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Областният управител 
Емил Хумчев проведе 

първа среща с 
кметовете на общини в 

област Смолян
НА СТРАНИЦА 4-ТА

Уважаеми г-н Кмете, 
Изтече 2021 г. и навлиза-

ме в новата 2022 г. Как би-
хте определили изминалата 
година за общ. Доспат? 

- Изминалата 2021 годи-
на беше доста динамична за 
община Доспат.  Наред с еже-
дневните ангажименти и ру-
тинна работа ни се наложи да 
организираме 2 пъти избори за 
парламент и накрая избори за 
президент и парламент, 2 в 1. 
На всичкото отгоре в непрекъс-
нато състояние на пандемията 
заради вируса КОВИД 19. Но, 
считам че се справихме добре 
и 2021 г. беше поредната ус-
пешна година за нас.

Отрази ли се пандеми-
ята на плановете и про-
грамата Ви за развитие на 
общ. Доспат ?

- Да, няма как да не се от-
рази, но не в такава степен, 
която очаквахме.  Наред с мер-
ките, които предприехме срещу 

пандемията, се постарахме да 
придвижим и всички начертани 
от нас задачи за изпълнение, 
с изключение на културния ка-
лендар. Знаете, че основно кул-
турно събитие за общ. Доспат е 
провеждащия се в края на все-
ки Август традиционен Събор 
на чешмарите и прегледа на 
художествената самодейност, 
който за втора поредна година 
не се състоя. Но, имайки пред-
вид тежката пандемия, не мо-
жехме да рискуваме да станем 
причина за бум на болестта в 
региона заради празника и по 
този начин да поставим живота 
и здравето на хората в риск.  

А отразиха ли се пан-
демията и трите избора, 
които направихме през 2021 
г. на инвестиционната про-
грама на общ. Доспат ?

- Не, по никакъв начин.  
През изминалата година рабо-

Кметът на Община Доспат 
инж. Елин Радев отчита 
успешна 2021-ва година

ДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ГРАД СОФИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ
От Общински съвет - Доспат

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОСПАТ  е крайно обезпокоен от състоя-
нието и изчерпания капацитет на регионалното депо за твърди би-
тови отпадъци за общините от РСУО – Доспат - Девин, Доспат, Бо-
рино, Сатовча и Сърница.

След много задълбочено запознаване с проблема и усилията, 
които Община Доспат е положила в последните три години, с го-
ляма тревога установяваме, че с прекалено дългото отлагане на 
финансирането на проект: “Реконструкция и модернизация на ре-
гионално депо за неопасни отпадъци за общините Доспат, Девин, 
Борино, Сатовча и Сърница“ на риск от екологична катастрофа и 
опазване на общественото здраве е подложена цялата територия 
на РСУО-Доспат. Този риск прекалено дълго време е пренебрегван 
и омаловажаван от страна на компетентните институции и по тази 
причина напрежението сред местното население и общинската ад-
министрация се нагнетява и почти излиза извън контрол.

Призоваваме Ви  да вземете спешни мерки за решаването на 
този толкова важен за населението екологичен проблем – финан-
сиране на горния проект.

 
Декларацията е приета с Решение № 390
Взето с Протокол № 32 / 17.12.2021 г.

Общински съвет Доспат прие декларация 
до министъра на околната среда и водите

Община Доспат изготви 
план-сметката за твърди битови от-
падъци за 2022 г. Според нея не се 
предвижда повишаване на таксата 
за гражданите и бизнеса.

“Не се предвижда повишаване 
на такса „смет“ през следващата 
година, съобщи кметът на Община 
Доспат инж. Елин Радев.

Считаме, че в продължаваща-
та Ковид криза не е необходимо да 
натоварваме нито гражданите, нито 
бизнеса с допълнителни разходи“,  
каза още кметът на Общината.

Въпреки че няма да има увели-
чения през 2022 г. Община Доспат 
ще задели средства за осигуряване 
на съдове за съхраняване на би-
тови отпадъци – контейнери, кофи 
и други. Те са в размер на 25 000 
лв. и ще бъдат използвани за заку-
пуване на съдове за съхраняване 
на битови отпадъци. Също така са 
планирани средства за закупуване 
на верижен булдозер за депото за 
твърди битови отпадъци в с. Бару-
тин в размер на 120 хил. лева.

В план сметката са заложени 

Кметът на Община 
Доспат: „Няма 

да повишаваме 
такса „смет“ през 

следващата 
година“

Социалната услуга се предоста-
вя  на 173 лица и включва предос-
тавяне на безплатна храна - обяд до 
30.06.2022 г. включително.

Кметът на община Доспат инж. 
Елин Радев подписа споразумение с 
Агенцията за социално подпомагане 
за удължаване срока на проекта „То-
пъл обяд в условия на пандемията от 
COVID-19“.

