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Уважаеми жители  на Община Доспат,
В началото на Новата 2020 година приемете 

моите сърдечни пожелания за здраве и късмет във 
всеки дом, за благополучие и успехи във всяко ваше 
начинание!

В тези празнични дни, когато на прага е Новата 
година, всички ние си правим равносметка – за изте-
клата година.

Измина една нелека година. Но мисля, че колкото 
и да е било трудно, ние заедно успяхме. Община Дос-
пат върви напред, става по-красива, по-привлека-
телна, по-уютна.

Нека има мир, разбирателство и топлина във 
всеки дом!

Пожелавам Ви 2020 година да бъде по-успешна за 
всички Вас!

С уважение,
инж. Елин Радев
Кмет на Община Доспат

В Михалково на 
23.12.2019 г.:

По време на срещата 
на Премиера Бойко Бори-
сов в Михалково с жители 
на населеното място при-
съства и кметът на Община 
Доспат инж. Елин Радев. 
Кметът направи и кратка 
среща с Премиера, на коя-
то поиска допълнителни 
средства за Новия градски 
център на гр. Доспат.

Припомняме, че 1,5 
млн. лева бяха отпуснати 
на Община Доспат за из-
граждане на Нов градски 

център с постановление на 
МС, но те са недостатъчни, 
тъй като разчетите сочат, 
че са необходими 4,5 млн. 
лева за да се изпълнят 
всички заложени дейности 
в проекта по изграждане на 
новия център.

„Изпращаме успешна 
година, с голям ръст на 
икономиката, стабилни фи-
нанси, с трайно повишение 
на доходите. От папата до 
Белия дом най-важните 
хора в света дадоха оценка 
за България, имаме етни-

Кметът на Община Доспат инж. Елин Радев 
поиска още средства за Новия градски 
център на среща с Премиера в Михалково

Инициативата „Ден 
на отворените врати“ 
се проведе в Общинска 
администрация Дос-
пат. Седмокласници от 
СУ „Д. Благоев“ с р-л 
Милен Танев посетиха 
сградата на Община 
Доспат на 19 декември. 

Учениците посетиха 
първо кабинета на Кме-
та. Секретарят на Об-
щината инж. Веселин 
Калфов запозна под-
робно подрастващите 
с всички отдели и каби-
нети. Калфов показа и 
символите на Община 
Доспат. Учениците по-
сетиха и Общински съ-
вет Доспат. 

След проведено гла-
суване сред учениците 
ръководните постове 
бяха разпределени по 
следния начин: Алекс 
Башев стана Кмет на 
Община Доспат, Ива 
Бошнакова стана зам.
кмет, Сияна Багрянова 
стана секретар на Об-
щина Доспат, а за Пред-
седател на Общински 
съвет Доспат бе избра-
на Ивет Ситова. 

Бъдещите упра-
вленци проведоха и 
първата сесия на Об-
щинския съвет, на коя-
то поставиха и първия 
проблем за разрешава-
не – този с бездомните 
кучета.

Снимки ... на стра-
ница 8-ма

Ученици 
поеха 

управлението 
на Община 

Доспат 

Уважаеми жители на Община Доспат,
Честита Нова година! Бъдете живи и здрави! 
Нека в семействата Ви да има щастие и любов! 
Нека новата година донесе на всички ни пове-

че успехи и повече мъдрост, за да бъде живота ни 
по-добър! Нека се обърнем и към себе си, за да бъдат 
отношенията ни един към друг по-топли и по-чо-
вешки.

От името на Общински съвет Доспат Ви поже-
лавам 2020 да е благодатна за всички Вас!

С уважение,
инж. Адалберт Ферев
Председател на Общински съвет Доспат

Кметът на Община Доспат инж. Елин 
Радев спечели втори мандат. Кандидатът 
на ПП ГЕРБ получи 86,78 на сто от до-
верието на гласоподавателите или общо    
4 292 гласа. На второ място остана Ар-
сен Маслев с подкрепа от ДПС с 9,93% 
или 491 гласа. Трети е Михаил Танев 
АБВ със 72 гласа /1,46%/.

Съставът на Общински съвет Дос-
пат е на 100% доминиран от ГЕРБ с общ 
брой на съветниците 13, съгласно Реше-
ние на ОИК Доспат.

Инж. Радев изказа искрената си бла-
годарност към всички жители на Община 
Доспат в писмо:

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА 
ДОСПАТ,

Позволете ми да изкажа искре-
ната си благодарност къв всички Вас, 
които ме подкрепихте със своя глас. По 
този начин Вие ми дадохте голям кре-
дит на доверие, обещавам да не Ви раз-
очаровам и да оправдая очакванията 
на всички.

Благодаря Ви скъпи приятели!
Уважаеми съграждани,
Днешната победа е факт благода-

рение на всички вас.

За пореден път вие избрахте евро-
пейското развитие на Община Доспат, 
а всеки от нас заслужава да има разви-
ваща се и просперираща Община.

Днес Вие гласувахте за стабилност 
в управлението на общината, което е 
гаранция за нови инвестиции и евро-
пейски програми.

С нашия вот показахме, че хората 
в Община Доспат са отговорни и не са 
безразлични към случващото се в дър-
жавата и в Европа.

Доверието, което ми дадохте е 
изключителна отговорност, която 
осъзнавам. Това ме мотивира за нови 
предизвикателства пред развитието 
на Община Доспат.

Благодаря на всички жители от 
Община Доспат, които свободно уп-
ражниха правото си на глас в изборния 
ден. Именно това е демокрацията!

Благодаря и на най-младите гласо-
подаватели, които за първи път имаха 
възможност да дадат своя вот и сами 
да посочат пътя, по който Община 
Доспат да се развива.

 С уважение,
Инж. Елин Радев – Кмет на Община 

Доспат

Инж. Елин Радев е Кмет 
на Община Доспат
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Община Доспат отчете успешен 
социален проект

Община Доспат е бенефициент и 
изпълнява Административен договор за 
предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ № BG05M9OP001-2.010-
0081-C01/06.06.2018 г., проект „Общинско 
социално предприятие „Озеленяване и 
благоустройство”, финансиран по  Опера-
тивна програма „Развитие на човешките 
ресурси 2014 -2020“, съфинансирана от 
Европейския социален фонд на Европей-
ския съюз.

