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Започва подмяната 
на водопроводи, 

асфалтирането на улици 
и изграждането на зелени 

площи
Подробности на страница 2-ра

Кметът на Община Доспат Елин 
Радев: Целта ни е 50% по-малко от-
падъци в депото и да намалим так-
сите за отчисления

Чрез изграждането на компостира-
ща инсталация и на инсталация за пред-
варително третиране ще се намалят на-
половина битовите отпадъци в депото и 
ще се увеличи неговият експлоатацио-
нен срок. Освен това стремежът е да се 
намалят таксите, които общината плаща 
на тон депониран отпадък по чл. 64 от 
Закона за управление на отпадъците, 
заяви днес кметът на Доспат Елин Ра-
дев.

На 13 май стартираха строително-
монтажните работи на обекта, нами-
ращ се в землището на село Барутин, в 
местността „Гайтанина“. Това е бившият 
уранов рудник, който беше консервиран 
и рекултивиран след закриването му, в 
началото на демокрацията. Депото е в 
съседство, върху същия рекултивиран 
терен.

Проектът за двете инсталациие на 
стойност над 9,5 млн. лв., а в регионал-
ното сметище се превозват отпадъците 
наи на други четири общини – Сатовча, 
Борино, Девин и Сърница. Финансирасе 
от Оперативна програма „Околна сре-

Официална първа копка на проекта за 
компостираща инсталация

Независимо че Общи-
ната е в затруднено финан-
сово положение, успяваме 
да осигурим средства от 
Общинския бюджет за да 
подпомогнем нуждаещи се 
жители от Община Доспат. 
Това каза инж. Елин Радев 
кмет на Община Доспат. По 
Наредбата за отпускане на 
еднократни помощи до мо-

мента имаме подпомагане 
на 34 лица. В повечето слу-
чаи средствата се предос-
тавят за скъпоструващи ле-
чения, за лица пострадали 
от пожари и други. Над 12 
хиляди лева Общината ще 
предостави за нуждаещи 
се лица с решения на Об-
щински съвет Доспат, обоб-
щи Радев.

Кметът на Община Доспат: 34 
лица ще бъдат подпомогнати 

от Общината с еднократни 
помощи

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПО СЛУЧАЙ

24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКА-
ТА ПИСМЕНОСТ

УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ДО-
СПАТ, УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И АБИТУРИЕНТИ, ДРАГИ САМОДЕЙЦИ, 
КУЛТУРНИ И ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙЦИ, СКЪПИ РОДИТЕЛИ,

24 май е възторжен и паметен ден, в който всички заедно почитаме  си-
лата  на  просветата и се прекланяме  пред  магическата  мощ  на писмото 
и четмото. За мен е чест, да Ви поздравя по повод този светъл празник -  
Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост!

”Върви народе възродени, към светла бъднина върви ” – това са думи, 
които всеки от нас знае от момента на пристъпването на училищния праг, 
и които носи в сърцето си, докато е жив. 24 май е празник, символизиращ  
достойнството, традицията и духовността на нацията ни. Достойнство, 
защото на този ден честваме азбуката, която сме дали на света, и която 
дава на нас самочувствие и културна независимост за “вси славяни”. Този 
празник ние честваме вече повече от 200 години - ето това е традиция! Ду-
ховност, защото това е празник на културата и науката, и на онези хора, 
които възраждат нацията, и които възпитават бъдещите поколения!

По своя културен размах, делото на Кирил и Методий има не само нацио-
нално значение – то е част от световната културна съкровищница! 

+Скъпи учители, на всички Вас пожелавам  здраве, професионални успехи 
и самочувствие, с което да предавате на идните поколения своите знания, 
душа и любов! Гордейте се със своята просветна мисия!

А Вие, ученици, бъдете любознателни и последователни в откриването 
на нови хоризонти! Бъдете горди -със своите знания и стремежи! 

Скъпи абитуриенти, 
не забравяйте, че именно абитуриентският бал слага края на стария и 

отваря пътя към новия Ви живот. Живот, в който все по-често ще ви се 
налага да взимате важни решения и да предприемате стъпки, които биха 
могли да го променят. Нека тези решения бъдат водени от значимите неща, 
които сте научили в училище и от безценните съвети на Вашите учители.

ЧЕСТИТ 24 МАЙ!
ИНЖ. ЕЛИН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ

Кметът на община До-
спат инж. Елин Радев под-
писа договор за реконструк-
ция и обзавеждане на учи-
лището в село Бръщен.

Договорът е под  №  
B G 0 6 R D N P 0 0 1 - 7 . 0 0 2 -
0003-С01 от 08.05.2019 го-
дина за предоставяне на 
БФП / безвъзмездна фи-
нансова помощ / по ПРСР 
за периода 2014-2020 г. , 
по процедура чрез подбор 
№ BG06RDNP001-7.002 – 
Училище „Реконструкция, 
ремонт, оборудване и/или 
обзавеждане на общинска 
образователна инфраструк-
тура с местно значение 
в селските райони, която 
включва основно или сред-
но училище, финансирано 
чрез бюджета на общината 
или професионална гимна-
зия по § 10 от Преходните 
и заключителните разпо-
редби на Закона за преду-
чилищното и училищното 
образование“ по подмярка 
7.2. „Инвестиции в създа-
ването, подобряването или 
разширяването на всички 

Подписан е 
договорът за 

реконструкция и 
обзавеждане на 

училището в село 
Бръщен
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На 19 април 2019 на 
пресконференция в Прес-
клуба на БТА, ПДИ пред-
стави резултатите от го-
дишното си проучване 
чрез оценяване на Интер-
нет страниците и подаване 
на електронни заявления 
до административните 
структури в системата на 
изпълнителната власт.

Община Доспат има 
подобрение +19% спрямо 
2018 година!

В периода 22 февруа-
ри – 12 април 2019 Програ-
ма Достъп до Информация 
прегледа и оцени интернет 
страниците на 564 адми-
нистративни структури на 
изпълнителната власт на 
централно, териториално 
и местно ниво, публично 
правни субекти и незави-
сими органи на власт.

Резултатите са достъп-
ни тук: https://data.aip-bg.
org/surveys/BAV422/.

В рамките на проучва-
нето бяха подадени 564 
електронни заявления с 
искане за предоставяне на 
отчета по Закона за достъп 
до обществена информа-
ция (ЗДОИ) за 2018. За-
дължение за изготвянето 
и публикуването на отчета, 
който трябва да включва 
данни за постъпилите за-
явления за достъп до ин-
формация, за направени-
те откази и причините за 
това, институциите имат от 
приемането на ЗДОИ през 
2000, а за публикуването 
му в интернет – след изме-
ненията на закона от 2008 
(чл. 15а).