Храната се предоставя в населе-

ните места на потребителите. Стой-
ността на един обяд за едно лице от 
целевата група е в размер на 2.70 лв. 
на ден.

На потребителите им се предоста-
вят и съпътстващи мерки съобразно 
специфичните им потребности. 

В Община Доспат услугата се пре-
доставя в седем населени места - гр. 
Доспат, с. Барутин, с. Змеица, с. Бръ-
щен, с. Црънча, с. Любча и с. Късак.

Услугата „Топъл обяд“ продължава до 
30 юни 2022 година
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тихме усилено по инвестиционната про-
грама. Някои от обектите бяха завършени 
и въведени в експлоатация, като:

1.Реконструкция на външен водопро-
вод  на с. Барутин от м.“ Кървав дол „ на 
стойност от  2 139 499 ,96 лв.

2.Реконструкция на външен водопро-
вод на с. Змейца от СШ „ Бял Дунав „ на 
стойност от  660 754,01 лева.

3.Изграждане на допълнително водо-
снабдяване на с. Бръщен от м.“ Застава-
та „ на стойност от  513 909 лева.

4.Реконструкция на водопроводна 
мрежа на с. Любча на стойност от  362 
795 лева.

5. Реконструкция на водопроводна 
мрежа на с. Змейца на стойност от 135 
617 лева.

6. Реконструкция на водопроводна 
мрежа на с. Късак на стойност от 572 965 
лева.

7. Реконструкция на водопроводна 
мрежа на с. Црънча на стойност от 757 
559 лева.

8. Реконструкция на водопроводна 
мрежа на с. Бръщен на стойност от 56 
613 лева. 

9.Реконструкция на ул. мрежа на с. 
Любча  на стойност 339 271 лева.

10.Реконструкция на ул. мрежа в с. 
Црънча на стойност от 289 389 лева.

11.Изграждане на туристическа ин-
фраструктура на брега на яз. Доспат  в 
м. “Махалата„ на стойност 164 640 лева.

12.Изграждане на спортна площадка 
в с. Змейца на стойност от 130 999 лева.

13. Придобиване на активи за опаз-
ване на околната среда, превенция на 
замърсяване на водните площи  и огра-
ничаване на бракониерството в язовир 
Доспат -  лодка, понтон за пристан на 
лодката оборудвана за изтегляне на мре-
жи, дрон с камера, фотокапани, бинокли 
и др. оборудване за целта,  на стойност от 
105 062 лева.

14. Изградихме и въведохме в екс-
плоатация Инсталация за сепариране и 
компостиране на твърди битови отпадъ-
ци на стойност – 9 621 950 лв.  В момен-
та инсталацията не работи, защото от 
обилните валежи през 2021г. се образува 
свлачище в единия край на площадката. 
За там подготвяме проект за укрепване, 
след реализацията на който ще въведем 
инсталацията в действие.  

През 2021 година изградихме обекти, 
които предстоят да се въведат в експлоа-
тация като следва :

1.Реконструкция на площада пред 
Кметството в с. Барутин на стойност от  
65 114 лева.

2.Реконструкция на ул. „Бор„ в гр. 
Доспат на стойност от 54 886 лева.

3. Реконструкция на  отклонка от ули-
ца „Тракия„ в гр. Доспат на стойност от 
100 000 лева.

4.Изграждане на спортна площадка в 
с. Барутин на стойност от 135 417 лева.

5.Изграждане на спортна площадка в 
с. Бръщен на стойност от 159 584 лева. 

6.Ремонт на покрив и отоплителна ин-
сталация на ОУ в с. Змейца на стойност 
от 282 000 лева.

7.Укрепване на свлачищен участък по 
общински път Барутин – Бръщен при км. 
10+ 300 на стойност от 316 083 лева.

По други обекти работихме усилено 
и ще бъдат завършени през 2022 година, 
като:

Нов градски център на гр. Доспат на 
стойност от 4 500 000 лева. 

Ремонт на ОУ Бръщен на стойност от 
190 800 лева. 

Доставка и монтаж на паркови и други 
съоръжения, информационна система с 
ЛЕД дисплей на стойност от 112 338 лева.

Проектиране на укрепване на свлачи-
щен участък засягащ площадка за компо-
стиране и предварително третиране ТБО 
в с. Барутин. По предварителни данни на 

проектанта, този обект ще е на стойност 
от около 920 000 лева, като ще се опи-
таме да осигурим финансиране и да го 
изпълним. 

Има ли нови обекти, които ще за-
почнат да се изпълняват през тази 
година?

