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Съборът на чешмарите в Доспат уникален за България ... на стр. 4-та

Хиляди отново в местността
„Събора“. Празнична програма
45 ГОДИНИ ГРАД ДОСПАТ
ПРАЗНИК НА ОБЩИНА ДОСПАТ

10,30 – 12,00 часа: Фестивал на народното творчество – Официално откриване. Надпяване и надиграване на
съставите за автентичен фолклор от
регион Смолян и други области на страната – Първа част;
10,05 – 10,30 ч.: Фолклорен танцов
състав при НЧ „Изгрев-1927” – с. Рогош,
общ. Марица с р-л Янина Латева;
10,30 – 10,50 ч.: Фолклорен танцов
състав „Зорница” при НЧ „Просвета-1927” – с. Маноле, общ. Марица с р-л
Нина Николова-Кисимова;
10,50 – 11,00 ч.: Женска певческа
група и Танцов ансамбъл „Веселие”
при НЧ „Н. Й. Вапцаров” – с. Васил Левски, общ. Карлово с р-ли Кольо Атанасов и Николина Рулева;

ПРОГРАМА
На 16, 17 И 18 АВГУСТ 2019 Г. В
МЕСТНОСТТА “СЪБОРА”
16-ти август 2019 г.(ПЕТЪК):
Малка сцена:
18,30 часа: Народно веселие с орк.
“Панчо Иванов”;
20,30 часа: Концерт на народната
певица НИКОЛИНА ЧАКЪРДЪКОВА;
22,00 часа: Концерт на фолк - дивата
АЛИСИЯ;
17-ти август 2019 г. (СЪБОТА):
Голяма сцена:

НА СТРАНИЦА 3

Благосъстоянието на жителите
на Община Доспат е мой основен
приоритет
Г-н Радев, в навечерието на Празника на
Община Доспат сме. Как
върви организацията на
му?
Съборът в Доспат е
едно от най-значимите събития в нашия регион. Още
в първата година на моя
мандат заявих, че ще направя всичко възможно да
променя изцяло визията
на Празника. Тук се събират хиляди хора и ние като
организатори сме задължени да направим всичко
възможно да си прекарат
добре. Тази година отбелязваме 45 години от обявяването на Доспат за град.

Това е сериозна годишнина
и ние правим възможното
да я отбележим подобаващо. Все пак не са малко 45
години история като град.
От сайта на Общината става ясно, че много
групи и състави са заявили участие.
Да до момента имаме
заявки с над 700 участници от фолклорни групи и
състави от страната, което
е почти двойно в сравнение с предни години. Това
е много радващо, но същевременно ни задължава да
направим още по-стройна
организацията. Имаме готовност от Общината да
НА СТРАНИЦА 2

Уважаеми жители на Община Доспат,
Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай големия празник Курбан Байрам!
Спазвайки традицията, в празничните дни на Курбан Байрам се иска прошка от по-възрастните, а скараните се помиряват.
Празничните дни свързваме със семейните ценности, посвещаваме ги на смирението, покаянието, помирението и опрощението. Нека тези изконни добродетели изпълват и нашето ежедневие и ни водят към благоденствие.
Нека са много добрите Ви дела, усмивките на децата Ви и щастието край семейното огнище.
Посрещнете празника с достойнство и оптимизъм
и знайте, че доброто винаги се възнаграждава с добро!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
С уважение,
инж. Елин Радев - Кмет на Община Доспат

Уважаеми жители на Община Доспат,
От името на Общински съвет Доспат и лично от
мое име Приемете нашите най-сърдечни поздравления
по случай светлия празник Курбан Байрам!
Празник като Курбан Байрам ни учи на мъдрост и
толерантност и ни прави още по-отговорни и по-добронамерени към ближния!
Нека всички да съхраним духа на разбирателството
и търпимостта, запазвайки дълбоките морални устои
на вярата, както и вярата в човещината и търпението, в милосърдието и човешките добродетели!
Пожелавам ви здраве и успехи! Нека този празник,
който учи на мъдрост, направи хората още по-добри и
отговорни, взаимното уважение помежду ни да расте и
заедно да работим за нашето общо бъдеще!
С уважение,
инж. Адалберт Ферев - Председател на Общински
съвет Доспат

Нова социална услуга
се разкрива на
територията на Община
Доспат
Стартира
проект
BG05M9OP001-2.040-0097
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания
в община Девин и община
Доспат” по процедура чрез
директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2. 040
“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“
На 01.07.2019 г. ще стартира проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица
с увреждания в община Девин
и община Доспат”, Договор
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG05M9OP001-2.040-0097C01. Проектът ще се изпълнява в партньорство между община Девин и община Доспат.
Целта на проекта е чрез
предоставяне на комплексни
мобилни интегрирани здравно
- социални услуги да се отговори на реалните потребности на
нуждаещите се; да се улесни
техния достъп до иновативната
услуга чрез извеждане на индивидуалните потребности на
хората като приоритет в социалната работа и предоставяне
на гъвкави, взаимодопълващи
се услуги, съпътстващи жизнения цикъл на човека. Чрез тези
услуги ще се подобри качеството на живот и възможностите
за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора от общините Девин
и Доспат.
Специфични цели:
1. Пряка подкрепа за самостоятелен живот на хора с
увреждания и възрастни хора,

чрез удовлетворяване потребностите им от повишаване на
автономността и интеграцията
им в общността, чрез подкрепа
на тяхното здравно, социално
и личностно развитие.
2. Превенция, сигнализация и подкрепа при риск, така
че потребителят на услугата
да запази своята самостоятелност и да живее активен живот
в собствения дом.
3. Изграждане на модел за
патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания.
За изпълнение целите
на проекта е предвидено да
се наемат специалисти по
„Здравни грижи”, специалисти
в областта на социалните дейности - домашни санитари и по
един диспечер на услугата за
община Доспат и община Девин, които ще осигурят достъп
до предлагане на здравно-социални грижи. Планирано е и
закупуването на две превозни
средства, което ще улесни и
помогне патронажната грижа
по домовете на потребителите,
поради многото населени и отдалечени места в двете общини, повечето от които трудно
достъпни.
Целевите групи, които ще
бъдат обхванати са:
• Лица на възраст над 65
години;
• Лица с валидно експертно решение на трудово-експертна лекарска комисия;
• Лица с хронични заболявания;
• Лица след оперативна
интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткоНА СТРАНИЦА 2
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създадем условия за приятното прекарване на всички гости и жители на Община
Доспат.
В същото време много проекти
изпълнява Община Доспат.
Да, лятото е много горещо от към работа и изпълнение на проекти в Община
Доспат. И преди съм казвал, че водещ мой
приоритет е подобряването на благосъстоянието на жителите на Община Доспат.
В програмата ми за управление той е заложен и се стремя да го спазвам стриктно.
Искам всички жители на Община Доспат
добре да си изкарат и на Празника, но и
условията на живот също да се подобряват. Тази цел може да се постигне само
чрез реализирането на различни проекти.
В момента тече подготовката на всички улици в населените места, които следва да се асфалтират. Сменяме старите
водопроводи с нови. До момента сменени
водопроводи имаме в гр. Доспат, с. Любча, с. Късак, с. Змеица. След това ще се
подменят в Барутин, Бръщен и Црънча.
Започнали са и дейностите и по
полагането на нов асфалт.
Започна асфалтирането на улуците в
цялата община. Най-напред се асфалтира
в гр. Доспат. В момента се прави улицата
до Рибното стопанство, след това ще се
асфалтират още две улици в града. След
това отиваме да асфалтираме две улици
в с. Барутин. Нови улици ще се асфалтират по реда на подмяната на водопроводите – в с. Любча, с.Късак, с. Змеица, с.
Бръщен и с. Црънча. До края на месец
септември ще приключим със смяната на
всички водопроводи и асфалтирането на
улиците в населените места.
На какъв етап е реализацията на
проектът по изграждане на зелени
площи в населените места на Община Доспат?

