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На 17 август беше официалното от-
криване на Празника на Община Доспат. 
Пред хиляди жители и гости на Общината 
кметът инж. Елин Радев направи пълен 
отчет за свършеното в рамките на мандат 
2015-2019 г.

Зa oфициaлнoтo oтĸpивaнe нa 
Πpaзниĸa на 17 август пpиcтигнaxa нapoд-
ният пpeдcтaвитeл д-p Дaниeлa Дapитĸoвa, 
нapoдeн пpeдcтaвитeл и пpeдceдaтeл нa 
ΠΠ ГEPБ, oблacтният yпpaвитeл нa oблacт 
Cмoлян Heдялĸo Cлaвoв, ĸмeтoвeтe нa 
oбщинитe Дeвин, Злaтoгpaд, Бopинo, Ма-
рица и дpyги нaceлeни мecтa. Kмeтът нa 
oбщинa Дocпaт инж.Eлин Paдeв oтĸpи 
oфициaлнo пpaзниĸa и пoздpaви житeлитe 
и гocтитe нa Община Доспат.

“Oгpoмнa чecт и yдoвoлcтвиe e зa мeн 
и мoят eĸип e oтнoвo дa ви пpивeтcтвaмe 
c дoбpe дoшли и дa oтĸpия oфициaлнo 
Πpaзниĸa нa oбщинa Дocпaт. Зa 33-ти 
пopeдeн път oтнoвo в мecтнocттa “Cъ-
бopa” ce cъбиpaт xиляди xopa, дoшли oт 
paзлични ĸpaищa нa cтpaнaтa. Зa нac e 
чecт дa бъдeтe нaши гocти! Kaтo ĸмeт нa 
oбщинa Дocпaт изĸaзвaм блaгoдapнocти 
ĸъм нaшитe дapитeли, бeз чиятo пoдĸpeпa 

нямaшe дa мoжeм дa пpoвeдeм Πpaзниĸa 
нa oбщинaтa, и ĸъм вcичĸи вac, ĸoитo щe 
cтaнeтe cъпpичacтни ĸъм тoзи гpaндиoзeн 
пpaзниĸ. Oт тaзи тpибyнa пpивeтcтвaм 
и cтoтицитe caмoдeйни гpyпи и cъcтa-
ви, ĸoитo ce вĸлючиxa във Фecтивaлa нa 
нapoднoтo твopчecтвo, чeшмapитe oт oб-
щинaтa и peгиoнa”, ĸaзa в пpивeтcтвиeтo 
cи инж.Paдeв.

Toй изĸaзa блaгoдapнocт и ĸъм пpe-
миepa Бoйĸo Бopиcoв и пpaвитeлcтвoтo 
зa пoдĸpeпaтa, ĸoятo oĸaзвaт нa oб-
щинa Дocпaт. “Heпpeĸъcнaтa пoдĸpeпa 
пoлyчaвaмe и oт нapoднитe ни пpeдcтa-
витeли oт ГEPБ д-p Kpacимиp Cъбeв 
и д-p Дaниeлa Дapитĸoвa, ĸoято yвaжи 
пpaзниĸa. Haшaтa oбщинa пoлyчaвa и 
пoдĸpeпaтa oт cтpaнa нa oблacтния yпpa-
витeл Heдялĸo Cлaвoв, зa ĸoeтo oтнoвo 
мy блaгoдapя. Beчe 45 гoдини Дocпaт 
пишe cвoятa иcтopия. 45 гoдини нaй-
виcoĸият гpaд в Бългapия гopдo cтoи в 
Зaпaднa Poдoпa cъc cвoятa визия и пoтeн-
циaл зa paзвитиe, ĸaтo eвpoпeйcĸи гpaд. 
Днec, вcичĸи ниe oтбeлязвaмe 45 гoдини 
oт oбявявaнeтo нa Дocпaт зa гpaд”, ĸaзa в 

Публичен отчет на Кмета на Община 
Доспат за мандат 2015-2019 година

Общинска администра-
ция Доспат вече е на нов 
адрес от 16 септември.

Община Доспат е на 
улица „Кап. Петко Войвода“ 
№ 3.

Кметът инж. Елин Радев 
откри официално новата 
административна сграда 
на Община Доспат. „Подо-
бряването на администра-
тивното обслужване беше 
поет мой ангажимент в уп-
равленската ми програма и 
направих всичко възможно 
да го изпълня. Сега хората 
ще бъдат доволни и няма 
да имат оплаквания от ка-
чеството на услугите, защо-
то ще посещават една сгра-
да и ще получават услугата 
от едно място“, каза кметът 
инж. Елин Радев по време 
на откриването.

За хаир кметът раздаде 
курбан на над 130 социално 
слаби лица.

Новата административ-
на сграда на Община До-
спат е направена според 
последните изисквания за 
такъв тип сгради и отговаря 
на всички европейски стан-
дарти.

Инвестицията е в раз-
мер на 
950 хил. 

Кметът на Община Доспат 
инж. Елин Радев откри официално 
новата административна сграда 

на Общината

Обявление
Уважаеми жители на об-

щина Доспат,
Считано от 01.09.2019г. 

Кметът на община Доспат 
инж. Елин Радев подписа 
първите договори на 42 лица 
по механизма за Личната 
помощ , като заявления за 
включване в механизма ще 
се приемат и след тази дата.

Ползватели на услугата 
могат да бъдат хора с ув-
реждане, на които е изготве-
на индивидуална оценка на 
потребностите и е издадено 
направление с определен 

брой часове за лична помощ 
от Дирекция „Социално под-
помагане“.

Доставчик на личната 
помощ по закона е общината 
по настоящия адрес на полз-
вателя.

Уведомяваме Ви, че за 
да се включите в Механизма 
лична помощ трябва да по-
дадете заявление в община-
та по настоящ адрес.