- Да, има. Предстои в най-скоро вре-
ме одобрение на проекти в част Водо-
снабдяване и Канализация  и  Електро-
захранване за улиците „Крайбрежна“, 
„Панорамен път “ и „Каркъма“, като част 
Пътна е вече одобрена. След издаване 
на разрешение за строеж ще започнем 
изграждането на първи етап от улица 
„Крайбрежна“ от отклонката й от Път II-37 
, малко след Мейзинова чешма, до км 1 
+283.  Ще се изгради улица с ширина 9 м.,  
от които тротоар от 2.00 м . в ляво  и вело-
алея с ширина 1,5 м., както и две платна  
за движение на МПС с ширина от 2,75 м., 
както и укрепителни подпорни стени .  На-
ред с това ще се положи нов водопровод 
и ще се изгради обратна канализация за 
отпадните води.  Ще се изгради и улично 
осветление по  протежение на улиците.

Като че ли това Ваше намерение, 
конкретно за ул. „Крайбрежна“, поро-
ди доста дискусии сред обществе-
ността. Бяха изпратени заповеди за 
отчуждаване на част от  имотите 
на собствениците на земи, като една 
малка част от хората, единици бих 
казал,  сякаш са недоволни, че ще им 
бъдат отчуждени части от имоти-
те им?

- Да, така е. На пръв поглед реакци-
ята е нормална. Отнема Ви се част от 
имота и същият вече е по-малък, ето, 
ние като собственици сме ощетени. На 
практика обаче ситуацията е точно обра-
тна. Този проект се прави и ще бъде от 
голяма полза за собствениците на земи в 
района.  Тези земи са стояли от времето 
на земеразделянето до сега почти неиз-
ползваеми, а собствениците са нямали и 
1 лев приход от тях. Даже спряхме да ги 
косим или обработваме по какъвто и да е 
друг начин. Стойността на тези имоти се 
движи към момента около 10 лв. за ква-
дратен метър. Имаше известно покачва-
не на цените към 2008 и 2009 г. , когато 
бяха реализирани няколко сделки в райо-
на на цени около 30 – 40 лв. за м2 и то 
със ПУП, след което пазара замря и реал-
ната цена падна до сегашните стойности, 
като вече повече от 10 г. няма желаещи 
да купуват. След изграждане на улицата 
имотите в района ще станат атрактивни и 
хората само ще спечелят от това.  Давам 
кратък пример: 

Вие сте собственик на 1 000 кв. м. 
земя в района. Цената на този имот е 
от порядъка на 10 000 лв.  към момента.  
Отчуждават Ви се например около 40 кв. 
м. земя за изграждането на улицата. За 
тези 40 кв. м. ще получите обезщетение 
по 10 лв. за кв. м. ако е земеделска земя 
или 400 лв. Ако земята е урегулирана, то-
ест има ПУП, цената е 20 лв. за кв. м.  Но 
ще вземем пример със земеделска земя, 
които преобладават в района. 

И така след отчуждаването, имота от 
1 000 м2 остава 960 м2.  След изграж-
дането на улицата, имотите в район ще 
станат изключително атрактивни и съм 
сигурен че цената за 1 кв. м. ще скочи до 
около 50 лв.  на квадрат.  Или, имотът Ви 
от 960 кв. м. вече ще струва около 48 000 
лв. Като прибавим и онези 400 лв. полу-
чени за отчуждението, общата цена за 
този примерен имот ще бъде от порядъка 
на 48 400 лв. Това означава, че в резултат 
на изграждане на улицата, този имот ще е 
завишил цената си с цели 38 400 лв. Това 
е приблизително  четворно увеличение 
на цената на имота.  

Между другото трябва да отбележа, 
че на болшинството от собствениците 
им се отчуждават парчета с размери от 8 
до 20 кв. м., в зависимост от големината 

на лицето на терена към улицата. Много 
малка част от имотите, бих казал еди-
нични случаи са тези, на които ще им се 
отчуждят парчета с размери от 50, 60 до 
100 кв. м. 

Важно е също да кажа,  че земите 
бяха оценени от лицензиран оценител по 
1.60 лв. за кв. м. земеделска земя и 10 лв. 
на кв. м. за земя с ПУП.  На заседанието 
на Общински съвет Доспат, на което тряб-
ваше да се одобрят тези цени, ние с об-
щинските съветници възразихме срещу 
тези ниски оценки и предложихме, съот-
ветно одобрихме цени от 10 и съответно 
20 лв. за кв. м. урегулирана земя, което е 
няколкократно увеличение.

Ето защо считам, че собствениците 
на имоти трябва да са абсолютно до-
волни от реализацията на този проект и 
да ни подкрепят в това наше начинание.  
Сигурен съм, че с реализацията на този 
проект ще повишат и цените на земята в 
съседните местности.

Споменахте, че това е първи 
етап от улицата. На колко етапа 
сте предвидили да бъде изградена ?