Този проект също е стартирал. Две зелени площи са предвидени за гр. Доспат,
две в с. Змеица и зелена площ в с. Барутин. Зелена площ в центъра на с. Бръщен
също ще се изгражда. Мисля, че до края
на месец септември тези площи ще бъдат
приключени.
Знаем, че предстои и подмяната
на външни водопроводи в някои населени места. Там докъде са дейностите?
Изпълнителите са избрани. От днес
(1-ви август) започна да се изгражда
външния водопровод в с. Барутин от местността „Кървав дол” до с. Барутин водоема. Също така се изпълнява и проектът
по смяната на външния водопровод в с.
Змеица. След приключване на работата в
с. Змеица предстои изграждането на външен водопровод изцяло нов за с. Бръщен.
Предвидено е изграждане на нов водоем
с вместимост от около 300 кубика. Знаете,
че с. Бръщен се захранва с питейна вода
изключително с помпа. След пускането на
този водоем населеното място ще има алтернатива и когато няма ток, ще има осигурено захранване с вода. Тези проекти
са много важни и засягат голяма част от
населението на Община Доспат.
След Първата копка на Проектът
за изграждане на компостираща инсталация в Барутин на какъв етап е?
Дейностите по изграждането на компостиращата инсталация край с. Барутин
се изпълняват в срок, като се спазват линейните графици. Дори имаме предварително изпълнение на доста от строително-монтажните работи. Надяваме се, че
всичко ще се изпълни в срок. До момента
има изпълнение на СМР за около 2 млн.
лева.
А какво стана с новия център на
град Доспат?
Тук сме обявили обществената поръчка и в момента тече процедурата по избор

на изпълнител. Само една фирма се яви
за изпълнител на дейностите по изграждането му. Засега нямаме осигурено финансираме, може би и за това интересът
към поръчката не е толкова голям. Но
се надяваме, че Правителството ще ни
отпусне необходимите средства за да го
изградим, а те са в размер на около 4,5
млн. лева. Изграждането на нов център
в гр. Доспат ще допринесе в значителна
степен за развитието на туризма в Община Доспат.
Ремонтирахте ли покривите на
училището и детската градина в с.
Црънча?
След три дена започва ремонта на
покрива – целия покрив ще бъде сменен.
Покривите на детската градина и училището никога не са били ремонтирани до
сега от тяхното построяване.
Ремонт предстои и за училището в с. Бръщен. Какво е предвидено за
там?
В момента тече процедура по избор
на изпълнител за ремонта на училището в
с. Бръщен. Там е предвидено и обзавеждане на училището. Но тъй като няма да
можем да съгласуваме всичките процедури с ДФ „Земеделие”, самото изпълнение
ще се извърши догодина в удобно за децата време през ваканциите.
Жители от с. Змеица споделиха,
че и училището в третото по големина населено място е за ремонт.
Предвиждате ли за това училище
нещо?
Вчера имах среща с началникът на
РУО – Смолян г-жа Мария Семерджиева.
Получих уверението , че след като направим необходимите архитектурни проекти
ще кандидатстваме пред Министерството
на образованието и науката за отпускане
на средства по ремонт на училището в с.
Змеица.
До момента бяхме в процедура по из-

Набират се проекти по Програмата за морско дело и
рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР)
Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР)
кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4
„Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на
стратегиите за ВОМР“ по ПМДР - мярка на
7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги,
свързани с малките рибарски стопанства и
туризма, в полза на малки рибарски общности ” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Високи Западни
Родопи: Батак - Девин - Доспат“, като ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти
BG14MFOP001-4.012 „ПОДКРЕПА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С
МАЛКИТЕ РИБАРСКИ СТОПАНСТВА И ТУРИЗМА, В ПОЛЗА НА МАЛКИ РИБАРСКИ
ОБЩНОСТИ ” ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА
МИРГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: БАТАК
- ДЕВИН - ДОСПАТ“.Подаването на проектни предложения по настоящата процедура
се извършва изцяло по електронен път, чрез
Информационната система за управление
и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН
2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ
ПОДБОР НА ПРОЕКТИ №BG14MFOP001-4.004
„ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ” ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА
ВОМР НА МИРГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ:
БАТАК - ДЕВИН - ДОСПАТ“
Управляващ орган на Програмата за морско
дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани
желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на
заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“
по ПМДР - мярка на 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие
на Местна инициативна рибарска група (МИРГ)
„Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“, като ОБЯВЯВА процедура чрез подбор
на проекти BG14MFOP001-4.004 „ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ” ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ
„ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: БАТАК - ДЕВИН
- ДОСПАТ“.
Подаването на проектни предложения по
настоящата процедура се извършва изцяло по
електронен път, чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на
Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез
модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:

Линк към обявата: https://www.eufunds.bg/
bg/pmdr/node/2236

Линк към обявата:
https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2044

бор на изпълнител за проектиране, беше
избрана фирма, чакаме да бъдат изготвени проектите и с тях ще кандидатстваме
пред Министерството на образованието и
науката.
Училището в с. Змеица за сега е в найлошо състояние за съжаление.
Общината ще получи и два чисто нови
училищни автобуса от МОН. С тях ще се
извозват пътуващите ученици от Община
Доспат, тъй като имаме проблем с някои
от линиите, а те са губещи. Те не могат да
покриват транспортната схема в Общината. За това Общината ще осигури два автобуса, които ще гарантират извозването
на всички пътуващи ученици, които имат
проблем с пътуването.
Беше обявено, че новата сграда на
Общинска администрация Доспат е
готова. Кога предвиждате фактическото преместване на администрацията?
Да, новата сграда на Община Доспат
на ул. Кап. Петко Войвода” № 3 е наистина готова, другата седмица очакваме да
получим разрешение за ползване. Надявам се, че след като се освободим след
Празника на Община Доспат, ще предприемем процедура по преместване на
служителите, техниката, архива в новата
сграда.
Предвиждате ли да се кандидатирате за втори мандат?
Номинациите за общински съветници,
кметове на населени места и за кмет на
Община Доспат планирани за осми август. Ако бъда номиниран т жителите на
Община Доспат и одобрен от Изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ, имам намерения да се кандидатирам.
Каня всички жители, които не са членове на ПП ГЕРБ, симпатизанти да заповядат и дадат предложения за номинациите.

Нова социална услуга се
разкрива на територията
на Община Доспат

ОТ СТРАНИЦА 1

срочно наблюдение и здравни
грижи и техните семейства.
Общата продължителност
на Проекта се планира да
бъде 15 месеца, като самото
предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравносоциални услуги ще бъде 12
месеца. Планира се да бъдат
включени поне 58 лица, полз-

ватели на услугата от различните населени места в Община Девин и Община Доспат.
Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 181
951.52 лв., от които 154 658,79
лв. европейско и 27 292,73 лв.
национално съфинансиране.

Съобщение
Във връзка с изпълнението на дейности по проект BG05M9OP001-2.040-0097 „Патронажна грижа
за възрастни хора и лица с увреждания в община
Девин и община Доспат” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ BG05M9OP001-2. 040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG05M9OP001-2.040-0097- C01, ви уведомяваме, че
срокът за прием на заявление за предоставяне на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания” от лица на възраст над 65 години; Лица
с валидно експертно решение на трудово-експертна
лекарска комисия; Лица с хронични заболявания, приключи на 31.07.2019г. Искаме да ви информираме, че
срокът за прием на заявления за лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се
от краткосрочно наблюдение и здравни грижи и техните семейства е постоянен до приключване на проекта.

https://eumis2020.government.bg/
www.eufunds.bg
Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания
в община Девин и община Доспат “, Договор № BG05M9OP001-2.040-0097-С01
Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на
Европейския съюз
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Хиляди отново в местността
„Събора“. Празнична програма