Документи за включва-
не:

1. Заявление, в което 

Първите договори 
на 42 лица по 
механизма за 

Личната помощ бяха 
подписани от кмета 

на Община Доспат
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cлoвoтo cи ĸмeтът нa poдoпcĸaтa oбщинa.
Инж.Paдeв блaгoдapи и нa вcичĸи житeли нa oбщинa Дocпaт, ĸмeтoвe и 

пpeдceдaтeли нa oбщинcĸитe cъвeти yпpaвлявaли гpaдa пpeз гoдинитe. “B paмĸитe 
нa 4 гoдини oбщинa Дocпaт ycĸopи cвoeтo paзвитиe и peaлизиpa peдицa пpoeĸти, в 
peзyлтaт нa ĸoeтo ce пpивляĸoxa инвecтиции, oт ĸoитo щe ce възпoлзвaт житeлитe нa 
oбщинaтa. C oтĸpитo лицe зacтaвaм пpeд вac, зa дa ви ĸaжa, чe зaлoжeнитe мoи aнгa-
жимeнти в пpoгpaмaтa ми зa yпpaвлeниe ca изпълнeни нaд 95%. Haд 30 милиoнa лeвa 
e paзмepът нa пpивлeчeнитe инвecтиции в Oбщинa Дocпaт” , пocoчи инж.Eлин Paдeв. 
Toй избopи няĸoи oт нaй-знaчимитe пpoeĸти, peaлизиpaни нa тepитopиятa нa oбщинaтa 
в мaндaт 2015-19г.

Ето и проектите, които отчете кметът Радев по населени места:

За град Доспат:
№ по ред Наименование на обекта   линейни метри         стойност 
    
 2016 г.    
1. Ремонт на 3-ти, 4-ти и 5-ти    
етаж на сградата на ПГ „ Васил Левски                               289 854,00 лв. 
2. Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергйната ефективност 
на сграда на СУ „Димитър Благоев“,
ул. „Капитан Петко войвода“ №2                                            950 872,00 лв. 
3. Асфартиране на ул.“ Тракия“ и „Малтепе „             1 500 000,00 лв. 
4. Изграждане на тротоари на ул. „Тракия“ 4300 кв.м.   110 000,00 лв. 

2017 година    
1. Асфалтиране от ул. „Зорница“ 
до гробищен парк                                     450 м.                       128 941,00 лв. 
2. Ремонт на покрив на поликлиниката 
на град Доспат                                                            17 000,00 лв. 
3. Подмяна на главен водопровод  
по ул. „Тракия“ и ул. „Малтепе“                                       30 000,00 лв. 
4. Изграждане на тротоари на 
ул.“Тракия“ и ул. „Малтепе“                     1351 кв.м.                     34 000,00 лв. 
5. Озеленяване на ул. „Тракия“ 
до бивша бензиностанция                                              30 000,00 лв. 

2018 година    
1. Асфалтиране на ул. „Доспатска“          230 м.                  110 833,00 лв. 
2. Асфалтиране на ул. „Перелик“           170 м.                   70 442,00 лв. 
3. Асфалтиране на ул. „Кирил и Методий“ 
и ул. „Малина“                                      290 м.                 124 499,00 лв. 
4. Изграждане на подпорна стена кв.63  135 м                 315 511,00 лв. 
5. Подмяна на водопровод 
от водоем до ул. „Тракия“                        480 м.                  35 000,00 лв. 
6. Подмяна на водопровод 
ниска зона в м. „Хаджиосманското“            612 м.                  59 941,00 лв. 
7. Изграждане на тротоари на 
ул. „Зорница“ и ул. „Малтепе“         1400 м.                  35 000,00 лв. 

2019 година    
1. Асфалтиране на улица при Каров          20 м                    9 190,00 лв. 
2. Асфалтиране на улица при Рея фиш   307 м                212 349,00 лв. 
3. Асфалтиране на ул.  „Люляк“           340 м                206 652,00 лв. 
4.  Изграждане на подпорна стена   
на ул. „Люляк“                                        45 м                129 094,00 лв. 
5. Ремонт на сцената в м. „Рибарска среща“                    7 000,00 лв. 
6. Подмяна на водопровод  на ул. „Люляк“  450 м.                   91 883,00 лв. 
7. Изграждане на пешеходна алея в м. „Каркъма“                   90 698,00 лв. 
8. Изграждане на пешеходна алея 
в УПИ58005,58006 м. „Каркъма“                                  68 416,00 лв. 
9. Благоустрояване  и озеленяване на общинска сграда        299 991,00 лв. 
10. Ремонт и оборудване на общинска сграда                551 331,00 лв. 
11.  Вертикална планировка на СУ „Димитър Благоев   104 397,00 лв. 
12.  Изграждане на канализация и 
шахта в м. „Каркъма“                            100 м                     6 200,00 лв. 
13. Оборудване на сграда на ОА                                  98 669,00 лв. 
14.  Изграждане на канализация и шахта в местн. „Каркъма“      14 392,00 лв.

За с. Змеица, община Доспат:
№ по ред  Наименование на обекта  линейни метри  стойност
   
2016 година   
1. Бетониране на ул. „Мурсалица“                125 м                        15 000,00 лв.
2. Бетониране на част от ул. „Бор“                 80 м                        9 600,00 лв. 

      3. Бетониране на ул. „Снежанка“               160 м                      19 200,00 лв.
4. Бетониране на ул. „Панорама“                 25 м.                      15 000,00 лв.
5. Бетониране на ул. „Червено знаме“   15 м                        1 800,00 лв.
6. Бетониране на улицата 
към гробищен парк                                         100 м                      12 000,00 лв.
  
2017 година   
1. Асфалтиране на ул. „Панорама“ 180 м                      134 714,00 лв.
2. Асфалтиране на ул. „Синчец“              165 м                        45 345,00 лв.
3. Асфалтиране на ул. „Рожен“                70 м                        24 483,00 лв.
4. Изграждане на мост на ул. „Бор“                                                 10 000,00 лв.

5. Ремонт на сцена на центъра (площада)                                      2 000,00 лв.
6. Изграждане на тротоари на ул. „Родопи“  450 м2           5 800,00 лв.
№ по ред Наименование на обекта   линейни метри         стойност 

7. Бетониране на ул. „Надежда“                 260 м                             31 200,00 лв.
8. Бетониране на част от улица 
(между ул. „Болгар“ и ул. „Виденица)                 65 м                               7 800,00 лв.
9. Бетониране на част от улица „Енвер“         20 м                               2 400,00 лв.
10. Бетониране на улица „Валентина Терешкова“ 75 м                 9 000,00 лв.
11. Изграждане на детска площадка пред Кметството  
12. Ремонт на ул. Еделвайс                                                           1 000,00 лв.
13. Изграждане на водпровод до м.Шамака                              30 000,00 лв.
 