Екипът за управление на проекта ор-
ганизира и проведе заключителна кръгла 
маса на тема “Социалната икономика и 
социалното предприемачество възмож-
ности и предизвикателства за обществе-

ността на община Доспат” в изпълнение 
на Дейност № 6: „Популяризиране на со-
циалната икономика и социалното пред-
приемачество”.

Събитието се проведе на 30 октом-
ври 2019 г. от 11,00 часа в Туристически 
информационен център – гр. Доспат, из-
ложбена зала: гр. Доспат, ул. „Кап. Петко 
Войвода” № 1.

Целта на днешната дискусия бе да 
се повиши осведомеността на местния 
бизнес, неправителствени организации 
и другите заинтересовани страни за въз-
можностите и условията за развитие на 
социално предприемачество.  Бяха по-
пуляризирани добрите практики на соци-
алните предприятия, с цел да се откри-
ят възможностите пред работодателите.  
На срещата ръководителят на Проекта 
представи резултатите от изпълнението 
му, реализираните дейности и популяри-
зиране на  социалния ефект от неговото 
осъществяване.

Директорът на Дирекция „Социално 
подпомагане“ Диляна Борисова уважи 
събитието. От Дирекцията присъстваха и 
Детелина Черкезова, н-к отдел „Изготвя-
не на оценки на хората с увреждания и 
социални услуги“ и Миглена Пържанова – 
главен социален работник отдел „Закри-
ла на детето“.

Диляна Борисова взе отношение към 
проекта и каза, че от отчета по проекта 
се вижда, че свършеното от социалното 
предприятие е много и това е видимо, а 
включването на безработни лица от тази 
група в обществено полезни дейности е 
важно за тяхната мотивация и достоен 

живот. По думите на Борисова социал-
ното предприемачество е много успешна 
форма за заетост и се приема добре от 
обществеността.

Детелина Черкезова изрази задовол-
ство от факта, че се дава шанс и за хора-
та с увреждания да имат заетост, особе-
но когато има и устойчивост след края на 
проекта както в случая. Тя благодари и за 
това, че Община Доспат кандидатства и 

изпълнява много социални проекти, един 
от които е този, свързан със социалното 
предприемачество.

Сред присъстващите бяха служители 
от Общинска администрация Доспат и 
много граждани.

Ръководителят на проекта инж. Ве-
селин Калфов каза, че това е поредни-
ят успешно изпълнен проект за Община 
Доспат.

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

приятие „Озеленяване и благоустройство”, финансиран по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“, съфинансирана от Европейския со-
циален фонд на Европейския съюз.”

В изпълнение на Оперативната програ-
ма за храни и/или основно материално под-
помагане на най-нуждаещи се лица, съфи-
нансирана от Фонда за европейско подпо-
магане на най-нуждаещи се лица, Българ-
ският Червен кръст започва поетапното пре-
доставяне на пакети с хранителни продукти 
на над 287 000 домакинства, които включват 
около 543 000 български граждани.

Раздаването ще се извършва от служи-
тели и доброволци на БЧК в 312 раздавател-
ни пункта в цялата страна и ще продължи до 
28 февруари. Всеки правоимащ, включен в 
списъците от Агенцията за социално подпо-
магане, ще получава съответните продукти 
срещу документ за самоличност и подпис.

На 27 ноември 2019 г. се отварят раз-
давателни пунктове в областите Кърджали, 
Ловеч и Хасково, а до края на месец де-
кември и в областите Благоевград, Варна, 
Видин, Враца, Габрово, Кюстендил, Монта-
на, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, 
Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, 
Стара Загора, Търговище, Шумен, Ямбол и 
Софийска област. Останалите области ще 
стартират раздаването в началото на месец 

януари 2020 г. Подробният график за по-
етапното раздаване на продукти по програ-
мата е публикуван на интернет страниците 
на БЧК /www.redcross.bg/ и на АСП /www.
asp.government.bg/ и в регионалните офи-
си на БЧК и е съобразен с възможностите 
за зареждане на складовете и пунктовете в 
страната.

Всички правоимащи, включени в списъ-
ците на Агенцията за социално подпомага-
не, ще получат по 24,570 кг от 16 вида хра-
нителни продукти: пшенично брашно – 2 кг; 
ориз – 1 кг; спагети – 1 кг; лютеница – 0,500 
кг; зелен фасул консерва – 2,400 кг; домати 
белени – 1,600 кг; грах зелен – 1,600 кг; гю-
веч консерва – 1,600 кг; конфитюр – 0,500 
кг; говеждо в собствен сос консерва – 0,300 
кг; говежди кюфтета в бял сос консерва – 
0,600 кг; пиле фрикасе консерва – 0,300 кг; 
консерва риба – 0,170 кг; зрял фасул – 3 кг; 
леща – 4 кг; олио – 4 литра.

Право на подпомагане по програма-
та имат:

• Лица и семейства, подпомагани по 
Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за услови-
ята и реда за отпускане на целева по-

мощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г. 
и следващи изменения) за отоплителен 
сезон 2017/2018 г.;

• Майки (осиновителки), които полу-
чават месечни помощи за отглеждане 
на дете до навършване на една година 
по реда на чл. 8, ал. 1 и ал.5 от Закона за 
семейните помощи за деца (ЗСПД) към 
месец 08.2019 г.;

• Лица и семейства, получили едно-
кратна помощ за ученици, записани в 
първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учеб-
ната 2018/2019 г.;

• Лица с над 90 на сто степен на ув-
реждане с определена чужда помощ и 
ниски лични доходи от пенсия (до 348,00 
лв.), които получават месечна финансо-
ва подкрепа по реда на чл. 70 от Закона 
за хората с увреждания (ЗХУ) към месец 
08.2019г.;

• Лица и семейства, които получа-
ват месечни помощи за отглеждане на 
дете с трайно увреждане по реда на чл. 
8д от ЗСПД към месец 08.2019 г.;

• Лица и семейства, получили едно-
кратни или месечни помощи, предназна-

чени за превенция и реинтеграция, от-
глеждане на детето при близки и род-
нини и в приемни семейства по реда и 
условията на Правилника за прилагане 
на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) 
към месец 08.2019 г., а по отношение на 
еднократните помощи, за периода от 
01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.;

• Лица и семейства, инцидентно 
пострадали от бедствия и аварии при 
форсмажорни обстоятелства, подпо-
могнати с еднократна помощ по реда 
на чл. 16 от Правилника за прилагане на 
Закона за социално подпомагане (ППЗ-
СП), въз основа на установеното инди-
видуално ниво на материално лишение 
за периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 
г. Оперативната програма се управлява от 
Агенцията за социално подпомагане и се 
осъществява със съдействието на местните 
власти.

