
Настоящата награда е призна-
ние към целия ми екип, каза кметът 
на Община Доспат инж. Елин Радев.

Министерство на регионално-
то развитие и благоустройството 
(МРРБ) организира форум „Българ-
ските общини – постигане на ев-
ропейски стандарт за качество на 
управлението на местно ниво“. Об-
щина Доспат, както и още 21 общини 
бяха отличени с кристален приз. На-
градата на отличените общини беше 
връчена от Областния управител на 
Област Пазарджик – Трендафил Ве-
личков, съобщи секретаря на Общи-
на Доспат инж. Веселин Калфов.

По време на форума бяха споде-
лени добри практики от отличените 
общини.

Секретарят на Община Доспат 
представи презентацията с наиме-
нование „Публичността в помощ на 

местното самоуправление“.
Област Пазарджик бе домакин 

на националния форум „Българ-
ските общини – постигане на ев-
ропейски стандарт за качество на 
управлението на местно ниво“. Съ-
битието се проведе във Велинград, 
организира се от МРРБ и има за цел 
да се представят добри практики за 
развитие и укрепване на местното 
самоуправление в България. В него 
участваха членове на Националната 
платформа на партньорите за добро 
демократично управление на мест-
но ниво, представители на НСОРБ, 
на българските общини, на МРРБ, 
на Съвета на Европа.

„За мен е изключително удо-
волствие и чест да удостоим със 
заслужено признание постиженията 
на 22 български общини, отличи-
ли се в Шестата процедура за при-

съждане на Европейския етикет за 
иновации и добро управление на 
местно ниво на Съвета на Европа. 
Основен инструмент на Стратегията 
за иновации и добро управление на 
местно ниво се явява Етикетът за 
иновации и добро управление, който 
се присъжда за прилагане на 12-те 
принципа за добро демократично 
управление Висок стандарт, към 
който всички публични институции 
трябва да се придържаме, но и да 
се стремим да развиваме чрез тър-
сене на новаторски подходи“, каза в 
приветствието си към участниците 
във форума областният управител 
на Пазарджик Трендафил Величков. 
Той благодари на Министерството 
на регионалното развитие и благоу-
стройството, които в партньорство с 
Националното сдружение на общи-
ните в Република България повече 
от 15 години успешно координират, 
подкрепят и популяризират при-
лагането на принципите за добро 
управление на местно ниво. Велич-
ков приветства усилията на всички 
представители на местната власт за 
подобряване на публичната среда, 
постигане на откритост и прозрач-
ност, по-ефективно управление на 
публичните средства и непрекъснат 
диалог между институциите, общи-
ните и гражданите.

Областният управител връчи Ев-
ропейския етикет за иновации и до-
бро управление на местно ниво на 
Съвета на Европа на 22 български 
общини – Ардино, Банско, Беркови-
ца, Вълчи Дол, Габрово, Димитров-
град, Добрич, Долна Баня, Доспат, 
Каспичан, Кнежа, Костинброд, Лев-
ски, Ловеч, Павликени, Поморие, Ра-
ковски, Свищов, Сърница, Тетевен, 
Троян и Търговище.

Европейският етикет за инова-
ции и добро управление на местно 
ниво е сертификат за качество на 
цялостното управление в общини-
те, като управлението се оценява 
по единни критерии и индикатори, 
разработени от Съвета на Европа, 
валидни за всички държави-членки. 

С него се удостоверява, че даде-
на община отговаря на европейски-
те стандарти за качество на упра-
влението на местно ниво.
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Новогодишни поздравления за 2023-та година от кметовете на населените места ... на стр. 5

Уважаеми 
жители и гости 
на Община Дос-
пат,

На прага на 
Новата година 
всички се надя-
ваме и вярва-
ме, че тя ще е 
по-добра и по-ус-
пешна! Най-ис-
крено Ви го по-
желавам!

П р и е м е т е 
моите сърдеч-

ни пожелания за здраве и късмет във все-
ки дом, за благополучие и успехи във всяко 
Ваше начинание!

Нека има мир, разбирателство и топли-
на във всеки дом!

ВЕСЕЛО ПОСРЕЩАНЕ НА 2023 ГОДИНА! 

Инж. Елин Радев
Кмет на Община Доспат

Община Доспат – носител на отличието
 „ЕТИКЕТ ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО“ 

На страници 2-ра 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДА-
НИ, ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБ-
ЩИНА ДОСПАТ

В навечерието на колед-
ните и новогодишни празни-
ци, приемете искрените ми 
пожелания за здраве, хармо-
ния и топлина. 

Магията на тези праз-
ници ни подтиква да бъдем 
по-добри, искрени и състра-
дателни. Нека запазим тези 
качества и занапред! 

Нека духът на празници-
те внесе светлина в мислите 
Ви, нека в домовете Ви цари 
мир и благоденствие, нека 
радостта и щастието бъ-
дат с Вас, а доброто настро-
ение Ви зареди със свежи 
сили, с който да посрещнете 
Новата година.

Пожелавам Ви,  2023 година да бъде мирна, здрава, 
спорна,  ползотворна и успешна, изпълнена с възмож-
ности за всички! Нека всеки я прекрачи със стремеж 
за повече добрина, повече усмивки, позитивизъм, толе-
рантност и успехи.

Благодаря на всички, които ни давате подкрепа, за 
да можем заедно да се преборим с предизвикателства-
та на времето!

Да посрещнем новата 2023 година с радост и си 
пожелаем един мирен и по-добър свят.

Успешна и щедра Нова година!

Инж. Адалберт Ферев
Председател на ОБС Доспат

Имаме одобрени два 
много важни за жителите 
на Община Доспат соци-
ални проекта. Единият е 
по процедура за директно 
предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ 
BG05SFPR002-2.001 „Гри-
жа в дома“ и е на обща 
стойност от 252 755,74 
лева, а другият е по про-
цедура за директно пре-
доставяне на безвъзмез-
дна финансова помощ 
BG05SFPR003-1.001-0082 
„Топъл обяд по Програма 
храни и основно матери-

ално подпомагане по Ев-
ропейски социален фонд 
плюс 2021-2027. Вторият 
ни проект е в размер на 
385 593,60 лева, съобщи 
кметът на Община Доспат 
инж. Елин Радев. Пред-
стои подписване на адми-
нистративните договори 
по двата проекта с МТСП. 
Така ще се осигури непре-
късваемост на две много 
важни социални услуги в 
Община Доспат – патро-
нажна грижа и предос-
тавяне на топъл обяд за 
нуждаещите се лица.

Два социални 
проекта спечели 
Община Доспат

Кметът на Община Доспат с 
кристален приз за иновации и 
добро управление на местно 
ниво на Съвета на Европа

С богата програма беше 
проведено тържеството, посве-
тено на запалване на светлини-
те на елхата на Община Доспат. 
На 7-ми декември от 16,30 часа 
започна празничната програма, 
в която участие взеха деца от 
ДГ „Слънце“ – гр. Доспат и уче-
ници от началната степен при 
СУ „Д. Благоев“ – гр. Доспат. В 

програмата намериха място и 
фолклорните изпълнения на 
ученичката Гина Борисова от ОУ 
„В. Левски“ – с. Змеица с ръково-
дител Емил Пехливанов.

Приветствие от името на 
Кмета на Община Доспат подне-
се секретаря на Общината инж. 
Веселин Калфов. В приветстви-
ето си той каза, че събитието 

отново се провежда след две 
годишно прекъсване.

Много деца, граждани, слу-
жители присъстваха и се радва-
ха на програмата, подготвена от 
децата и техните учители. Дядо 
Коледа зарадва всички деца с 
подаръци.

Новото тази година бе, че 
за събитието отвори врати бла-

готворителен базар, на който 
бяха продавани произведения 
от Дневен център за деца и мла-
дежи с увреждания и Център за 
обществена подкрепа, както и 
от ДГ „Слънце“ – гр. Доспат. 

А за всички посетители от 
Общината бяха се погрижили да 
се сгреят с топъл чай.

Снимки ... на стр. 8-ма

Грейнаха светлините на елхата на Община Доспат
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Вече 12 години НСОРБ, в партньор-
ство с Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството, насърча-
ват българските общини да се стремят да 
покриват високи критерии за качество на 
административното обслужване и доброто 
управление в своите общности.