ОТ СТРАНИЦА 1

11,00 – 11,05 ч.: Стефани Д. Анчева , индивидуално изпълнение от гр. Пещера (с песни – 5 мин);
11,05 – 11,15 ч.: Битов колектив при НЧ „Г. С. Раковски-1947” – с. Мугла, общ.
Смолян с р-л Анелия Гачилова;
11,15 – 11,25 ч.: Фолклорна група „Рупчос” при НЧ „Никола Й. Вапцаров” – с.
Хвойна, общ. Чепеларе с р-л Рени Караиванова;
11,25 – 11,35 ч.: Танцов състав „Жарава” при НЧ „Никола Й. Вапцаров” – с.
Хвойна, общ. Чепеларе с р-л Любен Минев;
11,35 – 11,45 ч.: Веселина Карамфилова при НЧ „Родолюбец-1965” – с. Боровина, общ. Мадан с р-л Илиана Чернева;
11,45 – 12,00 ч.: Женска фолклорна група при НЧ „Напредък-1962” – с. Средец, общ. Неделино с р-л Райка Петрова и Ваня Парушева;
12,00: Концерт на народния певец ИВАН ДЯКОВ;
13,30 – 19,20 часа: Фестивал на народното творчество;
13,30 – 13,40 ч.: ЖТС „Луди млади” при НЧ „Христо Ботев-1898” – с. Ценово,
общ. Ценово, област Русе с р-л Камелия Леонова;
13,40 – 13,50 ч.: МФГ „Мераклии” при НЧ „Христо Ботев-1898” – с. Ценово,
общ. Ценово, област Русе с р-л Цветан Иванов;
13,50 – 13,55 ч.: Кирил Първанов, индивидуално изпълнение при НЧ „Христо
Ботев-1898” – с. Ценово, общ. Ценово, област Русе;
13,55 – 14,10 ч.: Битова група „Родопчанка” при НЧ „Надежда-1950” – с. Беден, общ. Девин с р-л Софка Попраданова;
14,10 – 14,25 ч.: Ансамбъл за изворен фолклор „Бояна” при НЧ „Просвета-1919” – гр. Костандово с р-л Митко Карабельов;
14,25 – 14,50 ч.: Детска фолклорна група при НЧ „Просвета 1937” – с. Плетена, общ. Сатовча с р-л Антоанета Бекташева;
14,50 – 15,15 ч.: Певческа фолклорна група при НЧ „Просвета-1938” – с. Кочан, общ. Сатовча с р-л Слави Узунов;
15,15 – 15,20 ч.: Румяна Александрова при НЧ „Асен Златаров-1945” – с. Брезе, общ. Девин с р-л Славчо Хаджиев;
15,20 – 15,30 ч.: Божидар Чавдаров при НЧ „Асен Златаров-1945” – с. Брезе,
общ. Девин с р-л Славчо Хаджиев;
15,30 – 15,40 ч.: Битова група „Славей” при НЧ „Асен Златаров-1945” – с.
Брезе, общ. Девин с р-л Славчо Хаджиев;
15,40 – 16,00 ч.: Група за народни танци „Дрян” при НЧ „Н. Й. вапцаров-1958”
– с. Долно Дряново, общ. Гърмен с р-л Сузана Рашид;
16,00 – 16,15 ч.: Група за автентичен фолклор при НЧ „Присто Ботев-1936” –
с. Горни Домлян, общ. Карлово с р-л Пепа Стефанова;
16,15 – 16,30 ч.: Фолклорен ансамбъл „Иглика” при НЧ „Н. Й. Вапцаров-1927”
– с. Бъта, общ. Панагюрище, област Пазарджик с р-л Мария Кършева;
16,30 – 16,45 ч.: Група за автентичен фолклор при НЧ „Обнова-1939” – с. Борино, общ. Борино с р-л Асен Чолаков;
16,45 – 17,00 ч.: ЖФГ при НЧ „Светлина – 1954” с р-л Лили Капчикова с.Ягодина, община Борино;
17,00 – 17,10 ч.: Група за автентичен фолклор „Буйновски гласове” при НЧ
„Нов живот-1956” – с. Буйново, общ. Борино с р-л Сашо Родопски;
17,10 – 17,40: Смесена фолклорна група при НЧ „Изгрев-1950” – с. Вълкосел
с р-л Саид Саитов;
17,40 – 17,55 ч.: ДЮФТА „Боринче” при СУ „Никола Вапцаров” – с. Борино,
общ. Борино с р-л Севдалина Онбашиева;
17,25 – 17,55 ч.Смесена фолклорна група при НЧ „Изгрев-1950” – с. Вълкосел
с р-л Саид Саитов;
17,55 – 18,20 ч.: Танцова формация „Доспат” при НЧ „Иван Вазов-1926” – гр.
Доспат с р-л Севдалина Онбашиева;
18,20 – 18,30 ч.: Танцова формация „Змеица” при НЧ „Христо Ботев” – с.
Змеица, общ. Доспат с р-л Севдалина Онбашиева;
18,30 – 18,40 ч. Танцова формация „Барутин” при НЧ „В. Коларов-1945” – с.
Барутин, общ. Доспат с р-л Севдалина Онбашиева;
18,40 – 19,05 ч. Танцова група – с. Любча при НЧ „Г. С. Раковски-1934” – с.

Любча, общ. Доспат с р-л Мая Манолова;
19,05 – 19,20 ч.: Мъжка фолклорна група „Виденица” при НЧ „Христо Ботев
– 1950” – с. Змеица, община Доспат с р-л Невен Борисов;
19,30 ч. Традиционна среща с чешмари и награждаване на “Майстори чешмари за 2019 г.’’
Малка сцена:
18,00 часа: ТРИО “СОПРАНО”;
19,30 часа: Концерт на народната певица РАДОСТИНА ПАНЬОВА;
21,00 часа: Концерт на сръбската звезда МИЛЕ КИТИЧ;
22,00 часа: Тържествено откриване и приветствие от Кмета на Община Доспат инж. Елин Радев. ПРАЗНИЧНА ЗАРЯ;
22,15 часа: Концерт на МИЛЕ КИТИЧ - продължение;
24,00 часа: Дискотека на открито.
18-ти август 2019 г. (НЕДЕЛЯ):
Голяма сцена:
11,00 часа: Начало на Фестивала на народното творчество . Надпяване и
надиграване на съставите за автентичен фолклор от регион Смолян и други
области на страната – Втора част;
11,00 – 11,20 ч.: Фолклорна група „Доспат” при НЧ „Иван Вазов-1926” гр. Доспат с р-л Лилко Вълнев – откриване;
11,20 – 11,40 ч.: ГАФ при НЧ „Искра” – с. Годешево с р-л Ракип Музикалиев;
11,40 – 12,00 ч.: Фолклорна група за изворно народно творчество, дует Андрееви и соло изпълнители при НЧ „Родопско бъдеще-1895” – с. Орехово, общ.
Чепеларе с р-л Любен Маданков;
12,00 часа: Концерт на народната певица РОСИЦА ПЕЙЧЕВА;
14,00 – 18,00 часа: Надпяване и надиграване на съставите за автентичен
фолклор от регион Смолян и други области на страната – Втора част на Фестивала, продължение.
14,00 – 14,15 ч.: Битова група за изворен фолклор при НЧ „Иван Вазов-1948”
– с. Сивино с р-л Севда Хайтова;
14,15 – 14,30 ч.: Хор за автентичен фолклор при НЧ „Просвета - 1928” с. Момина Клисура с р-л Славка Велкова;
14,30 – 14,35 ч.: Танцова група „Мираж” при НЧ „Просвета-1960” – с. Дрянка,
общ. Баните с р-л Виолета Кискинова;
14,35 – 14,45 ч.: ПГ „Пъстра китка” при НЧ „Пробуда 1908” – с. Поповица,
общ. Садово с р-л Добри Вълчев;
14,45 – 15,00 ч.: Хор „Родолюбие” при НЧ „Просвещение-1871” и клуба на
пенсионера – гр. Стрелча, обл. Пазарджик с р-л Мария Кацарова;
15,00 – 15,15 ч.: ПГ „Роден край” при НЧ „Просвещение – 1871” – гр. Стрелча,
обл. Пазарджик с р-л Мария Нешева;
15,15 – 16,00 ч.: Денис Махуров – концерт на фолклорен изпълнител от телевизия Тянков – концерт;
16,00 – 16,10 ч.: Певческа група към Пенсионерски клуб „Здравец” – гр. Девин с р-л Миглена Бекриева;
16,10 – 16,15 ч.: Габриела Г. Аврамова при НЧ „Възраждане” – с. Копривлен,
общ. Хаджидимово с р-л Петър Аврамов;
16,15 – 16,30 ч.: Мъжка фолклорна група при НЧ „Просвета-1940” – с. Абланица, общ. Хаджидимово с р-л Саид Чакъров;
16,30 – 16,45 ч.: Група „Звънче” при НЧ „Христо Смирненски – 2004” с. Бръщен, общ. Доспат с р-л Милена Ходжова;
ПРАЗНИКЪТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ се провежда под Патронажа на инж. Елин
Радев - Кмет на Община Доспат .
ЗАПОВЯДАЙТЕ!
ВОДЕЩА НА ПРАЗНИКА ЩЕ БЪДЕ ЕЛИЗАБЕТ МЕТОДИЕВА
Организаторите си запазват правото на промяна в програмата при възникнали обстоятелства.
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Съборът на чешмарите в Доспат – уникален за България
В Западните Родопи се е сгушила една
община, която при първото посещение
на нейна територия правят впечатление
много неща – нейната чистота, зеленина,
красота и многото чешми. В Община Доспат има много построени чешми. Водата
е бистра, студена и лека. Въздухът опиянява със своята чистота. Природата е пленителна.
Доспат се слави с майсторите си на
чешми. На територията на община Доспат
има над 2000 чешми с от 1 до над 20 чучура. Всяка година през август се организира
Събор в чест на майсторите. Тази година
Празникът на община Доспат е от 16 до
18-ти август. Традицията е започнала през
1986 година, когато под егидата Световното движение „Екофорум за мир” на ООН
се организира и провежда „Първият национален събор на чешмарите-дарители в
България“, останал като Събор на чешмарите в наши дни.
Уникалността на чешмарството проличава, когато чуеш разказите на жители,
построили чешма или майстор-чешмари,
когато видиш чешмичката, построена от
тях, когато усетиш радостта в очите на посетителите на чешмата.
Всяка среща, всеки един разказ на
майстор-чешмар са много интересни, винаги ще научиш нещо ново. Аз помня всеки
един от тях.
През 2012 година взех първото си интервю от един от най-възрастните тогава

майстори-чешмари, който има зад гърба
си десетки построени чешми. Юсеин Пилчев, на 87 години тогава каза (за съжаление вече не е сред живите), че най-голямата благодат на света е водата, а чешмата
„най-голямото нещо за спомен”.
Създателят на Мейзиновата чешма
дядо Идриз Мейзинов пък още през далеч-

ната 1977 година е казал, че „Лош човек
чешма не прави”.
Красимир Рашилов, също чешмар е на
мнение, че чешмата е път към вечността.

