
Ускорен растеж и нова 
визия, отскок, мениджър-
ско управление и бизнес 
нюх. Това обеща на мочи-
лградчани през 2011 годи-
на почетният председател 
на ДПС д-р Ахмед Доган. 
През изминалите 4 години 
с общи усилия и благода-
рение на вродената ини-

циативност и трудолюбие 
на жителите на общината 
постигнахме точно това. 
Наш приоритет беше да 
превърнем Момчилград и 
района в уютно място за 
живот и бизнес. В същото 
време ни се налагаше да 
разрешаваме чисто битови 
проблеми като водоснаб-

дяване, рехабилитация на 
пътната инфраструкту-
ра, ремонт на обществени 
сгради, възстановяване на 
социалните функции на 
общината. Преодоляхме 
заедно тежки природни 
бедствия.

В края на мандата мога 
да погледна всеки мом-

чилградчанин в очите и да 
заявя: Постигнахме цели-
те, които си поставихме! 
Доказахме, че когато сме 
единни, можем да постиг-
нем и ще постигаме още 
много!

Акиф Акиф, кмет
на Община Момчилград

Постигнахме ускорен 
растеж и нова визия 

за община Момчилград
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- Г-н Акиф, Мом-
чилград е първенец по 
привлечени европейски 
средсва на жител на об-
щината. С какво помог-
наха на хората парите от 
еврофондовете?

- За мен и екипа ми 
всеки реализиран проект 
е значим, защото е изгот-
вен с водещата идея да 
достигне до всеки един 
жител, независимо в коя 
част на общината живее. 
През последните години 
инвестиции бяха напра-
вени във всички населе-
ни места. Построихме 
десетки километри нови 
пътища, асфалтирахме 
изцяло главните улици в 
Момчилград. Изгражда-
ме пряката пътна връзка 
с международния път за 
ГКПП “Маказа”, надявам 
се до края на годината 
тя да стане факт. Успях-
ме да спечелим различни 
проекти по Програмата 
за развитие на селските 
райони. От друга страна 
имахме възможност да 
ремонтираме болницата, 
спортните съоръжения, 
училищата и детските 
градини в града, учебните 
заведения по селата.

Ние сме една от пър-
вите общини в труднодо-
стъпните райони, в които 
всички села вече са во-
доснабдени. Амбицирани 
сме в идните години да 
разрешим и проблема с 
обратната канализация, 
както направихме в Мом-

чилград, където реали-
зирахме чакания от десе-
тилетия проект за т.нар. 
“Воден цикъл” на града.

- Момчилград е малка 
община. Прави впечат-
ление, че за мащабите 
си тя е една от най-добре 
развитите в България. 
Как се постига това?

- Още в началото на 
мандата си обещахме да 
променим начина на ми-
слене и темпото на работа 
в общината. Момчилград 
се развива като иконо-
мически център и заслу-
гата за това е на всички 
предприемчиви хора тук. 
Водеща цел на местната 
администрация е създава-
нето на условия за разви-
тие на малкия и средния 

бизнес, както и на земеде-
лието. Всеки, който иска 
да се занимава с бизнес, 
получава подкрепата на 
общината, независимо 
дали иска да направи 
фирма с двама или 200 
работника. За съжаление 
през последните 2 десе-
тилетия хиляди хора от 
Момчилградско заминаха 
зад граница. През послед-
ните години се наблюдава 
тенденция на завръща-
не в родния край. Сред 
прибралите се има както 
пенсионери, които търсят 
спокойствие, така и хора, 
решили да инвестират. 
Правим необходимото да 
създадем условия за жела-
ещите да развиват бизнес 
тук. Подкрепяме всички, 

разкриващи нови работни 
места. Това е начина да 
задържим хората в Мом-
чилградска община.

- За 4 години в общи-
ната ви се случиха мно-
го положителни неща. 
Какво допринася за ус-
пеха на един кметски 
мандат?

- Много човешки уси-
лия и много труд, волята 
да оправдаем очаквания-
та на хората, финансова 
стабилност и дисципли-
на в общината. Искам да 
благодаря на екипа на 
община Момчилград, на 
всички, които участваха в 
създаването на условия за 
привличането на финансо-
ви средства. Принос имат 
и предишните кметове и 
правителства. През изми-
налия програмен период 
2007-2013 г. ние успяхме 
да реализираме проекти, 
включително и финанси-
рани със средствата, от-
пуснати от държавния бю-
джет за близо 60 милиона 
лева. Това допринася и ще 
допринесе в следващите 
години за икономическия 
ръст на общината и за до-
брия жизнен стандарт на 
нашето население. 

През новия програмен 
период ще наблегнем на 
земеделието и на прера-
ботвателната промишле-
ност и както и досега, в 
проектите, които дават 
качествено образование и 
здравеопазване, добри со-
циални услуги.