- Улицата е доста дълга и сме я раз-
делили на 3 етапа. Сега сме осигурили 
финансиране и ще изградим първи етап. 
През следващите години ще се постараем 
да осигурим финансиране и да изградим 
постепенно и втори етап, който завърш-
ва там където завършва сега еко-пътека-
та. Трети етап завършва с излаз на пътя 
непосредствено преди м. „Зелниково“ / 
Преди патичарника /.  Същевременно ще 
търсим финансиране и по европейски 
програми, защото трябва да изградим и 
ул. „Панорамен път “ , която слиза от ов-
чарника към ул. „Крайбрежна“, също и ул. 
в м. „Каркъма“. 

Амбициозна цел сте си постави-
ли…

- Да, такава е. Човек е толкова голям, 
колкото са големи амбициите му, беше 
казал някой. Ще бъде трудно, но ще се 
постараем да доведем тези проекти до 
край.  Знам , че ще има съпротива от 
страна на опозиционно настроени жите-
ли, но считам това за един изключител-
но полезен проект, който ще даде много 
голям тласък на гр. Доспат в развитието 
на туризма.  Бъдещето на общ. Доспат 
е туризма. Затова, призовавам хората, 
собственици на земи в района, и не само, 
да бъдат по активни, да разработват ПУП-
ове, да инвестират в изграждането на 
къщи за гости, малки семейни хотелчета, 
заведения за хранене и други развлече-
ния. Това ще им осигури приличен доход 
и по-добър живот.  А общ. Доспат гаранти-
рано ще оказва пълно съдействие в тези 
начинания, естествено всичко трябва да 
е в напълно законна форма.   

Какви други проекти предвижда-
те да започнат реализацията си през 
тази година ?

- Предстои да кандидатстваме пред 
МИРГ за изграждане на паркинг и атрак-
ции  на площад „НАТО“ в м. Рибарска сре-
ща  на стойност от 150 000 лева.

- Предстои да се извърши рехабили-
тация по ПРСР - ДФ Земеделие на ули-
ци в населените места Црънча, Барутин, 
Доспат и Късак на стойност от 730 000 
лева.

- Предстои и  Ремонт на покрива на 
ЦОП и ДЦДМУ гр. Доспат на стойност от 
78 600 лева.

- Подготвяме проекти за реконструк-
ция на външните водопроводи на гр. Дос-
пат от            м. „Калаикоското“ и м. „Мир-
чов кайнак“.  

- Имаме готов проект и кандидатства-
хме пред ПУДОС за разширение на сме-
тището в с. Барутин , поради изчерпване 
на капацитета му, на стойност 3 453 007 
лв.  

В сферата на образованието как 
стоят нещата?  Тя е от изключи-
телна важност за подрастващото 

поколение, за нашите деца.  
- Там също свършихме много работа 

през изминалата година. Осигурихме още 
един 32-местен автобус за безплатен пре-
воз на учениците, като така автобусите 
станаха общо 3 бр. И може би най-важно-
то нещо е, че успяхме да извоюваме ОУ 
„Васил Левски“ в с. Змейца да бъде защи-
тено училище. Това ще осигури финансо-
во спокойствие на училището, ако мога 
така да се изразя. На практика спасихме 
училището от закриване. Досега учили-
щето изпитваше непрестанни трудности, 
винаги не достигаха финансите дори за 
заплати на учителите. През месец Декем-
ври, по мое предложение, Об С – Доспат 
прие решение за дофинансиране на учи-
лището с общински средства, тъй като 
за поредна година беше изпаднало във 
финансово затруднение. Но, след като 
излезе решението за обявяването му за 
защитено, се осигуриха и съответните 
средства, с които училището приключи 
годината с остатък. 

И пак ще повторя, през изминалата 
година извършихме основен ремонт на 
покрив и отоплителна инсталация на ОУ 
в с. Змейца на стойност от 282 000 лева., 
а през тази година продължаваме ремонт 
с поставяне на мълниезащита, и други 
дребни СМР за 10 320 лв. Отделно от 
това изградихме в двора на училището и 
новата спортна площадка за  131 хил. лв. 

Всичко това ще гарантира на родите-
лите, че техните деца ще продължат да 
учат в едно обновено, приветливо учили-
ще до 7-ми клас, а на учителите ще про-
дължи да осигурява работа и прилично 
заплащане, каквото безспорно им се по-
лага.

В социалната сфера се изпълня-
ваха няколко проекта. Какво е поло-
жението там и ще продължи ли из-
пълнението им през новата година?   

- През 2021г. в социалната сфера за-
щитихме и продължихме изпълнение на 
проект „Патронажна грижа +“ чрез, който 
осигурихме работа на 12 човека и грижи 
за 61 потребители. 

- Проект „Лична помощ“ също продъл-
жи своята реализация. Чрез него осигу-
рихме работа на 57 човека и грижи за 57 
болни и възрастни хора. 

-Проект „Асистентска подкрепа“ също 
продължи реализация през 2021г. , като 
осигурихме работа на 20 асистента чрез, 
които  полагахме грижи за 20 болни чо-
века. 