2018 година   
1. Асфалтиране на ул. „Болгар“                   340 м              161 631,00 лв.
2. Асфалтиране на ул.“Беломорска“               220 м                           104 513,00 лв.
3. Асфалтиране на ул. „Христо Ботев“           180 м                             82 978,00 лв.
4. Подмяна на водопровод на ул. „Болгар“    340 м                               3 400,00 лв.
5. Подмяна на водопровод на ул. „Беломорска“  220 м                 2 200,00 лв.
6. Бетониране на част от ул. „Синчец“      20 м                               2 400,00 лв.
7. Изграждане на тротоари на ул. „Родопи“     450 м2                  5 800,00 лв.
8. Изграждане на подпорна стена на кръстовището 
на ул. „Родопи“ и ул. „ Панорама“                    20 м.                     5 000,00 лв.
9. Ремонт на стълба и тераса ДГ                                                1 000,00 лв.
10. Ремонт на ул. „ Панорама „                                                 1 200,00 лв.

2019 година   
1. Асфалтиране на ул. „Болгар“                   340 м                 102 206,00 лв.
2. Асфалтиране на ул. „Панорама“                  200 м                           80 000,00 лв.
3. Благоустрояване на общински имот - УПИ II, кв. 10                            24 401,00 лв.
4. Благоустрояване на общински имот УПИ XI, кв.49                            140 692,00 лв.
5. Изграждане на подпорна стена 
от о.т. 319 до о.т. 322, кв.27                                   25 м                   49 945,00 лв.
6. Подмяна на водопровод на ул. „Болгар“      340 м                   86 726,00 лв.
7. Подмяна на водопровод на ул. „Бял Дунав“   190 м                   48 891,00 лв.
8.    Външен водопровод и водохващане от
       „Бял Дунав“        2992 м             660 754,01 лв.

За с. Късак, община Доспат

2017 година   
1.  Асфалтиране на ул. „Панорама“       310 м                              107 085,00 лв.
2. Асфалтиране на ул. „Балкан“               280 м                                97 419,00 лв.
3. Асфалтиране на ул. „Родопи“               245 м                                 51 679,00 лв.
4. Асфалтиране на ул. „Здравец“               170 м                                 42 406,00 лв.
5. Асфалтиране на ул. „Детелина“               325 м                              103 911,00 лв.
6. Асфалтиране на ул. „Надежда“                 70 м                               17 670,00 лв.
7. Асфалтиране на ул. „Слънце“                 80 м                              23 872,00 лв.
8. Подмяна на водопровод 
на ул. „Панорама „                                         130 м                             1 300,00 лв.

2018 година   
1.  Асфалтиране на ул. „Изгрев“               130 м                                69 525,00 лв.
2. Асфалтиране на ул. „Еделвайс“               145 м                              75 956,00 лв.
3. Асфалтиране на ул. „Жасмин“               205 м                                71 945,00 лв.
4. Подмяна на водопровод 
на ул. „Жасмин“                                         120 м                                  1 200,00 лв.
5. Насипване на банкет 
от разклона до селото                          2000 л.м.                    13 300,00 лв.

2019 година    
1. Ремонт на чакалня                                                            6 000,00 лв.
2. Разширение на ОУ „ Христо Ботев“                              303 030,00 лв.
3. Прокарване на нова ул. „Зора“                285 м                                5 000,00 лв.
4. Прокарване на нова ул. „Орхидея“     50 м                                 1 000,00 лв.
5. Изграждане на водопровод 
на ул. „Родопи“       220 м                                 5 000,00 лв.
6. Подмяна на водопровод на ул. „Ливаде“ 120 м                  28 164,00 лв.
7. Подмяна на водопровод на ул. „Стадиона“ 180 м                 44 318,00 лв.
8. Подмяна на водопровод на ул. „Прогрес“ 170 м               40 464,00 лв. 

Подмяна на водопровод на ул. „Младост“ 500 м                             129 489,00 лв.
10. Подмяна на водопровод на ул. „Веселие“ 110 м                 28 096,00 лв.
11. Подмяна на водопровод на ул. „Звезда“ 240 м                  59 192,00 лв.
12. Подмяна на водопровод на ул. „Родопи“ 390 м                97 592, 00 лв.
13. Подмяна на водопровод на ул. „Люляк“ 170 м                 44 524,00 лв.
14. Подмяна на водопровод на ул. „Борика“ 400 м               101 126,00 лв.
15.  Реконструкция на 
ул. „Веселие“ и ул. „Младост“                           410 м.               171 464,00 лв.
16. Реконструкция на ул. „Веселие“                40 м.                  25 872,00 лв.
17. Реконструкция на ул.“ Прогрес „                50 м.                  25 085,00 лв.

За село Любча, община Доспат:
2016 година   
1. Изграждане на подпорни стени  на ул. „Еделвайс“ 10 м                5 000,00 лв.
2. Изграждане на подпорни стени  
на ул. „Старата чешма             15 м                6 000,00 лв.
3. Изграждане на подпорни стени  на ул. „Изгрев“    10 м                 5 000,00 лв.
 2017 година    
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1. Смяна на канализационна мрежа от 
стадиона до дерето                                                           200м                 5 000,00 лв.
№ по ред Наименование на обекта   линейни метри         стойност 

2. Изграждане на мост над дерето                 8             2 000,00 лв.
3. Изграждане на подпорна стена 
на ул. „Възраждане“                                           15             6 000,00 лв.
4. Благоустр. На ул. от о.т.225 до 241  185           51 132,00 лв.
5. Благоустр. На ул. от о.т.190 до 166           330                       80 518,00 лв.
6. Благоустр. На ул. от о.т.57 до 81-91          320                       67 621,00 лв.

2018 година   
1. Подмяна на водопроводна мрежа на ул. „Изгрев“   200            2 400,00 лв.
2. Подмяна на водопроводна мрежа на ул. „Възраждане“   80        9 600,00 лв.
3. Асфалтиране на ул. „Панорама“   200            85 173,00 лв.
4. Асфалтиране на ул. „Възраждане“   515          266 588,00 лв.
5. Изграждане на подпорни стени при кметството    20             4 800,00 лв.
6. Изграждане на подпорни стени на ул. „Кокиче“    15             4 000,00 лв.
7. Изграждане на подпорни стени  на ул. „Панорама“  10            3 500,00 лв.
8. Изграждане на подпорни стени  на ул. „Панорама“   15            4 000,00 лв.
9. Благоустрояване на улицата от о.т.-224-22-195-192- 
Възраждане          580                         327 793,00 лв.
10. Изграждане на детска площадка на ул. „Свобода“              10 000,00 лв.
11. Благоустр. На ул.от.о.т.166 до 251,ул.Панорама       290          105 300,00 лв.

