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На 3 март 2020 година, с 
тържествено шествие, жите-
ли и гости на Златоград отдадоха 
почит и сведоха глави в памет на заги-
налите за освобождението на България.  
Официалното начало започна от Памет-
ника на независимостта и братя Родоп-
ски, където се събра множество от граж-
дани, дошли да почетат всички герои, 
дали живота си за нашата свобода.

Кметът на Община Златоград Миро-
слав Янчев приветства присъстващите и 
призова да милем и да пазим свободата, 
да обичаме родината си, да градим бъ-
дещето си с чувство на дълг, за да бъде 
в сигурни ръце нашата страна. Да бъдем 
горди с миналото си и отговорни към 
делата си! „Защото свободата е най-ве-
че отговорност и вярвам, че всички ние 
имаме смелостта да я поемем! За да 
продължи да съществува България!”

В знак на признателност към геро-
ите, дали живота си за свободата на 

Родината ни, венци и цветя пред памет-
ниците и паметните плочи в Златоград 
бяха поднесени от: 
1. Община Златоград 
2. СУ „Антим І” гр. Златоград 
3. ОУ „Васил Левски” гр. Златоград 
4. ДГ „Радост” гр. Златоград 
5. ДГ „Снежанка” гр. Златоград 
6. ДЯ „Мир” гр. Златоград 
7. Дневен център за деца и лица с ув-
реждания „Зора” гр. Златоград 
8. Център за социална рехабилитация и 
интеграция гр. Златоград 
9. Център за обществена подкрепа гр. 
Златоград  
10. Районна служба „Пожарна безо-
пасност и защита на населението” гр. 
Златоград 
11. Гранично полицейско управление гр. 
Златоград 
12. Районно управление Златоград към 
ОД на МВР Смолян 
13. Държавно 

С тържествено шествие Златоград отбеляза 
националния празник на България

В Концепцията за цен-
трална градска част на гр. 
Златоград, преминала об-
ществено обсъждане и одо-
брена от Общински съвет 
Златоград през 2008 година, 
теренът на сегашния пазар, 
който е общинска собстве-

ност, е отреден за озеленя-
ване. Предвижда се, в тази 
част на града да има пар-
кова зона за кратка почив-
ка, леки атракции, детска 
площадка и водна площ. 
В терен, собственост на 
Джамийско настоятелство, 

се извършва търговска 
дейност в няколко тър-
говски обекта - книжар-
ница, промишлени стоки, 
битови услуги и др., кои-
то са с различни фасад-
ни решения и неугледен 
вид, непокрито вътрешно 

пространство, коЬето при 
лоши атмосферни усло-
вия създава дискомфорт 
на търговци и посетители.  
За разполагане на продук-
цията на местните произ-
водители на зеленчуци и 
други продукти от собст-
веното им стопанство бе 
определен терен, срещу 
сградата на Ес Би Ен. В мо-
мента, част от имотите на 
този терен, са възстанове-
ни на частни лица, с изклю-
чение на предвиденото за 
паркинг и бизнес - сграда. 
Предлагаме изграждането 
на нов общински коопера-
тивен пазар да бъде зад 
сградата на „Свобода-97” 
АД. Изграждането на нова 
концепция на общинския 
кооперативен пазар е про-
вокирано от необходимост-
та да се осигури терен за 
разполагане на продукци-

Община Златоград предлага проектиране на 
изграждането на нов кооперативен пазар и 
разширяване на зоните за обществено ползване На свое редовно за-

седание, проведено на 
12.02.2020 г., Общински съ-
вет Златоград прие, пред-
ложения от Кмета на Об-
щина Златоград, бюджет 

за 2020 г.
Общата рамка на 

Бюджет 2020 на Общи-
на Златоград възлиза на 

Общински съвет Златоград 
прие Бюджет 2020

Уважаеми съгражда-
ни,

През настоящата 2020 
г. отбелязваме 675 г. от 
гибелта на Момчил войво-
да, а годината е обявена 
за „Година на Момчил 
войвода – родопския цар“. 
Момчил е един от пър-
вите българи и първите 
европейци въобще, които 
без страх се опълчват на 
ранното османско на-
шествие. По онова време 
той е един от най-влия-
телните хора в Родопите, 
а не-

Инициатива за 
издигане на паметник 
на Момчил войвода 

На 15.01.2020 г., с офи-
циална пресконференция, 
Община Златоград пред-
стави реализацията на про-
ект „e-Social Health Care”, 
с акроним e-SOHECA, фи-
нансиран от Програма за 
трансгранично сътрудни-
чество ИНТЕРРЕГ V-A Гър-
ция-България 2014-2020. 
Целта на проекта е да се 
изгради система за теле-
медицина, за предоставяне 
на медицински услуги за из-
мерване на здравни показа-
т е -

Община Златоград 
представи 

реализацията на 
проект „e-Social 

Health Care”
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12 695 199 лв. Приходите 
в общинския бюджет се 
формират от Трансфери 
от Централния бюджет и 
местни приходи (данъчни и 
неданъчни). Трансферите 
от централния бюджет за 
държавни дейности, възли-
зат на стойност 6 524 849 
лв. и представляват 63% 
от приходите за 2020 го-
дина на Община Злато-
град. Трансферите от ЦБ 
за местни дейности са на 
стойност 1 630 800 лв. и 
формират 16 % от прихо-
дите, а собствените при-
ходи възлизат на стойност 
2 057 910 лв. и заемат 
20 % от общо приходите. 
Разходите за делегираните 
от държавата дейности се 
финансират от обща суб-
сидия, определена в чл.50 
от Закона за държавния 
бюджет на Република Бъл-
гария  за 2020 година. Раз-
пределението на разходите 
по функции са определени 
в чл.51 от ЗДБРБ за 2020 
година. Планирането на 
разходите за местните дей-
ности е в рамките на про-
гнозата за собствените при-
ходи, общата изравнителна 
субсидия, целева субсидия 
за капиталови разходи, пре-
ходния остатък в местни 
дейности и други средства 
и финансирания, които се 
отчитат по приходната част 
на бюджета.