Кметът на община Елена, ръководител 
на националната делегация в Конгреса на 
местните и регионални власти на Съвета 
на Европа, откри церемонията с думите, 
че това отличие демонстрира, че местната 
власт е институция на гражданите и 12-те 
принципа на доброто демократично упра-
вление са въведени в името на хората от 
общността, че работещите в администра-

циите са знаещи и можещи.
„Етикетът е вид потвърждение за 

ежедневните усилия на общинската ад-
министрация за постигане на повече про-
зрачност и откритост, за стремежа им 
към иновации и промени, за насърчаване 
на гражданското участие и постигане на 
устойчивост. Това доказахме и в послед-
ните две трудни години. Изправени пред 
здравната и енергийната криза всеки един 
от нас потърси и намери своите иноватив-
ни и устойчиви решение.

Много положително е, че с инициати-
ви като днешната можем да покажем, че 
въпреки проблемите и кризите, усилията и 
желанието за развитие и поставяне на ви-

соки цели не са остана-
ли на заден план.

22 общини бяха от-
личени точно за този 
дух и амбициозност. Си-
гурен съм, че можем да 
поставим под този общ 
знаменател и всички 
останали 243 общини“, 
каза в обръщението си 
кметът на Елена.

С онлайн привет-
ствие в церемонията 
се включи председа-
телят на Конгреса на 
местните и регионал-
ните власти Лендер 
Вербеек: „Радвам се, 
че днес празнувате ев-
ропейския път на бъл-
гарските власти и ев-
ропейските ценности и 
принципи, неразделна 
част, от които са и прин-
ципите на местната де-
мокрация, залегнали в 
Европейската харта за 
местното самоуправле-
ние, към която Вашата 
страна е изцяло анга-
жирана.

Искам да поздравя 
Сдружението и Минис-
терство на регионално-

то развитие и благоустройството за уси-
лията, съвместно с българските общини, 
за насърчаване на доброто демократично 
управление на местно ниво, за да се отго-
вори на европейския стандарт за качество 
на местното самоуправление в български-
те общности. С Вашата упорита работа и 
ангажираност допринасяте за създаването 
на условия за процъфтяваща местна де-
мокрация в момент, когато това е по-необ-
ходим от всякога“.

Общините, удостоени с високия приз 
тази година, са: Ардино, Банско, Берко-
вица, Вълчи дол, Габрово, Димитровград, 
Добрич, Долна баня, Доспат, Каспичан, 

Кнежа, Костинброд, Левски, Ловеч, Павли-
кени, Поморие, Раковски, Свищов, Сърни-
ца, Тетевен, Троян Търговище.

От Община Доспат отличието получи 
Славейко Сельошев – зам. кмет.

Сертификатите им връчиха заместник 
министър-председателят по управление 
на европейските средства Атанас Пека-
нов, министър Явор Гечев и евродепутати-
те Андрей Новаков и Цветелина Пенкова.

***
Република България е първата държа-

ва-членка на Съвета на Европа (СЕ), която 
през 2010 г. получи право (акредитация) от 
СЕ да присъжда на свои общини Етикет за 
иновации и добро управление на местно 
ниво (Етикета).

Етикетът представлява кристален два-
надесетостен (додекаедър), върху чиито 
стени са гравирани на български език 12-те 
принципа за добро демократично управле-
ние от Стратегията за иновации и добро 
управление на СЕ (приета през октомври 
2007 г. на 15-тата сесия на Конференция-
та на европейските министри, отговорни 
за местното и регионално управление, във 
Валенсия, и одобрена с Решение на Бъл-
гарското правителство през същия месец).

С Етикета се удостоверява, че упра-
влението в дадена община отговаря на оп-
ределени изисквания за качество на пре-
доставяните административни услуги.

Етикетът е морална награда, символ 
на престиж и стимул за общините да по-
добряват своето управление в услуга на 
гражданското общество.

Главната цел на инициативата за при-
съждане на Етикета е да се насърчават 
усилията на все повече местни власти и 
продуктивното съперничество между тях, 
което на свой ред да доведе до по-ефек-
тивни политики, насочени към силно и жиз-
нено местно самоуправление в България.

Прилагането на Стратегията се про-
вежда в партньорство между Национал-
ното сдружение на общините в Република 
България (НСОРБ) и централната власт, в 
лицето на Министерство на регионалното 
развитие и благоустойството (МРРБ).

ДО

Г-Н ИЗЕТ ШАБАН
КМЕТ НА ОБЩИНА АРДИНО

Г-Н ИВАН КАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО

Г-ЖА ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Г-Н ГЕОРГИ ТРОНКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

Г-ЖА ТАНЯ ХРИСТОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО

Г-Н ИВО ДИМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Г-Н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧ

Г-Н ВЛАДИМИР ДЖАМБАЗОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ

Г-Н ЕЛИН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ

Г-ЖА МИЛЕНА НЕДЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

Г-Н ИЛИЙЧО ЛАЧОВСКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА КНЕЖА

Г-Н ТРАЙКО МЛАДЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

Г-ЖА ЛЮБКА АЛЕКСАНДРОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЕВСКИ

Г-ЖА КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Г-Н ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

Г-Н ИВАН АЛЕКСИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Г-Н ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

Г-Н ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

Г-Н НЕБИ БОЗОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

Г-ЖА МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

Г-ЖА ДОНКА МИХАЙЛОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ТРОЯН

Г-Н ДАРИН ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ОТНОСНО: Присъждане на Европей-
ския етикет за иновации и добро управле-

ние на местно ниво на Съвета на Европа 
през 2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Имам удоволствието да Ви уведомя, 
че в рамките на процедурата за присъж-
дане на Европейския етикет за иновации 
и добро управление на Съвета на Европа 
през 2022 г. Националната платформа на 
партньорите за добро демократично упра-
вление на местно ниво взе решение да 
присъди Европейския етикет на общините:

Ардино,
Банско,
Берковица,
Вълчи дол,
Габрово,
Димитровград,
Добрич,
Долна баня,
Доспат,
Каспичан,
Кнежа,
Костинброд,
Левски,
Ловеч,
Павликени,
Поморие,
Раковски,
Свищов,
Сърница,
Тетевен,
Троян

Търговище.

Министър Иван ШишковУдостояване-
то с престижната награда на Съвета на 
Европа е признание за постигнато високо 
качество на управление в ръководените 
от Вас общини съгласно утвърдения ев-
ропейски стандарт, основан на принципи-
те за иновативно и добро демократично 
управление.

Валидността на Европейския етикет е 
две години – за периода 2022-2024 г. Об-
щините, на които е присъден етикетът, 
имат право да използват за свои предста-
вителни цели названието „Присъден Евро-
пейски етикет за иновации и добро упра-
вление на Съвета на Европа за периода 
2022-2024 г.“

Церемонията по връчването на серти-
фикатите за присъждане на Европейския 
етикет на удостоените общини ще се про-
веде на 23 октомври 2022 г. в к.к. „Албена“ 
по време на Годишната среща на местни-
те власти, организирана от Националното 
сдружение на общините в Република Бъл-
гария.

Като Ви приветствам за присъденото 
високо отличие на Съвета на Европа, вяр-
вам, че ползотворното ни сътрудничество 
за развитие на местното самоуправление 
и местната демокрация ще продължи и в 
бъдеще.

ИВАН ШИШКОВ
МИНИСТЪР

Министър Иван Шишков: „Удостояването с престижната 
награда на Съвета на Европа е признание за постигнато високо 
качество на управление в ръководената от Вас община“

Община Доспат – носител на отличието „ЕТИКЕТ ЗА ИНОВАЦИИ И 
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО“
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Всички решения на Общински съвет Доспат са ка-
чени на сайта на Община Доспат

2020 година 

№           Относно
Решения на Общински съвет Доспат от № 42 до 

№ 58, взети с Протокол № 4/15.01.2020 г.

№ 58    Кандидатстване на Община Доспат за безвъз-
мездна финансова помощ по Програмата „Възобновяема 
енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност”

Решения на Общински съвет Доспат от № 59 до 
№ 77, взети с Протокол № 5/07.02.2020 г.