В Община Доспат хранителните про-
дукти ще се раздават от 06.01.2020 г. до 
28.02.2020 г. - в населените места чрез кмет-
ствата, а в гр. Доспат - в Общината от 08,00 
до 17,00 часа в работните дни.

БЧК започва раздаването на хранителни продукти на уязвими български граждани
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чески мир, а регионите са 
в растеж“.

Това заяви минис-
тър-председателят Бойко 
Борисов при инспекцията 
на ремонтираните над 36 
км от третокласния път III-
866 Кричим – Михалково 
– Смолян. Инвестицията в 
трасето е по ОП „Региони в 
растеж“ и е за над 52 млн. 
лв.

Третокласният път е 

основна пътна връзка за 
жителите на Михалково, 
Кричим и Девин с град 
Смолян и к. к. „Пампоро-
во“. Участъкът осигурява 
и бърз достъп до път І-8 
Пазарджик – Пловдив. По 
време на огледа на тра-
сето заедно с премиера 
Борисов бе заместник-ми-
нистърът на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Николай Нанков.

Кметът на Община Доспат 
инж. Елин Радев поиска още 
средства за Новия градски център 
на среща с Премиера в Михалково

През май 1936 годи-
на един от най-красивите 
планински върхове в Ро-
допите – „Дикчан“ сменя 
своето име по молба на 
родопчани и с одобрение-
то на тогавашната власт. 
Вече 83 години този връх 
над град Доспат носи име-
то на бившия шведски вън-
шен министър и професор 
по право Йостен Унден.

Кой е този скандина-
вец, който не е стъпвал в 
България, но името му за-
винаги остава в историята 
ни като „Спасителят на Ро-
допската гора“?

Бо Йостен Унден е ро-
ден 25 август 1886 годи-
на в централния шведски 
град Карлщад. Завършил 
право, в продължение на 
20 години той е професор 
по международно част-
но право в Университета 
в Упсала и негов ректор 
през 1929-1932 г. Виден 
политик на Шведската со-
циалдемократическа пар-
тия от 1924 до 1926 г., а 
след това и от 1945 г. до 
1962 г., юристът е минис-
тър на външните работи 
на Швеция. Проф. Унден е 
и член на Международния 
арбитражен съд в Хага.

Именно в тази си роля 
шведският юрист изиграва 
ключова роля в спасява-
нето на голяма част от Ро-
допската гора.

„Аферата Доспат Даг“
През 1915 г. шестима 

турски и гръцки граждани, 
изселили се от България 
след войната, и двама 
българи основават ко-
мандитното промишлено 
дружество “Доспат Даг”. 
С фалшиви документи ос-
мината претендират, че са 
собственици на 19 масива 
от общирни иглолистни 
гори в Доспатско. Истин-
ската цел на дружеството 
е да оформи сделката, 
като държавата признае 
фалшивите документи на 
турците и гърците, след 
което правата за собстве-
ност се прехвърлят на дру-
жеството, като стойността 
на горите като капитал 
е оценена на 2 600 000 
лева. В „Доспат Даг“ два-
мата българи участват с 
“умствен капитал”, оценен 
на 600 000 лева – тоест 
общият капитал на друже-
ството е 3 200 000 лева.

Тогавашният минис-
тър на земеделието Пе-
тър Динков и началникът 
на горите Трифон Цачев 
разрешават на „Доспат 
Даг“ да започне експлоа-
тацията на горите, за кои-
то „притежават“ документи 
за собственост. На всичко-
то отгоре сечта и извозът 
на дървесината е била 
извършена “ангария” от 
местното население, като 
им било казано, че те са 
“мобилизирани за изпъл-
нение на военни поръчки”.

След края на Първа-
та световна война обаче 
българското правителство 

отменя всички дотогава 
издадени разпореждания 
по ползването на горите, 
включително и това на 
“Доспат Даг”.  Собствени-
ците на дружеството не 
се отказват и многократ-
но се опитват да впишат 
имотите си, като граждани 
на Гърция, в списъка с ре-
парациите, наложени на 
България съгласно Ньой-
ския мирен договор.

Спорът става между-
народен, като се проточ-
ва над 10 години. През 
1930-1933 г. Обществото 
на народите назначава за 
арбитър проф. Йостен Ун-

ден, като член на Между-
народния арбитражен съд 
в Хага. В спора с България 
гръцката страна претенди-
ра за собственост върху 
19-те обширни гори в Дос-
патския край в Родопите и 
за обезщетение от около 
40 милиона златни швей-
царски франка.

Както пише в мемо-
арите си самият Унден, 
“горските гранични райо-

ни, които на повече или 
по-малко съмнителни ос-
нования бяха попаднали 
в ръцете на чуждестранни 
спекуланти, макар че от 

20 години се намираха в 
разпореждане на държав-
ното българско горско сто-
панство, изведнъж бяха 
застрашени да бъдат пре-
дадени на мними чуждес-
транни собственици”.

След подължително и 
задълбочено проучване 
на документите, както и 
на съответното здаконода-
телство на Гърция, Турция 
и България, проф. Унден 
стига до справедливата 
присъда, постановяваща, 
че тази част от Родопите 
е българска, а Гърция е 
осъдена да заплати обез-
щетение от 475 000 златни 
франка. 