В местни дейности са 

предвидени средства за 
погасяване на просроче-
ни задължения; разходи за 
обслужване на общински 
дълг; разходи за изготвяне 
на Общински план за раз-
витие за периода 2021-2027 
година, за изготвяне на ци-
фров модел на регулацион-
ния план на гр.Златоград, за 
цифровизация на архивите 
на населението и за закупу-
ване на счетоводен софту-
ер; разходи за осигуряване 
на устойчивост на реали-
зирани проекти по Опера-
тивни програми; разходи за 
дейност „Чистота”; разходи 
за поддържане на спортни 
бази, улично осветление, 
благоустрояване на улици, 
паркове, за поддържане 
на зелени и цветни площи. 
Предвиден е ресурс за суб-
сидии за спортни клубове, 
НПО, пенсионерски клу-
бове и общинска болница, 
както и ресурс за помощи 
по решение на ОбС и про-
цедури Инвитро; за издръж-
ката на детските градини и 
детска ясла; средства за 
реализиране на културен и 
спортен календар; капита-
лови разходи. 

Планираните капитало-
ви разходи за 2020 г. са в 
размер на 10 795 331 лв. с 
източници на финансиране: 

- Целева капитало-
ва субсидия за 2020 г. – 
438 300 лв.;

- Целеви средства пре-

ходен остатък от 2019 г. – 
2 034 115 лв.;

- Приходи от продажби 
– 406 017 лв.;

- Други, в т.ч. собствени 
приходи – 94 000 лв.;

- Средства от Европей-
ския съюз – 7 822 899 лв. 

Основните обекти, 
включени в проекта на Ин-
вестиционна програма за 
капиталови разходи на Об-
щина Златоград за 2020 го-
дина са:

1. „Рехабилитация и ре-
конструкция на общински 
път SML 2109 /III 867/ Зла-
тоград – Аламовци”, финан-
сиран по Програма за раз-
витие на селските райони 
2014-2020 г.;

2. „Рехабилитация и ре-
конструкция на общински 
път SML 2100/III 867, Мадан 
Цацаровци/-Страшимир –
махала Боево”, финансиран 
по Програма за развитие на 
селските райони 2014-2020 
г.;

3. Основен ремонт на 
други общински пътища; 

4. Реконструкция и ре-
хабилитация на улици, съ-
оръженията и принадлеж-
ностите към тях в Община 
Златоград; 

5. Въвеждане на мерки 
за енергийна ефективност 
и обновяване на 32 много-
фамилни жилищни сгради, 
обединени в 4 проекта, фи-
нансирани по Оперативна 
програма „Региони в рас-

теж” 2014-2020 г.;
6. „Доизграждане, ре-

конструкция и рехабилита-
ция на водоснабдителна е 
канализационна мрежа в 
гр.Златоград и с.Старцево”;

5. Капиталов трансфер 
за МБАЛ „Проф.д-р Асен 
Шопов” ЕООД гр.Златоград;

6. Закупуване на спе-
циализиран автомобил 
за Дневен център „Зора” 
гр.Златоград;

7. Модернизация (ре-
монт и реконструкция) на 
улично осветление в с.Ку-
шла, с.Страшимир, с.Ала-
мовци, с.Цацаровци, с.Пре-
сока и по ул.”Беловидово”, 
кв. „Граничар” гр.Златоград;

8. Благоустрояване пло-
щад и обновяване на пло-
щи за широко обществено 
ползване в с.Долен;

9. „Интегрирано използ-
ване на термо-минерални-
те води, натрупани в гео-
термалната система  Ерма 
река – Елидже, подобект: 
Градска топлопреносна 
мрежа от ГТЦ до абонатни 
(разпределителни) станции 
в гр.Златоград – проектира-
не;

10. Благоустрояване на 
гробищен парк в с.Старце-
во;

11. Ремонт на много-
функционална спортна пло-
щадка (Червено игрище) в 
гр.Златоград.

Общински съвет Златоград прие Бюджет 2020

горско стопанство гр. 
Златоград 
14. Дирекция „Бюро по 
труда” гр. Златоград 
15. Дирекция „Социално 
подпомагане” гр. Злато-
град

16. „Белотекс 95” АД 
гр. Златоград 
17. „Бултекс” ЕООД гр. 
Златоград 
18. „ЗММ Златоград” АД 
гр. Златоград 
19. „Родопи Еко Про-
джектс” ЕАД гр. Златоград

20. Ротари клуб Злато-
град – Неделино  
21. ПП „ГЕРБ” 
22. БСП Златоград

23. Електроразпреде-

ление Юг – КЕЦ Злато-
град

24. МБАЛ „Проф. д-р 
Асен Шопов” гр. Злато-
град

25. СУ „Свети княз 
Борис I” с. Старцево

Празникът продължи 
в Етнографски ареален 
комплекс Златоград, къде-
то с много музика, песни 
и танци бе съпроводен 
конкурсът за автентични 
носии и оръжия. В него 
взеха участие родолюбци 
от цялата страна, облекли 
любимите си носии, оста-
нали от баби и дядовци 
или издирени и събирани 
с години.

С тържествено шествие 
Златоград отбеляза 

националния празник на 
България

ята на местни производи-
тели от Община Златоград 
и съседните ни общини, 
така че да се даде въз-
можност за по-добро об-
служване на гражданите. 
По Програма за развитие 
на селските райони 2014 
– 2020, през МИГ Кирково 

– Златоград, Община Зла-
тоград получи одобрение 
на проектно предложение 
„Изграждане на паркова 
среда за широко общест-
вено ползване в гр. Злато-
град”. Идеята за новия парк 
допълва и доразвива функ-
циите на съществуващия.