№ 59    Приемане Отчета на Общинско социално 
предприятие „Озеленяване и благоустройство” – гр. Дос-
пат за периода 06.06.2018 г. – 06.11.2019 г.

№ 60    Отчет за изпълнение на Решенията на Об-
щински съвет Доспат за периода 01.07.2019 – 31.12.2019 
г.

№ 61    Приемане Отчета на Община Доспат за 2019 
г., относно изпълнение на заложените дейности в Актуа-
лизирания план за действие на Община Доспат за инте-
гриране на ромите

№ 62    Приемане на Годишен план за паша, съгла-
сие за предоставяне на мери, пасища и ливади за общо 
и индивидуално ползване и правила за ползването им 
през 2020 година.

№ 63    Изпълнение на Общия устройствен план на 
Община Доспат за 2019 година.

№ 64    Приемане на Програма за управление на Кме-
та на Община Доспат за Мандат 2019 – 2023 г., по реда 
на чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА.

№ 65    Приемане на Програма за управление и раз-
пореждане с имоти и вещи общинска собственост на Об-
щина Доспат за 2020 година.

№ 66    Приемане на Бюджета на Община Доспат за 
2020 година

№ 67    Вземане на решение за учредяване на въз-
мездно, безсрочно право на строеж за изграждане на 
Трафопост върху площ от 60 кв.м, върху недвижим имот 
общинска собственост, представляващ УПИ ІІ-016209 в 
м. „Гайтанина”

№ 68    Допълване на Наредбата за Реда за придо-
биване, управление и разпореждане с общинско имуще-
ство в Община Доспат, съгласно измененията на Закона 
за политическите партии.

№ 69    Замяна на частни имоти на жители на с. Змей-
ца, засегнати от реализирането на Проект: „Разширение 
на Гробищен парк на с. Змейца”

№ 70    Разрешение за изработка, одобряване на Мо-
тивирано предложение и сключване на предварителен 
договор на ПУП-ИПР за УПИ ХХХV и УПИ ХХХVІ, кв.4 на 
гр. Доспат.

№ 71    Продажба на имоти общинска собственост 
чрез публичен търг.

№ 72    Продажба на имот общинска собственост 
чрез публичен търг.

№ 73    Осигуряване на допълнителни финансови 
средства за транспорт на болни нуждаещи се от хемо-
диализа за 2020 година.

№ 74    Писмо наш изх.№УТ-452/27.03.2019 г. и №08-
00-388/06.06.2019 г. на зам.-министъра на Регионалното 
развитие и благоустройство за предложение за допълва-
не на списъка на общинските пътища.

№ 75    Изменение на Решение №11, взето с Прото-
кол №2 от 02.12.2019 г. на Общински съвет Доспат.

№ 76    Почистване на дървесина за оформяне на 
общински паркове Парк-музей на Родопската чешма и 
Еко парк –Доспат. 

№ 77    Упълномощаване на Кмета на Община Дос-
пат да издаде Запис на Заповед по Административен до-
говор №МДР-ИП-01-91/27.08.2018 г.

Решения на Общински съвет Доспат от № 78 до 
№ 82, взети с Протокол № 6/21.02.2020 г.

№ 78    Частично възстановяване на безлихвен заем 
на МФ, съгласно писмо с изх. № 08-00-40/30.01.2020 г.

№ 79    „Вземане на решение за учредяване на въз-
мездно, безсрочно право на строеж за изграждане на 
стълб върху площ от 4 кв.м. върху недвижим имот об-
щинска собственост

Март 05, 2020“
№ 80    Участие на Община Доспат в редовно засе-

дание на Общо събрание на Асоциация по ВиК на обо-
собената територия

81    Приемане на ценоразпис за ползване на дърве-
сина и недървесни продукти в горските територии – об-
щинска собственост

82    Приемане на Годишен план за ползване на дър-
весина в горските територии – Общинска собственост

Решения на Общински съвет Доспат от № 83 до 
№ 84, взети с Протокол № 7/17.03.2020 г.

83    Кандидатстване на Община Доспат за безвъз-
мездна финансова помощ по процедура за подбор на 
проекти BG14MFOP001-4.031

84    Участие на Община Доспат в редовно заседание 

на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена 
територия

Решения на Общински съвет Доспат от № 85 до 
№ 107, взети с Протокол № 8/30.04.2020 г.

85    Приемане на Годишен отчет на Кмета на Об-
щина Доспат за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г., по 
реда на чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА.

86    Приемане на Отчета за състоянието на общин-
ската собственост и резултатите от нейното управление 
през 2019 година.

87    Приемане на Годишен отчет на кмета на Община 
Доспат за изпълнение на Програмата за управление на 
отпадъците на територията на Община Доспат (2016 – 
2020 г.) за 2019 година.

88    Приемане на Отчет за изпълнение на Годишния 
план за развитие на социалните услуги в Община Доспат 
за 2019 година; Приемане на Годишен план за развитие 
на социалните услуги в Община Доспат за 2021 година.

№ 89    Годишен доклад за наблюдение на изпълне-
нието на Общинския план за развитие на Община Дос-
пат (2014-2020) за 2019 година.

№ 90    Приемане на План за защита при бедствия на 
Община Доспат.

№ 91    Приемане на Анализ на потребностите от 
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 
в Община Доспат, по чл. 196, ал. 1 от Закона за предучи-
лищното и училищно образование.

№ 92    Приемане на Наредба за управление на отпа-
дъците на територията на Община Доспат.

№ 93    Промяна в структурата на Община Доспат.
№ 94    Одобряване на ПУП-ПРЗ за имоти с: 

идент. №№23025.45.281; 23025.45.282; 23025.45.302 и 
23025.45.280 в м. „Чинлий” по КККР на гр. Доспат, с въз-
ложител Аида Радева.

№ 95    Разрешение за изработка на ПУП-ИПР за 
кв.45 на с. Барутин.

№ 96    Сключване на предварителен договор на 
ПУП-ИПР за кв.4 на гр. Доспат.

№ 97    Продажба на имоти общинска собственост 
чрез публичен търг.

№ 98    Продажба на имот общинска собственост 
чрез публичен търг.

№ 99    Продажба на имот общинска собственост 
чрез публичен търг.

№ 100    Продажба на имот общинска собственост на 
съсобственика в имота. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС

№ 101    Продажба на имот общинска собственост на 
собственика на законно построена сграда в имота.

№ 102    Включване на усвоени през 2019 г. количе-
ства дървен материал за продажба, чрез стокова борса 
през 2020 г., на основание на Закона за горите и НУР-
ВИДГТ.

№ 103    Мотивирано искане до Областния управи-
тел на област Смолян за безвъзмездното прехвърляне 
на собсвеността на имот №23025.502.293, с площ от 161 
кв.м

№ 104    Нови обстоятелства по Решение 
№787/26.07.2019 година на Общински съвет Доспат.

№ 105    Приемане на Наредбата за определяне и 
администрирането на местните данъци (НОАМД) в Об-
щина Доспат

№ 106    Разрешение за изработка на ПУП – ПРЗ 
(подробен устройствен план –план за регулация) за по-
землен имот с идент. №23025.45.259 и поземлен имот с 
идент. №23025.45.260 в м. „Чинлий”

107    Разрешение за изработка на ПУП – ПРЗ (подро-
бен устройствен план –план за регулация) за поземлен 
имот с идент. №23025.240.396 и поземлен имот с идент. 
№23025.240.403 в м. „Новото”

Решения на Общински съвет Доспат от № 108 до 
№ 119, взети с Протокол № 9/29.05.2020 г.

№ 108    Приемане на Наредба за изграждане, опаз-
ване и стопанисване на зелената система на Община 
Доспат.

№ 109    Приемане на Наредба за реда за поставяне 
на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията.

№ 110    Приемане на Наредба за насърчаване на 
инвестициите с общинско значение и реда за издаване 
на сертификат за инвестиция клас „В” в Община Доспат.

№ 111    Допълнение и изменение на Наредбата по 
чл. 9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Об-
щина Доспат.

