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І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за
развитие обхваща периода от 2014 и 2015 година и е разработен в съответствие с
изискванията на Закона за регионално развитие и Правилника за неговото
прилагане.
Съгласно чл.91, ал.8 от ППЗРР, настоящият доклад съдържа:
• Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие (ОПР) и в
частност промените в социално-икономическите условия в общината;
• Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите от ОПР;
• Предприети действия за осигуряване на ефективност и ефикасност при
изпълнението на плана;
• Заключения.
Общинският план за развитие на Община Златоград, за периода 2014-2020 г., е
приет с решение № Е 709 от 26.06.2014 г. на Общински съвет Златоград.
Неразделна част от Общинския план за развитие е Програма за реализация на
Общинския план за развитие на Община Златоград за програмния период 2014 г.2015 г. Тази програма е оперативен документ за реализация на основните
приоритети и цели, залегнали в Общинския план за развитие, като включва
конкретни мерки и дейности.
СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА
Законодателната рамка въвежда задължителното изискване за съгласуваността
на Общинския план за развитие с основните стратегически документи на
европейско, национално, регионално и областно ниво.
Общинският план за развитие на Община Златоград, за периода 2014-2020
година, е съгласуван със следните стратегически документи:
• Стратегия Европа 2020
• Новата кохезионна политика на ЕС за периода 2014-2020 година
• Национална програма за развитие „България 2020”;
• Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022г.;
• Национална концепция за пространствено развитие
• Регионален план за развитие на Южен централен район (NUTS 2)
• Областна стратегия за развитие на област Смолян

4
Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на Община
Златоград за периода 2014-2015 година

Този доклад представя резултатите от извършеното наблюдение на Общинския
план за развитие на Община Златоград за периода 2014 – 2015 г., изготвено в
изпълнение на нормативните изисквания на Закона за регионалното развитие (ЗРР
- чл.33, ал.1 и чл.36, ал.1) и Правилника за прилагане на Закона за регионалното
развитие (ППЗРР).
Извършен е анализ на промените в социално-икономическото развитие на
Община Златоград, включващ проследяване на промените в икономическите
показатели и демографските процеси, протичащи в общината.
Целта на настоящата оценка е да осигури актуална информация за
постигнатите резултати от реализирането на Плана за развитие на Община
Златоград през периода 2014-2015 г., както и да направи препоръки за
подобряване на мониторинга, управлението и координацията по изпълнение на
заложените цели в него.
За постигането на заложените цели са изпълнени следните задачи:
• Привличане на заинтересовани страни за осъществяване на наблюдението
върху изпълнението на Общинския план за развитие и отчитане на степента на
прилагане на принципа на партньорство и въвличане на заинтересованите страни
в хода на изпълнението на Общинския план за развитие;
• Идентифицирани и определяне на източниците на информация и събиране
на база данни, необходими за целта на наблюдението;
• Актуален преглед на изпълнението на Плана, съответствие и приложимост
на заложените цели и приоритети;
• Установяване на ефективността на избраните индикатори, както и на
правилата за мониторинг и контрол върху изпълнението на плана;
• Преценка на прилагане на принципите на информация и публичност за
изпълнението на ОПР;
• Изводи и препоръки за максимизиране на въздействието на Общинския
план за развитие.
За изготвянето на Доклада е използван Наръчника с правила и методика за
мониторинг, контрол и оценка при изпълнение на общинските политики на
Община Златоград, изработен в рамките на проект „Ефективна местна политика
чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и участие на
заинтересованите общности“ на Община Златоград. За осигуряване на ефикасност
на очаквания резултат са привлечени представители на местния бизнес и
неправителствения сектор. Общински съвет Златоград, със свое Решение № Ж 141
от 23.03.2016 г., също определя свои представители, които да вземат участие в
работата на групата за наблюдение.
Наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на Община
Златоград премина последователно през следните етапи:
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ПРОУЧВАНЕ: На този етап бе създадена организацията за провеждане
на наблюдението и бе събрана базовата информация и статистически данни за
нуждите на годишния доклад и оценката. За целите на проучването бяха
използвани бюлетини на специализирани институции, отчет на програмата на
управление на кмета на общината за 2014-2015 г., справки и информация в
Интернет. Проведени бяха срещи и консултации в общината на групата за
наблюдение, назначена със заповед на Кмета на Община Златоград № 279 от
25.08.2014 г.
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА: На този етап бе извършено обобщаване, анализ
и оценка на събраните данни, факти и информация. Изготвен беше проект на
Годишен доклад на наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие.
Извършен е анализ и оценка на промените в социално-икономическото развитие
на общината, изпълнението на целите и приоритетите. Направени са съответните
изводи, обобщения и препоръки за подобряване на резултатите от наблюдението.
СЪГЛАСУВАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ: Това е заключителният етап,
свързан със съгласуване на Доклада за наблюдение и направените констатации с
Кмета на общината и Общински съвет. Заключителният етап от изготвянето на
Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за
развитие, за периода 2014-2015 г., е неговото публично представяне пред
Общинския съвет на Община Златоград и всички заинтересовани страни.
Настоящият доклад прави анализ на изпълнението на заложените цели,
приоритети и мерки в Общинския план за развитие на Община Златоград.
Групата за наблюдение определи 2014-2015 година за времеви обхват на
наблюдението на отделните показатели и ключови индикатори, като е
важно да се направи уточнението, че информация от НСИ, за 2015 година,
необходима за част от индикаторите, може да се получи едва в края на
2016г.
Използваните методически правила за оценка на изпълнението на
Общинския план за развитие се базират на седем принципа:
1. Съответствие, уместност и единство на секторната политика;
2. Приложимост на секторната политика;
3. Общо въздействие на секторната стратегия;
4. Ефективност, ефикасност и финансово управление при реализацията на
политиките;
5. Откритост, прозрачност и публичност при изпълнението на политиката;
6. Мониторинг и отчетност при изпълнението на политиките;
7. Устойчивост на политиките.
Към всеки от принципите има индикатори, които са обобщени в оценъчна
скала (Приложение 5). След остойностяване на всички въпроси по прилагането на
седемте принципа, се изчислява общата нетна стойност на проведената оценка,
изразена в точки. Използвана е следната скала на експертно формулирани оценки:
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1. Много добре изпълнявана секторна политика с приложени основни
принципи на стратегическото планиране - над 85% от максималната оценка (от
153 до 180 точки).
2. Задоволително изпълнявана секторна политика с частично приложени
основни принципи на стратегическото планиране - между 55% и 85% от
максималните точки (между 100 и 152 точки).
3. Незадоволително изпълнявана секторна политика с неприложени
основни принципи на стратегическото планиране - под 55% от максималните
точки (под 99 точки).

Фиг.1 Оценъчна скала
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ІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ
И В
ЧАСТНОСТ
ПРОМЕНИТЕ
В
СОЦИАЛНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В ОБЩИНАТА
1. Демографска характеристика и тенденции
Основният проблем в демографския профил на общината е застаряването на
населението, намаляването на дела на възрастовата граница 0-14 години, в
сравнение с дела на населението във възрастовия диапазон над 55 години.
Демографските параметри на Община Златоград са влошени, като населението
трайно намалява през последните години, както и в останалите общини в Област
Смолян и Южен централен район. Особено притеснителна е тенденцията, че
раждаемостта в общината е изключително ниска. Коефициентът на раждаемост за
общината и Област Смолян е драстично по-нисък от стойностите за страната и
Южен централен район. Обезпокоителен е факта, че освен ниската стойност на
коефициента, намалява с по-бързи темпове и средногодишното изменение, което
задълбочава разликата между показателите в страната, от една страна и областта и
общината, от друга. С по-висок коефициент на раждаемост са по-големите селища
в общината.
По данни на Националния статистически институт (НСИ), към 31.12.2015 г.,
населението на Община Златоград се равнява на 11 361 жители. В изследвания
период, 2014-2015 г., населението на общината намалява със 110 лица или 1%,
като през годините се разпределя, както следва:
Община Златоград
11471
11500
11450
11361
11400
11350
11300
2014

2015

Източник: НСИ

Тенденцията за намаляване населението на Община Златоград до голяма
степен се дължи на ниската раждаемост, емиграционните и имиграционните
процеси, протичащи в общината, поради различни фактори като: липса на работа
и търсене на възможност за препитание; ниски доходи; търсене на по-високо
платена работа; продължаване на образованието в други градове или чужбина и
др.
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Вследствие на ограничените места за трудова реализация, голяма част от
хората в трудоспособна възраст (особено болезнен е отливът при младите) се
отправят към големите и развити административни центрове в страната и
чужбина.
Населението на общината намалява с по-бавни темпове от населението в
областта:
Район
Община
Златоград

2014

2015

Намаление 2012-2014 г.

11 361

1%

11
471

113
106 262

Област Смолян

7%

984

Източник: НСИ

2. Образование и здравеопазване
• Училища
На територията на общината, през учебните 2014/2015 г. и 2015/2016 г., са
регистрирани следните училища и брой ученици:
Населено
Училище
място

Брой

Брой

ученици

ученици

2014/2015 г.

2015/2016 г.

Вид по чл.
26 от ЗНП

гр. Златоград
Средно
СОУ (V- ХII
общообразователно

Златоград

331

311

62

55

клас)

1.
училище "Антим І"
Професионална гимназия

Професионална
Златоград

2.

„Христо Ботев”

гимназия
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Основно училище "Васил

Основно (І - VІІІ
Златоград

3.

Левски"

328

310

153

140

13

14

70

66

клас)

Други населени места
Средно
общообразователно

СОУ (I - ХII
Старцево

4.

училище "Св. Княз Борис

клас)

I"
Основно училище "Васил

Основно (І - VІІІ
Ерма река

5.

Левски"

клас)

СОУ "Свети Свети Кирил

Основно (І - VІІІ
Долен

6.