Община Златоград предлага 
проектиране на изграждането на нов 

кооперативен пазар и разширяване на 
зоните за обществено ползване

говият авторитет му 
помага да се изправя без 
страх срещу враговете си, 
защитавайки владенията 
си и населението в тях.

Подета е инициатива 
за издигане на паметник 
на войводата в района на 
граничния пункт Злато-
град-Термес, за чието из-
граждане е открита наби-
рателна банкова сметка. 

Надяваме се на съпри-
частността и подкрепата 
на възможно повече хора 
за реализиране на родо-
любивото начинание.

БАНКА ДСК ЕАД
Титуляр: ИК честване 

675 г. гибелта на Момчил 
войвода

IBAN 
G29STSA93000026512384

BIC STSABGSF

Инициатива за издигане 
на паметник на Момчил 

войвода
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ли на пациенти в домашни условия.
За постигане целите на проекта, Об-

щина Златоград изпълни следните дей-
ности: Обнови общинската сграда „Здрав-
на служба” в с. Старцево;

Закупи: медицинско оборудване за об-
разна диагностика – специализирана ма-
мографска уредба (мамограф);

медицинско оборудване, част от систе-
мата за телемедицина, включително глю-
комери и професионални теглови скали;

хардуерно оборудване и специализи-
ран софтуер, като част от системата за те-
лемедицина;

Обучи персонал и ползватели за рабо-
та със системата;

Изготви анализи за актуалната ситуа-
ция по отношение на електронното социал-
но здравеопазване в общините Златоград, 
Нестос и Топирос, Република Гърция, и на-
ционални и регионални стандарти относно 
правната рамка на електронното социално 
здравеопазване в България, Гърция и Ев-
ропейския съюз.

Системата осигурява измервания в 
домашни условия на следните здравни 
показатели - измерване на сърдечната 
честота и ритъм; непрекъснато записване 
на електрокардиограма (ЕКГ) - 24 часа в 
денонощието; измерване насищането с 
кислород в организма, пулс и сила на пул-
са (SpO2); наблюдение и скрининг при про-
блеми със съня, като Обструктивна сънна 
апнея (OSA); проследяване варирането на 
кръвното налягане и сърдечна честота, 
както и измерване на телесната темпера-
тура с висока точност

 

Докладът за състоянието на пациента 
се изпраща към APP (приложение за мо-
билни устройства) или PC (компютър). Да-
нните се съхраняват в Cloud (приложение 
за съхранение на данни в Интернет) и се 
споделят с наблюдаващия лекар. Осигуря-
ва се възможност за перманентно наблю-
дение.

Община Златоград представи реализацията 
на проект „e-Social Health Care”

За поредна година с 
романтична празнична 
украса започна месе-
ца на любовта в Зла-
тоград. Повода за нея 
беше символиката, коя-
то носи целият месец 
февруари, а именно лю-
бов, вино и изненади. 
Идеята за декорацията 
бе на Община Злато-
град, а изработката - от 
служители и потреби-
тели на Център за об-
ществена подкрепа - гр. 
Златоград.

Нека показваме лю-
бовта си към любимите 

хора с цветя, картички, 
подаръци, сърца, ба-

лони и целувки. И нека 
помним, че любовта е 

чувство, което се по-
казва не само един път 
в годината. И да доказ-
ваме всеки път, че няма 
по-голямо щастие от 
това да обичаш и да бъ-
деш обичан.

Нека по-често да се 
сещаме за красивите 
неща в живота ни, да не 
позволяваме на любо-
вта да угасва в човеш-
ките души, да даряваме 
щастие и доброта на 
околните.

Защото само тогава 
ще постигнем хармони-
ята на света. 

ЛЮБОВ И ВИНО В ЗЛАТОГРАД О   Б   Я  В   A  
ЗА  НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВО-

ЕННА СЛУЖБА
Военно окръжие II степен - Смолян
        Офис за военен отчет - Община Златоград

Със заповед № ОХ-86/28.01.2020 г., на Министъра на от-
браната на Република България, са обявени вакантни вой-
нишки длъжности във военни формирования от Сухопътните 
войски, като са разкрити процедури за провеждане на конкур-
си за приемане на военна служба на лица, завършили граж-
дански средни или висши училища в страната и в чужбина, 
както следва:

 -за в.ф.28610-София – 10 (десет) длъжности;
 -за в.ф.24150-Стара Загора – 7 (седем) длъжности;
 -за в.ф.54740-Хасково – 8 (осем) длъжности;
 -за в.ф.54100-Ямбол – 24 (двадесет и четири) длъж-

ности;
 -за в.ф.38220-Плевен – 10 (десет) длъжности;
 -за в.ф.34750-Карлово – 50 (петдесет) длъжности;
 -за в.ф.56040-Благоевград – 6 (шест) длъжности;
 -за в.ф.54990-Враца– 4 (четири) длъжности;
 -за в.ф.24490-Асеновград – 8 (осем) длъжности;
 -за в.ф.28880-Белене – 13 (тринадесет) длъжности;
 -за в.ф.44220-Пловдив – 7 (седем) длъжности;
 -за в.ф.28330-Смолян – 10 (десет) длъжности;
 -за в.ф.24620-Свобода – 7 (седем) длъжности;
 -за в.ф.42600-Мусачево – 8 (осем) длъжности;
 Желаещите за участие в конкурсите могат да полу-

чат пълна информация от Военно окръжие II степен - Смолян 
и Офиса за военен отчет: гр.Златоград, ул. „Ст.Стамболов” 
№1, ет.6, стая №6 или на телефон 0897000766, всеки работен 
ден на офиса, от  08.30 до 12.30 часа и от 13.30 до 17.30 часа, 
за наименованията на вакантните длъжности, населените 
места на военните формирования, изискванията към длъж-
ността, необходима квалификация и допълнителни изисква-
ния; начина, мястото и датата за провеждане на конкурсите, 
нормативите за изпит по физическа подготовка и условията 
за допускане до участие в конкурсите; необходимите доку-
менти, които кандидатите следва да представят, за участие 
в конкурса; срок за подаване на документите за вакантните 
длъжности.