2019 година   
1. Подмяна на водопроводи на ул. „Младост“       110             28 334,00 лв.
2. Подмяна на водопроводи на ул. „Слънце“       272             71 336,00 лв.
3. Подмяна на водопроводи на ул. „Орфей“                   200             52 224,00 лв.
4. Подмяна на водопроводи на ул. „Слънце“                 735             14 620,00 лв.
5. Подмяна на водопроводи на ул. „Еделвайс“       460           124 579,00 лв.
6. Подмяна на водопроводи на ул. „Изгрев“       150             35 851,00 лв.
7. Подмяна на водопроводи на ул. „Дъга“        160             35 851,00 лв.
8. Асфалтиране на ул. „Младост“                     170             54 374,77 лв.
9. Асфалтиране на ул. „Ален мак“                         220             85 561,89 лв.
10. Асфалтиране на  ул. „ Здравец“           60              13 849,73 лв.
11. Асфалтиране на ул. „Еделвайс“         140              48 000,00 лв.
12. Асфалтиране на ул. „Свобода“                     120              63 514,00 лв.
13. Асфалтиране на ул. „Слънце“         480            138 505,00 лв.
14. Асфалтиране на ул. „Дъга“         160              59 172,00 лв.
15. Асфалтиране на ул. „Изгрев“         150              49 938,00 лв.

За село Црънча, община Доспат:
2017 година   
1. Подмяна на водопроводна мрежа 
на ул. „Васил Левски“    437  4 500,00 лв.
2. Подмяна на водопроводна 
мрежа на ул. „Пирин“    100  2 000,00 лв.
3. Асфалтиране на ул. „Просвета“   230                  79 969 лв.
4. Асфалтиране на ул. „Васил Левски“  437                174 677 лв.
5. Възстановяване на подпорна 
стена в двора на ОУ с. Црънча                   112 677 лв.

2018 година   
1. Асфалтиране на  ул. „Пирин“   230                     110 276 лв.
2. Изграждане на част от ул. „Панорама“              128            20 000,00 лв.

2019 година   
1. Асфалтиране на ул. „Пирин“   271  60 215,00 лв.
2. Асфалтиране на ул. „Родина“   252  90 910,00 лв.
3. Асфалтиране на ул. „ Гоце Делчев“  147  76 463,00 лв.
4. Асфалтиране на ул. „ Христо Ботев“    80  36 160,00 лв.
5. Подмяна на водопроводна мрежа на ул. „ Пирин“790                 168 250 лв.
6. Подмяна на водопроводна мрежа на ул. „ Родопи“370  97 693,00 лв.
7. Подмяна на водопроводна мрежа 
на ул. „Христо Ботев“    420  89 489,00 лв.
8. Подмяна на водопроводна 
мрежа на ул. „Панорама“    300  72 292,00 лв.
9. Подмяна на водопроводна мрежа 
на ул. „Васил Левски“    330  74 095,00 лв.
10. Подмяна на водопроводна мрежа 
на ул. „Гоце Делчев“     180  50 667,00 лв.
11. Подмяна на водопроводна мрежа на ул. „Свобода“420  100 152,00 лв.
12. Подмяна на водопроводна мрежа на ул. „Родина“ 305    85 910,00 лв.
13. Подмяна на водопроводна мрежа на ул. „Тракия“  80    19 051,00 лв.
14. Ремонт на покрив на 
ОУ „Никола Вапцаров“ и ДГ „Зора“       71 515,00 лв.
15. Асфалтиране на ул. „Родопи“   370  113 114,00 лв.
16. Асфалтиране на ул. „Христо Ботев“    80    28 914,00 лв.
17. Асфалтиране на ул. „Панорама“  300    91 789,00 лв.

За село Барутин, община Доспат:
2017 година   
1. Изграждане на тротоари на ул. „Бартина“ 301  7 525,00 лв.

2018 година    
1. Изграждане на тротоари  на ул. „Бартина“ 100  2 500,00 лв.
2. Асфалтиране на  ул. „Бяло море“  179          100 742,00 лв.

3. Асфалтиране на ул. „Драма“   160 82 021,00 лв.

№ по ред Наименование на обекта   линейни метри         стойност 

2019 година   
1. Благоустрояване и озеленяване на УПИ IV-765, кв. 60 -площадка   45 311,00 лв.
2. Асфалтиране на ул. „Неврокопска“  376              204 797,00 лв.
3. Асфалтиране на ул. „Първи май“  200              115 699,00 лв.
4. Изграждане на зелени площи в центъра на Барутин
Обекти в процес на изпълнение през 2019 г. и следващата година  

 
1. Изграждане на компостираща и 
сепарираща инсталация в м. „Гайтанина“       9,5 милиона лв.
2. Реконструкция на водопрпвод -м. „Кървав дол“-с. Барутин   2 139 499,96 лв.

За село Бръщен, община Доспат:
2017 година   
1. Подмяна на водопроводн  на ул. „Младост“ 140  3 000,00 лв.
2. Подмяна на водопроводн на ул. „Места“     60  1 200,00 лв.
3. Подмяна на водопроводн  на ул. „Кавака“   110  2 500,00 лв.
4. Асфалтиране на ул. „Панорама“    458           188 511 лв.
5. Асфалтиране на ул. „Родопи“     437           141 872 лв.
6. Асфалтиране на ул. „Младост“     121             45 554 лв.
7. Асфалтиране на ул. „Места“     105             41 171 лв.
8.  Изграждане на път в м. „Шипката“ - м. Бърдото    500  12 000 лв.
 
2018 година   
1. Асфалтиране на ул. „Драма“      355            113 514 лв.
2. Асфалтиране на улица при Емил Джурелов      79  38 336 лв.
3. Асфалтиране на ул. „Бяло море“       69    8 937 лв.
4. Асфалтиране на ул. „Кавака“      184  73 158 лв.
5. Асфалтиране на  ул. „Ален мак“       141  77 716 лв.
6. Асфалтиране на  ул. „Дъбраш“         29              12 851 лв.
 