Нека да видим какво казват някои от
чешмарите и може би тогава, ще намерим

част от отговорите на въпроса за уникал- точно време човек може да стане, чешмар,
ността на чешмарството.
може би 2-3 години, но най-важното е да се
създаде здрава основа на водата, добре
2012 г.
да се каптира, а в самия каптаж се поставя
Разкажи ми малко за себе си.
филц (ситни камъчета)за да се филтрира
Казвам се Юсеин Асанов Пилчев и съм добре водата.
на 87 години. През живота ми съм построИмаш ли последователи в твоя заил много чешми. 33 години съм бил горски. наят?
По това време винаги ме е дразнело, като
Внукът ми със сигурно ще наследи моя
се натъкна на вода, която тече просто хей занаят, защото той има зад гърба си вече
така безстопанствено. Когато решиш да три чешми, построени с моя помощ разбинаправиш една чешма, трябва най-напред ра се. Спокоен съм, че има и желание.
да се проучи къде има място дето тече
Много важно е да споменем и че мясвода, и дали по всяко време тая вода тече тото на построената чешма, трябва да е
от същото място.
съобразено с достъпността на хората, т.е.
Как го намираш мястото?
трябва да минават хора. Има много чешми
Има навсякъде такива места. След по дерета, където по-рядко минават хора,
като се установи, че водата постоянно но сега по-често се посещава и използват,
тече, тогава вече се разкопава и се кап- защото много хора отиват на гъби в гората
тира много добре, и тогава вече се прави – пият, обядват.
чешма.
Коя вода е най-студена?
Трудно ли се прави чешма?
Зависи от майката къде извира, от
Лесно се прави – като има материал северните страни (склонове) водата е полесно се построява. Но само материал не студена. Също така, когато директно си се
е достатъчно, трябва да имаш и мерак да я пуска водата от майката, тя е по-студена,
построиш. Чешмата става много лесно, но а когато има разлив на водата по тръби,
зависи водата от къде иде и как тече. Мно- естествено, че тя се затопля.
го често е необходимо построяването на
Чувал съм, че много е студена вошахта, понякога не е необходима шахта. дата, извираща от бодли – вярно ли е
За да е бистра водата, обикновено се пра- това?
ви шахта, водата да излиза бавно и кротко.
Където има бодли мястото обикновено
Знаеш ли колко сте чешмарите в е мочурливо.
общината?
Знаеш ли колко е броят на построБяхме много, но много от нас почина- ените чешми в общината или въобще
ха. Сега се броим на пръсти.
някой знае ли тази статистика?
Може ли човек, който не е правил
Много са – невъзможно е да се изброчешма, да се захване и да направи чеш- ят, всеки си прави например чешма за майма?
ка си и баща си, решава и я построява.
Не всеки може да направи чешма, заЗа какво се правят обикновено
щото много често проблем е разливането чешмите?
на водата. Затова често се пропуска, че от
Най-вече за спомен, помни едно от мен
голямо значение е основата – тя трябва да – чешмата е най-голямото нещо за спомен
е яка, да се направи добро каптиране, да – водата е най-голямата благодат на света
не се допуска пропускане никъде, да се и да се напиеш с вода от дадена чешма
пресече пред баража.
само това ти стига докато си жив. Да наТук около Доспат колко чешми си мериш влажно местенце с водичка, да го
построил?
прокопаеш, да я изведеш и да я построиш
Около 15 чешми имам тук около До- за народа да пие от нея от това по-голяма
спат, но не навсякъде човек може да отиде благодат няма да знаеш. Това е най-хубаей така – в смисъл на по-труднодостъпни вото нещо на света.
места са. И много други съм направил, но
Любопитни неща за чешмите има
съм ги подарявал на хората за спомен. ли, което трябва да знаем?
Иначе всички чешми са подарени – само
Ами какво друго освен, че чешмите са
тази чешма дето сме тук си остава за нас. притегателен център за много хора – тук
Мои лични чешми са към 20-22 броя, но се събират на чевермета, пикници, хората
за дарения, които хората са си искали, за да хапнат и да пийнат – да се повеселят.
спомен на техни родители, има направени Чешмите събират хората, хората се сприкъм 70-80 чешми, даже и повече. Тради- ятеляват, тук се празнува. В личен план
ция в община Доспат е наследниците, кои- мога да кажа, че както броят на чешмите,
то останат да си даряват по една чешма така и броят на печените на които съм приза спомен на родителите, починали преди съствал е доста голям. Тук искам да изкатях. Има и друго нещо броят на чучурите в жа една голяма благодарност към Кмета на
една чешма, определя броя на хората, за Община Доспат за това, че ни разреши, да
които е построена – например чешма с пет се построи тази беседка (за сенчица на хочучури се счита, че са построени пет чеш- рата) до чешмата ни в местността „Конами на практика (за пет човека). Лошото е, чищата”. Тук е много хубаво и самото мясче има направени чешми, които обаче не то, защото има къде да се паркират колите.
се поддържат.
Имаме съвсем малко довършителни рабоКак започна да правиш чешмите? ти по чешмичката и беседката, но живи и
Кога започна?
здрави ще ги оправим.
Вече около 60-70 години се занимавам
Имаш ли нещо да кажеш към младис чешмарството.
те хора, във връзка с чешмите?
Как ти хрумна да правиш чешми?
Прави ми впечатление, че младите
Да се занимаваш с чешмарство?
хора не пазят. Не знам защо така. ПриканКато видя някъде, че има вода, че тече вам ги да бъдат по-внимателни към създавода, мен ме дразни това – трябва да се дените за хората неща, към които спадат
възстанови водата, за да може да пие на- и чешмите. Да ценят и пазят природата и
рода от там.
това, което им е дала природата. С болка
Много често минавайки през гората гледам понякога как се рушат създадени с
гледам, че от дадено място тече водичка, любов и желание обекти, които са за хоразкопаваш го това място и го наблюдаваш рата – виждам поражения от ножове, разизвестно време, дали водата постоянно хвърлени боклуци, макар, че има кошчета
ще тече. И след това се реализира постро- за боклук. Нужна ни е повече култура и
яването на чешмичката. Или на място ще добро отношение. Старите хора са като че
я направиш или ще я докараш, например ли по-внимателни – ще видят хартийка, ще
на 200 метра.
я вдигнат, но ми се ще и младите хора да
Знаеш ли, че празникът на чешма- се вслушат в тия съвети. Скоро неприятно
рите се празнува по време на Събора в гледах как млади хора чоплят слънчоглед
Доспат? И мислиш ли, че чешмарство- на сантиметри от кошчето за боклук, а изто е занаят?
хвърляха боклука където им падне. Но аз
Много се радвам, че и чешмарите си вярвам и съм оптимист, че мисленето сред
имат празник и той е по време на Култур- младите ще се промени – трябва да се
ните тържества в град Доспат. Мисля, че промени.
чешмарството си е занаят.
Благодаря дядо Юсеин, още много
Колко време е необходимо на човек построени чешми ти пожелавам – бъза да стане чешмар?
дете жив и здрав.
Мисля, че не може да се каже за колко
В това интервю се откриват отговорите

на много въпроси.
Напълно заслужено е всеки, който
е построил чешма да има своя празник,
своето внимание и почит. През 1986 година
Първият национален събор на чешмаритедарители в България е бил с национално
покритие – участвали са чешмари от цялата страна.
Всъщност зад построяването на една
чешма стои цяла история. Бях изумен, когато видях папка с документи за Рашиловата чешма например. Красимир Рашилов
ежегодно присъства на Събора на чешмарите и е много радостен от факта, че на
територията на община Доспат се организира такъв празник, посветен на чешмите
и че има построен Музей на чешмите в гр.
Доспат. Той активно е участвал във всички
инициативи, посветени на чешмарството и
намери ли статия, посветена на този занаят, грижливо я изрязва и я поставя в папките си.
Няма до повярвате, но този майсторчешмар има цяло досие на своята чешма,
а снимка на чешмата е поставена в рамка.
Самата чешма се намира по пътя за гр.