 Място за подаване на документите: Военно окръжие 
II степен – Смолян. 

 Направления за медицинско освидетелстване за 
годност за военна служба и за оценка на психологическа при-
годност на кандидатите в структурите на ВМА се издават по 
график.

 Информация за  длъжностите, определени за при-
емане на военна служба, могат да се намерят в сайта на Ми-
нистерство на отбраната www.mod.bg и сайта на Централно 
Военно окръжие www.comd.bg.

Офис за военен отчет - Община Златоград
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“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”
ОБЯВЯВА ВТОРИ ПРИЕМ

и кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.202МИГ –Кирково - Златоград Мярка  7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа 
инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград” ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
2014-2020, чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Период за прием:
Начало на прием за втори краен срок : 03.02.2020г.
Втори краен срок :     30.03.2020г. – 17:00ч.

Цел на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата
Основна цел на процедурата е  насърчаване развитието на туризма, чрез инвестиции в материалното културно и природно наследство и съхранение и опазване на нематериалното 
културно и природно наследство.

Специфични  цели: 
•	 Насърчаване развитието на инфраструктура за развитие на туризъм, чрез подкрепа на обекти на местното природно, културно и историческо наследство и туристическа 

инфраструктура;
•	 Съхранение на местната идентичност и култура, чрез възстановяване, опазване и развитие на местното културно наследство и традиции, и съхранение  на природното наследство;

Очакваните  резултати са свързани със създадени условия за развитие на туризма, чрез инвестиции в материалното културно и природно наследство и съхранено  местното нематериално 
културно и природно наследство. 

Допустими кандидати: 
• Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), 
• Читалища,
• Образователни институции с местно значение – училища и детски градини 
• Община Кирково и  Община Златоград;
Кандидатът/получателят на финансова помощ, следва да има седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ и да осъществява дейностите по проекта на територията 
на действие на МИГ. 

Допустими дейности по процедурата:

А. Инвестиционни - изграждането или подобренията на недвижимо имущество за публична общинска инфраструктура – допустимо само за общини

Б. „Меки мерки“ в областта на нематериалното културно и природно наследство 
• Проучвания и информационни дейности, свързани с популяризиране на нематериалното културно наследство;
• Проучвания и изработване на материали във връзка с документиране и/или изследване, и/или промотиране на нематериалното културно наследство;
• Дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор, на историческото и културното наследство на района/територията в т.ч. опазване на природните пространства 
и на мемориалните места, чието съществуване е необходимо за изразяване на нематериалното културно наследство;
• Дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор - и/или различни мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции - /фестивали, събори, 
празници, обичаи/ и други събития, свързани с местното културно наследство и разнообразяването на културния живот на населението;  
• Дейности за популяризиране на културно наследство с национално значение извън територията;
• Насърчаване на екологичната култура за опазване на природното наследство на селата;

Допустими разходи:
А. Инвестиционни - изграждането или подобренията на недвижимо имущество
а) Изграждането или подобренията на недвижимо имущество;
б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане 
в) Общи  консултантски и проектантски разходи, 
г)придобиването на нематериални активи.
Б. „Меки мерки“ в областта на нематериалното културно и природно наследство
1. Разходи за проучвания и информационни дейности, свързани с популяризиране на нематериалното културно наследство – изработка на рекламни материали, промоционални клипове, 
пътеводители и други рекламни дейности, свързани с материалното културно наследство. 
2. Разходи за организация и  провеждане на различни мероприятия/ събития във връзка с местни културни обичаи и традиции - /фестивали, събори, празници, обичаи/ и други, свързани 
с местното културно наследство, дейности за популяризиране на нематериалното културно наследство, проучвания на местното нематериално културно наследство, в т.ч. краеведски 
изследвания и отпечатване на материали (дипляни, книги, пътеводители и др.), в т.ч. хонорари, средства за награден фонд, командировки, възнаграждения за лектори/ жури, канцеларски 
материали за целите на проекта (покани, афиши, обяви и др.) и др.
3. Разходи за закупуване на традиционни фолклорни костюми за самодейно колективи към читалищата, работещи в сферата на съхраняване на местните традиции и обичаи.
4. Закупуване на оборудване и обзавеждане (вкл. озвучителна и др.техника), свързано с предвидените в проектите събития.
5. Разходи за опазване на природното наследство – меки мерки, свързани с насърчаване на екологичната култура за опазване на природното наследство – информационни кампании сред 
населението, организиране и провеждане на открити уроци за деца и ученици, еко-излети, конкурси други дейности, насочени към младите хора за повишаване на тяхната екологична 
култура за опазване на природното наследство, информационни и рекламни материали, семинари, изследвания за биоразнообразието и др.
6. Проучвания и изработване на материали във връзка с идентификация и/или документиране и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство;  
7. Популяризиране, и съхранение на културното наследство (например провеждане на различни мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции - фестивали, събори и 
други събития, свързани с местното културно наследство, организиране на изложби, семинари и др.); информационни дейности - реклама, плакати, статии, радио и ТВ предавания за 
нематериалното културно наследство; неформални способи за предаване на знанията и информацията за местното културно наследство (напр. предаване на знания и умения, техники и 
технологии, свързани с опазването и развитието на традиционните занаяти и др.).
8. Общи разходи, свързани с, попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски 
услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта, които не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи по т. „1“ – 7”.