По искане на местно-
то население, одобрено 
от държавните институ-
ции, през 1936 г. един от 
най-красивите планински 
върхове в Родопите – Дик-
чан (1667 м. н.в.) е наре-
чен “Професор Унден”. На 
върха е поставена брон-
зова плоча, изработена от 
склулптора Петър Балаба-
нов, украсена с шведския 
и българския герб и с над-
пис:

„През 1936 година този 
връх беше наречен „Про-
фесор Унден“, за да се 
помни вечно за справед-
ливата и човеколюбива 
присъда, издадена от ар-
биръра, назначен от Об-
ществото на народите в 
Женева шведския профе-
сор Йостен Унден, с която 
се признава за българска 
собственост част от Юж-
ните Родопи“.

Автор: Надежда Хрис-
това. Източник: https://
dnes.dir.bg

Шведският професор, който спаси част от 
Родопите, а български връх носи името му

Със заповед кметът на 
Община Доспат инж. Елин 
Радев забрани движението 
на безстопанствени живот-
ни по уличната и пътната 
мрежа на територията на 
Община Доспат. Това зася-
га всички собственици на 
коне, крави, овце и други 
животни.

Глобата е солена, а 
причината за това са за-
честили случаи на съз-

дадени предпоставки за 
пътно-транспортни прои-
зшествия, оплаквания от 
граждани и водачи на МПС 
от безстопанствени живот-
ни по уличната и пътната 
мрежа на територията на 
Община Доспат.

Заповедта ще се връч-
ва на всички собственици 
на животни срещу подпис 
чрез кметовете на населе-
ните места.

200 лева глоба за безстопанствено 
животно на пътя

На 1-ви ноември в село 
Късак отбелязаха Денят на 
народните будители, кой-
то бе посветен на делото 
на книжовниците, просве-
тителите и борците за на-
ционално освобождение, 
съхранили през вековете 
духовните ценности на на-
цията и нейния морал.

На днешния ден учи-
лището отбелязва и  90 го-
дини от основаването си, 
съобщи Румяна Узунова, 
директор на ОУ „Христо Бо-
тев“.

Дълголетието на учи-
лището е основание за 
празник, още повече когато 
то се съчетава с ден като 
днешния, но също така ос-
нование за гордост са 90 
години последователност 
и всеотдайност към децата 
на с. Късак. В продължение 
на всички тези години уче-
ниците и учителите са писа-
ли историята на училището. 
История, изпълнена с вяр-
ност към възрожденските 
идеали на Ботев и стремеж 
към родолюбие и уважение 
към традициите. История 
изпълнена със себеотдава-
не към знанието, науката и 
културата.

Началото на учебното 
дело в село Късак е по-
ставено в далечната 1929 
г.- няколко години след ос-
новаването на селото. Пър-
вият и единствен учител е 
Иван Ватев от София. През 
годините различни сгради 
са приютявали учениците. 
Сегашното здание на учи-
лището е построено през 
1975 г. със съдействието 
на общината и тогавашната 
директорка Мария Каме-
нова. Първата местна учи-
телка е Славка Ефтимова, 
която през 1978 г. става ди-
ректор на училището. През 

класните стаи на учили-
щето са преминали много 
ученици, които от основа-
ването му до днес са завър-
шили начално и основно 
образование, близо 100 от 
тях имат завършено висше 
образование. Около 40 са 
местните учители, които с 
любов и търпение са пома-
гали и помагат на ученици-
те в овладяването на зна-
нията и ги предизвикват да 
вярват и преследват мечти-
те си. С цялата си дейност 
училището като институция 
се стреми да осигурява по- 
добро бъдеще за ученици-
те и техните семейства.

Цитирани бяха думи-
те на Елин Пелин, че „До 
знанието не се достига 
случайно, то трябва да се 
дири с усърдие и жар“. От 
селското школо заявиха, че 
продължават да го дирят 
непрестанно…..

Много патриотични 
песни и стихове предста-
виха учениците, изнесоха 
Урок по родолюбие за жи-
вота и делото на български-
те просветители, книжовни-
ци и борци за национално 
освобождение. Малките 
ученици представиха въз-
становка на Седянка от 
миналото, като проследиха 
историята и събитията на 
училището през годините 
по забавен, интересен и 
увлекателен начин. Гости 
на тържеството бяха роди-
тели, бивши възпитаници 
на училището и обществе-
ници.

Директорът на учи-
лището Румяна Узунова 
поздрави учителската ко-
легия, като им пожела мно-
го здраве, съзидателен и 
творчески дух, търпеливо 
и ежедневно себеотдаване, 

90 години от основаването 
на училището в село Късак

ОТ СТРАНИЦА 1
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В СУ „Димитър 
Благоев“, град Дос-
пат, се отбеляза 
Международният 
ден на толерант-
ността.

На 16 ноември 
се отбелязва Меж-
дународният ден на 
толерантността.

През 1996 го-
дина Общото съ-

брание на ООН 
призовава страни-
те-членки да почи-
тат датата 16 но-
ември като ден на 
разбирателството 
между народите. 
На тази дата е при-
ета Декларация за 
принципите на то-
лерантността – ува-
жение, приемане и 

разбиране на мно-
гообразието от кул-
тури в нашия свят, 
на различните фор-
ми на самоизява и 
проява на личната 
индивидуалност.

Толерантност 
– това е хармония 
в многообразието. 
Това не е само мо-
рален дълг, но и по-

литическа и правна 
потребност.

Толерантност 
– това е доброде-
тел, която прави 
възможно достига-
нето на мира и спо-
собства за замяна-
та на културата на 
войната с културата 
на мира.

В СУ „Димитър Благоев“ отбелязаха 
Международният ден на толерантността

Днес /20.11.2019/ в СУ 
„Димитър Благоев“, град 
Доспат, отново имаме повод 
да се гордеем с постигнати-
те резултати в учебно-въз-
питателния процес. Златни, 
сребърни и бронзови меда-
ли с грамоти получиха наши 
ученици след участието им 
в I кръг на състезанието 

„Многознайко“- „Родна реч” 
и „Аз зная английски“ . Ус-
мивките и радостта в очите 
на учениците е нашата най- 
голяма награда . Гордеем 
се с вас, мили „Многознай-
ковци“! Пожелаваме ви ус-
пех и във II кръг, написаха 
във Фейсбук страницата на 
училището.