Г. Делчев и е в непосредствена близост до
гр. Доспат. Чешмичката му е с десет чучури и от всички тече вода. На неговата чешма е изписано „Дар от Неджими Д. Рашилов. За поколението ми и да оставя диря
във времето“. Чешмата е построена на 24
май 1978 г. Около чешмата има и беседка
с маса и пейка. Чешмата е част от живота
на Рашилов. Той знае актуалното й състояние, поддържа я и я почиства. И това не му
пречи или тежи, напротив мотивира го да
върши тази работа, независимо че е имало
прояви на вандализъм по беседката, независимо, че се е сблъсквал с проблеми по
време на определяне местоположението
й. От грижливо пазеният му архив се вижда
и първият проект на чешмата, датиращ от
1978 г. Не може да не направи впечатление
един много важен документ за Рашиловата
чешма – протокол от направено изпитване
от Регионална здравна инспекция – Стара
Загора, от който става ясно за съставът и
съдържанието на водата, от която са пили,
пият и ще отпият хиляди минувачи.
От протокол се вижда, че водата е
годна за пиене и има отлични вкусови качества. Може би са малко чешмите, които
имат такъв документ. Архивът на Рашилов
говори много. От него може да се види как
по време на един Събор на чешмарите,
на който например чешмарят Митко Дерменджиев от с.Црънча получава значка.
От тази публикация се чете още, че тогава
броят на чешмарите тогава е бил 200, които са „сторили 1300 чешми“. Споменава
се, че „един от доспатските чешмари, Ясен
Янев е сторил сам 30 чешми“. В наши дни
се счита, че броят на построените чешми
на територията на Община Доспат надхвърля 2000, а в момента в Община Доспат
се води Регистър на чешмарите и броят им
към момента е около 80, сред тях има и
жени. В една от статиите е записано, че
по времето на Съборите на чешмарите са
се провеждали разговори сред чешмарите
на определени теми, като една от темите
е била да се определи място, където да
се построи най-красивата чешма на Балканският полуостров. И това предложение
било отпразнувано. За всяка построена
чешма са се издавали свидетелства за дарение.
От статията „Песенни чучури“ с автор
Владимир Арденски може да се разбере
колко пищен и колко масов е бил съборът
тогава. Една традиция за щастие съхранена от 1986 г. до
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Съборът на чешмарите в Доспат –
уникален за България
днес – съборът в Доспат е
един от най-многохилядните в страната.
Тогава мащабното събитие се е организирало
и провело под егидата
на Световното движение
„Екофорум за мир” и оттогава до днес тържествата
се провеждат под знака на
Събора на чешмарите.
Делото на майсторите
чешмари се увековечава с
построеният открит Паркмузей на родопската чешма, който е достъпен за
всеки турист. Намира се в
непосредствена близост
до Спортната зала в града.
Много е изписано за
чешмарството от много
местни, регионални и национални медии. Не може
да се опише какво точно
провокира един човек да
направи чешмичка? Защо
толкова доброволен труд
влага от построяването й
та докато е жив? А после
инициативата поемат членове от неговото поколение.
Фрагмент от статия на
Никола Гигов, посветена
на чешмарството, може
би дава част от отговора
на този въпрос: „Чешма се
прави на един солук (дъх)!
Тя е вдъхновение … Защото няма чешма с катинар.
В къщата влизаш навътре,
а чешмата излиза навън
– тя е за всички. И колкото повече люде я напиват,
толкова тя е по-сладка и
дълговечна“.
Независимо от факта,
че построяването на една
чешма, с прилежаща към
нея беседка е скъпоструващо удоволствие, оказа
се, че това не е основен
мотив за построяването
на чешма в памет на свои
близки. Защото ежегодно
ще забележим, че броят на
новопостроените чешми
расте. Чешмата се строи
за хаир и средства за построяването й не се пестят.
Красивата чешма горе
на тази страница е построена от Фети Дертли от
с. Барутин, намира се на
пътя с.Барутин-с.Чавдар

в местността „Луката“.
До нея се достига с кола,
може и пеша. Фети почти ежедневно я посещава
и подобрява, а данни за
средствата, които е вложил няма. Той казва, че ако
правиш това, по-добре да
не се захващаш. Неговата
чешма е сред най-посещаваните.
Чешмата е съвсем
нова. Към нея има закрита беседка, възможност
за барбекю и оборудвана
с всичко необходимо за
организиране събития за
почивка и развлечения. В
непосредствена близост
до чешмата е река Чавдар.
Прави
впечатление
една от указателните табели, на която се вижда текста: „Оставете проблемите си някъде тук, няма кой
да ви ги вземе“. От снимките и видеото ще видите,
че този родопчанин (както
всъщност всички чешмари)
не щади сили и енергия за
да остави нещо смислено
и полезно след себе си.
Чешмарството е уникално за пределите на
Родопа планина. Чешмарството е елемент от гостоприемството на родопчани. На чешмичка, на беседката са се извъртяли много
чевермета, изпразнумали
са се много поводи, събирали са се много роднини
от различни краища на света, дошли в удобно време
да видят своите близки.

Изпяли са се много родопски песни …
Чешмарството и фолклорът вървят ръка за ръка
– Фестивалът на народното творчество през годините се наложи като сериозно
регионално фолклорно събитие, част от Събора на
чешмарите. Тук в събота
и неделя се изявяват стотици фолклорни състави
от региона и от страната.
В този смисъл Фестивалът
на народното творчество
по времето на Съборът на
чешмарите се превърна в
събитие с национално покритие.
Чешмарите по традиция се срещат в съботния
ден. На срещата се дава
възможност всеки да разкаже историята на своята чешма. Представят се
и новопостроени чешми.
Под шапката на Събора на
чешмарите по традиция се
организират и провеждат
турнирите по народна борба. В неделя стотици борци се изявяват на поляната
в местността „Събора”.
Много туристи споделят като свои първи впечатления от престоя си в
Община Доспат, че водата,
чистата и красива природа покоряват сърцата им.
Язовир „Доспат” предлага
чудесни условия за риболов и къмпингуване. Язовир „Доспат”, многобройните панорамни гледки,
красивите екопътеки, мно-

гото чешми, къщи за гости
и хотели, разнообразните
природни забележителности превръщат Община
Доспат предпочитана туристическа дестинация.
Но красивите чешми
заемат специално място.
Пример за това е Мейзиновата чешма в началото на
град Доспат при влизане от
към Батак.
Със средства на Общината преди началото на
туристическия сезон тази
чешма и мястото за отдих
около нея бяха изцяло обновени. Защото тук се спират много туристи за да спрат да поотпочинат, да се
порадват на гледката към
язовира, да подишат чист
въздух и да се напият със
студената, чиста и вкусна
планинска вода.
Чешмите, построени в
Родопа планина показват
колко добри и гостоприемни хора живеят тук. Защото
почитат паметта на своите
близки по един достоен начин, заслужаващ да има
своя ден, своя празник –
Съборът на чешмарите.
Това е една вековна традиция, която ще продължи и
занапред.

Инж. Веселин Калфов,
секретар на Община Доспат
https://vkalfov.blogspot.
com/

Предприетите действия на Община
Доспат по принудителното
премахване на незаконен строеж
– стоманобетонна подпорна стена
и премахването на преместваем
обект модулна станция за светли
горива са законни, постанови
съдът
С
РЕШЕНИЕ
№
8487/06.06.2019 по адм.
дело № 14418/2018 по описа на Върховният административен съд на Република България е отхвърлено искането на Е. Мутафов и С. Мутафова за
отмяна на основание чл.
239, т. 4 от АПК на влязлото в сила съдебно решение № 430 от 26.10.2018г.
по адм. дело № 276/2018г.
по описа на Административен съд – гр. Смолян с
което са потвърдени като
законосъобразни уведомителни писма с които е
насрочено принудителното изпълнение на влезнала в сила заповед № А –
630 от 10.10.2016г. на Кмета на община Доспат за
премахване на незаконен
строеж стоманобетонна
подпорна стена, находяща
се в ПИ с идентификатор
№ 23025.501.291 по кадастралната карта на гр.
Доспат, собственост на
Евтим Мутафов и Сърма
Мутафова. С горецитираното Решение Върховния
Административен
Съд
потвърждава законосъобразността на предприетите действия от страна
на Община Доспат по принудителното премахване
на незаконния строеж.
С
РЕШЕНИЕ
№
255/10.07.2019 по адм.
дело № 323/2018 по описа
на Административен Съд
Смолян е отхвърлил отрицателно предявените искове от Евтим Мутафов и
Сърма Мутафова на основание чл.292 и сл. От АПК,
че същите не дължат изпълнение на Заповед №А630/10.10.2016г на Кмета
на Община Доспат относно премахването на незаконен строеж стоманобетонна подпорна стена, находяща се в ПИ с идентификатор № 23025.501.291

по кадастралната карта на
гр. Доспат, собственост на
Евтим Мутафов и Сърма
Мутафова. С решението
на Административен Съд
Смолян се потвърждават
като
законносъобразни
предприетите и осъществени действия от страна на
Община Доспат по частичното премахване на незаконен строеж стоманобетонна подпорна стена, находяща се в ПИ с идентификатор № 23025.501.291
по кадастралната карта на
гр. Доспат, собственост на
Евтим Мутафов и Сърма
Мутафова.
С
РЕШЕНИЕ
№
9826/26.06.2019 по адм.
дело № 12798/2018 по
описа на Върховният административен съд на
Република България е
потвърдено като законосъобразно решение №
308/06.08.2018 г. постановено по адм.дело №
68/2018 г. по описа на Административен съд – Смолян, с което е потвърдена
като законосъобразна Заповед № А-153/28.03.2018
г. на кмета на Община Доспат, издадена на основание чл.57а, ал.1, т.1 вр.
ал.2 и ал.3 ЗУТ с която е
наредено на „Доспатлес
2000” АД премахването на
преместваем обект: „Модулна станция за светли
горива MSSG-10-D, поставен в частен имот с идентификатор 23025.110.155
по КККР на гр.Доспат, без
разрешение за поставяне. С горецитираното
решение е потвърдена
законосъобразността на
действията на Община
Доспат по установяването
на незаконния преместваем обект Модулна станция
за светли горива MSSG10-D, собственост на „Доспатлес 2000” АД.