Бюджет на приема, минимални и максимални размери на помощта за проект
Общият бюджет за процедурата е 195 580,00 лева;

Остатъчният финансов ресурс след приключване на приема по първи краен срок и бюджет по втори краен срок за кандидатстване е 53 404,04 лева;

За инвестиции по  Б. „Меки дейности“ в областта на нематериалното културно и природно наследство: от 1 250 евро до 10 000 евро
За инвестиции по  А. Инвестиционни – изграждане  или подобрения на недвижимо имущество: от 10 000 евро до 50 000 евро

Подробна информация и документи
на интернет страницата на  МИГ Кирково - Златоград:  (Раздел Прием на проекти) http://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priem-na-proekti/aktualni-pokani/306-miarka-7-5-1-03-02-2020   
- на интернет страницата  на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в раздела  за 

електронно кандидатстване:
 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/9569e17d-1801-4434-96db-99deffd434f3 
- в офисите  МИГ- в  Златоград и Кирково 

Начин на подаване на проектните предложения:
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва единствено и изцяло по електронен път, чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за 
кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), на следния интернет адрес: https://
eumis2020.government.bg , раздел „Отворени процедури”, процедура на МИГ Кирково-Златоград.
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За поредна година, на 31 януари, Зла-
тоград  отбеляза победоносното влизане 
на генерал Черевин в града и освобожде-
нието му от турско робство. За поредна го-
дина този ден е празник и повод да ценим 
свободата си. Такава, каквато е била за 
предците ни – идеал и свръхценност! Да 
продължим да носим духа на свободата и 
в нашето ежедневие, като даваме най-до-
брото от себе си, за да променим обстоя-
телствата, които не ни харесват и да живе-
ем пълноценно.

И отново да си спомним за достойните 
дела на дедите си и да пазим и обичаме 
това, което ни е завещано от тях!

Председателят на Общински съвет 
Златоград Емил Хумчев поздрави при-
състващите и припомни славната история 
за подвига на нашите знайни и незнайни 
национални герои и за всички, които имат 
принос и  са се борили за нашата свобода. 

В знак на признателност и почит към 
делото на Освободителя и на загиналите 
в боевете за свободата на златоградчани, 
пред паметната плоча на генерал Черевин 
тържествено бяха поднесени венци и цве-
тя от: Община Златоград, ДГ „Снежанка”, 
ДГ „Радост”, ДЯ „Мир”, СУ „Антим І” гр. 

Златоград, ОУ „Васил Левски” гр. Злато-
град, Дневен център за деца и младежи с 
увреждания „Зора” гр. Златоград, „Център 
за социална и рехабилитация и интегра-
ция” гр. Златоград и „Център за обществе-
на подкрепа” гр. Златоград.

142 години от първото си освобождение отбеляза Златоград 

„Последната изповед на Апосто-
ла“ бе надсловът, под който се про-
веде тържеството по повод патрон-
ния празник на ОУ „Васил Левски” 
Златоград, с което бе отбелязана 
и  147-та годишнина от обесването 
на Апостола. С тържествен учени-
чески спектакъл, възпитаниците на 
училището припомниха на присъст-
ващите исторически моменти от 
живота и революционната дейност 
на Левски.

Директорът на ОУ „Васил Лев-
ски“ град Златоград г-жа Нина Па-
шова откри празника и  в речта си 
сподели с присъстващите: „ Броди 
и днес нашият Дякон Левски, оби-
каля българските предели като 
един исполин на Свободата и Лю-
бовта, като една незабравима воля 
на народовластие,  като едно въ-
плъщение на нравственост. Него-
вият неповторим идеал за незави-
сима и силна България остава като 
безсмъртен  зов от Вечността към 
потомците на свободна България”.

Сред официалните гости бяха 
Председателят на Общински съвет 
Златоград Емил Хумчев, Секре-

тарят на Община Златоград Елка 
Чаушева, директори на образо-
вателни и социални институции в 
Златоград. 

Директорът на ОУ „Васил Лев-
ски” Златоград Нина Пашова връчи 
Похвални листове на ученици от 1 
до 7 клас, показали висока степен 
на личностно развитие през пър-
вия учебен срок. Учениците бяха 
поощрени за отговорното отноше-

ние към изпълнение на учебните 
задължения, дисциплинираност и 
активност в живота на училището. 

Ротари клуб Златоград-Недели-
но и „Бултекс” ЕООД подариха на 
ОУ „Васил Левски” картини с лика 
на български цар, с което се про-
дължиха инициативата, във всяко 
едно българско училище да при-
съства лика на велик български 
владетел. 

„Последната изповед на Апостола“

В традиция се превър-
на честването на 1 март 
– Деня на самодееца в 
Златоград. Под звуците на 
гайди и тъпани всички ху-
дожествени колективи от 
Община Златоград с шест-
вие преминаха по главната 
улица в града и постави-
ха началото на празника.  
Всички се включиха в праз-
ничната програма, като 
отново показаха своите 
музикални, певчески и тан-
цувални умения, с които 
не спират да прославят 
Златоград и региона както 
в страната, така и в чуж-
бина. Много песни изпяха 
фолклорните групи, танци 
от различни области пред-
ставиха съставите, чуха 
се изпълнения на гайди. 
Кукерската група от с. До-
лен участва в програмата, 
прогонвайки злите сили.  
В празничния концерт се 
включиха групите от ОНЧ 
„Просвета-1908” Златоград, 
женската битова група на 
читалището в с. Ерма река. 
Най-малките самодейци от 
с. Старцево очароваха при-
състващите с изпълнения-
та на родопски песни. Тан-
цьорите от Златоград и с. 
Долен представиха своите 
композиции. Старите град-
ски песни на група „Златен 