З А П О В Е Д  № АП-03-14-183 от 15.06.2020 година, 
Областният управител Недялко Славов връща Реше-
ние № 111 в частта на точка ІІ-т.2, 3 и 4, №115 и №116 
в частта на точка 7 от 29.05.2020г., на Общински съвет 
– Доспат, като незаконосъобразни за ново обсъждане в 
14 – дневен срок от получаването му.

№ 112    Продажба на имот общинска собственост 
чрез публичен търг.

№ 113    Продажба на имот общинска собственост на 

Кметът на Община 
Доспат инж. Елин Радев 
подписа споразумение за 
трансфер на средства за 
изпълнение на инвестицио-
нен проект в Общината – 
„Подмяна на водопровод и 
канализация по улици в гр. 
Доспат“. Проектът, който 
ще се реализира в Общин-
ския център е на стойност 
641 759,17 лв.

Споразумението се 
сключва съгласно Реше-
ние на Министерския съ-
вет № 711/2022 г., с което 
бе одобрен Списък на ин-
вестиционни проекти на 
общините по приоритети 
и направления/обекти за 
целево финансиране. Об-
щата им стойност е мал-

ко над 406 млн. лв. Те ще 
се инвестират в общо 234 
обекта в различни общини. 
105 от обектите, на стой-
ност 126,5 млн. лв., са за 
ВиК инфраструктура. 94 
на стойност почти 234 млн. 
лв. са за ремонт на общин-
ски пътища, а 35 обекта на 
стойност 46 млн. лв. са за 
улична мрежа.

МРРБ ще финансира 
50% от стойността на обек-
тите, като средствата ще 
бъдат предоставени на об-
щините на две равни части 
– първото плащане ще е до 
10 работни дни след под-
писване на споразумение, 
а второто – през месец де-
кември 2022 г.

ОБЩИНА ДОСПАТ

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

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

Кметът на Община Доспат 
инж. Елин Радев подписа 

споразумение за трансфер на 
средства за изпълнение на 

инвестиционен проект в Общината 
„Подмяна на водопровод и 

канализация по улици в гр. Доспат“

Решенията на Общински съвет Доспат накратко

съсобственика в имота.
№ 114    Продажба на имот общинска собственост 

на съсобственика на законно построена сграда в имо-
та.

№ 115    Продажба на имот общинска собственост 
на съсобственика на законно построена сграда в имо-
та.

№ 116    Разрешение за изработка, одобряване на 
задание и сключване на предварителни договори на 
ПУП-ИПР за УПИ VІ-335; УПИ VІІ-332; УПИ VІІІ-331 и 
УПИ ХVІ-333, кв.49 на с. Змейца.

№ 117    Разрешение за изработка, одобряване на 
задание и сключване на предварителни договори на 
ПУП-ИПР за кв.8 на с. Барутин.

№ 118    Разрешение за изработка, одобряване на 
задание и сключване на предварителни договори на 
ПУП-ИПР за кв.22 на гр. Доспат.

№ 119    Отпускане на еднократни помощи, съглас-
но Наредбата за отпускане на еднократни помощи в 
Община Доспат.

Решения на Общински съвет Доспат от № 120 
до № 128, взети с Протокол № 10/30.06.2020 г.

№ 120 Относно: Приемане на актуализирания 
план за изпълнение на бюджета, отчета за изпълне-
ние на бюджета и на сметки за средства от Европей-
ския съюз, както и състоянието на общинския дълг на 
Община Доспат към 31.12.2019 година. 

№ 121 Относно: Предложение за запазване ста-
тута на защитени училища и детски градини на те-
риторията на Община Доспат за учебната 2020/2021 
година.

№ 122 Относно: Одобряване на ПУП-ПП за обект: 
„Външен водопровод за база за отдих в ПИ с идент. 
№23025.39.58, ПИ с идент. №23025.39.86, ПИ с идент. 
№23025.39.71 и ПИ с идент. №23025.39.87 в м. „Келе-
бека”, землището на гр. Доспат, обл. Смолян, с възло-
жител „Мегаимоти” ЕООД.

№ 123  Относно: Разрешение за изработка на 
ПУП-ИПР за кв.43 по КККР на гр. Доспат.

 № 124 Относно: Продажба на общинско жилище, 
находящо се в с. Змейца, ул. „Надежда”, бл.2, ет.2, ап. 
№11 и 12 на наематели настанени по администрати-
вен ред.

№ 125 Относно: Възможност за възстановяване на 
суми, изразходвани по прилагане на мерките по чл. 63, 
ал. 4 и ал. 7 от Закона за здравето.

№ 126 Относно: Заповед №АП-03-14-
183/15.06.2020 г. на Областен управител на област 
Смолян за връщане на Решение №115/29.05.2020 г. и 
т.7 на Решение №116/29.05.2020 година.

№ 127 Относно: Изме- НА СТРАНИЦА 6
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„За мен възможността всеки жител 
на Общината да се включи в социалната 
услуга „Топъл обяд“ във всяко населено 
място е добра практика“, това заяви кме-
тът на Община Доспат инж. Елин Радев. 
Услугата „Топъл обяд“ е разкрита през 
2018 година и към момента продължава 
да се предоставя в общо седем населени 
места на Община Доспат. През годините 
числеността на потребителите на соци-
алната услуга е достигала до 200, а към 
момента те са 140. Няма чакащи потре-
бители, допълва Кметът на Общината.

Община Доспат подаде и ново про-
ектно предложение за следващия про-
грамен период, така че услугата няма да 
прекъсва съобщи още кметът на Общи-
ната.

Допустими целеви групи са:
1. лица и семейства без доходи или с 

ниски доходи, възрастни семейства пен-
сионери и самотно живеещи пенсионери, 
които имат ниски доходи, не могат да се 
издържат с тези доходи и имуществото 
си и не получават подкрепа от близките 
си;

2. лица, обект на социално подпома-
гане, включително и от кръга на лицата 
по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в 
невъзможност да задоволят основните 
си жизнени потребности и за тях е уста-
новена нужда от ежедневна допълнител-
на подкрепа;

3. лица с ниски доходи, които поради 

налични увреждания или здравословни 
ограничения са със затруднено или не-
възможно самообслужване, в това чис-
ло самотни лица с трайни увреждания с 
ниски лични доходи от пенсия, за които 
няма подходящ кандидат за асистент по 
механизма лична помощ;

4. лица, които поради инцидентни 
обстоятелства са в затруднена и уязвима 
ситуация и за тях е установена нужда от 
този вид подпомагане;

5. скитащи и бездомни лица;
6. лица от уязвими групи – граждани 

на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 
от допълнителните разпоредби от Зако-
на за убежището и бежанците.

НСОРБ присъди награда на Кмета на 
Община Доспат инж. Елин Радев – почет-
на грамота за споделяне на добри прак-
тики.

Ежегодните награди, които присъжда 
Националното сдружение на общините, 
са израз на признателност към общин-
ските ръководства и администрации за 
активно участие в работата на Сдруже-
нието и неоценимия им принос за разви-
тието на местната демокрация в Бълга-
рия. Те са благодарност за партньорство-
то и подкрепата, която получават местни-
те власти.

Заявления за ползване на услугаата 
„Топъл обяд“ се приемат непрекъснато.

Във връзка с про-
ведения заключите-
лен етап на конкурса 
за детска рисунка “ С 
очите си видях беда-
та 2022″ Ви уведомя-
ваме, че Айлин Кема-
лова Кехайова – 8 г. 
от поверения Ви Дне-
вен център за деца и 
младежи с уврежда-
ния гр. Доспат е спе-
челила първо място 
в трета категория, 
първа възрастова 
група, съобщават от 
РДПБЗН Смолян . Де-
тето Айлин Кехайова 
бе наградена лично 
от Министъра на въ-
трешните работи на 
Република България.

Браво на Айлин! 
С пожелания за още 
успехи!

Най-новият проект на Николай Сла-
веев е факт. Това е Доспатската песен 
„Добре ми дойде юначе“, съобщи за 
„Вестник на Община Доспат“ народния 
певец.

Песента се появи на бял свят съв-
местно с фолклорната група при НЧ 
„Иван Вазов“ – гр. Доспат под ръковод-
ството на Лилко Вълнев. Така за пореден 
път Николай Славеев доказва, че карие-
рата му тръгва именно от гр. Доспат.