Медали и грамоти за ученици от 
СУ „Д. Благоев“ в състезанието 
„Многознайко“

Впечатляващо участие 
на учениците от Начален 
етап на ОУ „Христо Ботев” 
с. Късак на ученическото 
състезание „Многознайко” 
в Първи кръг по направле-
ние „Родна реч”.

На 18.11.2019 г. малки-
те участници в състезание-
то бяха особено щастливи, 
защото заслужено получи-
ха своите награди- 12 злат-
ни медала, 3 сребърни е 
1 бронзов медал, за всеки 
един участник имаше и гра-

мота за достойно предста-
вяне и показани отлични 
знания. Да поздравим със-
тезателите и техните учи-
тели за доброто им пред-
ставяне и да им пожелаем 
винаги да бъдат активни, 
любознателни и достойни 
участници в състезания и 
инициативи.

Състезанието се про-
вежда в три кръга- има за 
цел да повиши стремежът 
към знание на българския 
ученик, чрез надпревара в 

отделните кръгове на със-
тезанието.

Учениците могат да се 
включат в надпреварата 
и по други направления: 
„Mлад математик”, „Mлад 
родолюбец”, „Mлад худож-
ник” и „Aз зная англий-
ски език”, като събралите 
максимален брой точки от 
двата кръга, могат да се 
състезават в Трети кръг в 
последното състезание на 
Финала на Многознайко за 
Купата на Многознайко.

Ученическо състезание 
„Многознайко” се проведе в с. Късак

НЧ“ПРОСВЕТА-1959″ – с. Црън-
ча, съвместно с г-н Касапов-учител 
по биология и химия в ОУ“Никола Ва-

пцаров“  и учениците от 1 до 5 клас 
взеха участие в проектите „Златна 
есен“ и „Подкрепа за успех“, като из-

работиха картини от есенни листа и 
показаха възможностите на детското 
въображение.

Старият кмет на с. Къ-
сак, община Доспат Шабан 
Хърлов предаде щафетата 
на новоизбрания кмет Ка-
сим Кехайов. Новият кмет 
беше посрещнат с пита и 

мед. На 6 ноември 2019 г. 
Касим Кехайов встъпи в 
длъжност, на официална-
та церемония присъства и 
Шабан Хърлов.

Под егидата на Кмета 
на Община Доспат инж. 
Елин Радев беше отбеляз-
ан 3-ти декември – Между-
народен ден на хората с 
увреждания. Събитието се 
провежда ежегодно. Слу-
жители от Общинска адми-
нистрация, представители 
от ДЦДУ – гр. Доспат и Ди-
рекция „Социално подпо-
магане“ уважиха празника 
на хората с увреждания от 
Община Доспат. Специа-
лен поздравителен адрес 

от името на Кмета поднесе 
секретаря на Община Дос-
пат инж. Веселин Калфов. 
Поздравителни адреси 
бяха изпратени от  Д СП – 
Девин и от Съюза на инва-
лидите в Р България.

Организаторите бяха 
подготвили празнична 
програма с участието на 
народния певец Хамид 
Имамски, който изнесе го-
лям концерт. Севдалин Па-
шов – учител по музика и 
музикант, както и гайдаря 

Слави Пашов също взе-
ха участие в музикалната 
програма.

В Община Доспат отбелязаха Международния 
ден на хората с увреждания

Десет ученици от 
7-и до 12- и клас от СУ 
,,Димитър Благоев“ – 
гр. Доспат, взеха учас-
тие в Националното 
състезание по чужди 
езици, речеви и кому-
никативни умения ,,АЗ 
МОГА – ТУК И СЕГА“ в 
спа комплекс Исмена, 
гр. Девин от 08.11. до 
10.11.2019 г. В състе-
занието участваха 256 
ученици от цяла Бълга-
рия, като 69 от 7-8 клас, 
114 от 9-10 клас и 73 от 
11-12 клас. Надпрева-
рата се проведе вър-
ху няколко важни ком-
петентности в три 
етапа: 1. Писане на есе 
(,,Изрази себе си…“), 2. 
Четене и писане с раз-
биране (,,Провери зна-
нията си“), 3. Говорене 
и слушане с разбиране 
(,,Диалог“). Ученичката 
Ивет Ситова от 7-и 
клас се класира сред 
първите 15 в нейната 
възрастова група.
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Кметове и общински съветници 
встъпиха в длъжност на 6-ти ноември

На 6 ноември 2019 г. (сряда) от 
12.00 часа, в НЧ „Иван Вазов“ – гр. 
Доспат, г-н Недялко Славов, об-
ластен управител на област Смо-
лян, на основание чл. 23, ал.1 от 
Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, 
във връзка с чл. 32, ал.1 от Зако-
на за администрацията и Реше-
ние № 85- МИ от 28.10.2019 г. на 
Общинска избирателна комисия 
– Доспат за избиране на общин-
ски съветници в община Доспат, 
със Заповед № АП-03-18-390 от 
30.10.2019 г., свика първото тър-
жествено заседание на Общински 
съвет – Доспат при следния дне-
вен ред:

1.Полагане на клетва от ново-
избраните общински съветници и 
кметове и подписване на клетве-
ни листове.

2.Избор на председател на Об-
щински съвет – Доспат.

Областният управител призова 
всички избраници да се съобразя-
ват с изискванията на новото вре-
ме и да се стремят да поддържат 
близка дистанция с хората, да чу-
ват техния глас. Славов изтъкна, 
че успешни управници днес са 
тези, които излизат от тясно пар-
тийните си рамки.

„Радвам се, че нещата се случ-
ват в Община Доспат“, каза Об-
ластният управител и допълни, че 
получената подкрепа от изборите 
е доказателство за това. Славов 
обяви, че държавата ще продъл-
жи да оказва подкрепа на Общи-
на Доспат, но допълни, че когато 
се налага Областният управител 
е коректив на местната власт. 

Община Доспат има подкрепата 
на Правителството особено в об-
ласти като – образование, елек-
тронни услуги, подобряване на 
административно обслужване.

Славов пожела всички избра-
ници да успеят да изпълнят по-
етите ангажименти и най-вече 
Община Доспат да върви напред.

За Председател на Общински 
съвет Доспат единодушно беше 
избран инж. Адалберт Ферев, кой-
то благодари за оказаното дове-
рие и подкрепа. Той даде думата 
за приветствие на Кмета на Об-
щина Доспат инж. Елин Радев.