полъх” докоснаха сърцата 
на присъстващите. За пър-
ви път се изяви и новата 
Младежка мъжка група. 
Ръководството на читали-
щето благодари и изпрати 
самодейците от танцов със-
тав „Акрани”, завършващи 
през тази година. Поздрави 
дамска певческа формация 
„Надежда” по случай 15 
години от създаването й . 
Празничната вечер беше 
открита от Кмета на Об-
щина Златоград Мирослав 
Янчев, който отправи ис-
крени благодарности към 
всички самодейци и чита-
лищни дейци, затова, че на 
всеки празник, те са тези, 
които правят съпричаст-
ни жителите на Община 
Златоград с българските 
културни и народни тра-
диции и разкриват красо-
тата на музикалното, пев-
ческо и танцово изкуство. 
„Благодарение на вашия 
неуморен дух, нестихващ 
ентусиазъм и чувство за 
отговорност към поколени-
ята, изкуството присъства в 
живота на нашата община”.  
Пожела им здраве, успехи и 
нови творчески постижения!  
Самодейците бяха поздра-
вени и от Областния упра-
вител на Област Смолян 
Недялко Славов.

Златоград отбеляза Деня на 
самодееца
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За поредна година на 21 януари в 
село Ерма река се отбеляза Бабинден. 
Този народен женски празник е посветен 
на „бабите“ – жените, които помагат при 
раждане, и на младите булки и невести, 
които са раждали. Местните жители отно-
во засвидетелстваха своето признание и 

уважение към тези, в чиито ръце се раж-
да нов човешки живот, към тези, които се 
грижат и бдят над новородените. Селото 
пази традициите и духа на този празник от 
стари времена и всяка година с вълнение 
и почитание жените отбелязват празника. 
Местната власт подкрепя техния ентусиа-

зъм, защото там, където има запазени бит 
и обичаи има истински българи, които съх-
раняват корените си.

И тази година над 40 жени с радост и 
признателност отпразнуваха този ден, за-
едно с Кмета на Община Златоград Миро-
слав Янчев и Председателя на Общински 

съвет Емил Хумчев. Празничната 
вечер бе изпълнена с много на-
строение, забавни игри и танци, а 
за всички тях имаше приятни изне-
нади и подаръци, както и пожела-
ния за здраве, лесно раждане на 
бъдещите майки, благополучие, 
нестихващ дух за запазване и пре-
даване на тези значими български 
празници и традиции на поколени-
ята.

Организатори на събитието 
бяха кметство село Ерма река и 
НЧ „Орфей”. 

През изминалата 2019 година 
Община Златоград се е увеличила 
с 48 жители.

За първи път тази година Ба-
бинден бе отбелязан и от НЧ 
„Прогрес”, село Старцево. Потре-
бители на Центъра за социална 
рехабилитация и интеграция гр. 
Златоград също отдадоха почит на 
народния празник.

Бабинден в Община Златоград – традиции и бъднина – ръка за ръка

На Богоявление в Зла-
тоград четирима юнаци се 
бориха за Христовия кръст

И тази година, на Йор-
дановден-Богоявление, жи-
тели и гости на Златоград 
се събраха на каменния 
мост на р. Върбица, в кв. 
Голяма река, за да участват 
в празничната литургия – 
Велик Водосвет. 

Църковното шествие 
тръгна от църквата „Св. 
Вмчк Георги Победоносец”, 
като освещаването на во-

дата се проведе на открито, 
до моста, и се извърши тър-
жествен богоявленски риту-
ал с хвърляне на кръста във 
водите на р. Върбица. 

Четирима бяха смелча-
гите, които се престрашиха 
да влязат за кръста в студе-
ните води на реката. Кръ-
стът бе изваден от Георги 
Гочев. Вярва се, че този, 
който е извадил кръста от 
водата, ще бъде здрав и 
щастлив.

 

Богоявление в Златоград

На 15.01.2020 г. в параклиса „Св. 
равноапостоли Константин и Елена”, 
бе отслужен тържествен водосвет за 
здраве и безаварийно пътуване през 
ГКПП Златоград – Термес - Ксанти. С 
това се отбеляза десетата годишнина 
от официалното откриване на четвър-
тата пресечна точка между България 
и Гърция.

На мероприятието присъстваха 
много жители и гости на Община Зла-
тоград. Сред гостите бе и Областният 
управител на Област Смолян Недял-
ко Славов.

В приветствието си към всички, 
Кметът на общината Мирослав Ян-

чев сподели, че въпреки песимизма и 
скептицизма, с които е било посрещ-
нато отварянето на пункта, през из-
миналите десет години се доказа, че 
функционирането на контролно-про-
пускателния пункт с Република Гър-
ция благоприятства за развитието 
на местната икономика. Златоград и 
регионът се утвърдиха като устойчи-
ва туристическа дестинация, не само 
за български, но и за чуждестранни 
туристи. 

Доказателство за необходимост-
та и важността от съществуването 
на ГКПП Златоград – Термес - Ксан-
ти са преминалите милиони пътници 

през граничния пункт, съживяването 
на икономиката, туризма, търговията 
от двете страни на границата. Янчев 
изказа и радостта си от факта, че до 
момента на пункта няма тежки път-
но-транспортни произшествия, със 
сериозни последици.

Областният управител също поз-
драви присъстващите, като припомни 
на всички историческото значение за 
региона ни от отварянето на пункта. 
Пожела здраве и безаварийно пъту-
ване на преминаващите през  ГКПП 
Златоград – Термес - Ксанти.

През изминалата 2019 година 
преминалите през пункта моторни 
превозни средства са около 129 642 и 
приблизително 344 206 лица.