Кметът на Момчилград Акиф Акиф пред в-к “24 часа”: 

Достигнахме до всеки 
жител на общината

Акиф Акиф
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Шест месеца без 
заплати,неплатени сметки 
за ток и вода, санкции от 
контролни органи - това 
беше само част от финан-
совия кошмар за болни-
цата в Момчилград. Той 
продължи с години, но 
вече е в миналото. Сега 
МБАЛ “Д-р Сергей Рос-
товцев” няма финансови 
проблеми. Нещо пове-
че - през тази година в 
здравното заведение за-
работи нов медицински 
център. С откриването му 
се оформи един наистина 
съвременен медицински 
комплекс, обединяващ 
болница, спешна помощ 
и лични лекари. Целта е 
пациентите да получат на 
едно място пълен пакет от 
здравни грижи. В новия 
център се работи по шест 

медицински направле-
ния. Здравното заведение 
разполага със стациона-
рен блок със 70 легла. В 
МБАЛ “Д-р Сергей Рос-
товцев работят 21 лекари, 
34 медицински сестри. 
За пациентите се грижат 
също акушерки, лаборан-
ти, както и 19 души об-
служващ персонал. 

В общинската болница 
има и дежурен кабинет, 
който осигурява денонощ-
на медицинска помощ на 
здравноосигурени лица за 
времето от 19.30 часа ве-
чер до 07.30 часа сутрин 
и 24-часа през почивните 
и празничните дни. 

“Никой не можe да жи-
вее спокойно там, където 
няма достъп до качестве-
ни здравни грижи. Зато-
ва голямата ни грижа бе 

не само оцеляването на 
болницата, но и осигуря-
ването на добри кадри”, 
признава кметът на Мом-
чилград Акиф Акиф. Той 
е убеден, че общинското 
здравно заведение може 
да се конкурира дори с 
престижни частни клини-
ки. 

“Доволен съм, че след 
реализиран проект за 
енергийно обновяване 
за един отоплителен се-
зон сега се спестяват над 
100 000 лева. Те се вла-
гат в модернизирането на 
здравните услуги. Бла-
годарни сме на многото 
дарители от страната и 
чужбина,които оставиха 
следа в болницата в Мом-
чилград. С тяхна помощ 
всяка стая в нея е обнове-
на”, каза още кметът. Цел-

та му е в близките години 
болницата да продължи да 
се развива, да има и млади 
кадри. За това и общината 
стимулира обучението на 
студенти по медицина, 
които имат желание да 
работят в Момчилград. 
Финансовата помощ е под 
формата на ежемесечни 
стипендии и се осигурява 
от общински фонд.

“Общината помага из-
ключително много за оце-
ляването и развитието на 
болницата. За съжаление 
финансовата помощ от 
държавата е недостатъч-
на. Минимални средства 
се отпускат за това, че 
болницата ни се намира 
в отдалечен район, каза 
изпълнителният директор 
на болницата д-р Младен 
Къров.

Болницата в Момчилград може 
да конкурира частни клиники
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В Момчилград бе ор-
ганизиран най-големия 
ифтар в България. На 
благотворителната вече-
ря по повод предстоящия 
празник Рамазан Байрям 
в центъра на града се съ-

браха  над три хиляди мю-
сюлмани и християни. Ор-
ганизатори на проявата са 
бизнесменът Фуат Гювен, 
Сдружението на момчил-
градчаните в гр. Бурса и 
Община Момчилград.

 „За пореден път доказ-
ваме, че всемирното брат-
ство и добросъседство по-
между ни ще продължи да 
съществува векове наред. 
В тази свята вечер трябва 
още повече да се сближим 

и опознаем, защото само 
взаимното уважение и 
разбирателство, могат да 
ни поведат към по-добри 
времена”, заяви в привет-
ствието си кметът на Мом-
чилград Акиф Акиф.

Момчилград организира 
най-големия ифтар в страната

Никога не сме делили хората по етнически 
или религиозни признаци

Пожелаваме на момчилградчани да съхраняват 
толерантността си един към друг, да протягат 

ръка на нуждаещите се, да уважават различните, 
да прощават и да искат прошка.

За един кмет само амбиция и желание не са 
достатъчни. Затова подчертах, че ако има воля и 

решителност, всички проблеми се решават.
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В социалната сфера вло-
жихме изключителни усилия 
за създаването на работещ 
екип, запознат с проблемите 
на хората в трудно и нерав-
ностойно положение и на 
по-възрастните ни жители. 
Последните 25 години се 
оказаха пагубни за пенсио-
нерите и за инвалидите, за-
щото всички млади хора от 
18 до 50 години заминаха за 
чужбина. 

Ако погледнем в цифри-
те, ще видим сериозен демо-
графски срив, включително 

и в община Момчилград, 
като нейното население се 
е стопило от 40 000 на 15 
000 души през последния 
четвърт век. От тук можем 
да направим равносметка за 
значението на социалните 
услуги, колко жизненоваж-
ни са те за хората в трудно 
положение. 

Над 500 социално слаби 
и лица с трайни увреждания 
получаваха социални услуги 
по различни проекти на об-
щина Момчилград през из-
миналите години. 

Вложихме много усилия 
в социалната сфера

Община Момчилград 
официално откри изгра-
дения през 2014 г. Център 
за настаняване от семеен 
тип. Финансирането на 
социалния дом се осъ-
ществява по Програмата 
за развитие на селски-

те райони. Настанените 
деца получават подкрепа 
и сигурна среда, пълно-
ценна грижа и внимание, 
които персоналът им пре-
доставя, прилагайки ин-
дивидуален подход към 
всяко дете.