Целта на проучването 
е да оцени как органите 

на власт изпълняват за-
дълженията си по ЗДОИ и 
други нормативни актове 
за публикуване на инфор-
мация в Интернет, и как 
отговарят на заявления за 
достъп по електронен път.

Нивото на прозрачност 
през 2019 бе оценявано с 
точки по 119 индикатора за 
първостепенните разпоре-
дители с бюджет, 133 инди-
катора за общините, и 96 
индикатора за териториал-
ните звена на централните 
органи на власт.

На 2 април 2019 ПДИ 
изпрати предварително 
резултатите на всяка от 
проучените институции за 
обратна връзка и отрази 
постъпилите коментари.

През 2019 ПДИ надгра-
ди модул „Проучвания“ във  
вътрешната информацио-
инна система с подобрени 
функционалности. Новата 
система генерира отдел-
но Рейтинг на активната 
прозрачност на общини-
те: https://data.aip-bg.org/
surveys/BAV422/rankings-
municipalities.

Сравнителният рей-

тинг на институциите инди-
кира позициите нагоре или 
надолу в Рейтинга, спря-
мо резултатите на всяка 
институция: https://data.
aip-bg.org/surveys/BAV422/
comparative-rankings

Въз основа на индика-
торите за изпълнението на 
задълженията за активно 
публикуване на информа-
ция, системата на проуч-
ването генерира различни 
рейтинги.

Резултатите за изпъл-
нение на задълженията на 
общините, обхващащи пуб-
ликуването на бюджети, 
финансови отчети, датата 
на публичното обсъждане 
на проектите за бюджети и 
финансови отчети, инфор-
мация за обществените 
поръчки в секция „Профил 
на купувача“ и деклараци-
ите по Закона за противо-
действие на корупцията и 
за отнемане на незаконно 
придобитото имущество се 
визуализират в Картата на 
финансовата и бюджетна 
прозрачност на общините.

ПДИ публикува всички 
отговори по заявленията, 

подадени по електронен 
път до 564 институции, 
както и получената ин-
формация – отчета за по-
стъпилите заявления за 
достъп до обществена ин-
формация през 2018 или 
посочването на електрон-
ния адрес в страницата на 
институцията, където те са 
публикувани.

Системата позволява 
да се проследи и статис-
тиката на предоставяне на 
информация по електрон-
ните заявления за достъп 
до информация: https://
data.aip-bg.org/surveys/
BAV422/stats.

Фунционалност и фил-
три на системата за проуч-
ване

Онлайн базираният 
модул на проучването е 
част от Вътрешната ин-
формационна система на 
ПДИ.

През 2019 ПДИ надгра-
ди модул „Проучвания“ във  
ВИС, което позволява още 
по-ефективна актуализа-
ция и асоцииране на инди-
каторите спрямо задълже-
нията на различите видове 
административни структу-
ри, подобрена функцио-
налност при генерирането 
на рейтингите на активнта 
прозрачност и сравенител-
ния рейтинг спрямо резул-
татите от предходните две 
години. Системата дава 
възможност за генериране 
на справки по всеки един 
от индикаторите, по всички 
институции, по области, по 
вид институция и др.

Община Доспат продължава да се изкачва 
в класацията по прозрачност – заема 
престижното 24 място сред 560 институции

„Заедно спортуваме, заедно празну-
ваме” – под това мото премина днес в СУ 
„Д. Благоев“ – гр. Доспат. Спортният праз-

ник бе посветен  на Патрона на училище-
то. Много състезания, игри и настроение 
съпътстваха провеждането му.

Излезе от печат първи-
ят Училищен вестник „Ви-
наги в час“, който е проект 
на учениците от VII клас и 
е разработен в часовете по 
Информационни техноло-
гии.

В него учениците са 
пречупили през собствения 
си поглед важни училищни 
събития и интересни мо-
менти от училищния живот. 
Влезнали са в ролята на 

репортери и автори на ру-
брики, което е добър старт 
за кариерното им ориен-
тиране и професионално 
развитие. Адаптирано е 
към променящите се ус-
ловия и подготвя младите 
хора за справяне с непре-
къснато изменящата се 
среда, съобщи директорът 
на ОУ „Христо Ботев“ – с. 
Късак – Румяна Узунова.

Ученици издават училищен 
вестник в с. Късак

Международният ден на 
книгата и авторското право 
се отбелязва в цял свят от 
различните правителства, 
неправителствени организа-
ции и културни институции, 
чиято дейност е обвързана с 
книгата и литературата. Той 
е посветен на всички четя-
щи и се отбелязва с цел по-
пуляризиране на четенето, 
книгоиздаването и защитата 
на авторското право. С отбе-
лязването на Световния ден 
на книгата от ЮНЕСКО се 
стремят да насърчат колкото 
се може повече млади хора 
да открият удоволствието от 
книгите, като едновременно 
с това покажат уважението 
си към незаменимия принос 
към авторите, издателите и 
преводачите.

Световният ден на книга-
та 23 април се отбеляза в ОУ 

„Христо Ботев” с Късак с че-
тения по класове и Презен-
тация на приказката „Нужно 
е сърце” от книгата „Приказ-
ки за село Късак” на Славка 
Ефтимова, която предстои 
да излезе от печат. Приказ-
ката е представена по много 
интересен и достъпен начин 
за младия читател, разказа-
на е през съня на известни 
приказни герои- Хензел и 
Оле Затвори Очички, които 
полетели с чадърче над пла-
нината Родопи и посетили 
село Късак. Tя представлява 
своебразен поглед върху ми-
налото и бита на хората от 
населеното място. Отразява 
родопското гостоприемство 
и чистосърдечие и възпитава 
идното поколение,че за да 
бъдеш да бъдеш Добър Чо-
век е Нужно сърце.

Нека на този ден не за-
бравяме, че четенето е наис-
тина важен ключ към успеха 
и че качествените книги са 
един безкрайно достъпен 
начин за духовно развитие, 
извисяване на интелекта и 
знанието, човешкия стремеж 
към самоусъвършенстване. 
Пазете книгите, говорете за 
книгите и не забравяйте, че 
четящ родител възпитава че-
тящо дете.