и Методий"

клас)

Източник: РИО Смолян

Развитието на образованието е един от основните ангажименти на местната
власт и се утвърди като тема с голямо обществено значение. Все повече
преобладава мнението за необходимост от предефиниране на целите на
училищното образование и предучилищно възпитание и подготовка, с оглед
новите изисквания на динамичната глобална икономика и предизвикателствата на
висококонкурентния пазар на труда, в рамките на Европейския съюз.
Основните проблеми на съществуващата училищна мрежа са свързани с
демографската криза в общината. Въпреки че е постигната устойчивост в
развитието на образователната система, чрез създаване на оптимална мрежа от
училища и децентрализирано финансово управление, отрицателните демографски
процеси и застаряване на населението водят до проблеми със сериозни социални
измерения, свързани преди всичко с намаляване на броя на децата в
предучилищна и училищна възраст.
В малките населени места продължава поддържането на маломерни и слети
паралелки, в които обучението не отговаря на интересите на децата и не
гарантира равен достъп до съизмеримо, по качество, образование. Поддържането
на училища в по-големите населени места е трудна задача за общината и води до
по-високи разходи и забавя процеса на инвестиции в повишаване на качеството на
образование.
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Според обективно проучване на актуалното състояние на мрежата от
общински училища на територията на Община Златоград, липсва обвързаност с
изискванията на пазара на труда при дадената социално-икономическа
характеристика. От тази гледна точка е необходима по-тясна връзка между
местния бизнес и училищата, с цел изясняване на потребностите на местния
бизнес и подготовка на съответни специалисти, както и проучване сред местния
бизнес за необходимостта от определени професии и възможностите за
утвърждаването им като „защитени професии”, по смисъла на Закона за
професионалното образование и обучение.
С цел пълното обхващане на децата и учениците се осигуряват средства по
национални програми, както и средства за: транспорт на децата и учениците в
задължителна училищна възраст; защитени училища; целодневна организация на
учебния ден; подпомагане храненето на децата и учениците; безплатни учебници
и учебни помагала; стипендии на ученици; интегрирано обучение на деца и
ученици със специални образователни потребности. Забелязва се, че броят на
отпадналите ученици трайно намалява, като по този показател общината е на едно
от челните места в страната.
Непрекъснато се повишава квалификацията и компетентността на
педагогическите специалисти.
Общият брой образователни училища за начално, основно и средно
образование в общината е 6, като от тях две са средни общообразователни: СОУ
„Антим І” гр. Златоград, СОУ „Св.Княз Борис” с. Старцево, 3 са основни
училища: ОУ „Васил Левски” гр. Златоград, ОУ „Васил Левски” с. Ерма река и
ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Долен и една професионална гимназия –
„Христо Ботев” гр. Златоград, която се помещава в сградата на СОУ „Антим І” гр.
Златоград. ОУ „Васил Левски” с. Ерма река и ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с.
Долен са защитени училища. През учебната 2014/2015 г. във всички училища в
общината работят общо 88 учители.
• Детски градини
В Община Златоград функционират 5 целодневни детски градини и една
детска ясла: Целодневна детска градина „Радост” гр. Златоград, Целодневна
детска градина „Снежанка” гр. Златоград, Детска ясла „Мир” гр. Златоград,
Целодневна детска градина „Щастливо детство” с. Старцево, Целодневна детска
градина „Детски свят” с. Долен и Целодневна детска градина „Детелина”, с. Ерма
река. Всички детски градини разполагат със собствени сгради, на които е
извършен ремонт във връзка с въвеждането на енергоефективни мерки.
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Брой деца

Брой деца

2014/2015

2015/2016

г.

г.

Вид по чл. 26 от
Детска градина

Населено място
ЗНП

Целодневна детска

Целодневна детска
Гр. Златоград

1.

градина „Радост”

Целодневна детска
градина „Снежанка”

Детска ясла „Мир”

113

116

109

60

55

15

14

Целодневна детска
Гр. Златоград

2.

114
градина

градина

Гр. Златоград

Детска ясла

3.
Целодневна детска

Целодневна детска
с. Ерма река

4.

градина „Детелина"

градина

Целодневна детска
Целодневна детска
градина "Щастливо

с. Старцево
градина

5.
детство"

81 (в т.ч. 20
деца в
яслена
група)

79 (в т.ч. 18
яслена
група)

Целодневна детска
Целодневна детска
градина "Детски

с. Долен

46

42

352

357

градина

6.
свят"

Общ брой деца

Община Златоград организира и дофинансира дейността в детските градини
и детската ясла, стремейки се да приближи в максимална степен тази услуга до
потенциалните й потребители.
За тази цел е важно да се намери точния баланс между размера на
таксата, интересите на общината и на родителите.
През 2015г. Община Златоград изпълнява проект „Ремонтни работи по фасади
на сграда на Детска ясла „Мир”, гр. Златоград”, по проект „Красива България”.
Общата стойност на проекта е 107 968,00 лв., а основната цел да се постигнат
изискваните санитарно-хигиенни норми, да се подобри енергийната ефективност,
както и цялостния облик на Детска ясла „Мир”.
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Изпълнените дейности, заложени в изготвения Доклад за енергийна
ефективност на сградата, са: топлоизолация на стени, полагане на цветна
минерална мазилка, ремонтни дейности по покривната конструкция.
През анализирания период в общината няма закрити училища и детски
градини. Трайна е тенденцията за постоянно подобряване на инфраструктурата и
средата в образователната сфера. По линия на различни програми са реновирани
сградите, създадени са по-добри условия за образование, спорт и развлечение,
подобрена е енергийната ефективност и шумозащита, въвеждат се интерактивни
методи за обучение.
• Състояние на системата на здравно обслужване и мрежата от лечебни
заведения в общината
На територията на Община Златоград са репатрирани следните здравни
заведения през периода 2014-2015 г.:
2014 Община Златоград

2015

20
14

20
15

Брой

Легла

4

70

70

Лечебни заведения за болнична помощ

1

70

70

Многопрофилни болници

1

70

70

Заведения за извънболнична помощ

3

-

-

Медицински центрове

1

-

-

1

-

-

1

-

-

ОБЩО

Самостоятелни медико-диагностични
лаборатории

Самостоятелни медико-технически
лаборатории

Източник: НСИ
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Болничната помощ в Община Златоград се предоставя от МБАЛ „Проф. Д-р
Асен Шопов” ЕООД, която разполага със 70 легла през 2014 г., а използваемостта
им е 77,82%. В нея функционират 7 отделения: „Вътрешни болести”, „Детски
болести”,
„Хирургия”,
„Акушерство
и
гинекология”,
„Неврология”,
„Физиотерапия и рехабилитация” и „Образна диагностика”.
През 2014 година се реализира проект, с който се модернизира здравната
инфраструктура. С неговото изпълнение се въвежда в експлоатация
специализирано, модерно и ефективно медицинско оборудване за прилагане на
високотехнологични болнични дейности и предоставяне на висококачествено
болнично обслужване на населението.
МБАЛ обслужва населението на три общини: Златоград, Кирково и Неделино,
като болницата разполага и с Център за спешна медицинска помощ.
Извънболничната медицинска помощ се осъществява от „Медицински център
Златоград” ООД. На територията на общината развива дейност и самостоятелна
медико-техническа лаборатория.
През наблюдавания период в общината практикуват общо 31 лекари, 10
стоматолози и 59 медицински специалисти по здравни грижи и лица,
завършили медицински колеж. Голяма част от лекарите практикуват в МБАЛ.
Достъпът до първична и специализирана лекарска помощ се осигурява от 6 лекари
с практики за първична медицинска помощ и 5 лекари с практики за
специализирана медицинска помощ.
През 2015 г. в общината има 9 разкрити практики на лични лекари, като 1
разкрита практика към 2014 г. е вакантна. 6 работят с договор с РЗОК, 2 работят
без договор с РЗОК, 6 са с права по Параграф 95 от Преходните и заключителни
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Здравето (ЗЗ) и 1
специализиращ Обща медицина. На територията на общината не са регистрирани
здравни медиатори.
Тенденциите в предоставянето на здравеопазване в общината са насочени към
осигуряване на достъпна качествена медицинска помощ, осъществявана чрез
високо технологично оборудване от квалифицирани специалисти.
В общината е налична достатъчна осигуреност с болнични легла, а
материално-техническата база е в задоволително състояние. Статистиката показва
обаче, че осигуреността на населението в Област Смолян с медицински персонал
е под средното за страната, но освен това разпределението му на територията на
областта е неравномерно. Трайна е тенденцията за намаляване на лекари и
медицински специалисти, а в резултат на повишените медицински стандарти,
общинската болница е с намаляващ брой на клинични пътеки. Трайна е
тенденцията в понижаване на приходите от Националната здравно-осигурителна
каса, затова се налага дофинансиране на дейността със средства от общинския
бюджет.
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Наличието на трайно незаети практики за първична медицинска помощ в
селата на общината, както и затрудненият достъп до специализирана медицинска
помощ, поради липса на специалисти, са обективните фактори местната власт да
мисли в посока реализиране на сътрудничество с по-голяма областна болница,
което сътрудничество да осигури добър и ефективен достъп до специализирана
медицинска помощ на жителите от община.
3. Социални услуги, предоставяни в общината
Социалната политика на Община Златоград е една от приоритетните дейности
за местна власт, НПО и местната общност. Социалните услуги в общината се
определят като дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на
лицата да водят самостоятелен начин на живот, насочени към подкрепа на
подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните им дейности и постигане
на социално включване. Те се предоставят съобразно желанието и личния избор
на лицата, които се нуждаят от тях.
Общината има разгърната мрежа от социални услуги за всички рискови групи
от населението. Финансовите средства и щатната обезпеченост, съгласно
стандартите за финансиране като делегирана от държавата дейност, осигуряват
основните параметри, обезпечаващи функционирането на социалните структури.
На територията на общината се предоставят социални услуги, като държавноделегирана дейност, финансирани от републиканския бюджет и социални услуги
по проекти, финансирани от МТСП и ОПРЧР чрез ЕСФ. И през 2015 година, на
територията на общината, се предоставят следните социални услуги, които са
насочени към част от рисковите лица и групи:
• Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ):
Капацитет за 2015 г.– 40 лица
Средна годишна заетост за 2015 г.– 50 лица
Годишен бюджет за 2015 г.: 103 960 лева
През 2015 година ЦСРИ е предоставил дългосрочни социални услуги на 105
лица с увреждания. Към Центъра действат и мобилни екипи за предоставяне на
консултации – социални, здравни, психологични и рехабилитационни услуги в
домашна среда и в малките населени места на Община Златоград.
•