Влагаме изключителни усилия за подобряване 
на градската среда, за да осигурим по-спокойно 

ежедневие за хората с увреждания

Искаме да осигурим на възрастните хора уютна и 
спокойна среда, в която да се чувстват комфортно 

и пълноценно.

Трагедията на едно семейство обедини граждани, 
институции и бизнесмени. Те протегнаха ръка 

на хора в беда. Момчилградчани доказаха, че са 
широко скроени и готови за добри дела.

Винаги сме опитвали да откликнем на битовите 
проблеми на жителите, особено когато става 

въпрос за нещастни случаи.
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След въвеждането в 
експлоатация на модерна-
та пречиствателна стан-
ция за отпадъчни води на 
Момчилград през месец 

ноември 2014 година пре-
чистените води ще могат 
да бъдат използвани за из-
куствено напояване на об-
работваеми площи. С това 

рязко ще се намали из-
ползването на питейните 
води за напояване, което 
е в унисон с европейските 
стандарти.

След изграждането на 
Водния цикъл на Мом-
чилград загубите на вода 
по мрежата намаляха  с 
около 63 на сто. 

Имаме най-модерна 
пречиствателна станция

Депонираните битови 
отпадъци намаляха от 4 
500 на 3 000 тона близо 
година след въвеждане-
то на разделно събиране 
в Момчилград. Мярката 
е с цел да се спре рязко-
то увеличение на отчи-
сленията, които плащат 
общините за депониран 
отпадък. Припомняме, че 
държавата въведе иконо-
мически инструменти за 
намаляване на отпадъци-
те за депониране, каквито 
са европейските изисква-
ния. 

Равносметката за една 
година на разделно съби-
ране в Момчилград по-
казва, че количеството на 

депонирани битови отпа-
дъци, извозвано за депото 
в Кърджали, е спаднало 
от 4 500 на 3 000 тона, 
или близо с 30% спрямо 
предходната година. Ако 
тенденцията продължи 
и през следващите годи-
ни това ще рефлектира и 
върху данък “смет”. На-
меренията ни са до 2020 
година количеството на 
депониран отпадък да се 
смъкне до 1 500 тона го-
дишно. Изключително 
сме доволни, че гражда-
ните приветстват идеята 
ни и се включват активно 
в кампанията ни. Със за-
делените средства от су-
хите отпадъци вече сме 

инвестирали в модерни-
зиране на жилища, чиито 

живущи участват в раз-
делното събиране.

Разделното събиране смъкна 
депонирания отпадък с 30%

Да реализираш добрия пример в страната, 
да се подготвиш за идните години за разделно 

събиране в сепариращи инсталации.
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Близо 25 км от общин-
ската пътна мрежа в Мом-
чилградско са ремонтирани 
по Програмата за развитие 
на селските райони. Най-го-
лямата обновената отсечка 
с дължина 12 км е между 
селата Звездел – Нанови-
ца. Чрез рехабилитацията 
намалихме не само риска 
от пътни произшествия, но 
осигурихме бърз достъп до 
здравните, образователните 
и административните услуги 
за жителите на пет кметства 
– Звездел, Нановица, Нео-
фит Бозвелиево, Лале, Кос и 
Джелепско. Пътят осигурява 
и директна връзка със съсед-
ната община Крумовград.

Реконструкцията на 8,3 

км пътната връзка Равен – 
Биволяне значително под-
помогна не само безопас-
ността на движение, но и 
развитието на туризма. Вече 
е осигурен по–лесен достъп 
до тракийското светилище 
на Орфей край Татул и на 
Харман кая край Биволяне, 
както и до религиозния ком-
плекс „Елмалъ баба теке” и 
резервата „Боровец”.

Със средства по Програ-
мата за развитие на селските 
райони за първи път е реха-
билитиран и участъкът меж-
ду селата Седлари и Градин-
ка - 1,2 км. Според местните 
жители новият път им дава и 
бърз достъп до трасето към 
граничния пункт „Маказа” с 

Гърция. Жителите на селата 
Загорско и Садовица за пър-
ви път пътуват по нов път, 

защото откакто съществуват 
двете населени места отсеч-
ката не е била асфалтирана.

Рехабилитирахме 25 км общински 
пътища в Момчилградско

До края на лятото ще 
приключи изграждането на 
новия мост над река Върби-
ца, който ще свързва пряко 
Момчилград с междуна-
родния път за Гърция през 
прохода „Маказа“. След 
изграждането на моста раз-

стоянието за пътуващите 
от Крумовград през Мом-
чилград за Гърция ще бъде 
скъсено с над 10 километра. 
Трасето ще допринесе за 
икономическото развитие 
на районите около българо-
гръцката граница.

Момчилград се свързва 
с Гърция през „Маказа“ 

Наложи ни се в името на Момчилград често да 
решаваме проблеми, пренебрегвани и отлагани с 
десетилия от различни държавни инстититции.
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През последните четири 
години приключихме изпъл-
нението на поредния проект, 
съфинансиран от Европей-
ския съюз. С отпуснатите 
средства от Европейския зе-
меделски фонд е подобрена 
средата на живот в Мом-

чилград и в селата Прогрес 
и Груево. 

