
Не се изискват много уси-
лия. Нужни са само лю-
бов, топла напитка, пре-
гръдка и … приказка една!  
Известният писател 
Клайв Луис казва: „Един 
ден ти ще пораснеш тол-
кова, че ще започнеш от-
ново да четеш приказки“.  
Разкажете вашата при-
казка и споделете вълшеб-
ния си момент с децата. 
По Коледа стават чу-
деса! Предайте го 
и на своите деца! 
Нека Животът ви бъде 
красива приказка, ус-
михнат ден, топла нощ!  
Весела Коледа!

Дар от сърце
Тръгнали трима бра-

тя за чужбина - пари да пе-
челят. Стигнали на един 
кръстопът. Най-големият 
казал: 

- Тука ще се разделим. Аз 
ще поема нагоре по десния 
път, ти - обърнал се към 
средния брат - тръгни по 
левия, а пък ти - обърнал се 
към най-малкия - ще държиш 

средния път. Подир три 
години, на Димитровден, 
ще се намерим пак тука на 
този кръстопът и ще видим 
тогава кой какво е спечелил. 
Бива ли? 

- Бива, бате - рекли два-
мата по-малки братя, целу-
нали му ръка и се простили. 

Най-големият брат 
слязъл в един град, станал 
хлебар и спечелил за три 
години пълна кесия с жъл-
тици. Средният брат от-
ворил кръчма до един мост. 
Запретнал ръкави и почнал 
да продава вино. Продавал 
вино и вода, продавал, дока-
то си напълнил джобовете. 
А най-малкият се пазарил 
у един добър човек - стар 

овчар. Като минали трите 
години, момчето отишло 
при овчаря за сметката. Ов-
чарят му начел припечеле-
ните пари, натрупал ги на 
купчина, извадил от пояса 
си три ореха и рекъл: 

- Аз съм човек стар и бо-
лен. Запрях вече и не мога да 
тичам подир овцете. Добре, 
че се намери ти, инак ста-
дото ми щеше да пропадне. 
Много съм ти благодарен 
за овчарлъка. Падат ти се 
толкова и толкова пари или 
тези три ореха, дето съм ги 
сложил напреде ти. Парите 
давам без сърце, защото те 
са като огъня: човек лесно 
може да изгори ръцете си 
с тях. А орехите давам от 

сърце. Ако щеш, вземи пари-
те, ако щеш - орехите. 

Момчето помислило, 
помислило и посегнало към 
орехите. 

- Ще взема орехите, за-
щото ги даваш от сърце. 

Взело орехите, целуна-
ло ръка на стария овчар и си 
тръгнало. Тъкмо на Дими-
тровден тримата братя се 
срещнали на кръстопътя. 
Големият ги попитал: 

- Какви са печалбите? 
- Добри са - отговорил 

средният брат. 
- Дайте да ги видим! 

Ето, най-напред вижте аз 
какво спечелих! Той развър-
зал кесията си. Средният 

„Да разкажем приказка една ... на нашите деца” 

За поредна гoдинa през 
месец октомври се прове-
де прочутата Балканска 
скариада в стария град на 
Златоград. Честванията 
тази година започнаха с 
конференция на тема „Съх-
раняване на традициите 
в храненето и фолклора 
на балканските народи”.  
Представители на туристи-
ческия бизнес от Златоград 
споделиха своя опит при 
съхраняване на местните 
кулинарни традиции и пред-
ставяне на родопската кух-
ня като здравословен избор 
в менюто на съвременния 
турист.

Празникът събра май-
стори на скарата от Бъл-
гария, Гърция, Сърбия и 

Турция. Хиляди гости от 
различни страни и наро-
ди имаха възможността да 
опитат от традиционните 
български кебапчета и кюф-
тета, гръцката риба на ска-
ра, сръбска плескавица и 
турския адана-кебап.

Мероприятието бе съ-
проводено с много музика, 
пъстри носии, усмивки, хап-
ване и пийване. Кулинарни 
изкушения за ценители, де-
густатори и обикновени ла-
комници бяха предложени 
по калдаръмените улички 
на Стария град.

 Beчepтa вeceлбaтa 
пpoдължи c музика и танци 
на балканските народи в 
pecтopaнт „Aлeĸcaндъp“.  

БАЛКАНСКА 
СКАРИАДА 2019 В 

ЗЛАТОГРАД

НА СТРАНИЦА 8

ОТ СТРАНИЦА 6

НА СТРАНИЦА 8
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаеми жители на село Пресока,
Нека да е честита Новата 2020 година! Пожелавам 

ви да бъде мирна и здрава, успешна и благодатна! Къс-
мет, щастие и разбирателство да има във всеки дом, 
ползотворни дела и берекет да има през цялата нова 
година!

Стефан Николов
Кметски наместник на село Пресока

Уважаеми жители на село Цаца-
ровци,

Най - сърдечно желая  здраве, 
благополучие, вяра и късмет на вся-
ко семейство! Преди всичко бъдете 
здрави, работещи, щастливи! Нека 
доброто никога не напуска  сърцата 
и домовете ви! Спорна и благодатна 
2020 година!

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!
Марияна Керменова
Кметски наместник на село Цаца-

ровци

Ученици от 5,6 и 7 
клас, членове на клуб 
„Млади възрожденци – 
потомците на Левски”, 
при ОУ „Васил Левски” 
град Златоград, с ръ-
ководител Албена Мо-
стабашова гостуваха на 
Кмета на Община Злато-
град – Мирослав Янчев. 
Заедно пиха чай и разго-
варяха на различни теми, 
свързани с бъдещето на 
Община Златоград. Де-
цата задаваха много въ-

проси и проявиха особен 
интерес към това, което 
предстои за Златоград. 
Младите златоградчани 
впечатлиха кмета с идеи 
и препоръки за развитие-
то на родния край. 