Център за обществена подкрепа гр.Златоград
Капацитет – 35 лица
Средна годишна заетост за 2015 г.– 43 лица
Годишен бюджет за 2015 г.:100 275 лева
Функционира като делегирана от държавата дейност. Център за обществена
подкрепа е с капацитет 35 места, като заетостта варира между 40 и 43
потребители, част от тях са с направление от Дирекция «Социално подпомагане»,
а други са самозаявили се.
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От 2015 г. ЦОП осъществява и дейност «Училище за родители», в което се
разискват актуални теми, поставени от родителите. Целта е семействата да
изградят умения за търсене на специализирана помощ, преодоляване на
негативната обществена нагласа към семействата в неравностойно положение,
превенция на отпадането на децата от училище, работа с деца с
противообществени прояви.
Социалната услуга се предоставя на по-голям брой потребители (43), от
заложения капацитет (35), което дава основание да се започне процедура за
увеличаване на капацитета.
През 2015г. Община Златоград извършва „Преустройство и разширение на
Център за обществена подкрепа-изграждане на рампа за хора с двигателни
увреждания”, а към съществуваща аптека, с инвеститор Елвира Хумчева, е
въведена в експлоатация Рампа за инвалиди.
• Дневен център за деца и лица с увреждания „Зора”
Капацитет – 25 лица
Средна годишна заетост за 2015 г.– 26 лица
Годишен бюджет за 2015 г.: 147 849 лева
От 2015 година е разширен обхвата на целевата група и той вече е с капацитет
25 места, като се наблюдава плавно увеличаване на целодневния престой. В
центъра се предоставя и почасова услуга от специалистите, работещи в него.
Заетостта варира, поради различната валидност на експертните решения, издадени
от лекарските комисии и срока на договора за ползване на социални услуги.
Център за социална рехабилитация и интеграция, Дневен център за деца
и лица с увреждания „Зора” и Център за обществена подкрепа продължават
да се утвърждават като социални центрове, които предлагат качествени социални
услуги и са добре познати сред потребителите им. И през 2015 г. В Община
Златоград продължава
„Обществена трапезария”, финансирана от Фонд
„Социална закрила”. През миналата година 80 лица на територията на община
Златоград, с ниски доходи, получават топъл обяд.
През 2015 година успешно се реализира проект „Нови възможности за грижа“
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,
бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”. По проекта
се предостави услугата Личен асистент на 87 лица с увреждания от Община
Златоград.
ЦСРИ, ЦОП и ДЦДЛУ „Зора” гр.Златоград организират ежегодно обмяна на
опит със служители от други социални центрове с добри практики, като и в трите
център е проведена супервизия на персонала и не са констатирани нарушения.
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На територията на Община Златоград са концентрирани следните групи в
риск с брой лица от всяка група.

Източник на информация: РДСП, ДБТ, РИО, РЗИ, община

Към 31.12.2014 гг. броят на децата от рисковите групи е следният:
следният
Деца с увреждания - 28
Общ брой деца
деца, които се отглеждат при близки и роднини – 12
Деца с умствена изостаналост – 8
Деца, извършили насилие – 4
Деца в многодетни семейства – 3
Деца на самотни родители – 2
Деца, извършили кражби – 1
Осиновени деца през 2013/2014 г. – 1
Деца, жертва на насилие – 1

Най-голям е броят на децата с увреждания, които имат нужда от различни
социални услуги
услуги, както от специални грижи в домашна среда,
среда така и от социални
услуги в общността.
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В следващата таблица са представени рисковите групи от пълнолетното
население на територията на Община Златоград.:

Източник на информация: РДСП, ДБТ, РИО, РЗИ, община
общи

В унисон с демографската характеристика на община Златоград най-многобройна е
рисковата група на пенсионерите – към 31.12.2014 г. общо 4 506 лица:
лица
Пенсионери (общо) – 4 506
Пенсионери с пенсии за стаж и възраст – 3458
Регистрирани безработни лица към м. декември на съответната година – 968
Пенсионери с пенсии за инвалидност – 596
Лица с увреждания – 572
Лица, получаващи целеви помощи за отопление - сезон 2014-15 г – 410
Брой безработни лица на възраст над 55 години – 356
Пенсионери с пенсии за инвалидност, ненавършили пенсионна възраст – 392
Брой безработни лица с увреждане – 113
Брой безработни лица без,
без или с по-ниско от основно образование – 103
Общ брой стари хора, ползващи социални услуги – 75
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Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на Община
Златоград за периода 2014-2015 година

Пенсионери със социални пенсии – 60
Лица, получаващи месечни социални помощи – 48
Брой безработни младежи от 18 до 25 години – 35
Сам родител, отглеждащ дете/ деца – 4
Възрастни хора, обект на социално подпомагане – 3

На следващо място сред пълнолетното население е групата в риск от
регистрирани безработни лица, пенсионери с пенсии за инвалидност, следвана
от лицата с увреждания.
През 2015 година Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Златоград осигурява
помощ на нуждаещи се лица и семейства. В таблицата по-долу са посочени броя
отпуснати помощи от Дирекциите „Социално подпомагане” в общини с по-голямо
и по-малко население от Община Златоград.

ВИД ПОМОЩИ,

ОБЩИНА
ЗЛАТОГРАД

ОБЩИНА
ДЕВИН

ОБЩИНА
МАДАН

ОБЩИНА
СМОЛЯН

Месечни помощи за
подпомагане
на
социално слаби лица по
реда на чл.9 от ППЗСП

34

255

96

301

Еднократни
помощи по чл.16 от
ППЗСП за инцидентно
възникнали нужди

8

8

1

25

Месечни помощи за
деца по чл.7 от ЗСПД

1 051

1 071

1 249

3 017

Целеви помощи за
отопление през

408

1319

643

1 704

Лица с трайни
увреждания, получили
интеграционни добавки
по ППЗИХУ

601

821

695

2 843

Източник: Дирекции „Социално подпомагане”в областта

Независимо от социално-икономическата обстановка, Община Златоград в
изпълнение на социалната си политика, подпомага граждани при внезапно
възникнали здравни и социални нужди.
В Община Златоград няма просещи и бездомни хора.
4. Култура и туризъм
Община Златоград има висок потенциал за превръщане в дестинация, свързана
с практикуване на културен туризъм. В общината има белези от няколко епохи,
които заедно с природните дадености и културни събития я превръщат в уникален
туристически продукт.
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Разнообразната културна инфраструктура с доказано регионално и
национално културно значение, се нуждае от активен маркетинг, който да
акцентира върху уникалността на общината.
Наблюдава се трайна тенденция за все по-силен туристически интерес към
обектите от културно-историческото наследство в общината, което и до днес е
запазено живо от местното население. Докосването до традициите,
съпреживяването на местните ритуали и обичаи са търсена атракция от
българските и чуждестранни туристи, които искат да усетят символиката на
автентичното.
Община Златоград разработва и рекламира туристически продукт, основан
върху запазеното материално и духовно наследство. Основните инвестиции,
които местната власт, съвместно с местния бизнес реализират, са насочени към
утвърждаване и популяризиране на живите традиции, съхранени от местното
население и превърнати в уникална атракция, пресъздаваща красотата и
богатството на българското културно и духовно наследство.
През 2014-2015 година всички свои ресурси Община Златоград усилено
промотира и ги превръща в туристическа атракция (като Празник на чевермето,
Делюви празници, Балканска скариада, Златоградска сватба), която туристите
могат да изживеят и до която могат да се докоснат. Днес, ученици от цялата
страна могат да се потопят в просветителския дух на Възраждането, като
проведат своя годишен изпит и тържество, по случай завършването, в
автентичната обстановка на Взаимното училище. Тенденцията е културният
календар в общината да се обогатява постоянно, да се насища с множество
събития и инициативи, които провокират все по-голям туристически интерес.
През 2015 година Златоград влиза в основните културно-историческите
маршрути на България, рекламирани от Министерството на туризма.
Селата от общината са запазили своите традиционни обичаи и автентичен
селски бит, но не са популярни като туристическа дестинация. Основният
туристически поток е концентриран в града.
Съществуващите условия в Община Златоград (природни, географски,
културно-исторически, предприемачески и информационни) са в синхрон с
определянето на туризма като приоритетен сектор в местното икономическо
развитие. Допълнителен фактор, имащ огромно положително влияние върху
нарастването на туристическия поток към общината е отварянето на ГКПП
Златоград-Ксанти. Основание за добри перспективи в този отрасъл са действията
на местната общност за оползотворяване възможностите на геотермалното
находище, което ще осигури туристи в нов сегмент-балнеотуризъм.
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5. Икономическа активност на населението и Равнище на безработица
Въпреки промените, свързани с раздържавяване и преструктуриране на
основните предприятия в Златоград, в общината остават представени
традиционни отрасли на промишлеността: рудодобив, текстилна и шивашка
промишленост, дърводобив и дървопреработка, машиностроене, мебелна
промишленост и др. Създадени са и множество микро-, малки и средни
предприятия.
По-съществена концентрация на икономическите субекти е налична в рамките
на град Златоград. В останалите населени места в общината няма съществена
икономическа активност, с изключение на с. Ерма река, където е съсредоточена
основната дейност на най-голямото предприятие от сектор добивна
промишленост и най-голям работодател-„ГОРУБСО-Златоград” АД.
Съсредоточаването на по-голяма част от промишлените предприятия на
територията на общинския център оказва негативно влияние върху малките
населени места за създаване на условия на заетост.
Основните отрасли, представени в общината са промишленост, търговия,
туризъм, услуги, строителство, транспорт.
На територията на Община Златоград сектор „Промишленост” е с
дългогодишни традиции, базирани първоначално на силно развитото
занаятчийско производство. Златоград се формира като процъфтяващ
занаятчийски център в началото на ХХ-ти век. Наред с промишлените
производства, основани на традиционното занаятчийско производство, се
появяват и промишлени производства със стратегически характер в национален
мащаб. Десетилетия наред Община Златоград е с развита и работеща
промишленост със завоювани позиции в отраслите:
• Минно-добивна промишленост
• Текстилна промишленост
• Шивашка промишленост
• Машиностроене и металообработка
• Дърводобивна и дървопреработваща промишленост
• Мебелна промишленост
• Хранително-вкусова промишленост.
Като резултат от световната финансова криза през последните няколко години
структурата на икономиката на Община Златоград се променя. Свита е дейността
на структуроопределящи предприятия, варират показателите стойност на
произведената продукция и приходи от продажби.
И в анализирания период най-големите промишлени предприятия, които са
гръбнак на общинската икономика, са „ГОРУБСО-Златоград” АД и „Белотекс-95”
АД. „ГОРУБСО-Златоград” АД е представител в отрасъл минно-добивна
промишленост. Второто голямо предприятие, попадащо в групата на големи
работодатели, е „Белотекс-95” АД, което е с предмет на дейност в текстилната и
шивашката промишленост.
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Развитието на туристическия отрасъл, освен от местните атракции, е силно
повлияно от наличните условия за настаняване и хранене и развлечение на
територията на общината.
През анализирания период, 2014 – 2015г., е регистрирано увеличение на
легловата база, като в 2014 г. включва 436, а в 2015г. – 451 легла. Завишава се
броят и на пренощувалите лица, реализираните нощувки, съответно и на
приходите.
• Характеристика на
материални активи