„Искам първо да благодаря на Кмета 
на Община Доспат г-н Елин Радев и не-
говия екип за подкрепата, която получих 
за да заснема клипа на Новия център в 
града. Също така искам да благодаря и 
на Председателя на читалищното насто-
ятелство при НЧ „Иван Вазов“ – гр. Дос-
пат г-н Славейко Сельошев за добрата 
организация и полученото съдействие.

Лично искам да благодаря и на Лилко 
Вълнев, с който съм работил дълги годи-
ни в оркестър „Гердани“. Благодарност 
изказвам и към народната певица Савка 
Сариева. И не на последно място благо-

даря на всички самодейци към читалище-
то, които взеха участие в клипа на „Добре 
ми дойде юначе“. Народният певец до-
пълни още, че тази песен е създадена в 
гр. Доспат, но по времето на нашите бащи 
и дядовци се е пяла на седянки както в 
Доспат, така и в Сърница. Днес ние с мо-
ите приятели от гр. Доспат вдъхнахме 
нов живот на тази песен“.

Славеев заяви за своите почитатели 
да очакват още интересни, но автентич-
ни песни, заснети както в родния му град 
Сърница така и в гр. Доспат.

Еко дефиле на костюми от отпадъчни 
материали се проведе в училището в село 
Късак, съобщиха от учебното заведение. 
Инициативата е дейност от Календара за 
работа с родители и се състоя в почивния 
ден на 13 ноември. С помощта на своите 
родители, децата бяха проявили неверо-
ятно въображение при избора на матери-
али за сътворяването на дрехи от рецик-
лируеми материали.

Направени от отпадъчни материали, 
интерестите творения доказаха, че до-
като творим, можем да се забавляваме 
и дадем нов живот на отпадъчните опа-
ковки. С много въображение и усмивки, 
децата показаха, че рециклирането може 
са бъде модерно. Учениците отправиха 
съвети за намаляване на употребата на 
пластмасови изделия, найлонови торбич-
ки, рециклиране и разделно събиране на 
отпадъците, което е неотменна част от 
екологичносъобразното поведение. След 
училищното ревю, естествено имаше 
вкусна почерпка, смях, игри, забавления и 
много ентусиазъм от страна на участници, 
зрители и организатори.

Еко дефиле на костюми от отпадъчни 
материали се проведе в с. Късак

Николай Славеев: „Кариерата ми 
тръгна от Доспат“

Айлин Кехайова се класира 
на първо място в конкурса за 
детска рисунка “ С очите си 
видях бедата 2022″

Разкриването на трапезарии в населените места е добра 
практика, смята кметът на Община Доспат
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ОДМВР – Смолян чрез 
своите 5 районни управле-
ния и със съдействието на 
Български пощи, старти-
раха превантивна кампа-
ния, срещу телефонните 
измами. Кампанията пред-
вижда да бъдат разпрос-
транени информационни 
брошури сред население-
то в областта. Листовки са 
предоставени на гишета-
та в пощенските станции. 
Началниците на районни 
управления и полицейски-
те инспектори имат зада-
чата да използват всяка 
своя среща с жителите 
на малките и отдалечени 
населени места, за да им 
разяснят механизма на те-
лефонните измами, като 
им дадат конкретни пре-
поръки за действие при 
получаването на телефон-
но обаждане с искане на 
пари.

Провеждат се ра-
ботни срещи по темата 
с кметовете и кметските 
наместници по места, от 
които се очаква, при еже-
дневните си контакти, осо-
бено с възрастните хора, 
които са и най-уязвими да 
ги информират какво е не-
обходимо да направят при 
телефонно обаждане от 
непознати хора с искане 
на пари. В кампанията са 
включени и банковите кло-
нове, с управителите им се 
уточнява начинът на съ-
действие с цел пресичане 

на телефонните измами. 
Дават се указания на бан-
ковите служители как да 
действат в случай, когато 
възрастни хора решават 
внезапно да изтеглят голя-
ма сума пари от личните 
си спестявания.

Според експертите в 
полицията обажданията 
постъпват предимно на 
стационарните телефони 
на възрастни хора. При 
разговорите измамниците 
успяват да получат допъл-
нителна информация за 
събеседника си. Най-чес-
тите използвани схеми за 
измама са: за пострадал 
близък и нужда от спеш-
на медицинска помощ; за 
оказване на съдействие 
на полицията или за аван-
сово плащане на различ-
ни видове стоки и услуги 
/закупуване на пелети 
за огрев; у-ги свързани с 
подмяна на дограма и т.н. 
/, освобождаване на колет-
на пратка и др. „Сценарий-
те“ са различни, но винаги 
се искат спешно пари!

При получаването 
на подобно обаждане, 
свързано с изискването 
за спешно предаване на 
пари, е необходимо да за-
пазите спокойствие и не-
забавно да се свържете с 
Вашите близки, както и да 
сигнализирате на тел. 112 
или в най-близкото упра-
вление на МВР.

С настъпването на студените зимни месеци се увеличава и ве-
роятността за възникване на пожар в бита. Тези пожари са основна 
причина за загинали и пострадали хора.

• Не поставяйте горими материали на по-малко от метър от на-
гревателни и отоплителни уреди, като печки, фурни и камини и др.

• Използвайте уредите само по предназначение. Фурните не 
трябва да се използват за отопление, а електрическите печки за 
сушене на дрехи.

• Проверявайте отоплителната система най-малко веднъж го-
дишно. Най-добре е това да бъде направено от специалист.

• Уверете се, че димът и другите продукти на горене излизат 
навън.

• Почиствайте от наслоявания и прах димоотводите и възду-
ховодите.

• Осигурете постоянна естествена вентилация на помещени-
ята, които се отопляват с газови печки, за да избегнете натравяне 
с въглероден оксид.

• Когато закупувате електроуреди, вижте дали имат документи 
за произход и качество от производителя.

• Проверявайте електроуреда за повреден щепсел или раз-
хлабени връзки преди да го ползвате. Ако има неизправности, по-
добре не го ползвайте.

• Поставяйте електроуредите на равни повърхности, но не и 
върху рафтове, маси или други мебели.

• Не поставяйте електроуреди в близост до врати или други 
места, където често преминавате, за да избегнете неволно бутане.

• Включвайте електроуредите директно в контакта. Не използ-
вайте удължители.

• Не ползвайте електроуреди във влажни или мокри помеще-
ния, освен ако не са специално предназначени за това.

• Не оставяйте без надзор работещи електроуреди. Изключете 
ги преди да излезнете или си легнете.

Вижте как да обезопасите дома си за възникване на пожар в 
бита. Тези пожари са основна причина за загинали и пострадали 
хора.

• Почистете и укрепете димоотводните тръби. Проверете ко-
мина дали е почистен и добре измазан, без пукнатини.

• Използвайте безопасно място за изхвърляне на пепелта и 
жарта.

• Не оставяйте камини с открит огън без надзор.
• Не използвайте леснозапалими течности (бензин, нафта и 

др.) за разпалване.
• Монтирайте печките върху негорими подложки с размери, 

по-големи от тези на уреда.

Организирано е приемно време всеки понеделник от 14.00 ч. 
до 16.00 ч. в сградата на РСПБЗН-Доспат за консултации, свързани 
с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност.

ОДМВР – Смолян с 
информационна кампания 

срещу телефонните 
измами

РАЙОННA СЛУЖБА ”ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА 
НА НАСЕЛЕНИЕТО” – ГРАД ДОСПАТ СЪОБЩАВА

Уважаеми жители и гости на с. Црънча,
най-сърдечно Ви поздравявам по повод 

предстоящите Коледни и Новогодишни праз-
ници! 

Нека Новата 2023 година Ви донесе пре-
ди всичко здраве, щастие, топлина и радост 
във всеки дом! Нека с успех да се увенчае вся-
ко Ваше начинание!

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!
Недко Хаджиев - Кмет на с. Црънча

У в а ж а е м и 
жители и гости 
на с. Късак,

Най - сърдеч-
но ви поздравям 
с настъпването 
на новогодишни-
те празници и 
ви пожелавам, 
здраве и сили 
за ползотворни 
дела, топлота и 
доброта дарява-
ни и получавани 
дни на радост и 
благополучие. 