2019 година   
1. Подмяна на водопроводна мрежа на ул. „Струма“    205  56 613,00 лв.
2. Асфалтиране на ул. „Струма“         211  120 380 лв.
3. Благоустрояване и озеленяване на площад  в с. Бръщен   87 966 лв.

Външен водопровод в процес на изпълнение 2019 и следващата година 
 

1. Допълнително водоснабдяване на 
с. Бръщен от м. „Заставата“      3020  513 909 лв.
2. Рехабилитация на ОУ в с. Бръщен    208 327,00 лв.

За село Чавдар, община Доспат:
Асфалтиране на улици 2018 г.   
1. Общински път 
с. Барутин - с. Чавдар  3110                            1 000 000,00 лв. 
 
Бетониране на улици 2019 г.   
1. ул. „Драгиева чешма“     260                          14 215,00 лв.

Други инфраструктурни проекти, които се реализираха в рамките на мандат 
2015-2019 г. в размер на 835 728 лв.

Изработване на Общ устройствен план на Община Доспат: 150 000 лв.;
Изработване на проект на обща стойност 971 616 лв. за:
- улици - 488 400 лв;
- осветление - 59820 лв;
- развитие на туристическа инфраструктура - 35 736 лв.;
- зони за паркиране - 3 900 лв.;
- общински път “Кървав дол” - до границата на община Сърница - 130 800 лв.;
- водопроводи - 12 960 лв.

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
В рамките на моя мандат ОБЩИНА ДОСПАТ привлече значителни инвестиции в 

областта на социалните услуги:
Общината разкри общо седем трапезарии в седем населени места, където еже-

дневно се предоставя топъл обяд за социално слаби лица. 190 души ежедневно се 
хранят напълно безплатно. Привлечените средства са в размер на 262 817,50 лева. 
Осигурихме необходимото оборудване в трапезариите за да може услугата да се пре-
доставя качествено.

Изпълняваме проект, с който се разкри социално предприятие. Проектът е на 
обща стойност от 389 463 лева. В предприятието работи персонал от 36 лица за една 
година, като след това е осигурена заетост за още 6 месеца. 

По регионалната програма за заетост ежегодно осигуряваме заетост на безработ-
ни лица. Тази година назначихме 8 безработни лица с осигурена работа до края на 
настоящата година.

По проект „РАБОТА” осигурихме работа на 22 души за срок от една година. Допъл-
нително още три лица бяха назначени по същия проект.

За Празника на Община Доспат ежегодно успяваме да осигурим безплатно купони 
за храна. Тази година те са за  близо 421 социално слаби лица.

Община Доспат съвместно с Община Девин изпълнява проект „Патронажна грижа 
за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат”.

Общата продължителност на Проекта ще бъде 15 месеца, като самото предоста-
вяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги ще бъде 12 месеца.

Публичен отчет на Кмета на Община 
Доспат за мандат 2015-2019 година
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Общината ежегодно отбелязва 3-ти декември – Меж-
дународен ден на хората с увреждания.

Вече четири години над 116 потребители получават 
социални услуги в домашна среда чрез личен асистент 
и домашен помощник.

От 01.09.2019г.  подписах първите договори на 42 
лица по механизма за Личната помощ , като заявления 
за включване в механизма ще се приемат и след тази 
дата.

Ползватели на услугата могат да бъдат хора с увреж-
дане, на които е изготвена индивидуална оценка на 
потребностите и е издадено направление с определен 
брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално 
подпомагане“.

Доставчик на личната помощ по закона е общината 
по настоящия адрес на ползвателя.

Община Доспат ще продължи да развива своите 
социални услуги в Дневен център за деца с увреждания 
и Център за обществена подкрепа.

ОБРАЗОВАНИЕ
Образованието е мой водещ приоритет. В облас-

тта на образованието успях да направя необходимите 
реформи.

Беше извършена оптимизация на училищната 
мрежа, в резултат на което в град Доспат от три трудно 
издържащи и оцеляващи училища (а едното с над 160 
хиляди просрочени задължения) остана едно единстве-
но модерно средно училище с визия за развитие. СУ „Д. 

Благоев“ - гр. Доспат беше основно ремонтирано, обза-
ведено за 960 хиляди лева, а тази година по мое насто-
яване, бяха отпуснати средства за асфалтиране двора 
на училището.

Успях да включа три детски градини в Списъка на 
защитените детски градини – това са детските градини 
в с. Бръщен, в с. Црънча и в с. Любча. Същевременно 
ежегодно предлагам училищата в с. Чавдар, с. Любча, с. 
Црънча и с. Бръщен да запазват статутите си на защи-
тени.

При встъпването ми в длъжност заварих учебни 
заведения, в които имаше забавени заплати към пер-
сонала – това бяха училищата : ОУ “Васил Левски” - с. 
Змейца с 44 459 лева, ОУ “Христо Ботев” - с. Късак с 50 
251 лева, ДГ “Зора” - с.Црънча с 8164 лева и ДГ “Мечта” 
- с. Късак с 14 695 лева.

Успях съвместно с Правителството да осигуря 
допълнителни средства, с които бяха изплатени всички 
заплати на персонала в детските градини и училищата.

По искане на жителите на с. Късак, Община Доспат 
разшири училището в селото. Това стана с инвести-
ции в размер на близо 320 хил. лева. За новата учебна 
2019/2020 година училището беше оборудвано с нови 
чинове, столове и бюра.

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Административното обслужване непрекъснато се 

подобрява, сроковете за различните услуги се оптими-
зираха и на практика няма бавене на преписки и услуги. 

Общинска администрация Доспат вече е преместена в 
новата административна сграда ул. „Кап. Петко Войво-
да” № 3. Гражданите ще се обслужват на едно място и 
няма да обикалят от сграда в сграда за да бъде извър-
шена административната услуга.

ОБЩИНА ДОСПАТ продължава да е сред първите 
институции в страната по прозрачност, което показва, че 
всичко което хората трябва да знаят го има на сайта и е 
общодостъпно.

ТУРИЗЪМ
Желанието на Община Доспат е град Доспат да има 

свой нов център. Доспат го заслужава, защото се разви-
ва като туристическа дестинация.