Представиха презентация на 
приказката „Нужно е сърце” от 

книгата 
„Приказки за село Късак”

От другата седмица 
започваме подмяната на 
всички предвидени водо-
проводи в населените мес-
та на Община Доспат, каза 
кметът на Община Доспат 
инж. Елин Радев. След 
тяхната смяна започва и 
асфалтирането на улици-
те. Средствата за асфал-
тиране са 2 млн. лева, а на 
нови улици ще се радват 
във всички населени места 
без с. Чавдар.

Отделно до 10-15 дни 
започва изграждането на 
зелени площи. Предвиде-
ни са такива в гр. Доспат 
- От разклона за рибното  
по край дерето до брега 
на язовир Доспат и от Къта 
за отдих под пожарната до 
брега на язовир Доспат, 
в с.Барутин - срещу кмет-
ството на завоя на пътя за 
Чавдар, в с. Змеица - при 
читалището и от моста за 
кметството посока към дру-
гия мост за Караваната и в 
с. Бръщен - в центъра на 
селото.

Започва подмяната на водопроводи, 
асфалтирането на улици и изграждането 

на зелени площи
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да“.
„Всички общини пла-

щаме такси, които съби-
раме от гражданите. За 
2018 година тя е 45 лева 
на тон, за 2019 г. – 57 
лева, а 2020 ще стане 95 
лева. Другата цел е да 
можем да намалим напо-
ловина тази такса след 
януари 2020 г. като започ-
нем да преработваме над 
50% от отпадъците, отде-
ляйки стъкло, пластмаса 
и хартия. А когато реали-
зираме и компостиращата 
инсталация, в депото да 
постъпват не повече от 
35% от биоразградимите 
отпадъци, тогава има ве-
роятност и да не плащаме 
такси. Освен това ще се 
открият нови 12 работни 
места, ще намалим за-
мърсяването, ще осигу-
рим по-добро оползотво-
ряване на отпадъците“, 
посочи още Радев.

Пред присъстващите 
ръководителят на проек-
та Пламен Минчев пред-
стави дейностите, които 
предстои да се изпълнят, 
а и какво точно ще се пра-
ви в двете инсталации.

В тази за предвари-
телно третиране боклукът 
първо ще бъде подложен 
на визуален контрол, за 
да се отдели опасният и 
извънгабаритният отпа-
дък. След това попада в 
зона, където се скъсват 
торбите със смет. От там 
се отделят пластмаса и 
стъкло, които се балират, 
за да им се намали обе-
мът. Отделя се и отпадък, 
който зрее за компост с 
приложение по думите му 
в ЖП и пътното строител-
ство.

Компостиращата ин-
сталация е само за би-
оразградими растителни 
отпадъци. Зреенето в 
него е за 4-6 седмици и 
полученият продукт се из-
ползва за наторяване.

При старта на стро-
ителството присъства и 
председателят на комиси-
ята по опазване на окол-
ната среда в парламента 
Ивелина Василева. Тя за-
яви, че чрез проекти като 
този в Доспат Европа сти-
га до всеки човек, защото 
се грижи за изграждането 
на базисна инфраструкту-
ра.

По думите й това е 
проект, който има своята 
значимост преди всичко 
за природата и за хората, 
макар че такива инвес-
тиции  извън населените 
места,не се виждат.

„Трудно се осъзна-
ва важността им, но тя е 
свързана със здравето на 
хората, защото чрез тях 
опазваме чистотата на 
природата и осигуряваме 
здравословна среда. Пол-
зите са свързани с това, 
че чрез подобни проекти 
ние извличаме всичко по-
лезно от отпадъците. Те 

са пряк израз на европей-
ската солидарност. Те са 
и израз на партньорство 
– между местната власт, 
правителството, законо-
дателната власт и Евро-
пейските институции. В 
случая имаме и партньор-
ство между пет общини 
от три области“, отбеляза 
Василева.

На събитието присъст-
ваха Красимир Даскалов 
– кмет на Девин, Мустафа 
Караахмед – кмет на Бо-
рино, Неби Бозов – кмет 
на Сърница.

Официална първа копка на проекта 
за компостираща инсталация

видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 
7 „Основни услуги и обновя-
ване на селата в селските 
райони“ от Програмата за 
развитие на селските райо-
ни за периода 2014 – 2020 
г. финансиран от ЕЗФРСР 
/ европейския земеделски 
фонд за развитие на сел-
ските райони.

Наименованието на 
проектното предложение е 
„Реконструкция и обзавеж-
дане на ОУ „Яне Сандан-
ски“, с. Бръщен, а срокът 
за неговото изпълнение 36 
месеци.

Кратко описание на 
проектното предложение: 
Извършване на строител-
но – монтажни работи за 
реконструкция на ОУ „Яне 
Сандански“, с. Бръщен, 
включващо разходи за об-
завеждане и всички съпът-
стващи разходи, в т.ч.: раз-
ходи за подготовка и упра-
вление на проекта, разходи 
за проектиране, строителен 
надзор, авторски надзор и 
непредвидени разходи за 
строително-монтажни ра-
боти.

Цел/и на проектното 
предложение: Общата цел 
на настоящото проектно 
предложение е подобрява-
не на качеството на живот в 
община Доспат и постигане 
на социално-икономическо 
развитие, чрез осигурява-
не на съвременна среда 
за образование на новото 
поколение в общината, по-
средством рекострукцията 
на училището.

Проектното предложе-
ние включва реконструкия 
и подобряване на сградния 
фонд и материалната база 
на ОУ „Яне Сандански“, с. 
Бръщен.

Основната цел на това 
проектно предложение 
е: Осигуряване на равен 
достъп, придобиване на 
социална, познавателна и 
специална подготовка, га-
рантираща комуникативна 
и действена компетентност 
на децата, които ще им по-
могнат да разберат света, в 
който живеят и да осъзнаят 
собствената си значимост.

Обща стойност на дого-
вора /БФП – 173 606 лева

Срок за изпълнение : 36 
месеца

Подписан е договорът 
за реконструкция 
и обзавеждане на 

училището в село Бръщен

Министерски съвет от-
пуска 3 487 003 лева до-
пълнителни средства на 
област Смолян за предо-
твратяване на последици 
от бедствия

Допълнителни сред-
ства се отпускат и към бю-
джета на община Доспат 
са:

Трансферът по бю-

джета на община Доспат 
е в размер на 179 039 лв., 
предназначени за: за въз-
становяване на подпорна 
стена над улица между 
о.т.319 и о.т. 322, кв.27, 
с.Змеица – 49 945 лв.; за 
възстановяване на подпор-
на стена за укрепване на 
скат над ул. „Люляк“, кв.29, 
гр.Доспат – 129 094 лв.

Възстановяват се 
подпорни стени в гр. 