Нека през 
новата година 
здравето, щас-
тието и успеха 

са ваши постоянни спътници. 
Бъдете живи, здрави и истински щастли-

ви! ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ! 

Касим Кехайов - Кмет на с. Късак

У в а ж а е м и 
Змейчани и при-
ятели,

с настъпва-
нето на Колед-
ните и Нового-
дишни празници 
искам от името 
на кметство 
с.Змейца и лично 
от мое име да ви 
пожелая на всич-
ки вас да сте 
живи и здрави, 
много щастие, 
радост в живо-
та!

Весело пре-
карване през 
Новогодишните 

празници, да Ви е честита новата 2023 г. 
Нека тя да е по-успешна за всички Вас!

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

Антон Доспатлиев - Кмен на с. Змейца

Уважаеми 
жители и гос-
ти на с. Люб-
ча,

С вяра-
та, че изпи-
танията са 
ни направи-
ли по-силни и 
по-уверени в 
себе си, изпра-
щаме една го-
дина, в която 
всеки от нас 
е имал и труд-
ни, и щастли-
ви мигове.

Нека Нова-
та 2023 годи-

на влезе във Вашите домове с много късмет, 
лично и семейно щастие, с повече оптими-
зъм, благоденствие, мир и любов!

Желая Ви крепко здраве, прекрасни семей-
ни празници!

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

Веселин Минов - Кмет на с. Любча

У в а ж а е м и 
жители и гости 
на с.Барутин,

От името на 
Кметство Бару-
тин и лично от 
мое име, сърдечно 
Ви поздравявам 
по случай настъп-
ващите Нового-
дишни празници!

В навечерието 
на Новата година 
приемете моите 
сърдечни пожела-
ния за здраве и 
късмет във всеки 
дом, за благополу-

чие и успехи във всяко Ваше начинание.
Нека Новата 2023 година влезе в дома Ви с 

надежда, радост и любов.Нека изпратим ста-
рата година с надежда, че новата ще бъде 
по-добра и по-успешна!

Бъдете живи, здрави и истински щастливи!
Весели празници!
Красимир Мантов – Кмет на с.Барутин

Уважаеми жители и 
гости на с.Чавдар. В края 
на отиващата си 2022 г. 
искам да изкажа най искре-
ни пожелания по случай на-
стъпването на 2023 г. 

Бъдете живи и здрави, 
нека Новата 2023 г. да Ви 
донесе и много късмет.

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

Валентин Вазов
Кметски наместник на 

с. Чавдар

Уважаеми жи-
тели и гости на с. 
Бръщен,

Приемете мо-
ите най-искре-
ни пожелания за 
здраве, семейно 
щастие и успехи!

Мирна и щаст-
лива Нова година!

Всеки край оз-
начава ново нача-
ло.

С всяка Нова 
година идват 
по-големи предиз-
викателства.

Желая Ви ку-
раж, надежда и 

вяра, за да преодолеете всички препятствия, 
с които може да се сблъскате.

Честита Нова Година! 

Кемал Бошнаков - Кмет на с. Бръщен

Кметовете поздравяват
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нение на Решение №111, Протокол №9/29.05.2020 г. на 
Общински съвет Доспат, съгласно Заповед №АП-03-14-

183/15.06.2020 г. на Областен управител на област Смолян.
№ 128 Относно: Одобряване на ПУП-ПП за обект: „Нов МТП в ПИ №23025.40.24 

м. „Далоското” по КККР на гр. Доспат с възложител Електроразпределение ЮГ ЕАД.

Решения на Общински съвет Доспат от № 129 до № 138, взети с Протоколи № 
11 и 12/30.07.2020 г. и 10.08.2020 г.

№ 129 Относно: Приемане на Отчета за дейността на Общински съвет Доспат и 
неговите комисии за периода 06.11.2019 г. – 30.06.2020 г.

№ 130 Относно: Обсъждане и приемане на докладите и отчетите на предсе-
дателите на Народните читалища на територията на Община Доспат за осъществе-
ните читалищни дейности в изпълнение на Програмата за резвитие на читалищната 
дейност за 2019 г., по реда на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища.

№ 131 Относно: Отпускане на финансови средства от бюджета на Община 
Доспат на абитурентите от Средно училище „Димитър Благоев, гр. Доспат през учеб-
ната 2019/2020 година.

№ 132 Относно: Разрешение за изработка на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с 
идент. №23025.42.15 в . м. „Далоското” по КК и КР на гр. Доспат, с възложител Мариан 
Чаушев.

№ 133 Относно: Разрешение за изработка на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с 
идент. №41006.6.146 в м. „При кулата” по КК и КР на с. Късак, с възложител Рамадан 
Рамаданов Саитов.

№ 134 Относно: Отпускане на еднократна помощ, съгласно Наредбата за от-
пускане на еднократни помощи в Община Доспат на Абдула С. Мейзинов от гр. Доспат.

№ 135 Относно:  Утвърждаване на мрежата от учебни заведения на терито-
рията на община Доспат за учебната 2020/2021 година. Предложение за формиране 
на маломерни самостоятелни и/или слети паралелки и групи за учебната 2020/2021 
година на базата на постъпили докладни записки от директори на общински училища, 
както и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на образователно - 
възпитателния процес в паралелките с брой ученици под минималния брой по Наред-
ба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 
образование

№ 136 Относно: Разрешение за изработка на ПУП-Устройствена план-схема, 
с възложител Електроразпределение ЮГ ЕАД КЕЦ Девин.

№ 137 Относно: Продажба на имот общинска собственост на съсобственика 
на законно построена сграда в имота. 

№ 138 Относно: Предложение за включване на общинско училище в Списъ-
ка на защитени и средищни детски градини и училища за учебната 2020/2021 година.

Решения на Общински съвет Доспат от № 139 до № 151, взети с Протокол № 
13/28.08.2020 г.

№ 139 Относно: Одобряване на ПУП-ПУР за улиците „Крайбрежна”, „Панорамен 
път” в м. „Чинлий” и улица в м.  „Каркъма”, землище Доспат, Община Доспат.

№ 140 Относно: Одобряване на ПУП-УПС за изграждане и реконструкция на 
Кл СН, БКТП и Кл НН в с.Късак, Община Доспат.

№ 141 Относно: Разрешение за изработка на ПУП-ПРЗ за поземлен имот  
№23025.44.102 в м.„Чинлий” по  КК и КР на град Доспат, собственост на наследниците 
на Сюлейман Ибраимов Кехайов, с възложител Севдалин Смилков Кехайов. 

№ 142 Относно: Разрешение за изработка на ПУП-ПРЗ за поземлен имот  
№23025.45.192 в м. „Чинлий” по  КК и КР на град Доспат, с възложител Албена Дави-
дова Чаушева.

№ 143 Относно: Продажба на имот общинска собственост на съсобственика 
на законно построената сграда в имота.

№ 144 Относно: Продажба на имот общинска собственост, чрез публичен 
търг с тайно наддаване.

№ 145 Относно: Отдаване под наем на помещение разположено в бивша ад-
минастративна сграда №2 в гр. Доспат.

№ 146 Относно: Отдаване под наем на два броя взаимносвързани помеще-
ния разположени на втори етаж в сградата на Здравна служба в с. Барутин.

№ 147 Относно: Нови обстоятелства по Решение №38/20.12.2019 година на 
Общински съвет Доспат.

№ 148 Относно: Продажба на имот общинска собственост на съсобственика 
на законно построената сграда в имота.  

№ 149 Относно:  Промяна в транспорта на ученици от Община Доспат по 
определен маршрут.

№ 150 Относно: Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет Дос-
пат за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 година.

№ 151 Относно: Одобряване на ПУП – УСТРОЙСТВЕНА ПЛАН СХЕМА.

Решения на ОбС от № 152 до № 161, взети с Протокол № 14 от 28.09.2020 г.
№ 152 Относно: Продажба на имот общинска собственост на собственика на за-

конно построената сграда в имота.
№ 153 Относно: Удължаване на срока за Възлагане на Услуга от общ иконо-

мически интерес  по  проект BG05M9OP001-2.040-0097 „Патронажна грижа за възраст-
ни хора и лица с          увреждания в община Девин и община Доспат „ по процедура чрез 
директно предоставяне  на безвъзмездна финансова помощ № BG05M90P001-2. 040 
“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2 “ Договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0097- С01, 
чрез прозедура„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компо-
нент – 4.