инвестициите

и

придобитите

дълготрайни

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, които
предполагат развитието на нови високотехнологични производства, създаващи
висока добавена стойност, привличане на инвестиции в наукоемки
производствени дейности и др., са важни са икономическото развитие на една
община.
Предприемачеството е един от основните фактори за постигане на
икономически растеж и заетост в контекста на европейската и национална
политика и по-конкретно в Европейската стратегия „Европа 2020”. Разходите за
придобиване на ДМА са показател, който дава информация за инвестиционната
дейност на стопанските субекти. Въпреки, че като цяло предприемачите все още
са предпазливи при инвестирането в дълготрайни активи, през обследвания
период, 2014-2015г., на територията на Община Златоград са реализирани 9
проекта от местния бизнес, финансирани по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”:
• „Къща за гости - родопско гостоприемство и традиции” - ЕТ „Ас 66 - Асен
Буков”;
• „БонбониКо - сладост от продукта и успеха” - ЕТ „Ели 82 - Миглен
Мерков”;
• Здравемаркет „Кали” - ЕТ „Кали-Калинка Георгиева”;
• Вкусно и доходно производство на закуски и хлебни изделия – „Закуски
Светлана” ЕООД;
• „Авторемонт и блясък за автомобила” - ЕТ „ СМК-75-Стоян Карамфилов”;
• Мобилни мебелни услуги и дърводелство – „Славекс - Милко Младенов”
ЕООД;
• Книжарница „МИРА” - ЕТ „Мирослава Гюнелиева”;
• „Създаване на безопасни условия на труд чрез реконструкция и
модернизация на работни помещения в Шивашки цех на „Ес Би Ен Виолета
Беширова” ЕООД, гр. Златоград” - „Ес Би Ен Виолета Беширова” ЕООД;
• „Подобряване на условията на труд в „Златолес” ЕООД” – „Златолес”
ЕООД.
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Видно от таблицата по-долу, има ясно изразена посока в нарастването на
инвестициите в ДМА в сектор „Търговия, транспорт, хотелиерство и
ресторантьорство”.
Таблица за Разходи за придобиване на ДМА, хил. лв.
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

2013

2014

-

-

1657

3104

Строителство

271

245

Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство

1962

2327

***

***

Финансови и застрахователни дейности

***

***

Операции с недвижими имоти

***

***

242

42

***

***

***

***

Селско, горско и рибно стопанство, добивна, преработваща и друга
промишленост
Доставяне на води, канализационни услуги, управление на
отпадъци и възстановяване

Създаване и разпространение на информация и творчески
продукти, далекосъобщения

Професионални дейности и научни изследвания, административни
и спомагателни дейности
Държавно управление, хуманно здравеопазване и социална работа
Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други
дейности

10628

10367

„***” – Конфиденциални данни
Източник: НСИ

23
Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на Община
Златоград за периода 2014-2015 година

Таблица за придобити ДМА, хил. лв.
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

2013

2014

-

-

1386

3085

Строителство

270

241

Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство

1697

2211

-

***

Финансови и застрахователни дейности

***

***

Операции с недвижими имоти

244

***

242

42

***

***

***

***

1004

1035

8

8

Селско, горско и рибно стопанство, добивна,
преработваща и друга промишленост
Доставяне на води, канализационни услуги, управление
на отпадъци и възстановяване

Създаване и разпространение на информация и
творчески продукти, далекосъобщения

Професионални дейности и научни изследвания,
административни и спомагателни дейности
Държавно управление, хуманно здравеопазване и
социална работа
Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински
вещи и други дейности

„***” – Конфиденциални данни
Източник: НСИ
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Официалната информация, предоставена от НСИ, е за периода 2013 г.2014 г. Резултатите за 2015 г. ще бъдат обработени от НСИ, в края на 2016 г.
И през наблюдавания период общинската икономика, по основни сектори, има
ясно изразен потенциал и реален принос на района в индустриалното развитие на
областта, но слабо развитие на аграрния сектор и нарастващо значение на сектора
на туризма, търговията и услугите.
С оглед обновяване на производствените мощности и въвеждане на
иновативни решения с цел създаване на икономически конкурентноспособни
фирми, през 2015 г. в общината 9 фирми реализират проекти за технологична
модернизация, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”.
Разработени са и два нови местни туристически продукта, основани на
съществуващите реални ресурси за алтернативен туризъм: обособяване на
Археолого-етнографски музей и изграждане на мултифункционална зала с
експозиционна част с копия на археологически артефакти от района.
Сериозен приток на туристи в масов и атрактивен туристически сегмент,
общината вижда във възможностите, които предоставя оползотворяването на
геотермалното находище за развитието на балнеологията. В тази връзка, през 2015
година, е реализиран водовземен сондаж и конструкция на надземна част в с.
Ерма река, а така също е изграден и открит басейн с идея за използването му за
балнеология, чрез минералната вода от водовземното съоръжение.
Един от водещите инструменти за реализацията на малки, но значими
инфраструктурни проекти, е публично-частното партньорство. Негови основни
предимства са извършването на благоустройствени мероприятия върху обекти,
представляващи общинска собственост, чрез насърчаване на гражданското
участие. През изминалата година Община Златоград реализира такъв
инфраструктурен проект, чрез публично-частно партньорство, като в УПИ ХІ – за
автобусна спирка, кв.46 по ПУП на гр. Златоград, в полза на Община Златоград е
изградена и въведена в експлоатация чакалня с каса и тоалетни. Община
Златоград придобива тази сграда срещу възмездно учредяване право на строеж
върху недвижим имот – частна общинска собственост, добър пример за
публично-частно партньорство по реда на Закона за общинската собственост.
Общинската собственост е постоянен източник на приходи за общинския
бюджет и обезпечава финансирането на част от общинските дейности.
Ефективното управление и правилното разпореждане с общинската собственост е
условие за осъществяване на политиката на Община Златоград за устойчиво
местно развитие.
През 2015 година, за 97 бр. имоти са съставени актове за общинска
собственост.
Ежемесечно са актуализирани създадените публични регистри на официалната
интернет страница на Община Златоград (www.zlatograd.bg ), както следва:
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Регистър на актовете за частна общинска собственост;
Регистър на актовете за публична общинска собственост;
Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти общинска
собственост;
Регистър на етажната собственост;
Регистър на концесиите;
Регистър на търговските дружества с общинско участие.
През 2015г. са извършени 40 разпоредителни сделки с общински недвижими
имоти. Най- атрактивни от тях са:
• Продажба на масивна едноетажна сграда с идентификатор 31111.31.237.4 по
Кадастрална карта на гр. Златоград, със застроена площ 671 кв.м.,
принадлежаща към поземлен имот с идентификатор 31111.31.237 по
кадастрална карта на гр. Златоград (метално хале № 4, кв. „Рингова пещ”).
• Продажба на поземлен имот с идентификатор 31111.22.101 по Кадастрална
карта на гр. Златоград, находящ се в землище гр. Златоград, местност
«Пазлак», целият с площ: 14 529 кв.м., ведно с едноетажна полумасивна
сграда с идентификатор 31111.22.101.1 със застроена площ 469 кв.м. (сграда
и терен на бивша гранична застава „Над Златоград”).
• През изминалата година в УПИ ХІ – за автобусна спирка, кв. 46 по ПУП на
гр. Златоград, в полза на Община Златоград, е изградена и въведена в
експлоатация чакалня с каса и тоалетни. Сградата е придобита срещу
възмездно учредяване право на строеж върху недвижим имот – частна
общинска собственост.
Безработица
Икономически активното население (работна сила) е населението, което има
или желае (и потенциално може) да има самостоятелен източник на средства за
съществуване. В тази категория се включват 2 основни групи:
o заети – предприемачи и наети, и
o безработни.
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Източник: Дирекция „Бюро по труда” Златоград