Доспат и с. Змеица със 
179 039 лева, отпуснати от 

Министерски съвет

С много емоции и 
ентусиазъм учениците 
от СУ „Димитър Благо-
ев“ се включиха в тра-
диционното пролетно 
почистване на град 
Доспат. Те почистиха 
улиците и тротоарите, 
погрижиха се за трев-
ните площи с надеж-
дата през годината да 

има по-малко замърсе-
ни райони и още повече 
желаещи да дадат своя 
принос за подобряване 
на екологичната среда.
Те показаха, че всеки 
може да допринесе и 
да направи града ни 
по-чист и приятен за 
живеене – ДА ЖИВЕЕМ 
В ПО-ЧИСТ СВЯТ!

ОТ СТРАНИЦА 1

ОТ СТРАНИЦА 1
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На 13 май 2019 г. с НАЧАЛНА 
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ и ОФИЦИАЛНА 
ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ 
беше поставено началото на 
проект „Проектиране и изграждане 
на компостираща инсталация и 
на инсталация за предварително 
третиране на битови отпадъци за 
нуждите на общините от РСУО 
Доспат“, с партньори Община Сатовча, 
Община Борино, Община Девин 
и Община Сърница. Проектът се 
финансира от Европейския фонд за 
регионално развитие и от държавния 
бюджет на Република България, чрез 
Оперативна програма „Околна среда 
2014-2020 г.”

Местоположението на площадката 
за изграждане на тези инсталации се 
намира в местността „Гайтанина“, в 
землището на с. Барутин, като имотът 
е собственост на Община Доспат. 

На събитията присъстваха кмета 
на община Доспат инж.Елин Радев, 
председателят на общински съвет на 
Доспат инж. Адалберт Ферев, зам-
кметът на Доспат Славейко Сельошев, 
д-р Арбен Мименов – кмет Община 
Сатовча ,Мустафа Караахмед – кмет 
Община Борино , Красимир Даскалов 
– кмет Община Девин , Неби Бозов – 
кмет Община Сърница, както и Илхан 
Карагьозов и Илиян Атипов от община 
Сърница.

Събитията уважиха Евелина 
Василева, председател на комисията 
по околна среда в НС и кандидат за 
евродепутат от ГЕРБ и СДС, както и 
Марин Захариев, също  кандидат за 
евродепутат от ГЕРБ и СДС.

Реализирането на проекта ще до-
веде до намаляване количествата на 
депонираните отпадъци и опозотво-
ряване на 100% на зелените отпадъ-
ци. Ще бъдат разкрити 12 постоянни 
нови работни места и ще бъдат съз-
дадени предпоставки за опазване на 
околната среда в по-големи мащаби. 
Наполовина ще бъде намален обема 
на битовите отпадъци , които ще се 
депонират в депото  и ще бъде удължен 
неговия експлоатационен период.

Основни етапи на обработка:
Разтовареният отпадък подлежи 

на първоначален визуален контрол 
за отстраняване на замърсители и 
едрогабаритни отпадъци, както и на 
идентифицираните опасни отпадъци. 

От тази зона отпадъците попадат 
на верижно-лентов транспортьор, 
чрез който достигат до сито, служещо 
за разделяне на отпадъците в два 
отделни потока – подситова фракция и 
надситова фракция. 

Надситовата фракция подлежи 
на ръчна обработка за отделяне 
на различните видове материали, 
подходящи за последващо 
рециклиране. Отделните видове 
материали ще се събират в 
предназначени за целта бункери и 
контейнери.

Така разделените рециклируеми 
материали ще достигат до преса 
за балиране и последващо 
транспортиране до предприятия, 
които ще ги преработят за повторна 
употреба.

Подситовата фракция (финната 
фракция) ще бъде подложена на 
стабилизиране и получения материал 
ще бъде използван за запръстяване 
на клетката на депото. Материалът 
отделен от ситото на инсталацията за 

предварително третиране на смесени 
битови отпадъци се очаква да бъде с 
максимален размер на частиците - до 80 
мм и състав включващ приблизително 
42% вода, около 58 % сухо вещество 
и между 20-22 % съдържание на общ 

органичен въглерод. 
Избраният метод за стабилизиране 

е чрез компостиране на редове 
на открито с покрити мембрани и 
принудителна аерация. За да се 
счита за стабилизирана подситовата 

биологична фракция трябва да е 
преминала през следните етапи: 
на хигиенизация, на активно 
компостиране и превръщане на 
материала до стабилизирана фракция 
и на пречистване през сито.

Очакваният продукт от процеса 
на стабилизиране на биологичната 
фракция от инсталацията за 
предварително третиране на 
смесените битови отпадъци ще 
бъде т.н. “стабилизирана органична 
фракция», която през последните 
години в практиката се налага все 
по-често като добър алтернативен 
заместител на земните маси, които 
се използват при технологичното 
запръстяване на депонирани 
отпадъци, за рекултивационни 
дейности, свързани със саниране на 
стари депа за отпадъци или на стари 
мини и кариери, при ландшафтно 
оформление на терени и като 
подложен материал при изпълнение 
на обратни насипи в строителството.

Другата инсталация, която ще се 
реализира по проекта, е за компости-
ране на биоразградими отпадъци. Тя е 
с идентична технология на преработ-
ката на подситовата фракция от се-
париращата инсталация. При предва-
рителната обработка зеления отпадък 
се обработва с Биошредер – миксер. 
След постигането на оптимална влаж-
ност при хомогенизирането, сурови-
ната се зарежда като компостираща 
призма. 

За да бъде получен висококачест-
вен компост е необходимо аериране, 
което е от първостепенна важност за 
бързо и без мирис обработване и ре-
циклиране на органични отпадъци. Ще 
се използва принудителна вентилация, 
която засмуква въздух от околното 
пространство и го нагнетява в завитата 
суровина (компостна призма) чрез пер-
форирани тръби в пода под призмата.

Необходимото време за узряване 
на компоста е четири седмици. По вре-
ме на компостирането не е необходим 
контрол на влажността на призмите, 
както и преобръщане на материала.

След престоя на материала в зре-
еещите призми, компостът обикнове-
но достига средна степен на зрялост. 
Затова се препоръчва четири седмици 
последващо зреене. През последва-
щото зреене завършва преобразува-
щия процес и материалът се стабили-
зира. Тогава компостът може да бъде 
пресят, пакетиран или струпан в зави-
симост от бъдещата му употреба.