След приключване на 
проекта са изградени 300 
метра пътна настилка и 100 
паркоместа, реконструи-
рана е и част от уличното 
осветление. Благоустроени 

са част от междублоковите 
пространства в общинския 
център.

В село Прогрес, което се 
намира на няколко киломе-
тра от Момчилград, са из-
градени шест изцяло нови 
улици с обща дължина 6 ки-

лометра. Към строително-
монтажните работи са вклю-
чени още реконструкция на 
пътно платно в село Груево 
и изграждане на две масив-
ни пътни съоръжения над 
дерета, останали недостъп-
ни за местното население.

Подобрихме средата на живот 
в селата Прогрес и Груево 

Успешно реализирахме 
проект за укрепване на юж-
ното дере на града, финан-
сиран с европейски сред-
ства. Коритото на реката 

се нуждаеше от укрепване 
заради изключително ока-
яното му състояние – за-
трупано е с наноси, чакъл, 
отпадъци,  с незаконни гра-

дини, обрасло с храсти. 
Бетоновите стени, ди-

гите и дънните прагове на 
места бяха разрушени. 

Изграждането и укреп-

ването на съоръжението се 
извърши с цел да намали  
риска за здравето на хората 
и да предотврати наводне-
ния. 

Южното дере е укрепено с европари, 
ще пази Момчилград от наводнения 
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Ние започнахме и при-
ключихме успешно с т.нар. 
Воден цикъл – най-мащаб-
ният проект в историята на 
Момчилград, чакан от де-
сетилетия насам. С рекон-
струкцията и изграждането 
на новата водоснабдителна 
и канализационна мрежа ре-
шихме проблемите на града 
за идните сто години. След 
смяната на ВиК-мрежата 
успяхме цялостно да асфал-
тираме главните и най-нато-
варените улици в града, за-
сегнати от „Водния цикъл“. 

Положителните резул-
тати вече са факт. Нямаме 

нито един сигнал от жители 
за наводнени къщи, дворове 
или улици по време на най-
тежките валежи през зимния 
период. Преди реализацията 
на Водния цикъл загубите на 
вода от водопроводната мре-
жа бяха около 63%. Експло-
атацията на старата канали-
зационна мрежа, изградена 
преди повече от 50 години, 
беше причина за чести ава-
рии.След смяната на ВиК 
мрежата успяхме цялостно 
да асфалтираме главните и 
най-натоварените улици в 
града, засегнати от „Водния 
цикъл“.

Приключихме успешно с най-мащабният 
проект в историята на Момчилград
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Момчилград е една от 
първите общини в труд-
нодостъпните райони, в 
които всички села вече 
са изцяло водоснабдени. 
Амбицирани сме в идни-
те години това да се отна-
ся и за обратната канали-
зация. 

Общината ни е съста-
вена от 30 села и 50 ма-
хали. През последните 
години инвестиции бяха 
направени във всички на-
селени места. 

Имаме опит и желание 

в новия програмен пери-
од на Европейския съюз 
да направим каквото е 
необходимо, така че да не 
останат никакви битови 
проблеми на жителите на 
община Момчилград. 

Обхващаме най-раз-
лични сектори - от об-
разованието и здравео-
пазването до социалните 
дейности и инфраструк-
турата. А най-голямата 
ни цел е разкриването на 
възможно повече работни 
места.

Станахме една от първите общини, чиито 
населени места са изцяло водоснабдени

Махала Чукур, село Пазарци Махала Дебелка, село Звездел

Да достигнеш труднодостъпното.Махала Чобанка, село Равен



Община
МОМЧИЛГРАД 11август 2015 г.

Ние сме една от първите общини в 
труднодостъпните райони, в които всички села 

вече са водоснабдени. 

Още през 2011 г. направихме първите стъпки за 
цялостното разрешаване на проблема с безводието 

по населените ни места.

Ръководим се от мисълта не само да слушаме, но 
да можем и да чуваме и решаваме проблемите на 

хората.

Поредна инспекция на място на дейностите 
в населените места за водоснабдяване и 

каналзиация.

Да възстановиш водоизточниците на жителите, 
положени от родителите им.

Изградихме собствени водоизточници на близо 30 
населени места.
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Дежурно гише в Центъ-
ра за услуги и информация 
към община Момчилград 
обслужва гражданите без 
прекъсване на работното 
време. Момчилградчани 
вече получават достъп до 
информация и общински 
услуги в пиковите часове, 
обяд от 12 до 13часа. 

В Общински център за 
услуги и информация са 
разположени работни мес-
та на общинските отдели 
“Местни данъци и такси” 

и “ГРАО”. 
Стремим се да по-

стигнем по-голяма про-
зрачност и да разширим 
обхвата от предлаганите 
електронни услуги, за да 
можем да осигурим обра-
тната връзка на общество-
то с администрацията. За 
пример е въведеният мо-
дел с „прозрачните” врати 
в администрацията, кое-
то значително е подобри 
темпото на работа на слу-
жителите

Обслужваме гражданите
качествено и експресно

Успяхме да подменим 
голяма част от остарелите 
живачни с модерни натри-
еви и енергоспестяващи 
лампи. Целта е с минимал-
ни разходи да постигнем 
максимално икономисване 
на средства, осигурявайки 
добро улично осветление за 
момчилградчани.