За анализирания период преобладаващ е делът на квалифицирани безработни
лица. Разпределението по съответните квалификационни групи е представено в
таблицата по-горе, като се отчитат и измененията спрямо същите индикатори през
2014 година. Отклоненията, които се отчитат, при сравнение на двата периода, са
по-скоро в абсолютните цифри, докато относителният дял на структурата е
запазена до голяма степен.
По данни на Дирекция „Бюро по труда” Златоград, към 31.12.2015 г. в Община
Златоград икономически активното население е съставено от 5 415 лица, които
представляват 47,21% от населението.
През 2015г., за Община Златоград, отчетеното средно годишно равнище на
безработица е 16.73 %., като е регистрирано намаляване спрямо 2014г. – 18.19%,
в размер на 1.46%.
Въпреки това средно годишното равнище на безработица в общината за 2015
г. – 16.73% е доста по-високо от това за страната за 2015 г. –10,1%.
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Пазарът на труда в Община Златоград се характеризира с висока безработица
при голям брой безработни без квалификация.
III.ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И
ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ВЪЗ ОСНОВА
НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
В тази част на доклада са обобщени резултатите от изпълнението на мерките,
предвидени в Общинския план за развитие, за периода 2014-2015 година и
Програмата за неговата реализация. Следвана е структурата на плана –
стратегически цели, приоритети, специфични цели, мерки, като резултатите за
изпълнението на конкретните мерки и цели са въз основа на информацията,
предоставена от дирекциите в Община Златоград, външни институции и
организации.
За постигането на главната стратегическа цел в Общинския план за развитие
са заложени 3 стратегически цели, 7 приоритета, 18 специфични цели и
прилежащите им мерки, насочени към развитие на икономиката, туризма,
опазване на околната среда, техническата инфраструктура, повишаване на
жизнения стандарт на местите жители, балансирано териториално развитие,
стимулиране на междуобщинското сътрудничество и повишаване капацитета на
общинската администрация. Към всеки един приоритет са заложени мерки за
постигане на поставените цели.
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 Развитие на балансирана и устойчива
общинска икономика, функционираща в благоприятна среда за инвестиции
и предприемачество и отличаваща се с ефективно оползотворяване на
местните ресурси и потенциали
Приоритет 1.1 Динамично и устойчиво развитие на предприятията в
общината, чрез създаване на благоприятни условия за предприемачество и
инвестиции.
Този приоритет е насочен към увеличаване обема на инвестиции в местната
икономика. Малките и средните предприятия (МСП) и земеделските стопанства
са основни целеви групи на политиките за конкурентоспособност и устойчиво
развитие.
Стратегическата цел 1 съдържа два приоритета и шест специфични цели.
Мерките, включени в тях, се очаква да допринесат за постигането на по-висок
икономически растеж, за намаляване на безработицата, както и за нарастване на
инвестициите в дълготрайните материални активи, на преките инвестиции и
повишаване на производителността. Постигането на тази цел предполага
целенасочени усилия за изграждане на модерна икономика, подобряване на
комуникацията на институциите с бизнеса, повишаване на производителността,
технологично развитие и иновации и други инициативи, водещи до икономически
растеж и генериране на конкурентни предимства.
През обследвания период 2014 – 2015г., на територията на Община
Златоград са реализирани 9 проекта от бизнеса, финансирани по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с които е
подобрена икономическата ефективност на предприятията:
1. „Къща за гости - родопско гостоприемство и традиции” , изпълнител ЕТ „Ас
66 - Асен Буков” - развитие на предприемаческа бизнес дейност, която да бъде
ефективна, динамична и устойчива във времето
2. „БонбониКо - сладост от продукта и успеха”, изпълнител ЕТ „Ели 82 Миглен Мерков” - Да се възроди устойчив и успешен самостоятелен бизнес,
традиционен за семейството от три поколения
3. Здравемаркет „Кали”, изпълнител ЕТ „Кали-Калинка Георгиева” - създаване
на печеливша самостоятелна стопанска дейност
4. Вкусно и доходно производство на закуски и хлебни изделия – „Закуски
Светлана” ЕООД – стимулиране на местно предприемачество, чрез стартиране на
самостоятелен устойчив бизнес на лице от уязвима група.
5. „Авторемонт и блясък за автомобила”, изпълнител ЕТ „ СМК-75-Стоян
Карамфилов” - Повишаване на икономическата активност и осигуряване на
заетост чрез стартиране на самостоятелна стопанска дейност на новорегистрирана
фирма.
6. Мобилни мебелни услуги и дърводелство , изпълнител „Славекс - Милко
Младенов” ЕООД - Повишаване на икономическата активност и осигуряване на
заетост чрез стартиране на самостоятелна стопанска дейност на новорегистрирана
фирма.
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7. Книжарница „МИРА”, изпълнител ЕТ „Мирослава Гюнелиева” Стимулиране на стартиращ бизнес – книжарница.
8. „Създаване на безопасни условия на труд чрез реконструкция и
модернизация на работни помещения в Шивашки цех на „Ес Би Ен Виолета
Беширова” ЕООД, гр. Златоград” - „Ес Би Ен Виолета Беширова” ЕООД Внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007 (Ocupational Health and Safety System) - подготовка на
внедряване на стандарта, сертифициране и придобиване на сертификат.
9. „Подобряване на условията на труд в „Златолес” ЕООД” – „Златолес” ЕООД
– разработване на Система за управление на здравето и безопасността при работа
- BS OHSAS 18001:2007 (Ocupational Health and Safety System), подготовка на
внедряване на стандарта, сертифициране и придобиване на сертификат.
През 2015 година със собствени средства 6 фирми, развиващи дейност на
територията
на
общината,
са
модернизирали
технологично
производството си и са подобрили икономическата ефективност на
предприятията:
1. "АЛБАТЕКС" ООД - закупуване на ново високотехнологично оборудване
за производство на пелети. Технологичната модернизация е извършена със
собствени средства.
2. "ТЕКСТАР 2012" ООД. През 2015 г. е въведена нова линия за
производство на възглавници, която е увеличила количеството произведена
продукция на смяна повече от 3 пъти (от 1500 броя на 5000 броя). Внедрена
е система „Етон”, с която се наблюдава количеството произведени юргани
от всяка една шивачка. Материалът за изработката на юрганите се доставя
машинно, както и прибирането на готовата продукция и предаването й на
отдела по качество. Технологичната модернизация е извършена със
собствени средства.
3. „Белотекс – 95” АД е фирмата, която е единственият сертифициран за
България производител на полиестерни тъкани, имащ право да изнася
продукция в Република Турция. През 2015 година, по нетни приходи от
продажби, Българската търговско промишлена палата, е класирала фирмата
на 317 място, от 1 500 участващи. Първенец е в областта. През 2015г.
Община Златоград, отличи „Белотекс – 95” АД гр. Златоград за победител в
категорията „Най-бързо Развиващ се бизнес за 2015 година”.
4. ЕТ "ЕМТЕКС 05 - АМЕДИЯ ПАШОВА". През 2015 г. е извършено
подобрение на машинен парк, чрез доставка на ново оборудване. Разширена
е производствената площ, чрез пристрояване и надстрояване, на сградата, в
която се помещава предприятието.
5. „Бултекс” ЕООД. През 2014 и 2015 година разработва нови модели
работно облекло, удовлетворяващи изисквания за пожароустойчивост и
работа в агресивна среда. За изпълнение на тези модели са доставени шевни
машини от по-висок клас, както и специални шевни машини.
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Вследствие изискванията на пазара е оптимизиран процесът на кроене за
производство на малки серии и е доставена нова кроялна техника.
6. През анализирания период, към основната си дейност, „Югстрой” ООДпроектиране и строителство, добавя и нова - геодезия и кадастър, като са
инвестирали в:
• измервателни уреди - GNSS приемник TRIMBLE с контролер и
оборудване и тотална станция;
• софтуерни продукти - програмна система за кадастър и регулация MKAD за
2 работни места и годишни лицензи за ACAD;
• 4 нови работни места за геодезисти - инженери и техници;
В дейност строителство са инвестирали, в технологично обновление (багер,
самосвал и малка строителна механизация). Закупени са земя и сгради за
бъдещо развитие на фирмата;
Инвестирали са в развитие на човешките ресурси на фирмата:
• 1 строителен инженер получи пълна проектантска правоспособност и 1 ограничена проектантска правоспособност;
• четирима геодезисти завършиха курс за работа с новата измервателна
апаратура;
• 2 инженери и 1 стр. техник - курсове за „Координатор по безопасност и
здраве”;
• 2 инженери - курсове по пожарна безопасност в проектирането;
• 1 инженер - курс по управление на строителни отпадъци;
• 2 инженери започнали работа по ОПРЧР схема „Младежка заетост” след
стажуване с наставник.
През 2015 г. „РОДОПИ ЕКО ПРОДЖЕКТС” ЕООД защитава патент в
Патентно ведомство и регистрира полезен модел на интелектуална собственост
„Инсталация за флотация на полиметални руди”.
Инвестиционни намерения на "Солар Еко Енерджи" ЕООД са реализирани в
началото на 2015г. с обект „Търговски площи на ІІ-ри етаж - част от строеж
„Преустройство на съществуваща сграда в хранителен магазин и надстрояване
с един етаж за търговски нужди” - ІІ-ри етап” и „АПТЕКА-смяна на
предназначението на помещение за магазин с пристрояване към съществуваща
сграда”.
През 2015г. влиза в експлоатация „Сграда със смесено предназначение”,
„Магазин за авточасти, зала за обучение и офиси”, с инвеститор „Строител”
ЕООД .
През 2015г. влиза в експлоатация „Контролно-диагностичен пункт, магазин за
авточасти и офиси”, с инвеститор „ВЕРОС” ЕООД, представлявано от Велин
Насков Въргов.
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„Е.С.С. – Къмпани” ЕООД, представлявано от Христина Христова Чаръкчиева
– управител инвестира с проект „Пункт за годишни технически прегледи,
услуги и офиси”.
„ПРОМИЛ” ЕООД, представлявано от Милко Валериев Димитров, започва
реализация на „Цех за дограма-І-ви корпус”.
Усилията на администрацията и Общински съвет са насочени към създаване на
бизнес-климат, който да привлича инвеститорите и да гарантира вложения в
предприятия, които осигуряват заетост за всички населени места на
територията на общината. За подобряване на жизнената среда за жителите на
Община Златоград, местната управа реализира, през 2015 година, различни
форми на публично-частно партньорство с гражданите и бизнеса. Под
формата на публично-частно партньорство са реализирани два
благоустройствени проекти: басейн с потенциал за използването му за
балнеология и чакалня с каса и тоалетни, в района на автобусна спирка в
централната градска част.
Едновременно с това, Община Златоград фокусира усилия върху
предоставянето на целенасочена подкрепа за съществуващия малък и среден
бизнес, повишаване на предприемаческата активност на местно ниво за
създаването на нови малки и средни предприятия. В тази връзка, Община
Златоград, в края на 2015 г., стартира изграждане на обща местна инициативна
група (МИГ), заедно с Община Кирково. На работна среща, състояла се през
месец юни 2015 г., в присъствието на представители на местната власт,
неправителствени организации, юридически и физически лица, се сформира
местно партньорство, което кандидатства за осигуряване на финансиране по
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на
селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Проектното предложение на Местно
партньорство Златоград и Местна инициативна група (МИГ) Кирково - 2010 е
одобрено по мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”. В резултат на
проекта, ще бъде разработена местна стратегия за развитие на двата региона на
действие на МИГ – Общините Златоград и Кирково. Т.нар. МИГ-ове са една
добра възможност за стартиране, обновяване и иновативно управление на
собствен бизнес, както и възможност за професионално развитие на хората с
по-високо образование.
Предвид новите възможности за кандидатстване по Програма Европейско
териториално сътрудничество Гърция – България, през 2015 година са
реализирани три трансгранични срещи, между екипите на двете побратимени
общини: Златоград и Нестос, с идея да бъдат подготвени съвместни проекти за
кандидатстване пред Европейския съюз.
През 2015 година Община Златоград официално става първата погранична
община, оборудвана с безплатен безжичен интернет. Инициативата е
реализирана съвместно от Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и Международния съюз по далекосъобщенията.
Зоната за свободен достъп до световната мрежа обхваща около 20 декара.
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Местата, на които всички желаещи имат възможност да използват свободната
мрежа, са в двете паркови зони в Златоград, с тенденция да се обхванат повече
публични и обществени зони в централната градска част, както и места, където
се развива обществения живот.
През 2015г. общината подобрява визията на града, в съответствие с
Концепцията за централна градска част. Реконструира се ул. „България”, с
изграждане на кръгово кръстовище, паркинг с 49 паркоместа, в т.ч. 3
паркоместа отредени за хора със специфични потребности и обособено място
за паркиране на велосипеди, подменено е осветлението, засадени са дървета,
храсти и цветя и е монтирана напоителна система. Реконструирани са и 16 км
от третокласен път Мадан-Златоград-Бенковски. Инвестицията е за над 10,6
млн.лв., осигурени от Програма „Европейско териториално сътрудничество
Гърция – България 2007-2013" и националния бюджет.
През 2015 г. 360 метра от ул. “Беловидово”, като част от общинския път за с.
Аламовци, която поема пътнико-потока по
международното трасе за
Република Гърция, е благоустроена с полагане на плътна асфалтова настилка.
През 2015 г. е реализиран проект „Разработване на Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Златоград”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 20072013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. ИПГВР е основен инструмент за европейско
финансиране за града през следващия програмен период (2014-2020).
ИПГВР е и основен стратегически документ, който дефинира
приоритетите в развитието на гр. Златоград през периода 2014-2020 г.
Приоритет 1.2. Използване потенциалите на местната икономика.
Основна роля в икономическото си развитие община определя на туризма, като
отрасъл, притежаващ сериозен потенциал за растеж и заетост, особено при
оползотворяването на възможностите за балнеология.
През 2015 г. завършва изграждането и на първия подобект “Водовземен
сондаж и конструкция на надземната част” към проект "Изграждане на
геотермална отоплителна система на град Златоград“. След проведените
хидроложки изпитания от новоизграденото водовземно съоръжение се
потвърждава експлоатационен дебит на термоминералното находище от 26
л/с, с което се продължава процеса на създаване на подходящи условия за
ефективното използване и валоризиране на геотермалното находище в с.
Ерма река.
През изминалата година Община Златоград, заедно с Общините Смолян,
Чепеларе и Рудозем, представя регион Средни Родопи на национални и
международни туристически борси и изложения в страната и чужбина – в
София, в Бургас, във Велико Търново, както и чрез Министерство на
туризма в Париж и Лондон, осигурявайки по този начин устойчивост на
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постигнатите резултати, в рамките на проект „Развитие на туристически
регион „Средните Родопи” и маркетинг на неговите дестинации”,
финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013г.
През 2014-2015 година общината продължава организирането и
провеждането на устойчиви туристически атракции, свързани с
популяризиране на района: Празник на чевермето, Делюви празници,
Балканска скариада.
През 2015 година Община Златоград участва в документални филми –
„Живот на граница”, излъчени по БНТ2 и БНТ Свят.
През лятото на 2015 г. в гр. Златоград гостува пътуващо Лятно кино, което
презентира български игрален филм. Организиран е и Книжен маратон с
пътуваща библиотека и гигантски стол на четенето.
През 2015 г. първият частен музея в България- Етнографския музей се
преобразува в Археолого-етнографски с добавянето на археологическа
експозиция и лапидариум към него. Археологическата сбирка показва
миналото
на
региона
в
5
тематични
витрини:
Източни Родопи през Неолита и Къснобронзовата епоха, Тракийско и
ранноримско въоръжение, епохата на тракийските царства (4в.пр.Хр.-1в
сл.Хр), Римска императорска епоха (1-4в.сл.Хр.), Средновековна област
Ахридос и Златоград.Специално място е отделено и на фалшификатите.
Нови са експозициите, които представят рицарски доспехи, тракийско,
римско и българско въоръжение на войн, както и огнестрелно и хладно
оръжие от 18, 19 и 20 век. Етнографската експозиция е допълнена с
традиционна домашна подредба от началото на 20 век.
Златоградската фирма „Бултекс” ЕООД обновява и разширява
съществуващия Комплекс за отдих и риболов Ягнево в съседната Община
Кирково. Изградена е и пусната в експлоатация нова хотелска част, басейн
на открито и мултифункционална зала с археологическа експозиция,
оборудвана с мултимедия и предоставяща възможност за организиране на
семинари, конференции и лекции. В залата могат да се провеждат беседи и
виртуални разходки из региона. Таблата предоставят информация за
пешеходните и комбинираните маршрути до скалните феномени и
тракийските култови места. Тя е изключително подходяща за туристи,
които имат проблеми с придвижването, защото археологическата
експозиция, тематичните табла и мултимедията им позволяват напълно да
се запознаят с района. При лоши метеорологични условия залата може да се
използва и за провеждането на тийм билдинг мероприятия. Туристическият
продукт е допълнен и светлинно шоу, представящо зведното небе. То не
само създава романтична обстановка, но има и образователна цел и прави
атракцията подходяща за ученици.
През 2015 г. две нови къщи за гости в Златоград са въведени в
експлоатация:
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• Къща за настаняване с кафе-аперитив и магазин в партера” в с.
Аламовци с Възложител ЕТ „Виктория Чомезова”, представлявано от
Виктория Валентинова Чомезова;
• „Къща за гости с магазин за промишлени стоки” в гр. Златоград с
инвеститор Сергей Станчев.
Увеличават се местата за настаняване на туристи в гр. Златоград с
реализацията на проект
„Реконструкция, адаптация и промяна на
предназначението на жилищна сграда и стопанска сграда за жилищни и
хотелски нужди - І-ви етап”, с инвеститори Димитър Хекимов, Анка
Хекимова и Елена Хекимова;
ЕТ "Любомир Павлов", представлявано от Любомир Петров Павлов, е
инвеститор на проект "Стаи за настаняване-преустройство на самостоятелен
обект н сграда с идентификатор 31111.35.88.1.5 по кадастрална карта на
гр.Златоград".
„Басейн и игрище” са новата придобивка в комплекс „Панорама” на СКАТ
ТВ ООД от лятото на 2015г.
„Игрална зала за хазартни игри с игрални автомати, офис и магазин за
промишлени стоки” влиза в експлоатация през юни 2015г., с инвеститор
Севдалин Йосифов Кехайов.
От 2015 г. общината реализира дейности, които поставят акцент и върху
насърчаването и подпомагането на селското стопанство, развитието на
семейните ферми, производството на екологично чисти и био-продукти, на
планинското земеделие и животновъдство.
Голяма възможност за увеличаване на приходите от общинска
собственост и създаване на условия за местно икономическо развитие, е
умелото управление на общинския поземлен фонд, чрез дългосрочното
отдаване под наем и аренда на земеделските земи. С Решение №1086 от
23.06.2015 г. на Общински съвет Златоград са определени пасищата, мерите
и ливадите от Общинския поземлен фонд, които могат да бъдат отдавани
под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с
пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на Българската агенция по безопасност на храните.
В изпълнение на Решението, в периода от 01.07.2015 до 10.07.2015 г., от
Общинска администрация Златоград е инициирана кампания по приемане
на заявления по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, която обаче завършва без сключване
на договори за наем за общински имоти.
През 2014 г. на територията на Община Златоград, за селскостопански
нужди, са отглеждани следните животни:
• Говеда- 1 400;
• Овце- 748;
• Кози – 681;
• Свине- 80;
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Еднокопитни – 327;
Птици – 2500;
Пчелни семейства – 420
Общо: 6156 за 2014 г.
В сравнение с 2015 г. се забелязва увеличаване на броя отглеждани
животни с 231.
• Говеда- 1500;
• Овце- 800;
• Кози – 580;
• Свине- 80;
• Еднокопитни – 327;
• Птици – 2500;
• Пчелни семейства – 600
Общо: 6 387 за 2015 г.
•
•
•