Решения на Общински съвет Доспат
РЕШЕНИЕ
№592
Взето
с
Протокол
№42/04.05.2018 г. Относно: Подписване на Анекс
към Споразумение за партньорство, сключено на
10.01.2017 г. между общините членове на РСУО-Доспат – Доспат, Девин, Борино, Сатовча и Сърница.На
основание чл. 21, ал. 1,т.
15, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал.
1, т. 6 и т. 8 и чл. 21, ал. 1, т.
8 и т. 23 от ЗМСМА за изменение и допълнение на Решение №434, взето с Протокол №29 от 30.06.2017 г.
на Общински съвет – Доспат, във връзка с чл. 23,
ал. 1 от Споразумение
за партньорство между об-

щините от РСУО – Доспат и
чл. 99, т. 2 от АПК, Общински съвет Доспат
Р Е Ш И:
І. Изменя съдържанието на т.2.2. от Решение
№434, взето с Протокол
№29 от 30.06.2017 г. на Общински съвет – Доспат както следва:
1. Необходимите средства за покриване на недопустимите разходи, в това
число и за ДДС, да бъдат
осигурени само със средства от отчисления по чл.
64 от ЗУО и чл. 20 и чл. 21 от
Наредба №7 от 19.12.2013
г. за реда и начина на изчисляване и определяне на
размера на обезпеченията
и отчисленията, изисквани
при депониране на отпадъНА СТРАНИЦА 6
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Решения на Общински съвет Доспат
ци.ІІ. Общинският съвет Доспат упълномощава Кмета на Община Доспат да подпише
Анекс към Споразумение за партньорство, сключено на 10.01.2017 г.
между общините от РСУО - Доспат със следните договорености:
Чл. 1. Договореностите на чл. 2, т. 9 от Споразумението за партньорство се изменят по следния начин:
„Общините – партньори се съгласяват да осигурят необходимото собствено финансиране за изпълнение на проекта, в това число първоначалните допустими разходи по проекта преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС 2014 – 2020 година,
допустимите разходи по проекта преди средствата да бъдат възстановени от
ОПОС 2014 – 2020 година, собствения принос, както и недопустимите разходи, включително и ДДС, (в случай на необходимост) само със средства от отчисления по чл. 64
от ЗУО и чл. 20 и чл. 21 от Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина на изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци. Сумата в този случай ще се осигури от наличните внесени
отчисления от Регионалното сдружение за управление на отпадъците на общините - Доспат, Сатовча, Борино, Девин и Сърница, по чл. 64 от ЗУО в РИОСВ Смолян.”
Чл. 2. Чл. 9 се изменя по следния начин:„Общините-партньори се задължават:
1. Да осигурят финансови ресурси за покриване на първоначалните допустими
разходи по проекта преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС 2014 – 2020 година само със средства от отчисления по чл.64 от ЗУО и чл.20 и чл.21 от Наредба №7
от 19.12.2013г. за реда и начина на изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци;
2. Да осигурят финансови ресурси за покриване надопустимите разходи по проекта преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС 2014 – 2020 година само със
средства от отчисления по чл. 64 от ЗУО и чл. 20 и чл. 21 от Наредба №7 от
19.12.2013г. за реда и начина на изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци;
3. Да осигурят финансови ресурси за покриване на собствения принос, както и
недопустимите разходи, включително и ДДС само със средства от отчисления по чл.
64 от ЗУО и чл. 20 и чл. 21 от Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина на
изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.
4. Клаузата на чл. 9, т. 4 от Споразумението за партньорство остава непроменена.
Чл. 3. Чл. 11. се променя по следния начин:
„Общините по Споразумението се съгласяват собствения финансов принос от общите допустими разходи по проекта, както и финансовите средства за покриването на
първоначалните допустими разходи и за покриване на недопустимите разходи, да се
осигурят от наличните внесени отчисления от Регионалното сдружение за управление на отпадъците на общините Доспат, Сатовча, Борино, Девин и Сърница по
чл.64 от ЗУО в РИОСВ Смолян.”
Чл. 4. В Чл. 17 се създава нова ал. 7 със следното съдържание:
„Водещата община се задължава да управлява и да се разпорежда със средствата, постъпили в специалната банкова сметка по проекта, /за НФ и КСФ на Европейския
съюз с код 744/ само за целите на проекта .”
Чл.5. Настоящия Анекс влиза в сила незабавно след подписването на АДБФП
№BG16M1OP002-2.002-0001-C01 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на
битови
отпадъци“ по ОП „Околна среда 2014 – 2020”. Анексът е неразделна част от Споразумението за партньорство. При несъответствия между клаузите на Анекса и на
Споразумението за партньорство, предимство имат клаузите на Анекса.
ІІІ. Възлага на Кмета на Община Доспат да извърши всички действия по изпълнение на настоящото решение.
Присъствали в залата – 10 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” - 10 общ. съветника;
„против”
- няма;
„въздържали се” - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат
----------------------------------------(решения от № 593 до 601 вкл. ще бъдат публикувани
в следващи броеве)
РЕШЕНИЕ
№602
Взето с Протокол №44/22.06.2018 г.
Относно: Избор на зам. председател на Общински съвет Доспат и промяна в състава, ръковдствата и вида на Постоянните комисии към Общински съвет Доспат.
На основание чл. 24, ал. 2, чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 13, чл. 44, ал. 2, чл. 46,
ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Доспат, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет
Доспат
Р Е Ш И:
1. Избира за зам. председател на Общински съвет Доспат - Красимир Бисеров
Пехливанов.
2. Избира за председател на ПК по „Туризъм, селско, горско стопанство и екология” – Фаик Мустафов Чаушев.
3. Избира за член на ПК по „Туризъм, селско, горско стопанство и екология” – Нури
Рамзи Дервиш
4. Избира за председател на ПК по „Устройство на територията, еврофондове и
проблеми на кметствата” – Нури Рамзи Дервиш, на мястото на Пламен Айвазов.
5. Избира за член на ПК по „Устройство на територията, еврофондове и проблеми
на кметствата” – Антим Лилков Ясенов.
6. Избира за член на ПК по „Бюджет, финанси, икономическа политика” – Али Рафатов Заимов, на мястото на Пламен Айвазов.
7. Избира за член на ПК по „Контрол по изпълнение решенията на Общински съвет Доспат, търговия, транспорт, комунално-битово обслужване, обществен ред и сигурност” – Али Рафатов Заимов, на мястото на Пламен Айвазов.