- „Топъл обяд“ осигурявахме през ця-
лата година, като започнахме с 200 по-
требителя на услугата , а в момента са 
173.  За съжаление от една страна Ковид 
кризата и високата смъртност оказаха 
влияние, от друга страна се повишиха 
пенсиите на хората и някои отпаднаха по 
тази причина. 

Всички тези проекти ще продължат 
реализация и през 2022 г. Смея да го 
твърдя въпреки, че Бюджет 2022 на стра-
ната не е приет все още, но не вярвам 
управляващите да посегнат на тези соци-
ални придобивки на нуждаещите се хора, 
особено като се има предвид тежката 
енергийна криза и галопиращата инфла-
ция , в която ни вкараха.  

Богата инвестиционна програма 
изпълнявате, социалните проекти 
вървят по план. За образованието 
се влагат много средства въпреки 
намаляващия брой деца в детските 
градини и училищата.  В този смисъл 
финансовото положение на община-
та какво е ? 

- За съжаление финансовото ни със-
тояние не е много добро. Още от първия 
мандат през 2015 г. наследихме дългове 
в размер на повече от 8 млн. лв. и кре-
дити за 1,690 млн. лв.  За 6г. или мандат 
и половина, намалихме дълговете на 5 
млн. лв. и изплатихме 1,64 млн. лв. кре-

Кметът на Община Доспат инж. Елин Радев 
отчита успешна 2021-ва година
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дити.  Или, общо за тези 
6 г. сме намалили задъл-
женията на общината с 
над 4,64 млн. лв.  Това е 
огромна сума и понякога 
се питам как сме успели. В 
момента кредитите на об-
щината са в размер на 53 
хил. лв. само. Вероятно ще 
се наложи да вземем нов 
кредит от порядъка на 1.7 
– 2 млн. лв. за да изплатим 
някои стари задължения 
и да подпомогнем инвес-
тиционната ни програма. 
Във финансово отношение 
момента е особено подхо-
дящ, защото лихвите са 
много ниски, а цените на 
стоките и услугите, осо-
бено СМР се повишават с 
всеки изминал ден. Това 
оскъпява строителството 
много, поради което счи-
таме, че колкото по-рано 
завършим обектите от ин-
вестиционната програма, 
толкова по-евтино, респек-
тивно изгодно ще е за Об-
щината. 

Трябва да кажа също 
, че в началото на януари 
2022 г. Об С Доспат одобри 
План- сметката за упра-
влението на битовите от-
падъци и размера на такса 

битови отпадъци (ТБО) за 
2022г. Ние предложихме, 
а общински съвет одобри, 
размера на ТБО да не се 
променя за 2022 г. Също 
така считам , че трябва да 
сме солидарни с населе-
нието и в тези тежки вре-
мена на инфлация и Ковид 
криза, да не забравяме и 
непосилното увеличение 
на тока, няма да предла-
гаме увеличение на какви-
то и да е Местни данъци и 
такси, поне докато можем 
да издържим. А ние ще се 
опитаме да издържим кол-
кото се може по-дълго, бъ-
дете убедени в това. 

В заключение искам 
да пожелая на жителите 
и гостите на община Дос-
пат, новата 2022 г. да им 
донесе най-ценното нещо 
– здравето, повече щастие 
и късмет. Не на последно 
място им пожелавам да 
бъдат предприемчиви, да 
си поставят цели в живота, 
които да им донесат по-
вече доходи, респективно 
спокойствие, а в лицето 
на общ. Доспат обещавам 
да срещнат институцията, 
която ще им помага в тези 
начинания !    

Статутът на учебното 
заведение стана факт по 
предложение на Кмета на 
Община Доспат инж. Елин 
Радев, подкрепено от Об-
щински съвет Доспат.

Още едно училище от 
община Доспат - ОУ „Ва-
сил Левски“ - с. Змеица е 
в Списъка на защитените 
детски градини и защите-
ните училища в Република 
България.

Това става ясно от С 
Решение № 832 от 1 де-
кември 2021 г., на Минис-
терския съвет. Със същото 
решение е приет Списъ-
кът със защитените детски 
градини и защитените учи-
лища в Република Бълга-
рия.

В община Доспат бро-
ят на защитените училища 
става шест - тези в гр. Дос-
пат, с. Змеица, с. Любча, 
с. Бръщен, с. Црънча и с. 
Чавдар, а детските гради-
ни са защитени в с. Любча, 
с. Црънча  с. Бръщен.

Направихме всич-
ко възможно за да ста-
не защитено училището 
в с. Змеица, каза кметът 
на Община Доспат инж. 
Елин Радев. По този начин 
училището ще разпола-
га с повече средства и не 
може да бъде закривано. 
Тази година училището ще 
бъде дофинансирано от 
Общината, допълни още 
кметът Радев.