Вече почти няма неосве-

тени точки на територията 
на общината, включително и 
в най-малките и отдалечени 
махали по селата. Извърш-
ваме постоянен енергиен 
мониторинг за контролира-
не на уличното осветление, 
защото се регистрирани и 
масови прояви на вандалско 
отношение към уличните 
лампи.

Модернизираме осветлението 
на улиците в града и в селата Над 800 паркоместа са 

създадени в различни части 
на Момчилград през послед-
ните 4 години. Изграждането 
на безплатни паркинги е с цел 
да улесним гостите и жители-
те на града. Идеята е момчил-
градчани да бъдат спокойни, 

че автомобилът им нощува на 
удобно място, близо до дома 
им. Предвиждаме там, където 
е възможно, уличното прос-
транство да бъде организира-
но така, че да бъдат създадени 
повече места за безплатно 
паркиране на автомобили.

Създадохме стотици нови 
паркоместа в града

Приключихме ремонтните дейности на тротоарните на-
стилки на главните улици  в Момчилград. Ремонтните дей-
ности включиха подмяна на бордюри и полагане на нови 
тротоарни плочи.

Изградени са и нови пешеходни алеи в различни места 
на града. Гражданите са изключително доволни от новите 
алеи, тъй като по този начин ще могат безпроблемно да дос-
тигат до близките магазини.

Ремонтирахме тротоарните 
настилки на главните улици 
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11 000 нови цветя и 
десетки нови дървета са 
засадени в Момчилград 
през последните години. 
Мащабната акция обхва-
на всички градски зеле-
ни площи. Гости и жите-

ли на общинския център 
не крият задоволството 
си от новата растител-
ност. Твърдят, че разно-
образието от цветя при-
дават съвсем нов облик 
на градския парк, който 

отскоро радва своите по-
сетители и с безплатен 
безжичен интернет.

Градските зелени 
алеи, стопанисвани от 
община Момчилград, са 
близо 35 декара. За под-

държането им са назна-
чени общи работници, 
част от които чрез мест-
ната дирекция „Бюро по 
труда“ по Националната 
програма „Подкрепа към 
заетост“. 

Променихме облика на целия град

Посетителите на 
Градския парк от две 
години ползват безжи-
чен интернет. Услугата 
е напълно безплатна за 
жителите и гостите на 
града и не изисква от 
потребителите въвежда-
нето на код или парола. 
От нея може да се въз-
ползва всеки с мобилен 

телефон или преносим 
компютър, без да запла-
ща за генерирания тра-
фик и независимо от мо-
билния оператор, който 
използва. 

Името на безжичната 
мрежа е obshtina-PARK 
и към нея могат да се 
включат едновременно 
над 250 потребители.

Осигурихме безплатен 
интернет достъп в парка

Обновеният парк се превърна в любимо място 
за отдих както на момчилградчани, така и на 

гостите на града ни.
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През идните месеци 
Момчилград ще завър-
ши „замразения“ спортен 
комплекс, започнат през 
80-те години в чест на 
трикратния олимпийски 
и световен шампион по 
вдигане на тежести Наим 

Сюлейманоглу. Така ще 
осъществим една мечта 
на всички момчилградча-
ни. 

Предназначението му 
е било за провеждане на 
спортни състезания, тре-
нировъчна дейност, раз-

влекателни мероприятия 
и отдих. Няколко години 
по-късно обаче е стопи-
ран във фаза груб стро-
еж. 30 години по-късно 
Министерството на мла-
дежта и спорта отпуска 
средства за завършването 

на емблематичното съо-
ръжение. 

Очаква се строителни-
те дейности да приключат 
до края на тази година 
и многофункционалния 
спортен комплекс да бъде 
официално открит.

Момчилград завършва „замразен“ 
преди 30 години спортен комплекс 

Успяхме да завършим 
цялостния ремонт на 
спортната зала „Родопи“. 
Изпълнението му  е част 
от проекта „Подобряване 
на центрове за спорт и 
свободно време в Общи-
на Момчилград”. 

С изграждането на до-
пълнителна мултифунк-
ционална спортна пло-
щадка по тенис на маса, 
баскетбол и волейбол 
на открито, и трибуни 
за 900 души обновената 
спортна зала “Родопи” 

ще се превърне в моде-
рен комплекс, където да 
се провеждат национални 
и международни състеза-
ния. 

Проучванията ни со-
чат, че младите хора в 
Момчилград имат огро-

мно желание да спорту-
ват през свободното им 
време. С реализиране-
то на проекта градът ни 
ще разполага с модерна 
спортна база, която отго-
варя на съвременните ев-
ропейски изисквания.

Откриваме обновената спортна зала „Родопи“
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Стадион „Родопи“ ще 
бъде завършен до края на 
лятото. След реконструк-
цията той ще е единстве-
ният в областта с модерна 
дренажна и автоматизирана 
поливна система. Новото 
съоръжение ще пести от во-

дата на града, като ще се из-
ползват дъждовните води от 
изкуствен водоем в квартал 
„Тракия“. 

Стадионът ще разпола-
га с 950 покрити зрителски 
места. Вече е изградена мо-
нолитната стоманобетонна 

конструкция, като над три-
буните е направена метална 
козирка, покрита с термопа-
нели. По проекта изцяло са 
ремонтирани съблекалните 
и административната сгра-
да. Предстои подновяване 
на настилките, монтиране 

на съоръжения за фитнес на 
открито.