Фината фракция се складира или 
опакова в по-малки или по-големи тор-
би, в зависимост от качеството и пред-
назначението и се транспортира за 
продажба. Остатъците след пресяване 
се връщат на площадката за предва-
рителна обработка и се използват в 
следващия цикъл на компостиране 
като мая. 

Проектът е  на стойност 9 654 
503,76 лв., от които: 

6 198 106,87 лева от Европейския 
фонд за регионално развитие;

1 093 783,57 лева национално 
съфинансиране от държавния бюджет 
на Република България;

830 063,72 лева собствен принос 
на Бенефициента;

1 532 549,60 лева недопустими 
разходи. 

След една година общините Доспат, Сатовча, 
Борино, Девин и Сърница ще имат компостираща 

инсталация

Проект № BG16M1OP002-2.002-0001-C01 за „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови 
отпадъци за нуждите на общините от РСУО Доспат” се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България, 

чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”
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Решения на Общински съвет Доспат
                          
Р Е Ш Е Н И Е
№577
Взето с Протокол №41/27.04.2018 г.    
Относно: Промяна в структурата на Община Доспат.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Доспат  

Р Е Ш И:
І. Общински съвет Доспат одобрява следната промяна в структурно звено ІV „Спе-

циализирана администрация” на Общинска администрация Доспат:
1. Закрива длъжността „Технически сътрудник „Общинска собственост” от Отдел В 

„Общинска собственост и устройство на територията”, считано от 01.05.2018 година.
2. Разкрива длъжността „Технически сътрудник „Стопанска дейност и екология” в 

Отдел Г „Стопанска дейност и екология”, считано от 01.05.2018 година.
ІІ. Общински съвет Доспат възлага на Кмета на Община Доспат да извърши необ-

ходимите действия по изпълнението на т.І.
Присъствали в залата –  12 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  12 общ. съветника;                                     
„против”                - няма;       
„въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№578
Взето с Протокол №41/27.04.2018 г.    
Относно: Сключване на предварителен договор с Юлиян Танев от гр. Доспат, по 

реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изработен ПУП-ПРЗ за м. „Долна 
Бартина”, землище на с. Барутин.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 15, ал. 3 и 
ал. 5, във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ в Община Доспат, Общински съвет 
Доспат  

Р Е Ш И:

1. Общински съвет Доспат включва в ПУРИВ-ОСОД за 2018 година, Раздел Б, т.ІІ 
- Продажба на имоти по чл. 13, ал. 3 от ЗУТ и чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, общински имот 
придаващ се към УПИ І в м. „Долна Бартина”, землище Барутин.         

2. Общински съвет Доспат дава съгласие за сключване на предварителен договор 
с Юлиян Танев от гр. Доспат по реда на чл. 15, ал 3 и ал. 5 от ЗУТ.

3. Упълномощава Кмета на Община Доспат да сключи предварителен договор с 
Юлиян Танев от гр. Доспат за продажбата на общинската част с площ от 591 кв.м (пет-
стотин деветдесет и един кв.м), представляващи общински имот, придаващ се към 
новообразувания УПИ І в м. „Долна Бартина”, землището на с. Барутин, на пазарна 
цена от 1 182 лв. (хиляда сто осемдесет и два лв.)

4. Упълномощава Кмета на Община Доспат да извърши всички необходими за-
коносъобразни действия по т.1, 2 и 3, както след плащане на цената, одобряване на 
ПУП-ИПР да сключи и окончателен договор.

Присъствали в залата –  12 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  12 общ. съветника;                                     
„против”                - няма;       
„въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат
                 
Р Е Ш Е Н И Е
№579

Взето с Протокол №41/27.04.2018 г.    
Относно: Разрешение за изработка на ПУП – ИПР и сключване на предварителен 

договор с Реджеп Ферадов и наследници на Федя Андреев от с. Любча, по реда на 
чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, за общински части предвиждащи да се придадат към УПИ 
V-23 и УПИ ХХІХ-409, 595, кв.45 на с. Любча.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 
15, ал. 3 и ал. 5, чл. 124а от ЗУТ, във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ в Община 
Доспат, Общински съвет Доспат 

Р Е Ш И:
1. Общински съвет Доспат обявява 193 кв.м (част от нереализирана улица) от 

публична в частна общинска собственост.
2. Общински съвет Доспат включва в Програмата за разпореждане с общинско 

имущество на Община Доспат през 2018 година, Раздел Б, т.ІІ. Продажба на имоти по 
чл. 15, ал. 3 от ЗУТ и чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС: общинските части с площ от 129 кв.м, 
придаващи се към УПИ V-23, кв.45 на с. Любча и 64 кв.м придаващи се към УПИ ХХІХ, 
кв.45 на с. Любча.

3. Общински съвет Доспат дава разрешение Реджеп Ферадов; наследници на 
Федя Андреев и Община Доспат да изработят ПУП-ИПР.

4. Общински съвет Доспат дава съгласие за сключване на предварителен договор 
с  Реджеп Ферадов и наследници на Федя Андреев от с. Любча по реда на чл. 15, ал 
3 и ал. 5 от ЗУТ.

5. Упълномощава Кмета на Община Доспат да сключи предварителен договор с 
Реджеп Ферадов от с. Любча за продажбата на общинската част с площ от 64 кв.м 
(шестдесет и четири кв.м), представляващи общински имот, придаващ се към новоо-
бразуваното УПИ ХХІХ-409, 595 в кв.45 на с. Любча, на пазарна цена от 372 лв. (трис-
та седемдесет и два лв.) без ДДС.

6. Упълномощава Кмета на Община Доспат да сключи предварителен договор с 
наследници на Федя Андреев от с. Любча за продажбата на общинската част с площ 
от 129 кв.м (сто двадесет и девет кв.м), представляващи общински имот, придаващ 
се към новообразуваното УПИ V-23 в кв.45 на с. Любча, на пазарна цена от 750 лв. 
(седемстотин и петдесет лв.) без ДДС.

7. Упълномощава Кмета на Община Доспат да извърши всички необходими зако-
носъобразни действия по т.1, 2, 3, 4, 5 и 6, както след плащане на цената, одобряване 
на ПУП-ИПР да сключи и окончателни договори.

Присъствали в залата –  12 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  12 общ. съветника;                                     
„против”                - няма;       
„въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№580
Взето с Протокол №41/27.04.2018 г.    
Относно: Разрешение за изработка на ПУП – ИПР за кв.33 на с. Любча.         
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1; чл. 125 от ЗУТ, 

Общински съвет Доспат

Р Е Ш И:
                                                                         
1. Общински съвет Доспат дава разрешение Община Доспат, Филип Куцовски, 

Любомир Чанчев и Бисер Хаджиев да изработят ПУП-ИПР за кв.33 на с. Любча с об-
хват – имоти с пл.сн. №261; 257 и 258.