Имам уверенията на Правителството, че ще получим 
финансиране за новия център.

Ще продължим да изграждаме различни туристи-
чески атракции както в гр. Доспат, така и в останалите 
населени места. Тази година успяхме да построим нова 
крайбрежна алея в гр. Доспат, която свързва града с язо-
вира. Тя е снабдена с много, пейки, беседки. Освен това 
в много населени места изградихме зелени площи, дет-
ски площадки. Моя основна цел е да се повиши потока 
от туристи в общината.

С проект в размер на 15 хиляди евро Общината ще 
осигури безплатен интернет на десет обществени места.  
Споразумението за доставка на безплатен интернет е 
вече подписано.

С уважение,
инж. Елин Радев - Кмет на Община Доспат

Публичен отчет на Кмета на Община 
Доспат за мандат 2015-2019 година

лева, средствата са отпус-
нати от Правителството с 
постановление на МС.

Какво е направено до 
момента в новата админи-
стративна сграда:

Беше изградена систе-
ма за видео наблюдение, 
беше доставен и подменен  
съществуващ асансьор с 
нов такъв.

Изградена бе поливна 
система на терена на сгра-
дата, както и парково освет-
ление в имота на сградата.

Изградени са светещи 
указателни съоръжения на 
фасадата и входа на сгра-
дата с релефни надписи 
върху еталбонд, израбо-
тен е и монтиран  надпис 
Община Доспат на южната 
част на фасадата на сгра-
дата (козирката на покрива) 
включваща герб с размери 
200 / 140 и надпис Община 
Доспат с размери  – 1150 
/ 110 с обемни детайли , 
алуминиев корпус, плексиг-
лас, диодно засветяване; 
централен вход (козирка) 
– герб на Община Доспат с 
размер 60х80см.; 2бр. над-
писи с текст Община Доспат 
с размери 300х30 см.  с об-
емни детайли , алуминиев 
корпус, плексиглас, диод-
но засветяване  с обшивка 
еталбонд.

Изграден е пропускате-
лен режим на имота – заку-
пена е електронна бариера.

Бяха подменени стари-
те радиатори и монтирани 
нови алуминиеви такива на 
втори и трети етаж на сгра-
дата.

Ремонтирани бяха две 
помещения на кота – 3.60м. 
включващ: облицоване  с 
гипсокартон на таван и сте-
ни; къртене на бетон под 
перални и мивки ; демонтаж  
на стара пералня и сушил-
ня; полагане на замазка; 
доставка монтаж на 2 бр. 
врати ; зазиждане на от-
вор; доставка и монтаж на 
6 броя решетки на прозор-
ци; доставка и монтаж на 2 
броя врати с решетки;

Ремонтирана бе ограда-
та:  вкл. демонтаж на ста-
рата ограда и  доставка и 
монтаж на нова с дължина 
100м.

Укрепена бе терасата  
със стоманобетонови  коло-
ни; измазано бе  двустран-
но парапета на терасата и 
стълбище с водоустойчива 
мазилка; доставена и мон-
тирана беше шапка на па-
рапета с гранит, доставена 
беше алуминиева ръкохват-
ка върху шапка на терасата 
и стълбището.

Повдигнат беше водо-
провода и отоплителната 
инсталация на партерен 
етаж под нивото на тавана 
на плочата.

Направена беше  тоа-
летна на партерен етаж.

Бяха доставени нови 
пожароустойчиви врати за 
всички канцеларии.

Всички работни места 
са с изцяло ново оборудва-
не. Изградена е нова, по-на-
деждна и защитена мрежа, 
отговаряща на съвременни-
те изисквания.

Кметът на Община Доспат 
инж. Елин Радев откри официално новата 

административна сграда на Общината посочвате избраното от Вас 
лице за асистент;

2. Направлението изда-
дено от дирекция „Социално 
подпомагане”, с определе-
ния Ви брой часове за лична 
помощ.

3. Документ за самолич-
ност (за справка) или до-
кумент за самоличност на 
законния представител-ро-
дител, настойник, попечител 
(за справка).

4. Личен асистент може 
да бъде всеки, който не е по-
ставен под запрещение и не 
е осъждан.

5. Няма доходен крите-
рий за назначаване на личен 
асистент.

6. В случай, че не сте до-
волен от личния си асистент, 
може да поискате прекратя-
ване на трудовия му договор 
и назначаване на нов такъв, 
без да е необходимо да пре-
минавате през нова оценка.

7. В заявлението, Вие 
(Вашият законен представи-
тел) изрично давате съгла-
сие:

– добавката за чужда 
помощ по чл. 103 от Кодекса 
за социално осигуряване да 
се превежда за заплащането 
на ползваната услуга; Транс-
ферът ще бъде извършван 
само след сключване на 
трудов договор с асистент и 
при реално предоставяне на 
услугата .

– до 380лв. от месечна-
та помощ по чл.8д от ЗСПД 
(в зависимост от броя на оп-
ределените в направлението 
часове), изплащана за деца 
с 90 и над 90 на сто вид и 
степен на увреждане, да се 
превежда за заплащане на 
ползваната услуга.

– правата и задълже-
нията на потребителя, лич-
ния асистент и общината/
доставчика се уреждат чрез 

тристранно споразумение, а 
личния асистент се назнача-
ва с трудов договор, сключен 
между него и общината/дос-
тавчика.

Кандидатът за асистент 
подава до доставчик на лич-
на помощ по чл.18, ал.1 или 
2 заявление по образец, към 
което се прилага:

1. Автобиография;
2. Копие от трудов дого-

вор, ако кандидатът за асис-
тент работи, или деклара-
ция, че няма сключен трудов 
договор;

3. Декларация, че спря-
мо него не са налагани мер-
ки за защита по Закона за 
защита от домашно насилие 
по отношение на ползвател 
на лична помощ.

– Законът за личната 
помощ не допуска едновре-
менно получаване на под-
крепа от няколко източника 
за задоволяване на същите 
потребности!

В ОБЩИНА ДОСПАТ ЩЕ 
СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ 
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 
ОТ 08,00-12,00 и 13,00-17,00 
ЧАСА

Лична помощ е механи-
зъм за подкрепа на хора с 
увреждания за упражняване 
на правата им, за пълноцен-
но участие в обществото, за 
извършване на дейности, от-
говарящи на индивидуални-
те им потребности от личен, 
домашен или социален ха-
рактер и за преодоляване на 
бариерите на функционални-
те им ограничения. Механи-
змът гарантира възможност 
на хората с увреждания да 
изберат от кого, кога, къде 
и по какъв начин да се осъ-
ществят дейностите.