Проектът “Подобрява-
не на центрове за спорт и 
свободно време в Община 
Момчилград” се финансира 
по Програмата за развитие 
на селските райони.

Изграждаме стадион 
по европейски стандарти

По време на летните ваканции всички деца и уче-
ници от Момчилград имат възможност да тренират 
и спортуват различни видове спорт. Инициативата 
е на Община Момчилград. Включени са занимания  
по футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, плу-
ване и шах. Заниманията са безплатни и се провеж-
дат както на открито, така и във физкултурните са-
лони на училищата. Целта е подобряване здравето 
и физическата дееспособност на децата.

Безплатни летни занимания 
за децата на Момчилград 

Общо шест мулти-
функционални спортни 
площадки са изградени 
в Момчилград и в села-
та Нановица, Прогрес, 
Равен и Звездел. Те са 
достъпни за всички, 
включително за  хора в 
неравностойно положе-

ние. 
В района на площад-

ките са монтирани ком-
бинирани съоръжения 
за фитнес. 

Спортните съоръ-
жение са подходящи за 
най-различни видове 
спорт. 

6 нови площадки за 
града и още четири села 
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След ремонтa на „Щаст-
ливо детство” през тази го-
дина в Момчилград всички 
детски заведения  вече са 
напълно обновени. През 
изминалите години бяха 
топлоизолирани целоднев-
ните детски градини  „Здра-
вец“ и  “Зорница“ и Детска 
ясла „3-ти март“. 

Освежени и модернизи-
рани са кухненските бло-
кове на всички забавачки.  

Близо 500-те деца, обхва-
нати в 7-те градини, спят 
на ортопедични матраци, а 
дневните на детските заве-
дения са обзаведени с нови 
столове и шкафове. Сред-
ствата са от общинския бю-
джет. 

И през следващите го-
дини приоритет за общин-
ското ръководство ще бъ-
дат най-малките жители на 
общината.

Всички детски градини 
в града са обновени

Само за изминалите две години  са изградени нови 
детски площадки в 25 населени места, за да има къде 
да играят децата през свободното им време и да не вли-
зат в детските градини. Още три детски съоръжения са 
построени чрез проекти по ПУДООС „За чиста околна 
среда“. Наш водещ приоритет е да създадем уютна ат-
мосфера и благоприятна среда в детските ни градини, 
където децата да преминат през качествен образователен 
и възпитателен процес.

Нови детски площадки 
в 25 населени места

Споделената радост на идното поколение.

С приключването на ремонта на ЦДГ „Щастливо детство“, всички 
детски градини в общинския център са с изцяло обновени сгради.

На детските площадки редовно се извършва 
реконструкция и поддръжка.

Мултифункционална площадка в с. Равен



Подадохме ръка на държавните училища за по-
качествено образование. Искаме да осигурим 
по-качествено образование за младите хора, 

възпитаници на гимназиите в общинския център.
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Три училища и една дет-
ска градина в Момчилград 
ще бъдат изцяло обновени 
по Националната схема за 
зелени инвестиции. Тази 
седмица Управителният 
съвет на Националния до-
верителен екофонд одобри 
финансирането на четири 
проекта на община Мом-
чилград на обща стойност 1 
495 962,2 лв.

Със средствата ще се са-
нират сградите на учебните 
заведения в селата Груево и 
Нановица, както и училище-
то и детската градина в село 
Равен. Ремонтът им включва 
изолация на външни стени,  
изолация на покрив, подмя-
на на дограма, енергоспес-
тяващи мерки по осветле-
ние и изграждане на нови и 
подмяна на съществуващи 
отоплителни инсталации и 

котли.  След приключване 
на дейностите разходите за 
енергия ще бъдат намалени 
наполовина.

В края на мащабния 
проект всички общински 
училища на територията на 
община Момчилград ще бъ-
дат с изцяло обновени учеб-
ни бази. Топлоизолирани са 
сградите на ОУ „Д-р Петър 
Берон“, СОУ „Н. Й. Вапца-
ров“ в Момчилград и ОУ „Н. 
Й. Вапцаров“ в село Звездел. 
С обновени сгради са и всич-
ки детски градини в общин-
ския център на Момчилград, 
както и тези в селата Нано-
вица и Груево.

В последните години 
образованието се очертава 
основен приоритет за общи-
на Момчилград с отпуснати 
средства в размер на 35 на 
сто от целия бюджет. Ще 

продължим да инвестира-
ме в бъдещето на децата и 
да подпомагаме морално и 
финансово учебните и дет-

ските заведения. Целта ни 
е да осигурим качествено 
образование на следващите 
поколения.

Реализираме мащабен проект 
в общинските училища

Възпитаниците на три училища в Момчилград вли-
зат в напълно обновени сгради през учебните години от 
2012 г. насам. 

Школата се помещават в два основни корпуса, от об-
новлението се възползват учениците от Професионална-
та гимназия по туризъм, СОУ „Н.Вапцаров” и ОУ „Пе-
тър Берон”. 

В трите учебни заведения учат близо 900 деца и мла-
дежи.