2. Общински съвет Доспат одобрява изработения вариант за изменение на ПР, по 
който да се изработи и окончателния ПУП-ИПР.

3. Контрол по изпълнението възлага на Главния архитект на Община Доспат. 
4. Решението да се огласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ с обявление, което да 
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се постави на определените за целта места и публикува на сайта на общината.
5. Екземпляр от Решението да се изпрати на Кмета на Община Доспат за сведе-

ние и изпълнение.
6. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на обжалване.
Присъствали в залата –  12 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  12 общ. съветника;                                     
„против”                - няма;       
„въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№581
Взето с Протокол №41/27.04.2018 г.    
Относно: Даване на разрешение да бъде премахнат проектен подход в кв.6 до 

УПИ І на с. Късак.
На основание чл. 21, ал. 8, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет 

Доспат  
Р Е Ш И:

1. Общински съвет Доспат дава съгласие на Кмета на Община Доспат да изработи 
ПУП, с който да бъде премахнат предвидения подход в кв.6 по край УПИ І по ЗРП на 
с. Късак.

2. Упълномощава на Кмета на Община Доспат да изработи ПУП и да извърши 
всички законосъобразни действия по т.1.

Присъствали в залата –  12 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  12 общ. съветника;                                     
„против”                - няма;       
„въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№582
Взето с Протокол №41/27.04.2018 г.    
Относно: Заявление от Салих Шабанов Кехайов, собственик на животни и наема-

тел на общински имоти, представляващи пасища, мери и ливади.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37о, ал. 1, т. 8 от ЗСПЗЗ, Общински 

съвет Доспат  
Р Е Ш И:

1. Общински съвет Доспат разрешава на Салих Шабанов Кехайов – наемател на 
общински имот по силата на договор, да изгради за нуждите на животните временен 
навес в общински имот №007225 в м. „Гьолове”, землище Късак.

2. Упълномощава Кмета на Община Доспат да изготви Анекс към договор за наем, 
в който да бъде отразено настоящото Решение.

Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  11 общ. съветника;                                     
„против”                - няма;       
„въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№583
Взето с Протокол №41/27.04.2018 г.    
Относно: Отдаване под наем на имот общинска собственост в с. Чавдар.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 365 от ЗЗД, 

Общински съвет 
Р Е Ш И:

1. Общински съвет Доспат дава съгласие Кмета на Община Доспат да сключи 
Анекс към Договор за наем №33, том І, вх. рег. №171 от 14.02.2018 г. с „ФЕРИ ГАРАНТ 
– 2003” ЕООД за общински имот – помещение разположено на втори етаж, източна 
част от кметство на с. Чавдар, Община Доспат с площ от 35 кв.м (тридесет и пет кв.м), 
актуван с АОС №138/08.05.2009 г. на цена от 25.00 лв. с ДДС на месец.

2. Упълномощава Кмета на Община Доспат да извърши всички необходими дейст-
вия за правилното и законосъобразно изготвяне на Анекс към договор за наем.

Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  11 общ. съветника;                                     
  
„против”                - няма;       
„въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№584
Взето с Протокол №41/27.04.2018 г.
Относно: Отдаване под наем на имот общинска собственост в с. Барутин.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от ЗОС и чл. 19, ал. 1 от 

НРПУРОИ в Община Доспат, Общински съвет 
Р Е Ш И:

1. Допълва Раздел ІІІ от ПУРИВ – ОС на Община Доспат през 2018 година на 
общински имоти, които общината има намерения да предложи под наем – сграда раз-
положена в УПИ VІ, кв.75 на с. Барутин.

2. Общински съвет Доспат разрешава Кмета на Община Доспат да отдаде под 
наем общински имот, представляващ помещение с площ от 70 кв.м (седемдесет кв.м) 
находящо се в масивна триетажна сграда, разположено на първи етаж в източната 
част в бивш рудничен блок, разположен в УПИ VІ, кв.75 на с. Барутин, Община Доспат 
по АЧОС №187/25.06.2009 г.

2.1. Процедура – публичен търг с тайно наддаване.
2.2. Начална месечна наемна цена – 91.00 лв. (деветдесет и един лв.) без ДДС.
2.3. Предназначение на имота – за производство.
2.4. Срок на наем – 10 (десет) години.
3. Упълномощава Кмета на Община Доспат да извърши всички законосъобразни 

действия по наема по т.2

Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  11 общ. съветника;                                     
„против”                - няма;       
„въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№585
Взето с Протокол №41/27.04.2018 г.    
Относно: Продажба на имот общинска собственост на собственика на законно 

построена в имота жилищна сграда.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, във връзка с чл. 

48, ал. 1 от НРПУРОИ в Община Доспат, Общински съвет 
Р Е Ш И:

1. Общински съвет Доспат включва в Програмата за управление и разпореждане 
с имоти и вещи общинска собственост на Община Доспат през 2018 година в Раздел 
І. Продажба на имоти на собственикът на законно построена сграда: имот УПИ ІV-285, 
кв.2 по плана на с. Барутин.

2. Общински съвет Доспат дава съгласие Кмета на Община Доспат да продаде на 
Юсуф Салихов Хаджиев имот УПИ ІV-285, кв.2 по плана на с. Барутин, актуван с АОС 
№2194/11.04.2018 г., с площ от 495 кв.м (четистотин деветдесет и пет кв.м) на пазарна 
цена от 2 475.00 лв. (две хиляди четиристотин седемдесет и пет лв.) без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Община Доспат да извърши всички законосъобразни 
действия по продажбата на имота по т.2.

Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  11 общ. съветника;                                     
„против”                - няма;       
„въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№586
Взето с Протокол №41/27.04.2018 г.    
Относно: Предоставяне на земи от Общински поземлен имот – чл. 19 на бивши 

собственици.        
На основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, §27, ал. 2 от ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 21, ал. 1, т. 

8 от ЗМСМА, Общински съвет Доспат 
Р Е Ш И:                                                                              

1. Общински съвет Доспат отказва да предостави имот с пл. сн. №008179 в м. 
„Ливаде”, землище Късак с площ от 1 098 кв.м (хиляда деветдесет и осем кв.м) за 
възстановяване на н-ци на Шабан Реджепов Ходжев.