ОУ „Васил Левски“ - с. Змеица вече 
е защитено

Общо 155.199 км ре-
публикански пътища в 
Смолянска област се 
планират за ремонт през 
тази година, съобщават 
от МРРБ. 110 км в облас-
тта само на колела са 
заложени в плановете на 
министерството и АПИ 
за основен ремонт, а ос-
таналите са планирани в 
перото за текущ ремонт и 
поддръжка.

За основен ремонт е 
предвиден пътя в Арден-
ското корито от Смолян до 
с. Горна Арда, над 29 км, 
до границата с Р Гърция. 
Трасето е натоварено це-
логодишно, тъй като села-
та до изворите на р. Арда 
са много предпочитани от 
туристите. Пътят не е ре-
монтиран от 2005 г.

Включен е изцяло и 

участъка Смолян – с. Пол-
ковник Серафимово – Ру-
дозем, за който предни го-
дини местни протестира-
ха, тъй като цялото трасе 
е в дълбоки кратери, а в 
един участък има и сери-
озно пропадане на ската и 
движението от доста вре-
ме се извършва в едното 
платно. По пътя ще се 
прави основен ремонт и 
ще се укрепват свлачища.

Ще се ремонтира и 
участъка от разклона на 
връх Рожен до м. Момина 
вода, над 11.931 км, така 
че да се довърши ремонта 
на пътя в посока гр. Лъки, 
който миналата година бе 
направен в частта му в 
Пловдивска област. Пла-
нира се да бъде ремон-
тиран и пътя за Нацио-
налната астрономическа 

обсерватория на Рожен.
Планиран за основен 

ремонт е и пътя от Девин 
към Доспат, който е в ока-
яно състояние на много 
места, а по програмата за 
текуща поддръжка е зало-
жено да бъде рехабилити-
ран пътя Доспат – Батак.

За текущ ремонт е 
планиран и черния път 
към с. Чуреково, който е 
връзка към пловдивските 
села Лилково и Ситово. 
Местните от години чакат 
този път да бъде асфал-
тиран, засега са получа-
вали само обещания.

Гражданите могат да 
правят предложения кои 
пътища да бъдат вклю-
чени в новата програма 
за ремонт на републи-
канската пътна мрежа за 
2022 г. в продължение на 

две седмици. Министърът 
на регионалното разви-
тие и благоустройството 
Гроздан Караджов обяви 
началото на четиригодиш-
на програма, която цели 
качествено подобрение 
на тежкото състояние на 
пътната мрежа в страна-
та. За тази година е пла-
нирано да се ремонтират 
над 3100 км от пътната 
мрежа, а необходимото 
финансиране от 2.8 млрд. 
лв. ще дойде от бюджета 
и приходите от тол такси-
те. Министър Караджов си 
поставя амбициозната за-
дача за 4 години да бъдат 
ремонтирани около 60% 
от републиканската пътна 
мрежа, която покрива 80% 
от целия трафик в страна-
та.

Планиран е основен ремонт на 
пътя Доспат – Девин

Кметът на Община Доспат 
инж. Елин Радев отчита 
успешна 2021-ва година

2022 година не е високосна. От 365-те дни 248 са 
работни, а 16 са официални празници. Тези празници, 
които съвпадат с ден от уикенда, се компенсират с по-
чивен ден в първите дни от идната работна седмица.

През следващата година ще работим 248 дни или 
с 1 по-малко от тази година. Най-натовареният месец 
е август с 23 работни дни. На другият полюс са април, 
май и декември със само 19.

Списък с официалните празници за 2022:
Нова година – 1 януари (почива се на 3 януари, по-

неделник)
Освобождението – 3 март (четвъртък)
Великден – 24 април (почива се от 22 до 25 април 

вкл.)
Ден на труда – 1 май (почива се на 2 май, понедел-

ник)
Гергьовден – 6 май (петък)
Ден на светите братя Кирил и Методий, на българ-

ската азбука, просвета и култура и на славянската кни-
жовност – 24 май (вторник)

Съединението – 6 септември (вторник)
Независимостта – 22 септември (четвъртък)
Коледа – 24, 25 и 26 декември (почива се от 24 до 

28 декември вкл.)

Кога ще се работи и 
почива през 2022?

ОБЩИНА ДОСПАТ

ул. „Кап. Петко Войвода“ № 3
„Вестник на Община Доспат“

Ел. поща: vestnikdospat@mail.bg
Web: vestnikdospat.com

още 105 хил. лева за по-
чистване на уличните плат-
на, площадите, алеите, 
парковете и другите тери-
тории от населените места, 
предназначени за общест-
вено ползване, включител-
но почистване на нерегла-

ментирани сметища.
Общият размер на 

всички планирани разхо-
ди за 2022 г. възлиза на 1 
530 650 лв. Предложената 
план-сметка беше приета с 
пълно единство от Общин-
ски съвет Доспат.