В напълно обновени сгради 
влизат близо 900 ученици

Всички първокласници получават комплект 
ученически пособия в първия учебен ден.

Отличниците се награждават на церемония 
за 24-ти май с енциклопедия и парична награда.
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Правим всичко възмож-
но за осигуряването на ле-
сен достъп на гостите до 
митичния връх Дамбалъ до 
с. Летовник. От няколко го-
дини насам организацията 
се поема изцяло от община 
Момчилград. С общински 
средства е реновиран басей-
нът край двуетажната чеш-
ма, който се оказа твърде те-
сен заради все по-големият 
поток на гости. 

През тази година е спече-
лен проект за изграждане на 
пътя до Дамбалъ. Трасето е 

с дължина 1,7 км и се прос-
тира от разклона за Летов-
ник до чешмата с лековитата 
вода. Очаква се пътят да е 
готов до края на годината.

Всяка година в навече-
рието на 6 май хиляди вяр-
ващи от страната и чужбина 
търсят изцеление във водите 
на Дамбалъ. Християни и 
мюсюлмани почитат заедно 
Гергьовден и Хадърлез, а 
поверието гласи, че в нощта 
срещу празника водата, коя-
то се стича от скалите, при-
добива чудодейна сила. 

Осигурихме по-лесен достъп до Дамбалъ 

Ремонтираме читалище „Нов живот“ 
за първи път от построяватето му

Реализираме проект за 
енергийна ефективност на 
читалище „Нов живот”, ко-
ето не е ремонтирано от по-
строяването му през 1987 г. 
Изградени са топлоизолация 
и хидроизолация  на покрива, 
топлоизолация на  вътреш-
ните фасадни стени, за да не 
се наруши каменната фасада, 
нова отоплителна инстала-
ция, подмяна на външната 
дограма, на осветителните 
тела.  Предвижда се също 
изграждане на модерна де-
централизирана отоплителна 
система.  Планирано е също 
цялостна подмяна на дър-
вената и метална дограма с 

PVC дограма. Проектът цели 
намаляване на необходимите 
разходи за енергия с 75,88%.  

Проектът ще осигури ком-
фортна обстановка, в която 
децата могат да  практикуват 
всякакви културни дейности.  
Сградата на читалището се 
използва от различни групи, 
предимно деца - репетиращи 
театрални постановки, на-
родни танци, модерни танци 
и други. Читалище “Нов жи-
вот” е най-голямата общест-
вена сграда в Момчилград. 
Проектът се финансира от 
фонд “Козлодуй”. Ремонтни-
те дейности ще приключат 
до края на годината.

Природните забележителности в Момчилград 
посрещат туристите с нови живописни екопътеки. 

Общото им разстояние възлиза на близо 100 км.

Музикалният фестивал „Нощта на Орфей“ събира 
стотици хора, за да се докоснат до магията на 

тракийското светилище край село Татул.
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Публично-частното парт-
ньорство е успешно прило-
жен модел при реализиране 
на проекти. Затова сме убе-
дени, че общината и бизне-
сът трябва да си партнират 
в сферата на земеделието. 
Имаме готов проект за из-
граждане на преработвател-
на фабрика за зеленчукови 
и месни консерви Вече са 
направени първите стъпки 
за откриване на фабрика за 
консервиране на плодове и 
зеленчуци, предприятие за 

преработка на месо, които 
биха насърчили овощар-
ството, зеленчукопроизвод-
ството и животновъдството. 

Земеделието има нужда 
от съживяване и ясно кон-
кретизирани реформи, ко-
ито не само да насърчават 
производителите, но и да 
осигурят икономически рас-
теж. Винаги сме подкрепяли 
и помагали истинските жи-
вотновъди и производители 
на селскостопански проду-
кти.

Насърчаваме земеделието чрез 
публично-частно партньорство

Стимулираме обучение-
то на студенти, които искат 
да се занимават със земеде-
лие. Те ще могат да запишат 
специалност Агрономство 
(декоративно градинарство) 
в Аграрния университет в 
Пловдив. Условието е мла-
дите хора да бъдат от Мом-
чилград. Финансовата по-
мощ за бъдещите студенти 
ще бъде под формата на сти-
пендии и ще се осигурява от 
общински фонд. 

Целта е да подготвим 
специалисти с по-висока 

квалификация в областта на 
промишленото производство 
на декоративни растения /
цветя, дървета и храсти/. Не-
обходимостта от такъв курс 
на обучение е продиктувана 
от разрастващия се пазар на 
декоративни растения и на-
временното обезпечаване с 
подготвени специалисти. 

Курсът ще даде възмож-
ност за усвояване на съвре-
менни методи и средства за 
управление и в областта на 
зеленчукопроизводството, 
лозарството и овощарството.

Стимулираме обучението 
на млади фермери 

С изграждане на селскостопански пътища 
съкратихме разстоянието между труднодостъпнтие 

села. По този начин улеснихме  стопаните за 
достъп до земеделските им земи.

Осигуряваме селскостопанска техника за 
обработка на ниви и с наше съдействие се изорават 
над 1 000 дка площи. Условието е стопаните им да 
не получават субсидии по европейски програми.