От началото през 2010 г. до 
сега са преминали приблизително 1 
419 704 моторни превозни средства и 
близо 4 368 725  пътници. Наблюдава 
се тенденция на ръст в потока от пре-
минаващи с около 3% на година.

С тържествен водосвет Златоград 
отбеляза десетата годишнина на 

ГКПП Златоград – Термес - Ксанти
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В края на месец февруари 
ученици, учители и гости почето-
ха празника на СУ „Антим I” град 
Златоград. По традиция, ръковод-
ството, всички паралелки и гостите 
на тържеството, сред които Елка 
Чаушева - секретар на Община 
Златоград, Емил Хумчев- предсе-
дател на Общински съвет Злато-
град, Нина Пашова - директор на 
ОУ „Васил Левски“ гр. Златоград, 
поднесоха цветя пред барелефа на 
Екзарх Антим I. Поздравления към 
присъстващите отправиха замест-
ник-директорът на училището г-жа 
Емилия Юрчиева, Секретарят на 
Община Златоград, Председателят 
на Общински съвет, представител 
на Ротари клуб Златоград-Недели-
но. 

С рецитал антимовци поздра-
виха присъстващите на празника и 
припомниха исторически моменти 
от живота и делото на патрона си. 
Бяха връчени и грамоти на възпи-
таници на СУ „Антим I”, за участие 
и отлично представяне в регионал-
ни и национални състезания.

На празника отец Константин 
Атанасов връчи грамоти и награ-
ди на учениците, взели участие 
и представили се отлично в ис-
торико-патриотичната викторина, 
свързана с живота и дейността на 
екзарх Антим I. Викторината бе ор-
ганизирана от Църковното настоя-
телство при храм „Св. Георги Побе-
доносец“ гр. Златоград, съвместно 
с ръководството на училището.

Ротари клуб Златоград - Неде-
лино и „Бултекс” ЕООД подариха 
на училището портрети, с лика на 
български владетели, с което се 
продължиха инициативата на клу-
ба, във всяко едно българско учи-
лище да присъства лика на велик 
български владетел. 

ПАТРОНЕН  ПРАЗНИК НА СУ „АНТИМ I“

В навечерието на първи март, кога-
то закичваме приятели и близки с мар-
тенички за здраве и им пожелаваме да 
са бели и червени, румени, засмени, 
потребителите на Дневен център за 
деца и младежи „Зора” в гр. Златоград 
представиха изработените от тях и 
техните ръководители прекрасни мар-
тенички.

С Баба Марта и месец март се 
свързват много обичаи и празници, 
посветени на идващата пролет. Най-из-
вестният обичай, свързан с Баба Мар-
та, е закичването на хора и млади 
животни с Мартеница (усукани бяла 
и червена нишка) на 1 март – деня 
на пристигането на Баба Марта. През 
целия месец се извършват обреди за 
гонене на змии и гущери, както и гада-
ния, свързани с някои прелетни птици. 
Празникът на Баба Марта в български-
те традиции е символ на пролетта и 
носи пожелание за здраве и плодоро-
дие в началото на новия цикъл в при-
родата.

Изложба за Баба Марта в Дневен 
център за деца и младежи „Зора” Уважаеми жители на 

Община Златоград,
Във връзка с предпри-

етите мерки за превенция 
срещу разпространение-
то на COVID – 19 всички 
образователни, здравни, 
социални и обществени 
институции са премина-
ли в противоепидемичен 
режим, като провеждат 
ежедневна трикратна 
дезинфекция на подови 
настилки, плотове, перва-
зи, чинове, маси, дръжки 
на врати, работни бюра, 
тоалетни помещения, 
асансьори, автобуси. 

Всички институции из-
пълняват предоставения 
от РЗИ Смолян Алгори-
тъм за дезинфекционните 
мероприятия в обектите 
с обществено предназ-

начение в условията на 
епидемично разпростра-
нение на COVID – 19. За 
извършването на качест-
вена дезинфекция са оси-
гурени необходимите ма-
териали и консумативи.

Забранен е достъпът 
на външни лица в учили-
ща, детски градини, дет-
ска ясла и социални ин-
ституции. Забранява се 
провеждането на всякак-
ви масови мероприятия, в 
които участват деца.

За сградата на Об-
щинска администрация 
също се прилагат всички 
мерки за превенция сре-
щу разпространението на 
COVID – 19. Гражданите 
се обслужват при пови-
шени мерки за сигурност 

СЪОБЩЕНИЕ

НА СТРАНИЦА 8
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Всяка година в Зла-
тоград се чества Сир-
ни Заговезни - празник, 
свързан със събужда-
нето на земята и из-
пращането на зимата. 
Верни на традициите, в 
Етнографския комплекс 
се спазиха ритуалите, 
свързани с празника – 
изметоха се къщите, за-
пали се ритуален огън 
на калдъръма и спо-
ред поверието, който го 
прескочи ще се предпа-

зи от ухапването на бъл-
хи и змии през годината. 
А желаещи имаше мно-
го. Тихите улички се ог-
ласиха от кукерите от с. 
Долен, които със свои-
те хлопки, страховити 
маски и ритуален танц 
изгониха злите сили. И 
както винаги веселието 
продължи на мегдана, с 
хубави родопски песни 
и хора.

Снимки: Кристиян 
Димитров

С КУКЕРСКО ШОУ И 
ПРЕСКАЧАНЕ НА ОГЪН 
ПРОГОНИХМЕ ЗИМАТА

Туризмът продължава 
да е водещ отрасъл в ико-
номическото развитие на 
Община Златоград. Важно 
е да се осъществяват кон-
кретни мерки, които да съх-
ранят устойчивото търсене 
на туристическия продукт 
„Златоград“. За да се уве-
личи броят на посетителите 
и да се създаде постоянен 
поток от туристи за района е 
необходимо  да се  насърча-
ва разработването на мест-
ни туристически продукти и 
създаването на нови такива.