Инж. Адалберт Ферев е роден на 
05.05.1974 година в гр. Доспат , семеен 
с една дъщеря.

Средното си образование за-
вършва в ТЕ ” Иван Гулев “ – гр. Гоце 
Делчев със специалност “ Радио – 
телевизионна техника и електрони-
ка “ .

Продължава висшето си образо-
вание във Варненски Свободен Уни-
верситет – “Черноризец Храбър“ 
със специалност “Строителство 
на сгради и съоръжения“ ,

като се дипломира, като строи-
телен инженер.

От 1996 година работи в Кабелна 
телевизия “Бартком” на длъжност 
тех. ръководител, от 2011 г. работи 
в Предприятие язовири и каскади – 
Язовирен район “ Родопи “ – Доспат 
,като Инженер ХТС и ЗБР , и от 2019 
г. като ръководител на ЯР „Родопи”.

Политическата кариера започва 
през 2006 г. , като се основава Партия 
“ГЕРБ” в Община Доспат на , която 
по- късно става общински органи-
зационен секретар и през периода 
2011 – 2015 г.е избран за общински 
съветник , където е председател на 
комисията по “Устройство на те-
риторията , комунално-битово об-
служване и проблеми на кметства “ .

Заместник кметът Славейко Сельошев предава ключът 
на Общината на кмета инж. Елин Радев
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което е необходимо за 
трудния, но хуманен път 
по който са поели. Да не 
спират да будят съзна-
нието на младото поко-
ление, за това какво е 
наследство, за това как-
во носим като история, 
духовност и традиция. 
На учениците пожела да 
са добри хора, да успя-
ват със знания и умения 
във всяко поприще.

В училището бе 
обявен конкурс за ри-
сунка ,”Из живота на мо-
ето училище” и за макет 
„Моето родно училище”, 
изявилите получиха на-
гради.

90 години от основаването на 
училището в село Късак

На 14.11.2019г. язовир 
„Доспат“ беше зарибен с 
850 кг шаран и 350 кг бял 
амур. Рибките с разме-
ри около 100гр. шарана и 
от 500гр. до 1 кг. на белия 
амур  са над 6000 броя. 
Средствата за меропри-
ятието са събрани от от-
численията от издадени 
риболовни билети за 2018 
г. на три сдружения – „Ри-
боловен клуб Булит 2000“ 
– гр.Пловдив,  ОСЛР Дос-
пат , СНЦ „Чая“ гр.Чепела-
ре (общо 3300 лв) , както и 

от дарения от местни ини-
циативни групи риболовци 
от гр.Доспат и гр.Сърница 
– 2000 лв. Зарибяването е 
извършено под контрола 
на инспектори от терито-
риалното звено на ИАРА 
гр.Смолян, РДГ гр.Смолян 
и ОДБХ Смолян.

От ИАРА Смолян при-
зовават всички риболовци 
, съпричастни граждани и 
институции за съдействие 
по опазването на рибното 
богатство на язовир Дос-
пат!

Зарибиха язовир „Доспат“ 
с хиляди рибки – шаран и 

бял амур

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕ-
ДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ 
№BG14MFOP001-4.031 „ЗАЩИТА НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА В РИБАРСКАТА ТЕ-
РИТОРИЯ, С ЦЕЛ ЗАПАЗВАНЕ НА ТЯХ-
НАТА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ, ОБНОВЯВА-
НЕ И РАЗВИТИЕ НА КРАЙБРЕЖНИТЕ 
РИБАРСКИ СЕЛИЩА И СЪХРАНЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ НА ПРИРОДНОТО И КУЛ-
ТУРНО НАСЛЕДСТВО” ОТ СТРАТЕГИЯ 
ЗА ВОМР НА МИРГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ 
РОДОПИ: БАТАК – ДЕВИН – ДОСПАТ“

Управляващия орган на Програма-
та за морско дело и рибарство 2014 
– 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да 
представят проектни предложе-
ния по Приоритет на Съюза 4 „Пови-
шаване на заетостта и територи-
алното сближаване”, мярка 4.2. „Из-
пълнение на стратегиите за ВОМР“ 
по ПМДР – мярка 7.2 „Защита на 
околната среда в рибарската тери-
тория, с цел запазване на тяхната 
привлекателност, обновяване и раз-
витие на крайбрежните рибарски 
селища и съхранение и развитие на 
природното и културно наследство” 
от Стратегия за Водено от общно-
стите местно развитие на Мест-

на инициативна рибарска група 
(МИРГ) „Високи Западни Родопи: Ба-
так – Девин – Доспат“, като ОБЯВЯ-
ВА процедура чрез подбор на проек-
ти BG14MFOP001-4.031 „ЗАЩИТА НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА В РИБАРСКАТА ТЕ-
РИТОРИЯ, С ЦЕЛ ЗАПАЗВАНЕ НА ТЯХ-
НАТА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ, ОБНОВЯВА-
НЕ И РАЗВИТИЕ НА КРАЙБРЕЖНИТЕ 
РИБАРСКИ СЕЛИЩА И СЪХРАНЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ НА ПРИРОДНОТО И КУЛ-
ТУРНО НАСЛЕДСТВО” ОТ СТРАТЕГИЯ 
ЗА ВОМР НА МИРГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ 
РОДОПИ: БАТАК – ДЕВИН – ДОСПАТ“.
Подаването на проектни предло-
жения по настоящата процедура 
се извършва изцяло по електронен 
път, чрез Информационната сис-
тема за управление и наблюдение 
на Структурните инструменти на 
Европейския съюз в България (ИСУН 
2020) единствено с използването 
на Квалифициран електронен под-
пис (КЕП), чрез модула „Е-кандидат-
стване“ на следния интернет адрес: 
https://eumis2020.government.bg/

Линк към обявата: https://www.
eufunds.bg/bg/pmdr/node/3669

Снежанка дойде при децата в 
Змеица Снежанка дойде при децата 
от ДГ „Звънче“ – с. Змеица, община 
Доспат. Всички бяха написали свои-
те желания и писмата литнаха с 
вълшебната поща към добрия ста-
рец, съобщиха от детското заведе-
ние.