През 2015 година в Община Златоград са подадени 593 заявления за
подпомагане по следните схеми и мерки на Общата селскостопанска политика:
• Схема за едино плащане на площ;
• Схема за преразпределително плащане;
• Схема за дребни земеделски стопани;
• Схема за обвързано подпомагане за млечни крави;
• Схема за обвързано подпомагане на месодайни крави и/или юници;
• Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки;
• Схема за предходна национална помощ за тютюн, необвързана с
производството;
• Схема за предходна национална помощ за говеда, необвързана с
производството;
• Мярка 13 «Плащания за райони с природни или други специфични
ограничения» - подмярка 13.1. Компенсационни плащания в планински
райони;
• Мярка 214 «Агроекологични плащания» от ПРСР 2007 – 2013 г.
През анализирания период, Програма за развитие на селските райони
финансира проект на Държавно горско стопанство Златоград по мярка 226:
Въвеждане на превантивни дейности – закупуване на оборудване за
противопожарни депа и защитни средства – «Възстановяване на горския
потенциал и въвеждане на превантивни дейности», а така също и проект на
земеделски поризводител Емилиян Караасенов, финансиран по мярка 121:
Закупуване на земеделска техника - «Модернизиране на земеделсските
стопанства».
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 Повишаване на жизнения стандарт на
местните жители, ограничаване на отрицателните демографски тенденции,
развитие на човешките ресурси чрез осигуряване на равни възможности за
конкуретнтноспособно образование и обучение, устойчива заетост, личностен
просперитет и социално сближаване.
Стратегическата цел е ориентирана към инициативи, свързани с разширяване на
достъпа до качествено образование; адаптиране на образованието към
изискванията на пазара на труда; създаване на условия за заетост, гарантираща
социално включване; изграждане на адекватна инфраструктура за образование и
здравеопазване, спортна и културна инфраструктура; осигуряване на по-добър
здравен и културен статус на населението и подобряване на социалното
включване. Стратегическата цел обхваща три приоритета и седем специфични
цели.
Приоритет 2.1. Подобряване на възможностите за заетост, повишаване на
благосъстоянието на населението и задържане на хората в общината
На територията на Община Златоград развива дейност Дирекция „Бюро по
труда“, където трудови посредници оказват методическа подкрепа, извършват
професионално консултиране и насочване към свободни работни места на
регистрираните безработни. Експертите осъществяват и информационни
кампании във връзка с възможностите за кандидатстване по различни европейски
и национални програми за заетост и предприемачество.
За подобряване достъпа на продължително безработни лица до пазара на труда
и повишаване пригодността им за заетост през 2014г. и 2015 г. продължава
реализацията на Национална програма „От социални помощи към осигуряване на
заетост”, на национална програма „Старт в кариерата” на ОП „Развитие на
човешките ресурси”, Схема „Подкрепа за заетост” и Схема „Подкрепа за достоен
живот”.
Специфична цел 2.1.1 Създаване на условия за устойчива заетост
Мярка
2.1.1.1