Всяка година членовете 
на консултативния съвет по 
туризъм в Община Злато-
град обсъждат и одобряват 
Програма на дейностите за 
развитието на туризма в об-
щината, която е платформа 
за координирани съвместни 
действия на всички заинте-
ресовани от туризма стра-
ни, за усвояване на туристи-

ческия потенциал. 
В края на м. февруари 

се проведе заседание на 
Консултативния съвет по 
туризъм, като в дневния ред 
на заседанието бяха вклю-
чени Отчет за изпълнението 
на Програма на дейностите 
за развитието на туризма в 
Община Златоград за 2019 
г., Проект на Програма на 
дейностите за развитието 
на туризма в Община Зла-
тоград през 2020 г. и Проект 
на Общински културен ка-
лендар за 2020 г.

През 2019 г. категория 
са получили  10 места за 
настаняване – 8 прекате-
горизирани и 2 нови. Броят 
на реализираните нощувки 
на територията на Община 
Златоград се повишава с  
4596 бр. спрямо предходна-
та година. През 2019 г.  ка-
тегоризираните заведения 

за хранене и развлечения 
в Община Златоград са 12, 
от които 9 са прекатегори-
зирани и 3 нови. Постъпи-
лите приходи през 2019 г. 
от туристически данък са в 
размер на  16 188,50 лв. За 
изпълнение на Програмата 
на дейностите за развитие-
то на туризма в Община 
Златоград през 2019 г. са 
изразходвани 15 360,64 лв.

В Програмата на дей-
ностите за развитието на 
туризма в Община Злато-
град за настоящата година 
са включени организиране 
на събития  и мероприя-
тия с местно и национално 
значение, които допринасят 
за развитието на туризма, 
изработване на рекламни 
и презентационни матери-
али – брошури, каталози, 
карти, филм, флаери, под-
дръжка на туристическа ин-

фраструктура, обслужваща 
туризма, включително мест-
ни пътища, до туристически 
обекти, рекламна кампания 
в медии - участие в катало-
зи на български и междуна-
родни туроператори, списа-
ния, туристически сайтове и 
медии, развитие на спортен 
туризъм - организиране на 
спортни лагери за подго-
товка на отбори в различ-
ни видове спорт, участие в 
Организация за управление 
на туристически район  „Ро-
допи“.

Изпълнението на мер-
ките, заложени в Програма-
та, ще даде възможност за 
създаване на партньорства 
за реализация на стратеги-
ческите цели за развитие на 
Община Златоград в сектор 
туризъм – един от основни-
те приоритети на местната 
власт.

Консултативен съвет по туризъм се 
проведе в Община Златоград

От ранни зори, стотици 
гости, привлечени от праз-
ника на виното, изпълни-
ха калдъръмените улички 
в Стария град на Злато-
град. Местни самодейци с 
красиви носии създадоха 
празнично настроение на 
традиционната Трифони-
ада, която се проведе за 
поредна година в Златния 
град. С нея се отбелязаха 
двата  празника – на виното 
и любовта. Присъстващи-
те  имаха възможността да 
опитат различни вина и без-
платни отбрани мезета.

След ритуалното заряз-
ване на лозята беше прове-
ден конкурс за най-добро 
вино, в който взеха участие 
28 любители винопроизво-
дители. Имаше участници 
от всички краища на стра-
ната - Харманли, Ивайлов-
град, Кърджали, Хасково, 
Асеновград, Мадан, Зла-
тоград, Поморие, София, 
Пловдив и  Пазарджик. 
Оценител на предоставе-
ните вина бе сомелиерът 
на Изба Домейн Менада г-н 
Златко Аладжов. Виното бе 
оценявано по четири пока-

зателя – аромат, цвят, вкус 
и послевкус. Цар на черве-
ното виното и тази година 
стана Костадин Каваджов 
от град Мадан. А в катего-
рия „Бели вина” се отличи 
Владимир Камов от София.

Винопроизводителите 
в Златоград се увеличават 
през последните години. 
Климатът и атмосферата се 
оказват благодатни за фер-
ментацията и производство 
на „напитката на истината“. 
Виното се произвежда как-
то от лози в региона, така 
и от грозде от други места 
в страната и чужбина. Про-
извежданото в Златоград 
вино е изцяло в домашни 
изби и не е предназначено 
за търговия.

Трифониада 2020 в Златоград 

Мими Здравкова Мангарова
3 години

от страна на служителите.
На територията на Об-

щина Златоград започва 
миене на улиците с хлор.

Препоръчително е 
ограничаването на част-
ните мероприятия с ма-
сов характер на открито и 
закрито.

Cпaзвaйтe виcoĸa 
личнa xигиeнa – мийтe 
pъцeтe cи peдoвнo. Πoлз-
вaйтe мoĸpи ĸъpпичĸи и 
дeзинфeĸциpaщи гeлoвe 
нa cпиpтнa ocнoвa.

Избягвaйтe ĸoнтaĸт c 
бoлни xopa.

Macĸи e вaжнo дa 

нocят бoлнитe xopa, зa дa 
нe зapaзявaт oĸoлнитe.

Избягвaйтe мacoви 
пpoяви и мecтa c гoлямo 
cтpyпвaнe нa xopa.

He ce пpeзaпacявaйтe 
c xpaнa и лeĸapcтвa.

Tъpceтe инфopмaция 
oт ĸoмпeтeнтнитe инcти-
тyции.

Πoдpoбнa ин-
фopмaция мoжeтe дa 
нaмepитe нa caйтa нa 
Mиниcтepcтвoтo нa 
здpaвeoпaзвaнeтo.

Бъдете отговорни към 
собственото си здраве и 
към това на околните!

СЪОБЩЕНИЕ