Днес /07.12.2019 г./ в биб-
лиотеката се състоя излож-
ба на рисунки на ученици от 
първи до седми клас. Всеки 

участник беше приятно изне-
надан с подарък от организа-
торите на изложбата. Беше 
много вълнуващо и вдъхно-

вяващо! Пожелаваме мно-
го успехи и вдъхновение на 
малките художници!

ОТ СТРАНИЦА 3
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На 11 декември 
бяха запалени свет-
лините на 6 метро-
вата елха пред Об-
щината. Деца от ДГ 
„Слънце“ и ученици 
от СУ „Д. Благоев“ 
взеха участие в праз-
ничната програма. 
Снегът не попречи на 
празничното настро-
ение на децата, а за-
едно с тях се радваха 
и родителите и много 
граждани, дошли на 
събитието. За всички 
малчугани дядо Коле-
да беше предвидил 
и лакомства. Така 
беше дадено начало-
то на новогодишните 
празници в Община 
Доспат.

Запалиха светлините на елхата пред Община Доспат

В СУ „Д. Благоев“ – гр. 
Доспат се включиха в На-
ционалната седмица на 
четенето. Идеята е да се 
фокусира вниманието над 
четенето.

Много родители под-
крепиха инициативата и 
прочетоха любими фраг-
менти от книги пред учени-
ците.

„Мамо, тате, време 
малко отдели и приказка 
днес ми прочети!“ – четене 
с родители.

От училището изтъкна-
ха, че поне десет са при-
чините да четем на децата 
си: • За да стимулираме 

сетивата им; • За да раз-
виваме фината моторика 
на детето; • За да развием 
капацитета на детето да 
слуша; • За да развием лю-
бопитството у детето; • За 
да осигурим на детето вза-
имодействие с възрастния; 
• За да обогатим речника 
на детето; • За овладяване 
на умението за разбира-
не на слухово възприети 
текстове; • За помагане на 
тяхното ограмотяване; • За 
развитие на тяхното въоб-
ражение и креативност; • 
За да развием себепозна-
нието у децата.

Има поне 10 причини да четем 
на децата си. Родители четоха 

книжки в СУ „Д. Благоев“

В Община Доспат  от 
10 декември вече има ме-
тално сърце на надеждата: 
за събиране на пластмасо-
ви капачки. Сърцето е да-
рение от Easycredit. Монти-
рано е пред Туристически 
информационен център, 
в пространството срещу 
СУ „Д. Благоев“ и преди 
Спортна зала – гр. Доспат.

Пластмасовите капач-
ки, ще бъдат предадени в 
определените пунктове в 
страната, а средствата ще 
се използват за закупуване 
на оборудване за болници.

Кампанията „Капачки 
за бъдеще“ се приема и 
изпълнява много добре в 
страната.

Община Доспат се включва в 
кампанията „Капачки за бъдеще“

Здравко Кукунджиев от 
гр. Доспат спечели 500 000 
лева от билет „Златните 
пирамиди. Съкровищата 
на фараона“, съобщава 
НоваБг. Късметлията полу-
чи чек в шоуто Национална 
лотария на 7 декември по 
NOVA. Тази печалба е тре-
та в семейството му: „Пре-

ди мен дъщеря ми спечели 
100 000 лева, жена ми 10 
000 лева и сега аз“, спо-
деля Здравко. С част от 
парите Здравко иска да 
направи голяма екскурзия, 
защото по професия е ис-
торик. Той иска задължи-
телно да види Египетските 
пирамиди.

Историк от гр. Доспат грабна
500 000 лева от Национална 

лотария

Традиционно от 2015 
г. Районния съд организи-
ра обучения с ученици от 
трите общини в изпълне-
ние на образователната 
програма „Съдебна власт, 
информиран избор и граж-
данско доверие. Отворени 
съдилища и прокуратури“, 
която се провежда по спо-
разумение за сътрудни-
чество между ВСС и МОН. 
За учебната 2019 – 2020 г., 
със съдействието на РИО 
на МОН, като училища 
партньори на Районен съд 
Девин за работа по програ-
мата бяха определени СУ 
„Христо Ботев“ гр. Девин, 
СУ „Димитър Благоев“ гр. 
Доспат и СУ „Никола Вап-
царов“ с. Борино. 

Обучението този път 
се проведе с ученици не 
навършили 18 години под 
мотото „Гражданинът е 
свободен, защото е ин-
формиран“, а в ролята на 
лектор влезе съдията от 

Районен съд Девин Или-
яна Ферева – Зелева. 

„Избрахме тази тема, 
тъй като обикновеният чо-
век установява контакт със 
съдебната система в ситу-
ации, в които правата му са 
засегнати. Посегателство-
то срещу човешките права, 
предпоставя правото на 
съдебна защита и позна-
ването на юридическите 
възможности за сезиране 
на компетентните съдеб-

ни институции. Книгата за 
рекордите на Гинес класи-
ра Всеобщата декларация 
за правата на човека като 
най-превеждания доку-
мент в света“, каза пред 
учениците съдия Зелева.

Тя ги запозна с работа-
та на съдиите, Всеобщата 
декларация за правата на 
човека, как се определят 
правата на човека и кой 
се грижи за защитата им, 
защита на личните данни 

в интернет, какви са права-
та им като ученици и какво 
да правят ако са нарушени 
човешките им права чрез 
българското и европейско-
то законодателство.

Средно училище „Хрис-
то Ботев“ – Девин откри 
презентациите, предста-
вяйки Всеобщата деклара-
ция за правата на човека. 
Средно училище „Димитър 
Благоев“ презентира Ев-
ропейската конвенция за 
защита на правата на чо-
века и основните свободи, 
а Средно училище „Нико-
ла Й. Вапцаров“ – Борино 
представи Конвенцията за 
защита на правата на дете-
то като основен документ в 
областта на правата на не-
пълнолетните. Интересът 
на учениците бе провоки-
ран с въпроса кое за дете-
то е право и кое – желание.