Допълнителни разясне-
ния могат да бъдат получени 
на телефон 0893406293.

Първите договори на 42 лица по 
механизма за Личната помощ бяха 

подписани от кмета на Община Доспат

ОТ СТРАНИЦА 1

ОТ СТРАНИЦА 1
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Кметът Радев следи изпълнението на проектите

с. Барутин

с. Барутин

гр. Доспат

гр. Доспат

с. Црънча с. Црънча

гр. Доспат

гр. Доспат

гр. Доспат
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Нова туристическа 
атракция ще се реали-
зира в град Доспат по 
предложение на Кме-
та инж. Елин Радев: С 
лифт туристите да мо-
гат да посещават ем-
блематичното островче 
в началото на града. А 
там ще ги очакват още 
атракции.

На своя редовна 
сесия Общински съвет 
одобри с пълно един-
ство предложението 
на Кмета на Община 
Доспат инж. Радев от-
носно обявяване на 
общински обект, като 
обект от първостепенно 
общинско значение, да-
ване на разрешение за 
изготвяне на задание, 
избор на проектант за 
обект : „Изграждане 
на лифт от разклон за 
рибно стопанство до 
остров в язовир Доспат 
срещу рибно стопан-
ство“.

В докладната запис-
ка Кметът обосновава, 
че „Община Доспат има 
намерение да изпъл-
нява обект за атракции 
на граждани и гости на 
града с който обект се 
надяваме града ни да 
стане още по –привле-
кателен център за тури-
стите“.

Общински съвет До-
спат взе следното Ре-
шение:

1. Общински съвет 
Доспат включва в ПУ-
РИВ на ОД за 2019 го-
дина в раздел VІ : „ Об-
щински обекти от пър-
востепенно значение : „ 
Изграждане на лифт от 
разклон за Рибно пред-
приятие до острова в 
язовир Доспат, разпо-
ложен срещу Рибно 
предприятие“.

2. Общински съ-
вет Доспат включва в 
ПУРИВ на ОД за 2019 
година в раздел V т.В 
Имоти, които община 
Доспат има намерение 
да придобие: Придоби-
ване на Вещни права 
по обект : „ Изгражда-
не на лифт от разклон 
за Рибно предприятие 
до острова в язовир 
Доспат, разположен 
срещу Рибно предпри-
ятие“,

3. Общински съ-
вет Доспат определя 
обект „ Изграждане 
на лифт от разклон за 
Рибно предприятие 
до острова в язовир 
Д оспат,разпол ожен 
срещу Рибно предприя-
тие“ като обект от пър-
востепенно общинско 
значение .

4. Общински съвет 
Доспат дава съгласие 
Кмета на община До-
спат да изработи ПУП 
–ПП и съпътстващите 
за обект : „ Изгражда-
не на лифт от разклон 
за Рибно предприятие 
до острова в язовир 
Д оспат,разпол ожен 
срещу Рибно предпри-
ятие“,

5. Общински съвет 
Доспат разрешава Кме-
та на община Доспат 
да изработи Задание 
по т.4,

6. Контрол по насто-
ящото Решение възла-
гам на Кмета на общи-
на Доспат по т.1-3 и 5 и 
на гл.архитект на общи-
на Доспат по т.4.

Идеята е на остров-
чето да има и допълни-
телни атракции за тури-
стите. Туризмът е сред 
водещите приоритети 
на Община Доспат.

Общински съвет Доспат именува 
три улици в град Доспат, както след-
ва:

Улицата  от главен път II-37 Ба-
так-Доспат, покрай овчарника в м. 
„Чинлий”, до разклона при вила „Див-
на” (на брега на язовира) се именува 
на ул. „Панорамен път”;

Улицата  от главен път II-37 Ба-
так-Доспат, от вила „Рай”, по проте-
жението на брега на язовир Доспат, 
до м. „Келебека” (под вилата на се-
мейство Карови) се именува на ули-
ца „Крайбрежна”.

Улицата  от главен път II-37 Ба-
так-Доспат, от м. Събора, до рибно 
стопанство Рея фиш се именува на 
ул. „Рибарска”.

Това Решение на Общински съ-
вет стана факт на сесия на 30 август. 
Предложението на Кмета на Община 
Доспат инж. Елин Радев бе внесено 

след проведено предварително про-
учване за имена на посочените ули-
ци.

В сайта на община Доспат беше 
качено съобщение за депозиране 
на предложения за имена на ули-
ците със срок – 26 август 2019г. В 
този срок има депозирано само едно 
предложение за две улици, а именно:

Предложение 1: улица „Панора-
мен път” – от главен път II-37 Батак-
Доспат покрай овчарника (в м. „Чин-
лий”) до разклона при вила „Дивна” 
(на брега на язовира);

Предложение 2: улица „Край-
брежна” – от главен път II-37 Батак-
Доспат от вила „Рай” покрай брега на 
язовира, до местността „Далоското”, 
под вилата на сем. Карови.

Във връзка с реализирането на 
две улици в град Доспат, които в мо-
мента са без имена,  същите следва 

да се именуват за да се идентифици-
рат, обосновава в констативната си 
част на докладната си Кмета Радев.

Наименованието на улиците е 
необходимо във връзка с изисква-
нията на електроразпределителното 
дружество за захранване с електри-
чество на м. „Чинлий”, м. „Далоското” 
и м. „Келебека” по КККР на град До-
спат и инвестиционни намерения на 
собствениците на имоти се посочва 
още в записката.

Също така е необходимо да се 
именува и улицата от м. Събора (пло-
щад НАТО), към рибно стопанство 
Рея Фиш, тъй като и тя е без име.

Предложението на Кмета на Об-
щина Доспат инж. Елин Радев за 
именуване на улицата от м. Събора 
(площад НАТО), към рибно стопан-
ство Рея Фиш е тя да се казва ул. 
„Рибарска”.