Кметът на Община Доспат: „Няма да повишаваме 
такса „смет“ през следващата година“
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Районният съд в Девин проведе от-
крит урок в СУ „Димитър Благоев“ в Дос-
пат, съобщи председателят на инстанци-
ята съдия Илияна Ферева – Зелева. Ини-
циативата се състоя на 10 януари т.г. и е 
част от „Образователна програма – Съ-
дебна власт, информиран избор и граж-
данско доверие“ по Споразумение № Д01 
– 82/31.03.2021г. за сътрудничество меж-
ду Висш съдебен съвет и Министерство 
на образованието и науката.

Обучението се реализира по иници-
атива на директора на училището Емил 
Хавальов и преподавателят Ваня Мутаф-
чева в „Час на класа“ по темата „Правен 
статус на човека и гражданина. Права и 
задължения на учениците в българското 
училище“.

Темата беше представена от съдия 
Илияна Ферева – Зелева, с думите: „Ве-
ликото изкуство да се научи много е да 
се започне с малко“ – Джон Лок, с които 
подчерта основната цел на инициативата 
– да се повиши информираността и прав-
ната култура на учениците за структурата 
и значението на органите на съдебната 
власт. Това е тази държавна власт, която 
осъществява защита на правата и зако-
новите интереси на човека и гражданите. 
Желаем да живеем в модерна и демокра-
тична държава, в която върховенството 
на закона е висша ценност, поради кое-
то ние трябва да знаем какви са наши-
те права и задължения и механизмите 
за тяхната защита, в случаите когато те 
са нарушени. Темата се представи чрез 
мултимедийна презентация на основни-
те международни нормативни актове и 

договори в областта на правата на чо-
века – „Всеобща декларация за правата 
на човека“, „Европейска конвенция за за-
щита на правата на човека и основните 
свободи“ и „Конвенция за защита правата 
на детето“, които са част от вътрешното 
право на страната. Конституцията беше 
представена като основен нормативен 
акт и фундамента на българското законо-
дателство в областта на човешките пра-
ва. Механизмите за тяхната защита се 
представиха чрез симулативен процес по 
казус „Непълнолетните лица извършите-
ли и жертви на престъпления“, чрез който 
се представиха правата и задълженията 
на участниците в наказателния процес 
и работата на съда и прокуратурата по 
предаване на съд и реализиране на нака-
зателната отговорност на непълнолетен 
извършител на тежко умишлено престъ-
пление.

При решаване на въпроса за отго-
ворността учениците, влизайки в ролята 
на съдебен състав постановиха въпроса 
„Може ли да бъде наложено наказание 
глоба на непълнолетно лице?“. Съдия 
Зелева им разясни, че това наказание не 
са налага на непълнолетно лице, а то се 
заменя със съответни пробационни мер-
ки или обществено порицание. Под фор-
мата на симулативен процес се предста-
виха санкциите в случаите на нарушения 
на основните задължения на учениците 
„да не упражняват психическо и физиче-
ско насилие, да не употребяват тютюн, 
алкохол и наркотични вещества“, за нару-
шение на които може да бъде санкциони-
ран както със санкция, съгласно Закон за 

предучилищното и учлищното образова-
ние, така и да понесе своята отговорност 
като обвиняемо лице, ако нарушението, 
съставлява тежко умишлено престъпле-
ние. Влизайки в ролята на съдия и съдеб-
ни заседатели, прокурор и адвокат беше 
представено правото на справедлив 
процес, на лична свобода и неприкосно-
веност на личността, съответно ролята 
на участниците в наказателния процес 
– обвиняемия, пострадал и свидетел. За-
дължението на свидетеля да разкаже ис-
тината на съда, за да бъде реализирано 
правото на справедлив процес, правото 
на личен живот и правото на обществото 
да бъде информирано.

Председателят на съда запозна уче-
ниците с правната рамка в българското 
законодателство на основните права и 
задължения на ученици като участници в 
образователния процес. Санкциите в слу-
чай на неизпълнение на задълженията 
им като ученици да присъстват и участ-
ват в учебните часове, да съхраняват ав-
торитета на училището, да зачитат права-
та, честта и достойнството на другите и 
да не прилагат физическо и психическо 
насилие.

Присъствената форма на обучението 
бе повод да се връчи на ученика Мирко 
Славов Бекиров – 10а клас плакет за от-
личено есе в конкурса за ученическо есе 
по темата „Търпимост или толерантност: 
Защо говорим за права на човека, но не и 
за негови отговорности?“

На взелите участие 17 ученици от 10 
а клас и 25 ученици от 8а клас на СУ „Д. 
Благоев“ – Доспат и учителите В. Мутаф-

чева, С. Моллова, които взеха активно 
участие в провеждане на обучението се 
връчиха удостоверения.