Съдия Зелева постави 
въпроси, насочвайки уче-
ниците към техните права 
и основни задължения, 
както и свързаните с това 
санкции за неизпълнение-
то им. И отбеляза задъл-
жението им да присъстват 
и участват в учебните ча-
сове, да съхраняват авто-
ритета на училището и да 
зачитат правата и достойн-
ството на другите, да не 
прилагат физическо и пси-
хическо насилие. 

Съдия Елка Хаджиева 
представи и награди отли-
чените есета от обявения 
конкурс на тема „Гражда-
нинът е свободен, защото 
е информиран“. Награде-
ните деца са: Айджан Ве-
лиева – СУ „Христо Ботев“ 
– Девин, Мартина Талипо-
ва – СУ „Дмиитър Благоев“ 
– Доспат и Алис Чавдарли-
ева от СУ „Никола Вапца-
ров“ – Борино.

Ученици от СУ „Д. Благоев“ – гр. Доспат 
дискутираха човешките права в Деня на 
отворените врати на Районния съд в Девин
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Уважаеми Змейча-
ни,

от името на Кмет-
ство с. Змеица и лично 
от мое име приемете 
нашите поздравления 
по случай коледните и 
новогодишните празни-
ци.

Пожелаваме Ви 
здраве, мирна и щаст-
лива 2020 година!

Антон Доспатлиев
Кмет на с. Змеица

По повод идващите 
празници се обръщам 
към жителите на с.Люб-
ча с пожелание за много 
здраве,щастие и късмет.

Пожелавам на всич-
ки една още по- успеш-
на, по- добра и изпълне-
на с много радост нова 
година.

Весели празници на 
всички!

Веселин Минов
Кмет на с. Любча

Уважаеми жители на с.Ба-
рутин,

От името на Кметство Ба-
рутин и лично от мое име, сър-
дечно Ви поздравявам с настъп-
ването на Новата 2020 година. 
Нека добрите традиции, които 

сме наследили от нашите ро-
дители да се предават но поко-
ленията след нас за да възраж-
дат силата и самочувствието на 
младите хора. На всички Вас и 
Вашите близки пожелавам много 
здраве и лично щастие, всеот-
дайност, енергия и воля за реа-
лизиране на всички добри начи-
нания. Нека изпратим тази годи-
на и посрещнем новата с много 
настроение и веселие.

Пожелавам една по-здрава 
и по-успешна 2020 година!

Весели Новогодишни праз-
ници!

С уважение,
КРАСИМИР МАНТОВ
Кмет на с.Барутин

Уважаеми жители на 
село Бръщен,

Пожелавам на всички 
Вас през 2020 година пре-
ди всичко здраве, топли-
на и уют в домовете Ви, 
щастливи деца!

Следвайте мечтите си 
и да ги предотвратявайте 
в красива реалност!

Нека дните ни през 
Новата година да са из-
пълнени с надежда и 
вдъхновение, мир и раз-
бирателство!

С уважение,
Кемал Бошнаков
Кмет на с. Бръщен

Уважаеми жители на 
село Късак,

На всички вас и ваши-
те близки пожелавам 2020 
година най-вече да е мир-
на и щастлива. На децата 
пожелавам радост, на въз-
растните да се трудят за 
бъдещето на децата си. 

Нека да има повече ус-
мивки в ежедневието ни, 
нека новата година да е 
по-здрава и по-успешна! 

Да ни е честита новата 
2020 година!

С уважение,
Касим Кехайов
Кмет на с. Късак

Уважаеми жители на 
село Чавдар,

2020-та ще дойде с кра-
сотата на младостта, на но-
вото и непознатото. От нас 
зависи тя да бъде добра, 
успешна и незабравима за 
всички нас, за нашите семей-
ства и приятели. 

През новата година бъ-
дете здрави, обичайте се, 
радвайте се на късмет и бла-
гополучие! 

Пожелавам Ви благосло-
вена и прекрасна Нова годи-
на!

С уважение,
Емил Кушев
Кметски наместник на 
с. Чавдар

Уважаеми жители на 
село Црънча,

Щедра и благословена 
с мир и любов да е Новата 
2020 година!

Пожелавам на всички 
жители на село Црънча, 
където и да са те – тук, в 
различни краища на Бъл-
гария или по света да бъ-
дат здрави, да успяват, да 
имат повече поводи за ра-
дост! Нека да носим в себе 
си обичта към своя роден 
край, защото оттук е наше-
то начало!

Весели празници!

С уважение,
Недко Хаджиев
Кмет на с. Црънча

Ученици поеха управлението 
на Община Доспат
Бъдещите управници проведоха и Първото си заседание 
в Общински съвет Доспат.

Алекс Башев стана Кмет на Община Доспат Ива Бошнакова стана зам.кмет

Сияна Багрянова стана секретар на Община Доспат Ивет Ситова стана Председател на Об С Доспат

Проектът се реализира 
от безвъзмездни финансови 
средства по инициативата 
WiFi4EU, а споразумението 
бе подписано от инж. Елин 
Радев – кмет на Община 
Доспат.

С тази инициатива се 
насърчава безплатния дос-
тъп до безжичен интернет за 
гражданите на обществени 
места, включително парко-
ве, площади, обществени 
сгради, библиотеки, здравни 
центрове и музеи в общини 
в цяла Европа, Норвегия и 
Исландия. Община Доспат 
кандидатства по втория кон-
курс, обявен по инициати-
вата WiFi4EU, и е една от 
одобрените общини за фи-
нансиране от Европейската 
комисия. Средствата, които 
ще бъдат получени от общи-

ната, са във вид на ваучер, 
на стойност 15 000 евро. Ва-
учерът ще бъде използван 
за инсталиране на Wi-Fi обо-
рудване на обществени мес-
та в общината, където няма 
точки за достъп до безжичен 
интернет.

Точките с безплатен ин-
тернет в Община Доспат са:

1. гр. Доспат – ул. „Първи 
май“ №3

2. гр. Доспат – Автогара
3. гр. Доспат – Спортен 

Комплекс
4. гр. Доспат – кап. Петко 

Войвода 3
5. гр. Доспат – Пожарна 

(място за отдих)
6. гр. Доспат – Мейзино-

ва Чешма
7. с. Змеица
8. с. Барутин
9. с. Бръщен

Община Доспат вече 
има безплатен интернет 

на обществени места