На свой ред г-н Ян-
чев им пожела да бъдат 
здрави, да не стихва в 
тях желанието за нови 
знания, защото това е 
пътят към постигане на 
цели и реализиране на 
мечти!

Ученици пиха чай с Кмета на Община Златоград

брат също извадил от па-
звата си една торбичка с 
пари. 

- Не си лапал мухите в 
кръчмата - казал му големи-
ят. 

Последен бръкнал в джо-
ба си най-малкият и извадил 
трите ореха. 

- Туй ли ти е печалбата 
за три години? - попитал го 
най-големият брат. 

- Туй е - три ореха, но 
те са дадени от сърце - от-
върнал малкият. - Даде ми 
ги един стар човек - овчар, 
задето му пасох стадото. 
Като баща се грижеше за 
мене. 

Другите двама избухна-
ли: 

- Все бяхме виждали 
прости хора, но по-глупав 
мъж от тебе не ще се на-
мери по целия свят. За три 
ореха - три години ратай, 
де се е чуло и видяло такова 
чудо! Върни се да поискаш 
пари от овчаря, инак да не 
си посмял да влезеш в бащи-
ната ни къща! - развикал се 
най-старият брат. 

Момчето се нажалило 
и тръгнало назад. Тежко му 
било на душата. 

- Аз мислех - думало 
си то, - че дар от сърце е 
най-хубавото нещо на земя-
та, а то какво излезе! 

Стигнало една чеш-
ма. Навело се да пие вода, 
но преглътнало само две 
глътки, защото било глад-
но. Бръкнало в торбата си 
- нямало трошица хляб. 

„Я да счупя орехите, че 
да залъжа глада си!“ - поми-
слило си момчето. 

Счупило първия орех. 
Тогава станало чудо. Извед-
нъж счупеният орех порас-
нал, станал голям колкото 

бъчва столетница и от че-
рупката почнали да излизат 
овце, овни със звънци, млади 
агнета - цяло стадо излязло 
от ореха. 

От радост момчето не 
знаело какво да стори. Под-
брало стадото и го подкара-
ло към бащината си къща. 

Вървяло, що вървяло, 
наближило родното си село. 

„Я да счупя и втория 
орех, да видя какво има в 
него“ - рекло си то и счупило 
втория орех. Щом пукнало 
черупката, от ореха излез-
ли два млади вола с големи 
рога. Подир воловете - кола, 
а на колата желязно рало. 

- Бре! - ударило се мом-
чето по челото, хванало 
синджирите на воловете 
и ги повело след стадото. 
Преди да влезе в селото, 
решило да счупи и третия 
орех. Счупило го. Тогава от 
черупката излязло едно мо-
миче - толкова хубаво, че не 
може да се опише с перо. 

- Води ме - продумало 
момичето - в бащината си 
къща; аз съм неродена мома 
и съм отредена да ти бъда 
невеста. 

Качило момчето девой-
ката на колата, повело во-
ловете, звъннали звънците 
на стадото. 

Прибрало се в дома на 
баща си. Като видели бра-
тята стадото, новата кола 
и девойката - езиците си 
глътнали. Тогава им стана-
ло ясно какво значи дар от 
сърце! 

Имало едно време… 
„едно време”,

което приказките 
повтаряли толкова чес-

то…
 че накрая станало 

действителност.

„Да разкажем приказка 
една ... на нашите деца” 

Празникът в Златния 

град е единствен по рода 
си, обединява балканските 
народи, привлича множе-
ство туристи, като възраж-
да забравени и неповтори-
ми родопски ястия.

БАЛКАНСКА СКАРИАДА 2019 В ЗЛАТОГРАД

ООД, Етнографски Ареален 
Комплекс, Инициатива „Красиво 
Старцево” и Гайдарски състав 
„Дельо хайдутин”. Отличена за 
най-добър пример за ПЧП е ини-
циативата „Красиво Старцево” 
– 38,7 % от гласувалите за тази 
категория.

В категория „Туристическа ат-
ракция” място заеха „Аква Хотел 
Златоград”, Инициатива „Парак-
лис „Св. Атанас”, Възстановка 
„Хайдути бранят местното насе-
ление”. Сред номинираните по-
лучил най-голям брой гласове е 
„Аква хотел Златоград” – 69,4 %. 

Добрите примери, които бяха 
номинирани в Категория „Инова-
ции в бизнеса”, са Сладоледе-
на къща „Джелатерия Юнаков”, 
„НЕКСТ БИЛД” ЕООД, ЕТ „Юри 
Мемов”, „Миладом” ООД. Най-го-
лям брой гласове получи „НЕКСТ 
БИЛД” ЕООД – 45,6 %.

В последната категория 
„Предложение на гражданите” 
номинираните от населението до 
известна степен повтаряха част 
от номинантите в гореспоменати-
те категории. 

СРЕЩА МЕЖДУ МЕСТНАТА ВЛАСТ И БИЗНЕСА В 
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

ОТ СТРАНИЦА 2

ОТ СТРАНИЦА 7

ОТ СТРАНИЦА 7

Адрес: 4980, гр. Златоград, обл. Смолян, 
ул. “Стефан Стамболов” № 1

Телефон: 00359 3071 25 51, факс: 00359 3071 40 
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