2. Общински съвет Доспат отказва да предостави имот с пл. сн. №006118 в м. „Го-
лям баир”, землище Късак с площ от 745 кв.м (седмстотин четиридесет и пет кв.м) за 
възстановяване на н-ци на Шабан Реджепов Ходжев.

3. Общински съвет Доспат отказва да предостави имот с пл. сн. №008178 в м. 
„Ливаде”, землище Късак с площ от 2 604 кв.м (две хиляди шестстотин и четири кв.м) 
за възстановяване на н-ци на Шабан Реджепов Ходжев.

4. Общински съвет Доспат отказва да предостави имот с пл. сн. №007200 в м. 
„Гьольове”, землище Късак с площ от 3 729 кв.м (три хиляди седемстотин двадесет и 
девет кв.м) за възстановяване на н-ци на Шабан Реджепов Ходжев.

Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  11 общ. съветника;                                     
„против”                - няма;       
„въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№587
Взето с Протокол №41/27.04.2018 г.    
Относно: Отпускане на финансови средства от бюджета на Община Доспат на 

абитурентите от СУ „Димитър Благоев, гр. Доспат през учебната 2017/2018 година.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Доспат 
Р Е Ш И:
                                                                             
1. Общински съвет Доспат отпуска финансови средства в размер на 750.00 лв. 

(седемстотин и петдесет лв.) на абитурентите от Випуск 2018 година от бюджета на 
Община Доспат за подготовката, организацията и провеждането на абитуренския бал.

2. Общински съвет Доспат отпуска финансови средства в размер на 250.00 лв. 
(двеста и петдесет лв.) на абитурента Мартин Радославов Байрактаров за подпомага-
не на подготовката и провеждането на абитуренския бал.

3. Предоставените средства по т.1 и т.2 да се получат от комисия, която включва: 
кл. ръководител, представител от абитурентите и представител от родителите.

4. За изразходваните финансови средства по т.1 и т.2 в срок до 29.06.2018 г. да 
се предостави отчет със съответните разходно-оправдателни документи в Община 
Доспат.

5. Упълномощава Кмета на Община Доспат да предприеме необходимите мерки 
за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото Решение.

Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  11 общ. съветника;                                     
„против”                - няма;       
„въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№588
Взето с Протокол №41/27.04.2018 г.    
Относно: Осигуряване на допълнителни финансови средства за транспорт на бо-

лни нуждаещи се от хемодиализа.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Доспат 
Р Е Ш И:

1. Общински съвет Доспат задължава Кмета на Община Доспат да ползва сред-

Решения на Общински съвет Доспат
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Решения на Общински съвет Доспат
ства за транспорт на пациенти нуждаещи се от хемодиализа за 2018 година в размер 
на 7 080.00 лв., предвидени в Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването”, 
параграф 10-20.

2. Упълномощава Кмета на Община Доспат да сключи договор с фирма „Транс-
помед” ЕООД, гр. Гоце Делчев за дофинансиране на транспорта на пациентите от 
Община Доспат, нуждаещи се от хемодиализа за 2018 г. в размер на 7 080.00 лв.

Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  11 общ. съветника;                                     
„против”                - няма;       
„въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№589
Взето с Протокол №41/27.04.2018 г.    
Относно: Отпускане на еднократни помощи, съгласно Наредбата за еднократни 

помощи ва Община Доспат на Ракип Чолаков от с. Црънча.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и комплексна оценка и становище на 

Комисията за разглеждане на молби и отпускане на еднократни помощи, определена 
със Заповед №А-47 от 25.01.2016 г., Общински съвет Доспат 

Р Е Ш И:
1. Общински съвет Доспат одобрява отпускане на еднократни помощи от Общин-

ска дейност 122 /Общинска администрация/, §4214 „Обезщетение и помощи по Реше-
ние на Общински съвет” на лицето:Ракип Асанов Чолаков от с. Црънча в размер на 
400.00 лв.

2. Общински съвет Доспат възлага на Кмета на Община Доспат да извърши всички 
необходими действия свързани с предоставянето на еднократната парична помощ на 
лицето от настоящото Решение.

Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  11 общ. съветника;                                     
„против”                - няма;       
„въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№590
Взето с Протокол №41/27.04.2018 г.    
Относно: Допълнение към Решение №522, взето с Протокол №37/22.12.2017 г. на 

Общински съвет Доспат относно: Кандидатстване на Община Доспат с проектни пред-
ложения по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, Мярка 07 – Основ-
ни услуги и обновяване на селата в селските райони, Подмярка 7.2 – Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура.

          На основание чл. 21, ал.1, т. 12 и т. 23, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, 
ал. 3 - 5 от ЗМСМА, публикуваните насоки и условия за кандидатстване по процеду-
ра чрез подбор на проектни предложение № BG06RDNP001-7.006, Общински съвет 
Доспат

Р Е Ш И:
І. Общински съвет допълва Решение №522, взето с Протокол №37/22.12.2017 на 

Общински съвет Доспат със следния текст:
„Община Доспат да кандидатства по реда на публикуваните Условия за кандидат-

стване по процедура чрез подбор на проектни предложение №BG06RDNP001-7.006” 
с обекти, отговарящи максимално и в съответствие с изискванията на Насоките по 
процедурата: 

          - Благоустрояване и озеленяване на имота на ПГ „Васил Левски”, гр. Доспат, 
община Доспат, област Смолян. (Имот с идентификационен №23025.501.250 и при 
необходимост ще бъде представено удостоверение за идентичност).

          - Изграждане на пешеходна алея до брега на язовир Доспат, община Доспат, 
област Смолян.

          - Благоустрояване и озеленяване на общински имот – УПИ 58005, 58006, 
местност „Каркъма”, землище на гр. Доспат, община Доспат, област Смолян

          - Благоустрояване и озеленяване на общински имот №765, кв.60 по плана на 
с. Барутин, община Доспат, област Смолян.

          - Благоустрояване и озеленяване на площад в с. Бръщен, община Доспат, 
област Смолян.

          - Благоустрояване и озеленяване на общински имот по плана на с. Змейца, 
община Доспат, област Смолян.

Като максималният размер на общите разходи за едно проектно предложение не 
може да надхвърля левовата равностойност на 400 000 евро за един кандидат общи-
на, като стойността за СМР е до 711 210,91 лв. Един кандидат може да подаде едно 
проектно предложение по настоящата процедура.  

II. Упълномощава кмета на Община Доспат да предприеме необходимите дейст-
вия по подготовка и кандидатстване по реда и условията на публикуваните насоки. 

Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  11 общ. съветника;                                     
„против”                - няма;       
„въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№591
Взето с Протокол №41/27.04.2018 г.    
Относно: Допълнение към Решение №461, взето с Протокол №32/31.08.2017 г. 