Повишаване квалификацията на кадрите, съобразно изискванията на пазара
на труда
брой Източник на Отговорна
лица финансиране институция
Курсове за квалификация и
преквалификация на безработни
лица според нуждите на пазара
на труда
Стимулиране на ученето през
целия живот
Предоставяне на услуги за
професионална ориентация
Проекти
за
чиракуване
и
стажуване в реална трудова среда
Придобиване
на
квалификационни умения по
професиите
в
секторите
"Промишленост",
"Туризъм",

458

ОПРЧР

5

ОПРЧР,

Община Златоград,
ДБТ, ЦПО
Община Златоград,
ДБТ, ЦПО
Община Златоград,
ДБТ, ЦПО
Община Златоград,
ДБТ, ЦПО

4

ОПРЧР,

Община Златоград,
ДБТ, ЦПО

4

ОПРЧР
ОПРЧР
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"Селско
стопанство",
"Строителство" и др.
Повишаване
на
ключовите
компетенции
Мярка
2.1.1.2

ОПРЧР

Община Златоград,
ДБТ, ЦПО

Подобряване на достъпа до заетост и осигуряване на нови работни места
Проекти за повишаване на
безопасността
на
труда
в
производствените предприятия
Подкрепа
за
заетост
и
повишаване на пригодността за
заетост
на
младежи,
продължително безработни, жени
и лица над 50 години
Реализация
на
регионални
програми за заетост
Старт в кариерата за лица,
завършващи средно и висше
образование
Подобряване на транспортния
достъп
на
работещите
до
работното им място

2

406

10

5

ОПРЧР

ОПРЧР
ОПРЧР,
Централен
бюджет
ОПРЧР,
Централен
бюджет

Частен сектор

Община Златоград,
ДБТ, ЦПО
Община Златоград,
ДБТ
Община Златоград,
ДБТ

ОПРЧР

Частен сектор, ДБТ

ОПРЧР,

Частен сектор

ОПРЧР,

Община Златоград,
ДБТ, ЦПО

ОПРЧР

Община Златоград

ОПРЧР

Община Златоград

ОПРЧР

Частен сектор

ОПРЧР

Община Златоград

Мярка
2.1.1.3

Реализация
на
проекти,
насърчаващи стартирането на
самостоятелна стопанска дейност
Повишаване
на
предприемаческите умения у
населението

2

Мярка
2.1.1.4

Стимулиране
образователната
интеграция на рискови групи,
малцинства
и
хора
в
неравностойно положение
Придобиване
на
нови
професионални умения на лицата
от социално-уязвимите групи
Обособяване на работни места за
хора с увреждания
Създаване
на
социални
предприятия
Стартиране на самостоятелна
стопанска дейност, насърчаване
на инвестициите в неземеделски
дейности в селските райони,
създаване
на
трудови
работилници, вкл.на младежи и
хора с увреждания.

15

2

ПРСР,
ОПРЧР,
Еразъм+

Частен сектор
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РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2015г.

№
по ред

Схема

Одобрени
лица за
получаване
Подадени
Закрити
на ваучери/
заявления/
работни
Одобрени
декларации
места от
заявления
/Работни
работодател на
места
родители/
безработни
лица

Включени
лица в
обучение

Завършили
обучение /
Консултирани
новосъздадени
предприятия

Включени в
заетост
лица

(бр.)

(бр.)

(бр
.)

(бр.)

(бр.
)

3

4

5

6

7

8

129

0

128

88

84

0

1.
от тях: по
1. професионална
квалификация

4

0

4

2

2

0

2 "Аз мога" - 2.1.13 - общо

4

0

4

1

1

0

2.
от тях: по
1. професионална
квалификация

2

0

2

0

0

0

3

"Адаптивност"

0

0

0

0

0

0

3.
1.

Заети лица

5

0

5

4

4

0

3.
2.

Работодатели

0

0

0

0

0

0

4

"Развитие"

0

0

0

0

0

0

4.
1.

Безработни лица

1335

0

889

830

830

779

4.
2.

Работодатели

12

0

0

0

0

0

907

143

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(бр.)
1

2

1 "Аз мога" - 2.1.11 - общо

4.
Работни места,
3. посочени в заявката

5

"Отново на работа"
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5.
1.

Безработни лица

50

0

44

34

34

34

5.
2.

Родители

49

10

37

0

0

0

"Създаване на заетост
на младежите чрез
6
осигуряване на
възможност за стаж"

0

0

0

0

0

0

6.
1.

Безработни лица

49

0

49

0

0

46

6.
2.

Работодатели

32

0

0

0

0

0

Работни места,
6.
посочени
в заявката
3.

56

4

0

0

0

0

"Аз мога повече" 7 2.1.14 - общо

388

0

383

267

267

0

7.
от тях: по
1. професионална
квалификация

270

0

268

203

203

0

„Подкрепа за
предприемчивите
8
българи – Компонент І”
- 1.2.01 - общо

98

0

80

76

76

0

8.
1.

от тях: в обучение

67

0

63

47

47

0

9

„По-близо до работа" 2.2.01

0

0

0

0

0

0

Новонаети/Заети лица

19

0

19

19

19

0

от тях заети

13

0

13

13

13

0

Работодатели

3

0

0

0

0

0

9.
1.
9.
1.1.
9.
2.
10

„Подкрепа за заетост" 1.1.11

0

0

0

0

0

0

10
.1.

Безработни лица

0

0

0

769

766

769

308

0

0

0

0

0

Работодатели
10
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.2.
10
в т.ч. от реалния
.3. сектор

298

0

0

0

0

0

10
Работни места,
.4. посочени в заявката

1408

371

0

0

0

0

10
в т.ч. от реалния
.5. сектор

1025

266

0

0

0

0

11 "Първа работа"

0

0

0

0

0

0

11
.1.

Безработни лица

75

0

63

63

63

59

11
.2.

Работодатели

44

19

0

0

0

0

111

52

0

0

0

0

11
Работни места,
.3. посочени в заявката
"Подкрепа за
предприемчивите
12
българи - компонент
ІІІ" 1.2.02

0

0

0

0

0

0

Новосъздадени
предприятия, сключили
12 договори за БФП по
.1. Компонент ІІ на схемата