„Крайбрежна”, „Рибарска” и „Панорамен 
път” са новите три улици в Доспат

Ново в Доспат: С лифт до 
островчето

Селата Любча и Змеица отбелязаха своите 
празници с богати програми ... снимки

През месец август освен Община До-
спат, свои празници имаха и селата Любча 
и Змеица. Кметствата, съвместно с Общи-
ната бяха подготвили празнични програми. 
И двете населени места получиха поздрави-
телни адреси от инж. Елин Радев - кмет на 
Община Доспат.
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В село Црънча приключ-
ват много проекти. Като за-
почнем от смяната на водо-
проводи и асфалтирането 
на улиците „Гоце Делчев“, 
„Родина“, „Пирин“ и „Ботев“, 
продължим с изцяло новия 
покрив за детската градина 
и училището и стигнем до 
дългочакания вътрешен ре-
монт на детската градина.

Средствата за всички 
проекти са осигурени със 
съдействието на Кмета на 
Общината инж. Елин Радев.

В детската градина с 
нетърпение чакат първия 
ден след ремонта, защото 
е изцяло преобразена и то 
благодарение на г-н Радев, 
споделя Виолета Асова, ди-
ректор.

В спалнята са осигуре-
ни изцяло нови легла с ма-
траци и бюро. За занимал-
нята са предвиденимасички 
със столчета, дидактически 
шкафове и бюро. Директор-
ката споделя, че са пред-
видении гардеробчета за 
обувки. Тоалетните са също 
нови с монтирани тоалетни 
чинии за деца.

Таваните са ремонтира-
ни, поставен е изцяло нов 
паркет. Коридорът също е 

напълно променен - тук от 
гредоред сега вече са по-
ставени нови плочки от гра-
нитогрес с бетонна здрава 
основа.

Адрес: гр. Доспат, ул. Първи май“ № 3, 
имейл: vestnikdospat@mail.bg, web: www.vestnikdospat.com

Печат - Печатница „Нюзпринт“: София1113, ул. „Тинтява“ 100, GSМ: 0899907527, факс № 8191122, ел. поща: newsprint@abv.bg

Унгарската танцова 
група „Биляна” с р-л Janos 
Major (от Унгария) пред-
стави български народни 
танци на площада пред Об-
щина Доспат на 7 август от 
16,00 часа. В с. Барутин на 
площада пред Читалище-
то изявата беше от 18,00 
часа. Групата е с численост 
от 16 души и са на лагер в 
град Доспат. Изучават бъл-
гарските народни танци 
повече от 16 години, имат 
голям интерес към българ-
ския фолклор. Всяка година 
организирам танцов лагер 
в България. Тази година из-
брах Родопите и гр. Доспат. 
Харесва ми всичко в Об-
щина Доспат. При нас няма 
такива красиви планини, 
каквито видях тук, споделя 
Майор.

Унгарци представиха красотата на 
българския фолклор в град Доспат

Блиц: „Миле Китич пя пред 20 хиляди в Доспат“
Празникът на Община Доспат отмина. 

Всеобщо е мнението, че протече при много 
добра организация и изключително голям 
брой посетители - жители и гости на Общи-
ната. Събитието се проведе под патрона-
жа на инж. Елин Радев - кмет на Община 
Доспат. Безспорно условие за добро про-
веждане на такова мащабно събитие е да 
има богата програма, а такава тази година 
не липсваше.

Миле Китич пя пред многохилядна пуб-
лика. Ето изданието Блиц какво написа:

„Сръбската легенда Миле Китич бе го-
лямата звезда от тридневния събор на об-
щина Доспат. Близо 20 хиляди души се съ-
браха пред сцената и търпеливо изчакаха 
своя любимец да запее едни от най-попу-
лярните си хитове.  Миле се качи на сцена-
та, след като на нея вече се бяха изявили 
трио Сопрано и народната певица Радо-
стина Паньова. Публиката бе достатъчно 
загряла, а той показа защо сръбските звез-
ди се славят като едни от най-големите 
музиканти“.

В Црънча всичко е 
ново - детска градина, 

училище  и улици
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Уважаеми директори,
Уважаеми учители,
Скъпи ученици и роди-

тели,
Отново е септември, 

отново настъпи първия 
учебен ден – най-важния за 
всеки дом.

Първият учебен ден ви-
наги идва с трепетни очак-
вания и много въпроси. Все-
ки български дом изпраща 
най-свидното – децата си, 
с вяра, надежда и любов, за 
да можем да ги видим след 
години вдъхновени творци 
на своя свят.

От днес, Вие родители 
ще предадете своите деца в 
ръцете на учителите –  оп-
итни, мъдри и знаещи хора.

Скъпи ученици, днес ня-
кои от вас ще прекрачат 
с трепет прага на свое-
то първо училище, а други 
за последен път ще чуят 
септемврийския звънец, 
преминавайки през една 
трудна и вълнуваща годи-
на. Всички вие сте поели по 
един стръмен, но интере-
сен път – към знанието и 
науката. Бъдете отговор-
ни и дисциплинирани в уче-
нието, за да реализирате 
целите си!

Уважаеми учители, вие 
имате нелеката и отго-
ворна мисия да подкрепяте 
своите възпитаници и да 
им покажете, че науката 
е мъдрост, която винаги 
дава своите добри плодове. 
Продължавайте с нестих-
ващ ентусиазъм и повече 
търпение да възпитавате 
децата ни.

Бих искал на този све-
тъл ден да ви пожелая да 
сте здрави, упорити и дръз-
новени! Нека стремежът 
към знания ви води по пътя 
нагоре, към най-смелите 
мечти!

Честит първи учебен 
ден!

инж. Елин Радев
Кмет на Община 

Доспат

Поздравление от Кмета на Община Доспат 
инж. Елин Радев за първия учебен Ден

Откриването на новата 
учебна година в снимки

СУ „Д. БЛАГОЕВ“ - ГР. ДОСПАТ

Откриването на новата учебна година в снимки

ОУ „Н. ВАПЦАРОВ“ - С. БАРУТИН

СУ „Д. БЛАГОЕВ“ - ГР. ДОСПАТ ОУ „В. ЛЕВСКИ“ - С. ЧАВДАР

ОУ „ХР. БОТЕВ“ - С. КЪСАК

ОУ „Н. ВАПЦАРОВ“ - С. ЦРЪНЧА

Общо 59 първокласници прекрачиха зъ първи път 
училищния праг в община Доспат. 

На добър час мили деца!