Съдия Зелева поздрави и благодари 
на учениците и техните ръководители 
– Ваня Мутафчева, Капка Бозова, Емил 
Хавальов, Севдалина Моллова, за про-
ведените успешни събития и инициативи 
в програмата в периода 2020 – 2021г. в 
дистанционна електронна форма в усло-
вията на противоепидемични мерки от 
Covid19 и изрази увереност, че предстоя-
щите инициативи през 2022г. ще могат да 
бъдат проведени присъствено с посеще-
ние на съдебната сграда и възстановява-
не на добрите практики по програмата в 
реална среда.

Източник: вестник „Отзвук“.

Новият Областен управител Емил Ху-
мчев проведе първа среща с кметовете на 
общини в област Смолян. На нея бе обсъ-
дена бързо влошаващата се ситуация в 
областта по отношение на нарастване на 
разпространението на COVID-19, обхвата 
и контрола, отнасящ се до общинските 
администрации. В срещата взеха учас-
тие зам.-областният управител Младен 
Исаев, директорът на ОД на МВР-Смолян 
ст. комисар Николай Димов и директорът 
на РЗИ-Смолян д-р Мими Кубатева, която 
посочи актуални данни по отношение на 
разпространението на болестта и разяс-
ни как общините могат да осъществяват 
контрол по спазване на заповедта на въ-
ведените временни противоепидемични 
мерки на територията на нашата област. 
Единодушно бе мнението на всички учас-
тници в срещата, че трябва да се тър-
сят начини за повишаване на процента 
на ваксинираните лица, тъй като област 
Смолян е на предпоследно място в стра-
ната по завършен брой ваксинации. Към 
момента 21,7% от населението на облас-
тта е със завършен цикъл на ваксинация. 
Другата дискутирана тема от областния 
управител и кметовете бе готовността на 
общините за реализацията на приоритет-

ни проекти. Кметовете изразиха своите 
големи притеснения относно сметките за 
ток, които трябва да платят общините, 
предвижданото намаляване на средства-
та за капиталови разходи и изравнител-
ната субсидия. Всеобщо бе мнението, че 

държавата трябва да продължи да инвес-
тира в подобряването на инфраструкту-
рата и пътните връзки. Областният упра-
вител Емил Хумчев увери кметовете, че 
винаги могат да разчитат на съдействие 
от негова страна и ще работи безпри-

страстно с всеки един от тях, тъй като 
кметовете са най-близо до хората и могат 
да съдействат най-бързо за решаването 
на проблемите им.

Емил Хумчев е от Златоград. Той на-
следи поста от Стефан Сабрутев – слу-
жебен областен управител. Хумчев е от 
квотата на „БСП за България“. Той беше 
водач в листата на коалицията за Смо-
лянска област. Партията спечели 5 156 
гласа или 12.43% на последните парла-
ментарни избори, но гласовете не й стиг-
наха за депутатско място.

Хумчев е бакалавър по специал-
ността „Организация и управление на 
туристическото обслужване“ и магистър 
по „Мениджмънт на хотелиерската и рес-
торантьорската дейност“ от Югозападния 
университет „Неофит Рилски“ – Благоев-
град.

Бил е общински съветник в Злато-
град. От 2019 година е председател на 
Общинския съвет в Златоград. По-рано, в 
продължение на година и половина е бил 
зам.-областен управител. Член е на НС 
на БСП, а от една година е в Изпълнител-
ното й бюро.

Хумчев е семеен, с двама сина – на 
11 и на 21 години.

Областният управител Емил Хумчев проведе първа 
среща с кметовете на общини в област Смолян

Физическите лица, регистрирани, 
като земеделски стопани декларират до-
ходите си пред приходната агенция само 
по електронен път. Подаването на фор-
мулярите може да се направи с Персона-
лен индификационен код /ПИК/ или чрез 
класифициран електронен подпис.

Лицата, които подадат годишната си 
декларация до 31 март 2022 г. по елек-
тронен път ще ползват 5% отстъпка вър-
ху данъка за довнасяне, но не повече от 
500 лв.

Лицата, извършващи стопанска дей-
ност, като търговци по смисъла на Тър-
говския закон, включително еднолични 
търговци както и физически лица в слу-
чаите по чл.29а от ЗДДФЛ подават го-
дишната данъчна декларация в срок от 1 
март до 30 юни 2022 г.

Физически лица, получили доходи от 
субсидии през 2021 г. и не са регистрира-
ни като земеделски стопани в Държавен 
фонд земеделие, не следва да подават 
годишна данъчна декларация по чл.50 от 
ЗДДФЛ, тъй като този доход се облага с 
окончателен данък при източника.

Офисът на НАП в Смолян е с не-
прекъснато работно време от 9.00 ч. до 
17.30 ч.

Срокът за подаване на 
декларациите за облагане 
доходите на физическите 

лица изтича на 
3 май 2022 година

Съдия Илияна Ферева – Зелева изнесе открит урок 
в СУ „Д. Благоев“ – гр. Доспат