8. Промяна на наименованието и състава на ПК по „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”
8.1. Заменя наименованието „Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” – 3 члена,
с наименованието: „Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество” – 5 члена.
8.2. Избира за членове на ПК по „Комисия за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество” – Атанас Малинов Стоев и Владимир Сергеев Делиев.
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
РЕШЕНИЕ
№603
Взето с Протокол №44/22.06.2018 г.
Относно: Изменение и допълнение на Капиталовия списък на Община Доспат за
2018 година.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 и чл. 20 от
ЗМСМА, Общински съвет Доспат
Р Е Ш И:
Общински съвет Доспат изменя Капиталовия списък на Община Доспат за 2018
година, както следва:
1. В §51-00 се включва нов обект: „Възстановяване на ПС, укрепваща улица „Юг”,
между о.т.226 и о.т.229 в кв.49 на с. Змейца” на стойност 24 123 лв. Финансирането ще
се осигури с ПМС №63/26.04.2018 година.
2. В §52-00 се включва нов обект: „Изграждане на отклонка на ул. „Тракия” и паркинг в кв.20 на гр. Доспат” на стойност 60 000 лв.
Финансирането ще бъде за сметка на обектите, както следва:
- в §51-00 се заличава обект: „Ремонт на водопроводи и канализации” със стойност от 30 000 лв., предоставени целеви субсидии от Републиканския бюджет на Община Доспат.
- в §51-00 се намалява сумата на обект: „Ремонт на общински пътища” от 20 000
лв. на 10 000 лв., предоставени целеви субсидии от Републиканския бюджет на Община Доспат.
- в §51-00 се намалява сумата на обект: „Ремонт на покрив на ОУ и ЦДГ Црънча”
от 45 000 лв. на 35 000 лв., предоставени целеви субсидии от Републиканския бюджет
на Община Доспат.
- в §52-00 се намалява сумата на обект: „Изграждане на тротоари и откоси по
населени места” от 89 800 лв. на 79 800 лв., предоставени целеви субсидии от Републиканския бюджет на Община Доспат.
3. Упълномощава Кмета на Община Доспат, след влизане в сила на Решението, да
извърши необходимите корекции в Капиталовия списък и Разчета за финансиране за
2018 г. на Община Доспат, както и да уведоми МФ.
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
РЕШЕНИЕ
№604
Взето с Протокол №44/22.06.2018 г.
Относно: Предложение за запазване статута на защитените училища: ОУ „Христо
Ботев”, с. Любча; ОУ „Васил Левски”, с. Чавдар; ОУ „Яне Сандански”, с. Бръщен и ОУ
„Никола Вапцаров”, с. Црънча. Предложение за запазване статута на защитени
детски градини: ДГ „Зора”, с. Црънча; ДГ „Кокиче”, с. Бръщен и ДГ „Петя Дубарова”, с. Любча от Община Доспат за учебната 2018/2019 година.
На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 54, ал.
1, ал. 2, ал. 4 и ал. 5 от ЗПУО и в съответствие с критериите и изискванията на ПМС
№121 от 23.06.2017 г. (Обн. - ДВ, бр.51 от 27.06.2017 г.), чл. 5,
ал. 1 и ал. 2 за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условията и реда за тяхното допълнително финансиране, Общински съвет Доспат
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да бъде запазен статута на защитени, следните училища:
Основно училище „Христо Ботев”, с.Любча, Община Доспат;
Основно училище „Васил Левски”, с.Чавдар, Община Доспат;
Основно училище „Яне Сандански”, с. Бръщен, Община Доспат;
Основно училище „Никола Вапцаров”, с.Црънча, Община Доспат.
2. Дава съгласие да бъде запазен статута на защитени, следните Детски градини:
Детска градина „Зора”, с.Црънча, Община Доспат;
Детска градина „Кокиче”, с.Бръщен, Община Доспат;
Детска градина „Петя Дубарова”, с.Любча, Община Доспат.
3. Упълномощава Кмета на Община Доспат да предложи на Министъра на образованието и науката, да определи за защитени учебните заведения по т.1 и т.2 от
настоящото Решение.
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
РЕШЕНИЕ
№605
Взето с Протокол №44/22.06.2018 г.
Относно: Учредяване на право за преминаване и прокарване (сервитут) на трасе за „Външно ел. захранване на обект – Кравеферма”, разположен в ПИ с пл.сн.
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Решения на Общински съвет Доспат
№013215, м. „Аметкова лъка”, землище с. Барутин, Община Доспат, област Смолян,
през
поземлени имоти: 013211, вид на територията – земеделска територия, НТП –
местен път с площ от 12,957 дка, общинска частна собственост; 013159, вид на територията – земеделска територия, НТП – пасище, мера, общинска собственост, с площ
от 0,305 дка, находящи се в землището на с. Барутин.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 5, във връзка с ал. 4 от
ЗСПЗЗ и чл. 193, ал. 4 от ЗУТ, Общински съвет Доспат
Р Е Ш И:
1. Общински съвет Доспат дава съгласие Кмета на Община Доспат да учреди възмездно право на преминаване и прокарване (сервитут) на трасе за: „Външно ел. захранване на обект – Кравеферма”, разположен в ПИ с пл.сн. №013215, м. „Аметкова
лъка”, землище с. Барутин, Община Доспат, област Смолян, през поземлени имоти: 013211 (част) – 760 кв.м, вид на територията – земеделска територия, НТП – местен път, общинска частна собственост; 013159 (част от имот) – 291 кв.м, вид на
територията – земеделска територия, НТП – пасище, мера, общинска собственост, с изготвена оценка от 291 лв. (двеста деветдесет и един лв).
2. Възлага на Кмета на Община Доспат изпълнението на горното Решение - издаване на Заповед по чл. 193, ал. 4 от ЗУТ.
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
РЕШЕНИЕ
№606
Взето с Протокол №44/22.06.2018 г.
Относно: Одобряване на Парцеларни планове за реализиране на Проекти: „Изграждане на пешеходна алея до брега на яз. Доспат”, м. „Каркъма”, землище Доспат
и „Рехабилитация на местен път от републикански път ІІІ-197 /Гоце Делчев – Доспат
/до землищна граница с гр. Сърница, м. Кървав дол”.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет
Доспат
Р Е Ш И:
1. Общински съвет Доспат одобрява ПУП-ПП за обект: „Изграждане на пешеходна
алея до брега на яз. Доспат”, м. „Каркъма”, землище Доспат.
2. Общински съвет Доспат одобрява ПУП-ПП за обект: „Рехабилитация на местен
път от републикански път ІІІ-197 /Гоце Делчев – Доспат /до землищна граница с гр.
Сърница, м. Кървав дол”.
3. Настоящото Решение да се публикува в Държавен вестник в седем дневен срок.
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
РЕШЕНИЕ
№607
Взето с Протокол №44/22.06.2018 г.
Относно: Замяна на имот, собственост на Николай Росенов Велинов от реализирането на Проект: „Реализация на улица към Екопарк – Доспат” в гр. Доспат, на основание чл. 40, ал. 2, т. 3 от ЗОС, във връзка с чл. 21, ал. 4 от ЗОС и чл. 199,
ал. 1 от ЗУТ.
На основание чл. 40, ал. 2, т. 3 от ЗОС, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с
чл. 21, ал. 4 от ЗОС и чл. 199, ал. 1 от ЗУТ, Общинския съвет Доспат
Р Е Ш И:
1. Общински съвет Доспат обявява квадратите от имот №23025.502.7041 по КККР
на гр. Доспат, участващи в новообразуваното УПИ ХІV, кв.10 на гр. Доспат от публична
в частна общинска собственост.
2. Общински съвет Доспат включва в ПУРИВОС на Община Доспат през 2018 година, т.В. Имоти, които Община Доспат има намерение да придобие: част с площ от
43 кв.м от имот с идент.№23025.502.954 в кв.10 на гр. Доспат; в т.Г. Имоти в
урбанизирана територия, които Община Доспат има намерение да замени: 43
кв.м от имот с идинт.№23025.502.7041, участващи в новообразуваното УПИ ХІV, кв.10
по ПУП на гр. Доспат.
3. Общински съвет Доспат дава съгласие Кмета на Община Доспат да извърши
замяна за реализацията на Проект: „Изграждане на улицата към Екопарк Доспат” в
гр. Доспат на 43 кв.м /четиридесет и три кв.м/ от имот с идент.№23025.502.954 в кв.10
на гр. Доспат, собственост на Николай Росенов Велинов, с изготвена експертна
оценка от 645 лв. /шестстотин четиридесет и пет лв./ без ДДС, с част от общински
имот с площ от 43 кв.м /четиридесет и три кв.м/ от имот с идент.
№23025.502.7041, участващ в новообразуваното УПИ ХІV, кв.10 по ПУП на гр.
Доспат, с изготвена експертна оценка от 645.00 лв. /шестстотин четеридесет и пет лв./
без ДДС.
4. Освобождава заинтересования от дължимите такси – местен данък, режийни.
5. Упълномощава Кмета на Община Доспат да извърши всички необходими действия за правилната и законосъобразна замяна.