на Общински съвет Доспат за кандидатстване с проектно предложение по Подмярка 
7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на се-
лата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.  

На основание чл. 21 , ал. 2 от ЗМСМА, във връзка чл. 17, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 
1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, както и във връзка с условията за кандидатстване на ПРСР, 
подмярка 7.2, Общинския съвет Доспат

Р Е Ш И:
І. Общински съвет Доспат допълва и изменя свое Решение №461, взето с Прото-

кол №32/31.08.2017 г., както следва:  
1. Упълномощава кмета на Община Доспат да предприеме необходимите дейст-

вия за кандидатстване с  проектно предложение за Основно училище „Яне Сандан-
ски” в с. Бръщен, на стойност до максимално допустимия размер (500 000 евро) за 
дейностите по процедура, чрез подбор №BG06RDNP001-7.002 - Училище „Рекон-
струкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфра-
структура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно 
училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 
10 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и учи-
лищното образование“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие 
на селските райони 2014 – 2020 г.

2. Общински съвет Доспат одобрява да се кандидатства с предложението в съот-
ветствие на публикуваните Условия за кандидатстване утвърдени със Заповед №РД 
09-223/08.03.2018г. на зам.-министъра на МЗХГ.

Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  11 общ. съветника;                                     
„против”                - няма;       
„въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

-------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------------
„Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.010-0081-C01/06.06.2018 г., проект „Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоу-

стройство”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.”

Над 900 е броят на фи-
данките, които засадиха  
работници в озеленяване-
то, назначени в Общинско 
социално предприятие.  
В инициативата на соци-
алното предприятие се 
включиха и работници от 
общинското предприятие 
по чистота.

Шабан Асанов, упра-
вител на предприятието 
заяви, че с тази си акция 
социалното предприятие 
отбеляза Седмицата на 
гората в Община Доспат. 
Младите широколистни 
дръвчета (явор, червен 
дъб и бяла акация) са 
били засадени предимно 
на обществени места, на 
главни улици, в дворове 

на детски градини и учи-
лища в населените места.

Отделно персоналът 
в общинското предпри-
тие активно се включва 
в кампанията на Община 
Доспат по пролетното по-
чистване.

Общо 36 безработни 
лица, работят в социално 
общинско предприятие 
„Озеленяване и благоу-
стройство“ – гр. Доспат от 
началото на месец ноем-
ври 2018-та година.

Назначените 32-ма 
озеленители са разпреде-
лени по населените места 
и извършват дейности по 
благоустрояването и озе-
леняването в тях.

Припомняме, че Об-

щина Доспат подписа Ад-
министративен договор за 
предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ 
№ BG05M9OP001-2.010-
0081-C01/06.06.2018 г., 
проект „Общинско социал-
но предприятие „Озеленя-
ване и благоустройство”, 
финансиран по Оператив-
на програма „Развитие на 
човешките ресурси 2014 
-2020“, съфинансирана 
от Европейския социа-
лен фонд на Европейския 
съюз.

Проектът е на обща 
стойност от 389 562,86 
лева.

Начало: 06.06.2018 г.
Край: 06.11.2019 г.

Над 900 фиданки засадиха работници към 
социално предприятие в Община Доспат
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„Свят без замърсяване”
Международната мрежа за отбеляз-

ване на Деня на Земята – 22 април води 
глобална кампания за повишаване на 
знанията и ограмотяване по въпросите 
за околната среда и климата до Деня на 
Земята през 2020 г. Застъпниците на Меж-
дународната мрежа за Деня на Земята са 
се посветили на каузата всеки ученик по 
света да завърши средно образование 
като грамотен гражданин, с достатъчно 
знания по въпросите за околната среда и 
климата, готов да предприеме действия и 
да даде свой принос и подкрепа за поло-
жителна промяна.

Милиони хора отделят време в Сед-

мицата- посветена на земята, да направят 
своя принос за превръщането на Земята 
в по- добро място за живеене. Ние- уче-
ниците от село Късак се отправяме на 
предизвикателството да популяризираме 
нашия принос, за това какво сме свър-
шили за планетата Земя, на този ден, в 
тази седмица, която е и обявена за сед-
мица за почистване на община Доспат. 
Мероприятието се организира ежегодно 
от училището и затвърждава традицията 
на институцията за отбелязване на Еко-
логичния празник. То цели да стимулира 
екологичното мислене и възпитание под-
растващите.

В с. Късак отбелязаха 
Деня на Земята

„Да градим общото си бъдеще заедно!
Това е един прекрасен пример за съв-

местно честване – неформален, искрен и 
опростен. Днес, заедно с нашите братя от 
Македония, с нашите партньори от дър-
жави-членки на НАТО и ЕС, ние разбира-
ме истината за реалните форми на евро-
интеграцията.Разбираме заедно и преда-
ваме на младите поколения европейските 
ценности.“

д-р Милен Врабевски.
Ученици от СУ „Димитър Благоев“ 

бяха сред 600 гости на д-р Милен Врабев-
ски, който за 13 поредна година отбелязва 
деня на храбростта на възстановеното от 
него и фондацията му българско военно 
гробище.

В поклонението взеха участие Дет-
ският хор и Духовият оркестър към НМУ 
„Любомир Пипков“ град София, които из-
пълниха химните на Република Северна 
Македония,Република България и Евро-
пейският съюз.На това място са погре-
бани 71 български войници от различни 
крайща на България,загинали в борбите 

за национално обединение. От името на 
българските държавни институции почит 
към падналите в защита на национални-
те идеали бе отдадена от гвардейците на 
Националната гвардейска част.

Средношколците от общината бяха 
водени от главен учител в СУ Доспат г-жа 
Ваня Мутафчева и Атанас Стоев, Предсе-
дател на комисията по образование и кул-
тура в общински съвет и сътрудник на д-р 
Милен Врабевски.

От името на Общински съвет град 
Доспат ученичките Елис Пържанова и 
Ралица Кабадаиева поднесоха венец на 
признателност към героите, а Елис Пър-
жанова даде интервю за филм на Фон-
дация „Българска памет“ за миналото, за 
корените и перспективите ни!

Оказана бе голяма чест на г-жа Фанка 
Къшева –директор на ПГ „Никола Вапца-
ров“ град Белица и Атанас Стоев да под-
несат венеца от името на Фондацията на 
д-р Милен Врабевски.

Атанас Стоев

Ученици от Доспат взеха 
участие в мащабно 

тържество в Ново село, 
Северна Македония