Алтернативата на тютюна е тютюна. Няма друга 
култура, която да измести Родопското злато. За 
съжаление тютюнджиите вече не са приоритет 

на държавата, а не е по силите на една община да 
провежда държавна политика. 
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Лице в лице с момчилградчани

Достигнахме до последната къща, до най-
отдалечената махала в нашата община, 

до реалните проблеми на хората.

Понякога и една дума е достатъчна Споделяхме и всички празници на населените места

Всяка седмица в населените места се провеждат 
срещи с хората, за да се запознаем с техните 

делнични проблеми.

Да не забравиш родното си място и да поздравиш 
открито съседите си

Най-добрата оценка е кафето и хубавите думи, с 
които ни посрещат жителите
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Успешно преодоляхме природните 
бедствия, които ни връхлетяха

Изпитанията, на които ни подлага природата, могат да бъдат преодолявани преди всичко с добро 
сътрудничество между институциите и постигане на взаимно разбирателство между тях.

Лично координирахме и наблюдавахме работата по овладяването на всяко едно бедствие 
на територията на общината

Изградихме временно трасе през гората, за да 
преодолеем свлачището на пътя за Крумовград

Изградихме мостове в махала Заград, в с. Пазарци, с. Синделци, с. 
Постник, с. Девинци и Карамфил, предстои в с. Чуково и с. Конче.
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Момчилградчани от всич-
ки краища на света се събират 
на Шеста международна сре-
ща под надслов „Момчилград 
винаги в сърцето ми”. Тя ще 
се проведе в началото на ав-
густ на централния градски 
площад. За празника в родния 
край ще се върнат земляци, 
които живеят у нас и в чуж-
бина – Германия, Турция, 
Холандия, Белгия, Швеция, 

Австрия, САЩ и много други 
страни. Традицията момчил-
градчани да се събират на зе-
мляческа среща датира от 2010 
година. Идеята е роднини и 
приятели да пазят спомена за 
корените си в Момчилград и 
да разказват за родния край на 
деца, приятели и внуци. Орга-
низатор на проявата е община 
Момчилград.

“Желанието ни с всяка из-

минала година е да представя-
ме на гостите ни по-атрактив-
на и наситена откъм събития 
празнична програма”, е амби-
циран кметът Акиф Акиф.

Празниците продължават 
цяла седмица. Тази година 
програмата обещава много 
емоции на любителите на 
спорта, както и забавна про-
грама с музика, танци и игри. 
За международната среща са 

изпратени пока ни до мини-
стри, народни представители, 
ръководители на държавни 
институции на местно ниво, 
кметове на съседни общини, 
делегации от побратимени 
градове, почетни граждани 
на Момчилград. Поканени са 
още големите шампиони Ха-
лил Мутлу, Наим Сюлеймано-
глу, Петър Стойчев и Даниела 
Гергелчева.

Момчилградчани от цял свят празнуват

Да се запознаеш с проблемите на момчилградчани в чужбина Проведохме много срещи с нашенци в Европа.

Среща с почетния гражданин на Момчилград 
Халил Мутлу и кмета на Анкара Мелих Гьокче

На събиране със Сдружението на момчилград-
чаните и председателя му Хасан Йозтюрк .
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Почит към жертвите за демокрация

Дадохме скъпи жертви, за да има демокрация в 
България. 

Паметникът в Момчилград е първият, издигнат в 
България за жертвите на тоталитарния режим. 

Отдаваме почит и на убитите от комунистическия 
режим в с. Могиляне на съседната община Кирково

Не забравяме репресираните по живково време, 
които са сред нас.

Всяка година почитаме паметта на убитите наши 
братя и сестри, бащи и синове, деца и майки и се 

покланяме пред куража и смелостта.

Ние сме обречени да живеем заедно, а именно 
заради това духът на толерантността ще е водещ 

фактор във всичките ни действия.
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Знакови срещи в името на Момчилград

На срещата с министър-председателя Бойко Борисов и 
председателя на ПГ на ДПС Лютви Местан стана ясно, 
че  има управленско решение за финансирането на пътя 

до Дамбалъ. Гостите заявиха, че община Момчилград 
е за пример, тъй като вече осигурява в максимална 
степен комфорт и добри услуги за гражданите си. 

Министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Лиляна Павлова връчи чек на  

община Момчилград за поредния спечелен проект,  
който по думите й е ясна визия, а не просто стратегия. 

Побратимената с Момчилград Голяма община Бурса ще помогне за 
осигуряването на съвременна апаратура на МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев”. 
Изразяваме благодарности на кмета Реджеп Алтепе за съвместната работа 

и добрите отношения между двете побратимени общини.

С вицепремиера през 2013-2014 г. Даниела Бобева сключихме 
меморандум за възстановяване на общинската пътна 

мрежа при нарушаването й по време на изграждане на 
междусистемната газова връзка Гърция-Българиа. Получихме 

още уверението на проектантите, че при нарушаване на 
вододайни зони, чешми, дренажи, ще бъдат възстановени. 

На среща с Пламен Орешарски, премиер през 2013-
2014 г., за наболелите проблеми за решаване на община 

Момчилград.

При визитата си посланикът на Турция ни увери, че 
ще работи за развитие на бизнеса в Момчилград чрез 

привличане на инвестиции.
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