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
РЕШЕНИЕ
№608
Взето с Протокол №44/22.06.2018 г.
Относно: Разрешение за изработка на ПУП-ПЗ и ПР за имот №008122 в м. „Ливаде”, землище Късак.
На основание чл. 110, ал. 1, т. 1; чл. 124а, ал. 1, 5 и 7; чл. 124б от ЗУТ и чл. 21, ал.
1, т. 11 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Доспат
Р Е Ш И:
1. Общински съвет Доспат разрешава на Албен Хубенов Евтимов да изработи
ПУП-ПЗ и ПР за имот с пл.сн. №008122 в м. „Ливаде”, землище Късак.
2. Одобрява Задание за изработване на ПУП-ПЗ и ПР.
3. След изработката на ПУП, Кмета на Община Доспат да извърши всички необходими действия по одобряването му.
Присъствали в залата – 10 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” - 10 общ. съветника;
„против”
- няма;
„въздържали се” - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат
РЕШЕНИЕ
№609
Взето с Протокол №44/22.06.2018 г.
Относно: Продажба на имоти общинска собственост, чрез публичен търг с тайно
наддаване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл.
47, ал. 1 от НРПУРОИ в Община Доспат, Общински съвет Доспат
Р Е Ш И:
1. Общински съвет Доспат включва в ГПУРИВ – ОС на Община Доспат за 2018 година, Раздел ІІІ. Продажба на общински имоти, чрез публичен търг или конкурс: имоти
№№596 и 597 в кв.45 на с. Любча.
2. Общински съвет Доспат дава съгласие Кмета на Община Доспат да продаде
общински имот, представляващ имот с пл.сн. №596 в кв.45 на с. Любча, актуван с АОС
№2224/28.05.2018 г., целият с обща площ от 141 кв.м /сто четиридесет и един
кв.м/.
3. Общински съвет Доспат дава съгласие Кмета на Община Доспат да продаде
общински имот, представляващ имот с пл.сн. №597 в кв.45 на с. Любча, актуван с АОС
№2225/28.05.2018 г., целият с обща площ от 148 кв.м /сто четиридесет и осем
кв.м/.
4. Продажбата да се извърши при следните условия:
4.1. Процедура – публичен търг с тайно наддаване;
4.2. Начална тръжна цена за имота по т.2 – 820 лв. (осемстотин и двадест лв.)
4.3. Начална тръжна цена за имота по т.3 – 860 лв. (осемстотин и шестдесет лв.)
3. Упълномощава Кмета на Община Доспат да извърши всички законосъобразни
действия по продажбата на имотите по т.2 и т.3.
Присъствали в залата – 10 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” - 10 общ. съветника;
„против”
- няма;
„въздържали се” - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат
РЕШЕНИЕ
№610
Взето с Протокол №44/22.06.2018 г.
Относно: Продажба на имот общинска собственост, чрез публичен търг с тайно
наддаване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл.
47, ал. 1 от НРПУРОИ в Община Доспат, Общински съвет Доспат
Р Е Ш И:
1. Общински съвет Доспат включва в ГПУРИВ – ОС на Община Доспат за 2018 година, Раздел ІІІ. Продажба на общински имоти, чрез публичен търг или конкурс: УПИ
VІІ-92 в кв.16 на с. Змейца.
2. Общински съвет Доспат дава съгласие Кмета на Община Доспат да продаде
общински имот, представляващ УПИ VІІ-92 в кв.16, по ПУП на с. Змейца, актуван с
АОС №2223/28.05.2018 г., целият с обща площ от 308 кв.м /триста и осем кв.м/.
3. Продажбата да се извърши при следните условия:
3.1. Процедура – публичен търг с тайно наддаване;
3.2. Начална тръжна цена – 1 866 лв. (хиляда осемстотин шестдесет и шест лв.)
без ДДС.
4. Упълномощава Кмета на Община Доспат да извърши всички законосъобразни
действия по продажбата на имота по т.2.
Присъствали в залата – 10 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” - 10 общ. съветника;
„против”
- няма;
„въздържали се” - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Адрес: гр. Доспат, ул. Първи май“ № 3,
имейл: vestnikdospat@mail.bg
Печат - Печатница „Нюзпринт“: София1113, ул. „Тинтява“ 100, GSМ: 0899907527, факс № 8191122, ел. поща: newsprint@abv.bg
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В Бръщен почетоха
Ученици от Доспат взеха участие в
инициативи на фондация „Българска памет“ паметта на граничарите
ници за уменията и професиите на бъдещето. На семинара бяха представени
презентации относно кариерното развитие на младите хора в България,лекции
по киберносигурност и симулация на телевизионното
предаване “ Референдум” с
Добрина Чешмеджиева.

Кехайова,Севина Чолакова и Фатме Салихова под
ръководството на Атанас
Стоев,председател на комисията по образование в
общинския съвет три дни
дискутираха със свои връст-

кати за участие и сертификат Youthpassза придобити
умения и компетенции.
След приключване на
семинара на следващия
ден започна традиционния
детски футболен турнир на
фондация „Българска памет“, където отбор от общината зае престижното пето
място от десет отбора, а
С особен интерес се по- Вилиян Кабадаиев спечели
срещна демонстрацията на индивидуалната награда за
„Електромобили“ - автомо- голмайстор на турнира.
билите на бъдещето.
Голмайсторският приз
Всички участници в се- бе извоюван с усилията и
минара имаха възможност отборния дух, който показада почувстват лукса и ком- ха момчетата в последния
форта на новото поколение си мач,когато всички въпреавтомобили.
ки умората играха всеотНа финала всички учас- дайно и с мисълта Вили да
тници получиха сертифи- отбележи повече голове.

Уважаеми хотелиери,
Уведомяваме Ви, че разработената и внедрена от Министерството на туризма Единна система за туристическа информация /
ЕСТИ/, функционира и към момента всеки
хотелиер може да подава заявка за регистрация в реалната среда на ЕСТИ на https://
esti.tourism.government.bg. На този адрес са
публикувани и формулярите-заявления за
създаване на потребителско име и парола за
достъп до системата. Адресът е достъпен и
чрез страницата на Министерството на туризма, секция ЕСТИ.За улеснение на хотелиерския бранш, се осигурява възможност за регистрация в тестова среда на системата, която не се различава от реалната и осигурява
достъп до целия набор от функционалности,
но без риск от нежелани последствия, от
подаване на грешни данни или неправилна
работа със системата. Достъпът до тестовата версия на системата става по идентичен
начин, както до реалната система, след подадена заявка от страна на хотелиерите стопанисващи местата за настаняване. Адресът
на тестовата система е https://estitest.tourism.
government.bg.
Предоставяме на Вашето внимание и
видео инструкции за работа със системата
ЕСТИ – отвори;

Хотелиерите, които нямат имейл адрес,
следва да си създат такъв, за да могат успешно да си подадат съответната заявка до
Министерството на туризма.
Уведомяваме Ви, че крайният срок за регистриране на профил на лицата, извършващи дейност в обекта е 30 септември 2019г.
Считано от 01.10.2019г. всички хотелиери,
включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи
за гости и апартаменти за гости, трябва да
подават информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл.116, ал.5 от Закона за туризма.
Обръщаме се към Вас да предприемете
необходимите действия за подаване на заявки за регистрация в ЕСТИ и да се съобразите с изискванията на действащата законова
уредба.
Санкции през този период няма да се налагат. След изтичане на гратисния период
според закона, за неподаване на данни в
ЕСТИ глобите варират от 1000 до 3000 лв.
При повторно нарушение санкцията става
двойна, а при трето ще се пристъпва и към
заличаване и отнемане на лиценза.
За повече информация – в ТИЦ – гр. Доспат, тел. 0894438142.
От Общинска администрация- Доспат

Осем участници от
СУ„Димитър Благоев“и студенти :
Велдан Башева,Велина
Парутева, Елина Кехайова,
Нериман Кехайова, Ралица Кабадаиева,Светлана

Със стая за игри се сдоби детската
градина в с. Любча. В нея са обособени кътове за игри за малчуганите – за
момчета и момичета. Стаята е ремон-

тирана и оборудвана благодарение на гурила вътрешните ремонти и оборудКмета на Общината г-н Елин Радев, за- ването. По този начин ще се засилят
яви директорката на ДГ „П. Дубарова“ игровите ситуации за децата.
Анахид Джамбазова. Общината е оси-

Вергил Ваклинов и
Дончо Ганев

На 29 юни бе отбелязана шестдесет и шестата годишнина от подвига
на граничарите Вергил
Ваклинов и Дончо Ганев.
Те загинаха в престрелка с бандитска група на 1
юли 1953 г. в близост до с.
Бръщен.
Церемонията започна в 11:00 ч. от площада
на с. Бръщен. След като
се събраха всички участници в похода до местността „Ваклинова чука”
точно в 11 часа потеглиха към мястото. Венци
и цветя бяха поднесени
на паметната плоча на
лобното място на Вергил
Ваклинов и кучето му Вихър. Местността Ваклинова чука отстои на около 2
км от с.Бръщен източна
посока.
Венци и цветя бяха
поднесени и на паметните плочи на Вергил Ваклинов и Дончо Ганев до
Римския мост на Доспат
дере.
Присъстваха офицери, сержанти и войници от
цялата страна, служили в
Гранични войски, представители на Гранична
полиция от РДГП Смолян
и ГПУ Доспат и др.
Литературна програма изнесоха деца от с.

Бръщен, по инициатива
на читалището.
Тазгодишните тържества бяха проведени с
любезното съдействие на
кметовете на Доспат, Бръщен и Ваклиново, както и
на регионалните структури на Гранична полиция.
Сред
поздравителните адреси беше и адрес от Кмета на Община
Доспат инж. Елин Радев,
поднесен чрез секретаря
на Общината инж. Веселин Калфов. „Подвигът на
Вергил Ваклинов и Дончо
Ганев е достоен за уважение и преклонение“ се посочва в адреса на Кмета
на Община Доспат инж.
Елин Радев.
Честването на двамата граничари беше подновено през 2010 г. по
инициатива на Интернет
форум „Граничарите на
България”.
Участниците
във
Форум,,Граничарите на
България” са доброволна,
неформална общност на
войници, сержанти и офицери служили в редовете
на Гранични Войски и Гранична Полиция. Сред тях
има и служители които
все още носят служба по
охрана на границите на
Република България.