№ 154 Относно: Одобряване на ПУП - ИПР и ПЗ –в кв.63 на гр.Доспат.
№ 155 Относно: Разрешение за изработка; Одобряване  на  задание, Сключ-

ване на предварителни договори на ПУП - ИПР за кв.52 на с.Любча.
№ 156 Относно:Разрешение за изработка;Одобряване на задание , Сключ-

ване на предварителни договори на ПУП - ИПР за УПИ XXIX кв.45 на с.Любча.
№ 157 Относно: Разрешение за изработка ; Одобряване на Мотивирано 

предложение за УПИ XII и УПИ XIII, кв.15 на с.Црънча.
№ 158 Относно: Разрешение за изработка ; Одобряване на Мотивирано 

предложение за УПИ I, кв.10 на с.Късак.
№ 159 Относно: Продажба на имот общинска собственост на съсобственика 

в имота. 
№ 160 Относно : Изменение и Допълване на разчета за финансиране на Ка-

ниталовите разходи на Община Доспат за 2020 година.
№ 161 Относно: Нови обстоятелства по Решение №112/29.05.2020 година на 

Община Доспат

Решения на ОбС от № 162 до № 176, взети с Протокол № 15 от 27.10.2020 г.

№ 162 Относно: Изменение и допълнение на Капиталовия списък на Общи-
на Доспат за 2020 година.

№ 163 Относно: Изменение и Допълване на разчета за финансиране на Ка-
питаловите разходи на Община Доспат за 2020 година

№ 164 Относно: Кандидатстване на община Доспат за безвъзмездна финан-
сова помощ по процедура за  подбор на проекти BG14MFOP001-4.064 МИРГ ,.ВЗР: 
Батак - Девин – Доспат ”Мярка    7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани 
с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“, по 
Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020, посредством ВОМР.

№ 165 Относно: Учредяване на право на ползване и сервитут върху земи 
от общински поземлен фонд ,а именно върху част от имот №№23025.74.2 по КК на 
гр.Доспат

№ 166 Относно: Разрешение за изработка на ПУП - ИПР (подробен устрой-
ствен план - изменение на план за регулация) за кв.2 на с. Црънча, община Доспат

№ 167 Относно: Одобряване на изменение на Общия устройствен план 
(ОУП) на община Доспат за имот с идент. №23025.50.3 в м. „Ирийте” по КК и КР на 
град Доспат с възложител Андрей Халачев.ЗАПОВЕД № АП-03-14-355/11.11.2020г. 
относно: връщане на Решение № 167/27.10.2020г. на Общински съвет – Доспат, като 
незаконосъобразно за ново обсъждане в 14 – дневен срок от получаването му. 

№ 168 Относно : Продажба на имот общинска собственост на собственика на 
законно построената сграда в имота.

№ 169 Относно: Продажба на имот общинска собственост чрез публичен 
търг с тайно наддаване.

№ 170 Относно : Даване съгласие за построяване на навес и поставяне на 
електро-пастир от животновъд,ползващ под наем общински имот : 31259.16.254 по 
КККР на с.Змейца – пасище, мера в дългосрочен период

№ 171 Относно: Разрешение за изработка ;Одобряване на задание , Сключ-
ване на предварителен договор на ПУП - ИПР за кв.8 на гр.Доспат.

№ 172 Относно: Продажба на имот общинска собственост на съсобственика 
в имота.

№ 173 Относно: Отдаване под наем на помещение разположени на първи 
етаж в сградата на Кметство Змейца.

№ 174 Относно: Нови обстоятелства по Решение №139 от 28.08.2020 година 
на Общински съвет Доспат.

№ 175 Относно: Поправка на допусната техническа грешка в Решение 
№159/28.09.2020 година на Общински съвет

№ 176 Относно: Възможност за хранене на ученици от Основно училище 
„Христо Ботев“, с. Любча, общ. Доспат в столовата на ДГ„П. Дубарова“ - с. Любча

Решения на Общински съвет Доспат от № 177 до № 187, взети с Протокол № 
16/25.11.2020 г.

№ 177 Относно: Изменение и Допълване на разчета за финансиране на Ка-
питаловите  разходи на  Община Доспат за 2020 година.

№ 178 Относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищна-
та дейност през 2021     година  на територията на община Доспат

№ 179 Относно: Одобряване на ПУП - ПП за обект: „Трасе на нов водопро-
вод до ПИ с идент. №23025.39.72 и ПИ с идент.№23025.39.45 в местност „Келебека”, 
землище на гр. Доспат, обл. Смолян „ с инвеститори: Слих Раджеп Карамустафа и 
Славей Иванов Сивчев.

№ 180 Относно: Разрешение за изработка ; Одобряване на задание , Сключ-
ване на предварителен договор на ПУП - ИПР за кв.38 на с.Барутин.

№ 181 Относно: Даване съгласие за построяване на навес от животновъд, 
ползващ под наем  общински имот : 44643.16.16 по КККР на с.Любча – пасище, мера в 
дългосрочен период

№ 182 Относно: Мотивирано предложение за изработка на ПУП-ИПР за кв.46 
по плана на село Любча.

№ 183 Относно: Отмяна на Решение №167 от 27.10.2020 година на Общин-
ски съвет Доспат.

№ 184 Относно: Изменение и Допълване на разчета за финансиране на Ка-
питаловите разходи на Община Доспат за 2020 година

№ 185 Относно: Издаване на Запис на заповед за авансово плащане на 
дейности по проект на Община Доспат с договор за безвъзмездна финансова помощ 
№BG 14MFOPOO1-4.012-0006- С01/07.05.2020г. от 07.05.2020г.

№ 186 Относно: Сключване на предварителни договори на ПУП - ИПР и ПЗ 
за кв.18 на гр.Доспат.

№ 187 Относно: Участие на община Доспат в извънредно заседание на общо 
събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснаб-
дяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян на 16.12.2020 г. и представяне на позицията 
на община Доспат

Решения на Общински съвет Доспат от № 188 до № 193, взети с Протокол № 
17/04.12.2020 г.

№ 188 Относно: Актуализация на Бюджета на Община Доспат за 2020 годи-
на.

№ 189 Относно: Включване на отдели/подотдели от 2020г. като преходни на-
саждения за 2021г.

№ 190 Относно: Приемане на ценоразпис за ползване на дървесина и не-
дървесни продукти в горските територии – общинска собственост, на основание Закон 
за горите, Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 
горските територи – държавна и общинска собственост и ползването на дървесина и 
недървесни горски продукти и ползване на дървесина по Закон за опазване на селско-
стопанското имущество.

№ 191 Относно: Промени в Раздел III, чл.30 и чл.31 от правилника за органи-
зацията, дейността и управлението на ОП „ОБЧ - Доспат“

№ 192 Относно: Разрешение за промяна на предназначението на помеще-
ние, разположено в сграда на Общинска администрация в гр.Доспат, ул. „Здравец,, 
№3 и 2 помещения в сграда на кметство с.3мейца,ул.’’Бор,, №1.

№ 193 Относно: Продажба на имот общинска собственост чрез публичен 
търг с тайно наддаване.

Решения на Общински съвет Доспат от № 194 до № 206, взети с Протокол № 
18/23.12.2020 г.

№ 194 Относно: Приемане на Наредба за отглеждане на селскостопански 
животни и птици на територията на Община Доспат.

№ 195 Относно: Даване на съгласие за кандидатстване като партньорска 
организация по Оперативна програма за храни и / или основно материално подпо-
магане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05FMOP001-5.001 -„3.1 ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ C0VID-19“ 
и реализиране на дейности по цитираната програма.
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Възрастова група от 1 до 4 години:

Първо място- Аида Рупецова-2г., гр. Рудозем
Първо място- Велизар Бозов-2,9г. –гр. Рудозем
Второ място-Деа Демирева-2,6г. , гр. Рудозем
Второ място-Лиана Дурева и Димитър Калайджиев-11 

м. , с. Смилян
Трето място-Симеон Велинов-3г., гр. Златоград
Трето място-Виктория Архипова-4г., гр. Доспат

Поощрителна награда за артистичност –Стефани Дяко-
ва-4г., гр. Златоград

Възрастова група от 5 до 10 години:

Първо място- Ивон Хаджийска-10г., гр. Смолян
Първо място- Диана Даскалова-8г., гр. Златоград
Второ място –Елеонора Михайлова-6г., гр. Златоград
Второ място – Александър Илиев-6г., гр. Златоград
Трето място-Мария Москова-5г., гр. Златоград
Трето място-Никол Сариева-5г. гр. Златоград

Специална награда за оригинална идея –Александър 
Александров-8г., с. Смилян

Специална награда за оригинална идея -Николай Па-
рашкевов-5г., гр. Златоград

Специална награда за оригинална идея -Андрей Пет-
ров-9г. с. Црънча

Поощрителна награда за артистичност- Елиф Байрямо-
ва-5г., гр. Доспат

Поощрителна награда за артистичност- Емили Боюкли-
ева-8г., с. Долен, Община Златоград

Поощрителна награда за артистичност- Радостина 
Хълбукова-8г., с. Загражден

Възрастова група от 11 до 14 години:

Първо място -Маги Чолакова-11 г., с. Загражден
Второ място-Ани Кьолчева-11г., с. Загражден
Второ място-Сузана Агова-13г., с. Грохотно
Трето място-Веселина Байрактарова-12г., с Црънча
Трето място- Нели Славчева -13г., Смолян

Специална награда за оригинална идея- Сузана Аго-
ва-13г. и Мирай Картълова-11г., с Грохотно

Поощрителна награда за артистичност- Александър Ка-
ракушев-11г., с Црънча, Община Доспат

Поощрителна награда за артистичност- Кристина Ива-
нова-11г., гр. Мадан

Възрастова група от 15 до 18 години:

Първо място – Йоана Даскалова-16г.-гр. Златоград
Второ място -Даниела Стоянова-16г., гр. Златоград
Трето място –Бисер Илиев-16г., гр. Златоград

Специална награда на областния управител за прием-
ственост и семейните традиции

Семейство Росен, Евелина, Симона и Владислав Мо-
лови –гр. Смолян

Наградата на „Михалково АД“

Владимир Сариев – 2 г. с.Барутин, Община Доспат
Велизар Боюклиев – 8 г. с. Смилян
Елис Хаджиева – 11 г. с. Црънча, Община Доспат

С грамота за съпричастност към българските традиции 
са отличени:

Виолета Иган, Калина Иган, Емма Бъчварова, Ива Или-
ева, Радея Ралева -Българско училище „Христо Ботев“- Ню 
Йорк, САЩ

Ивайла Петрова-3г., гр. Враца

Група Моливко –ДГ „Славейче“, гр. Криводол

Стефан Спиридонов и Аделина Христоскова-6г., Пло-
вдив

Колективни награди, осигурени от РУО на МОН-Смолян

ДГ „Дъга“-с. Елховец
ДГ „Снежанка“-гр. Рудозем, група „Слънчице“
ДГ „Радост“ –гр. Златоград, група „Звездичка“
ДГ „Слънце“-гр. Доспат.
Център за работа с деца на улицата-с. Широка лъка

Наградата на РИМ „Стою Шишков“-гр. Смолян

Михаела Янъкова-10г., с. Загражден
Симона Молова-13г., гр. Смолян
Лора Петкова-5г., гр. Пловдив

Награда на Регионална библиотека „Николай Вран-
чев“-Смолян

Ивана Чилова-5г., гр. Рудозем

Наградата 101-ви алпийски полк -гр. Смолян

Теодор Димчевски-8г., гр. Смолян
Николета Димчевска-7г., гр. Смолян
Владислав Молов-10г., гр. Смолян
Симона Молова-13г., гр. Смолян

Наградата на Научен център по животновъдство и зе-
меделие –Смолян /КОС/

Йоана Бозова-10г., с. Боровина, Община Мадан
Миа Кехайова-3г., с Витина, Община Рудозем

Награда на ОД на МВР-Смолян

Елена Дългъчева-5г., Пловдив
Филип Духов-4г., гр. Доспат

Наградата РЗИ-гр. Смолян

Димитър Оджаков-3г., гр. Смолян

Камара на строителите –областно представител-
ство-Смолян

Калоян-1,8г, Божидар-6г., и Кирил-11г. Кирови, с. Мом-
чиловци

Наградата на Петя Гайдарова, автор на идеята за кон-
курса

Цвети Санева-2,4г., с Гърнати, Община Неделино

Наградата на Регионална дирекция „Социално подпо-
магане“-Смолян

Александър Илиев-6г., гр. Златоград

Наградата на ОДБХ- Смолян

Рая и Мая Чаушеви 6г., с. Любча

ОД „Земеделие“

Виктория Маджарова-2,8г.- гр. Рудозем
Деа Демирева-2,6г. –гр. Рудозем
Даниел Трампов-4г., гр. Доспат

Наградата на РИОСВ-Смолян

Светослав Хаджиев-9г., с. Смилян
Крисия Хаджиева.6г., с Црънча
Емили Жекова-3г., гр. Рудозем

Награда но ЮЦДП-гр. Смолян

Никол Сариева-5г., Златоград
Виктория Башева-5г., гр. Рудозем
Михаела Йорданова-7г. , гр. Златоград
Мерйем Салимехмед-7г., с. Боровина
Карина Петкова -8г., с. Пловдив

Наградата на Регионална дирекция „Гранична поли-
ция“-Смолян

Ивайло Йорданов-6г., гр. Златоград
Мартин Маджаров-2,8г., гр. Рудозем
Деа Демирева-2,6г., гр. Рудозем
Елена Томашова-5г., гр. Смолян
Марио Кехайов-9г., с. Црънча

Награда на Регионална туристическа асоциация „Родо-
пи“

Амая Живкова-5г., гр. Златоград

Награда на ОД на ДФ „Земеделие“-Смолян

Васил Шехов-3г., гр. Златоград
Ана Марокова—4г., гр. Златоград

Награда на РД „ПБЗН“-Смолян

Лияна Христова, 10г. , Смолян
Жасмина Павлова.10г., с. Смилян

В Община Доспат отбелязаха 3-ти декември 
Международен ден на хората с увреждания

Под патронажа на Кме-
та на Община Доспат инж. 
Елин Радев беше отбеляз-
ан 3-ти декември – Меж-
дународен ден на хората 
с увреждания. Събитието 

се организира и провежда 
ежегодно в Община Дос-
пат.

Служители от Общин-
ска администрация, пред-
ставители от ДЦДУ – гр. 

Доспат и Дирекция „Со-
циално подпомагане“ ува-
жиха празника на хората 
с увреждания от Община 
Доспат. Специален поздра-
вителен адрес от името на 

Кмета поднесе секретаря 
на Община Доспат инж. 
Веселин Калфов. Поздра-
вителни адреси бяха из-
пратени от  Д СП – Девин и 
от Съюза на инвалидите в 
Р България.

Организаторите бяха 
подготвили празнична 
програма с участието на 
народния певец Хамид 
Имамски, Севдалин Па-
шов – музикант, както и 
гайдаря Слави Пашов.

Още снимки и видеа от 
събитието ще намерите в 
нашия сайт.

www.vestnikdospat.com

ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ СЕДМОТО ИЗДАНИЕ НА КОНКУРСА „АЗ РАСТА ПАТРИОТ“

Да откриеш радост

Сутрин отвориш ли очи, 
в безкрая погледни. 
Безкраят от слънце озарен, 
ще докосне теб и мен.

Да откриеш радост, 
роза подари.
Да получиш обич - роза приеми. 
И утеха ще намериш в красиви 

две очи.

Докоснеш ли приятелска пре-
гръдка 

радост ще откриеш ти. 
Омая ли те приятелска усмив-

ка, 
в обятията се потапяш ти.

Открий си радост
 в дребнички неща.
 И в душата ще отеква
 „Одата на радостта“.

Откриеш ли малко обич, 
в красиви две очи. 
Усмивка по лицето ти ще блика 
и по бузите сълзи.

Д.Чаушев
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