0

0

0

0

0

0

Източник: ДБТ Златоград

Приоритет 2.2. Улеснен и равен достъп до качествени социални и
образователни услуги и повишаване на сигурността на индивида.
През 2015 година в общината продължават да развиват дейност три социални
центъра: Център за социална рехабилитация и интеграция, Център за
обществена подкрепа и Дневен център за деца и лица с увреждания “Зора”, в
които се предлагат разнообразни социални услуги.
През 2015г. по Проект “Нови възможности за грижа” по Оперативна програма
Развитие на човешките ресурси, Процедура за директно предоставяне „Нови
алтернативи”, чрез който Агенцията за социално подпомагане, в партньорство
с Община Златоград, предоставя социалната услуга „Личен асистент” на 79
ползватели.
И през 2015 година продължават дейностите по предоставяне на социалната
услуга „Обществена трапезария” по проект, финансиран от Фонд „Социална
закрила” на Министерство на труда и социалната политика.
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В периода от 01.01.2015 г. до 30.04.2015 г. и от 01.10.2015г.до 31.12.2015 г. е
доставяна безплатна топла храна на 80 лица от общината.
В края на 2015г., Община Златоград и Министерство на труда и социалната
политика сключват Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Процедура: „Независим живот” за изпълнение на проект "Център за
услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот ".
През 2015 г. Община Златоград получава училищен автобус по Модул
„Осигуряване на транспортни средства за превоз на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст” от Националната програма
„Модернизация на материалната база в училище” на Министерство на
образованието и науката. Доставеният автобус е с висока проходимост и
обслужва маршрути, които се намират във високо-планински райони и при
зимни условия са трудно достъпни.
Той се използва за превоз на подлежащи на задължително обучение
ученици от Станкова махала и Дуганица до ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с.
Долен, което е със статут „защитено училище”.
През изминалата 2015 г. е одобрен проект за въвеждане на енергоефективни
мерки в три общински сгради. С финансовата подкрепа по Програма BG04
"Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, „Повишаване на
енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и
държавни сгради и локални отоплителни системи”, обектите, в които ще се
реализира проектът на територията на град Златоград, са: ОУ „Васил Левски”,
СОУ „Антим І” и сградата на Общинска администрация Златоград.
През 2015 г. училищата в общината реализират следните проекти:
ПГ „Христо Ботев” Златоград:
• Участва в проекта на МОН „Ученически практики” . През 2014 година
са включени 21 ученика, а през 2015 – 25 ученика. 2014 г.
• Учебното заведение печели проект „Повишаване на уменията за
презентиране и промотиране на местния туристически потенциал чрез
практика в Барселона” по европейската програма „Леонардо да Винчи”,
дейност „Мобилност” в който участват 20 ученика. Целта на мобилността
е да надгради базовите професионални компетенции на учениците, чрез
изграждане на умения за събиране и обработка на туристическа
информация и нейното презентиране по най-атрактивен начин, обогатяване
на техните езикови компетенции и формиране на умения за работа в
мултикултурна среда.
• Програма „Еразъм +”, проект „Млади професионалисти в туризма”,
участват 20 ученика.
Проектът се осъществява в партньорство с Global Skills Network, гр.
Барселона – организация, специализирана в провеждане на мобилности,
професионални визити, стажантски програми и обучителни практики за
ученици и преподаватели в сферата на професионалното обучение.
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Инициативата се реализира в отговор на местните потребности на
Община Златоград от по-качествено туристическо предлагане и в тази
връзка - необходимостта от повишаване на практическите умения и
компетенции на младите специалисти, обучаващи се в ПГ "Христо Ботев"
по туристически специалности, запознаването им с европейските стандарти
в обслужването, разширяване на езиковите им компетенции, уменията им за
комуникация с госта, уменията им да проучват вкусовете и желанията на
туристите с цел предлагане на конкурентноспособни туристически
продукти и по-качествени туристически услуги.
ОУ „Васил Левски” гр. Златоград
Училището участва в два проекта на МОН финансирани по ОПРЧР.
• Проект „ Подобряване на качеството на образованието в
средищните училища чрез въвеждане на целодневната
организация на учебния процес". В него през 2014 г. участват 282
ученика, а през 2015 г. – 290 ученика.
• Проект „ Включващо обучение”, реализиран с цел да се осигури
подкрепяща среда за равен достъп до образование и отваряне на
образователната система с оглед осъществяването на включващо
обучение и ранно откриване на деца, застрашени от обучителни
трудности, което да способства за успешното им включване в
предучилищно и училищно образование, успешна социализация и
интеграция. В него, от училището през 2014 г., участват 17 ученика, а
през 2015 г. – 18 ученика.
СОУ „Антим І” гр. Златоград
Училището участва в проекта на МОН „Да направим училището
привлекателно за младите хора – УСПЕХ”, финансиран по ОП „Развитие
на човешките ресурси”. Общата цел на проекта е да се осмисли свободното
време на учениците, чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на
работа и да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователновъзпитателния процес. В училището, през 2014 г., са организирани 16 клубни
форми, като – „Родолюбие”, „В света на информационните технологии –
ITАntimProTeam”; „Възрожденски културни паметници”, „Народни хора и
обичаи” и др. През 2015 г. клубовете в училището са 15 и в тях участват 175
ученика.
По проект “Бъдеще за всеки”, одобрен в кампанията “Чиста околна среда”, с
мото “Обичам природата и аз участвам - 2015г.” и със средства от общинския
бюджет, ЦДГ “Щастливо детство” с. Старцево обновява, с нови съоръжения,
детската площадка, в двора на градината.
По програма „Красива България” се реализира проект “Ремонтни работи по
фасада на сграда Детска ясла „Мир” гр. Златоград, с който се подобрява
енергийната ефективност, както и цялостния облик на сградата.
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В село Долен се създават по-добри условия за спортуване, укрепване на
здравето и увеличаване на физическата дееспособност на младежите и децата,
чрез изграждане на многофункционална спортна площадка за баскетбол,
волейбол, футбол на малки врати, хокей на трева, хандбал и тенис на корт,
върху обособен терен от двора на училище ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”.
През 2015 година златоградските спортни съоръжения са домакини на
множество национални шампионати: по плуване, баскетбол, хокей на трева и
футбол. Провежда се футболен турнир за деца „Шампион на шампионите
2015”, както и Национален ученически шампионат по плуване за момчета и
момичета, възрастова група 2-4 клас и 5-7 клас, зона Смолян. За 6-та поредна
година в Златоград се провеждат Републикански ученически финал по
баскетбол за момчета 5-7 клас.
Изключителни успехи, на големи национални състезания, постигат и
златоградските спортисти от клуба по хокей на трева, селектирани в
националните отбори на страната и завоювали медали на Балкански и
Европейски шампионати.
Всички учебни заведения – училища и детски градини от Община Златоград
участваха, през 2014 година, в проекта на МОН „Квалификация на
педагогическите специалисти”, финансиран по ОП „Развитие на човешките
ресурси”.
Педагозите от общината участват, основно, в следните
обучителни модули :
• Квалификация и мотивация на педагогически специалисти,
доказали
своите
професионални
качества.
1. Насърчаване и подкрепа на професионално развитие на изявени
педагогически
специалисти
по
направления
2. Специализирана квалификация в институции, предлагащи
международно признати сертификати.
• Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:
1. за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка
2. за работа в интеркултурна среда
3. за работа с деца и ученици със СОП
4. за оценяване постиженията на учениците
5. за превенция на училищното насилие, агресията и други.
• Повишаване квалификацията на помощник-директори и
директори
1. помощник-директори по учебната дейност в страната;
2. директори на детски градини и новоназначени директори на
училища за работа с делегирани бюджети
Освен обучението и квалификацията, златоградските учители са
обменили и положителни практики със свои колеги от други общини.
През 2015 година квалификационната работа, за учителите от Община
Златоград, е реализирана от директорите на училищата и детските градини,
в рамките на делегираните бюджети.
44
Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на Община
Златоград за периода 2014-2015 година

През 2015 г. две читалища в Община Златоград реализират проекти по
Програма за развитие на селските райони, мярка 321, както следва:
• „Реконструкция и подобряване на енергийната ефективност на сградата на
ОНЧ „Просвета -1908” гр. Златоград” с основни дейности – цялостен
основен ремонт на покрив, ремонт на библиотека, читалня и конферентна
зала, подмяна на дограми и обшивки, вътрешна изолация на сцената;
• „Обновяване на НЧ „Прогрес-1939” с. Старцево” с доставки на следното
оборудване – столове в зрителна зала, обновяване на сцена, музикални
инструменти – 2 бр. гайди, 2 бр. акордеони, 1 брой пиано, 1 брой тъпан;
озвучителна техника; осветителна техника; за библиотеката – 36 стола, 12
маси, 4 бюра, картотека, стелажи; 1 заседателна маса; 10 стативи за
изложби; шкафове за музейна сбирка.
През 2014 г., по инициатива на местната власт, се организира иновативно
културно събитие: Празник на Чевермето.
Приоритет 2.3. Качествени административни услуги и институционален
капацитет за успешно управление
През 2015г. Община Златоград се класира на челно място за прозрачно
управление, в проучване, извършено от Програма за Достъп до
Информация, след преглед и оценка на интернет страниците на 544
административни структури на изпълнителната власт на централно,
териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да
предоставят информация и независими органи на власт.
Въведено е комплексно административно обслужване. Извършвани са
услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или
доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или
създавани от общинска администрация.
Усъвършенствана е деловодната система като осигурена възможност за
извършване на плащания, за местни данъци и такси, с дебитни и кредитни
карти, чрез системата ePay.bg и касово - в брой, в офисите на дружеството.
Осигурена е и възможност за онлайн проверка на данъчни задължения.
През 2015г., Общинска администрация извършва 4 617 броя услуги, в
т.ч.:
Административни услуги по гражданско състояние – 1 815 броя;
Административни услуги – Общинска собственост – 164 броя;
Административни услуги – местни данъци и такси – 687 броя;
Технически услуги – 828 броя;
Стопански дейности – 191 броя;
Други технически услуги – 290 броя;
Общинска собственост – пазари, тържища, тротоари – 153 броя;
Услуги по ритуали – 278 броя;
Други услуги – 211 броя.
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През година общината работи върху 5 679 броя молби, жалби,
възражения, предложения, справки, заявления и др.
През 2015 г. Община Златоград изпълнява проект „По-добро управление на
Община Златоград чрез повишаване на професионалната компетентност на
служителите от Общинска администрация Златоград”. Проектът се
реализира по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК),
съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския социален фонд.
Постигната е целта на проекта - по-ефективно и ефикасно изпълнение на
задълженията на служителите в Общинска администрация Златоград, чрез
подобряване на професионалната им компетентност с преминаване на
специализирани обучения и обучителни курсове.
През 2015 година са преминали обучение 69 служители, всички които
формират щатния персонал в общинската администрация. Някои от
служителите са преминали повече от едно обучение. През изминалата
година общински служители са участвали в 10 обучения, както следва:
Обучение за управленски умения – 1 бр. , 7 обучени служители;
Обучение за предотвратяване на конфликт на интереси – 1 бр., 4 обучени
служители;
Обучение за управление на човешките ресурси, чрез усъвършенстване на
Единна информационна система за управление на човешките ресурси в
държавната администрация– 1 бр., 1 обучен служител;
Обучение по финансово и стопанско управление – 1 бр., 2 обучени
служители;
Обучение в базисни компютърни умения
(умения за работа с
MSPOWERPOINT)- 1 бр., 6 обучени служители;
Обучение в електронно управление – 1 бр., 2 обучени служители;
Обучение по опазване на околната среда – 1 бр., 1 обучен служител;
Чуждоезикови обучения (по английски и гръцки език) – 2 бр., 40 обучени
служители;
Тясно специализирано обучение: Развитие на туристическите дестинации и
маркетинг на трансграничните райони; Работа с хора в неравностойно
положение – общо 100 обучени служители
Обучение по Правила на Европейски обществени поръчки, политика и
реформи в Маастрихт – 1бр., 1 обучен служител;
Обучение на МРРБ за Електронно попълване и подаване на електронни
формуляри за кандидатстване по ОПРР – 1 бр., 2 обучени служители;
Обучение на МОСВ за Управление на отпадъците и опазване на околната
среда – 1бр. 1 обучен служител;
През 2015 година се въвежда и система за отчитане на работното време на
общинските служители.
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През 2015 година общинска администрация получава дарение на нова офис
техника, включващо: сървър, настолен персонален компютър, LCD
монитор, лазарен принтер, Киоск-терминал, бърз документооборотен
скенер, широкоформатен скенер и закупува два преносими компютъра.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 Балансирано териториално развитие, чрез
комплексно подобряване на състоянието на техническата и социална
инфраструктура, съхраняване и опазване на природното богатство и обекти
на културно-историческото наследство
Тази стратегическа цел изисква инвестиции в обществени активи, които да
спомогнат развитието на местната икономика, да съхранят и възстановят
природните ресурси и историческото наследство, да осигурят по-добра
транспортна свързаност и модернизация на техническата инфраструктура.
Стратегическата цел е свързана с изграждането и реконструкцията на
техническата инфраструктура и създаването на оптимални условия за развитие на
икономиката, за подобряване на достъпа до пазари, за ограничаване на
замърсяването на околната среда. Тя обхваща два приоритета и пет специфични
цели.
Приоритет 3.1. Изграждане на модерна техническа инфраструктура и
интегрирано и балансирано развитие на населените места
В този приоритет са концентрирани мерките, насочени към подобряване
състоянието на републиканската, общинската и уличната мрежа, благоустрояване
на обществените пространства и сгради, подобряване на енергийната и
комуникационна инфраструктура.
Важно е да се отбележи, че през 2014 г. – 2015 г. направените интервенциите
обхващат всички по-големи населени места в общината, а не са концентрирани
само в общинския център.
След обществено обсъждане и решение на Общински съвет, в началото на 2015
г. Община Златоград поема дългосрочен кредит, в размер на 1 224 000 лв., за да
се осигури финансиране за рехабилитация и благоустрояване на улична мрежа в
Златоград, с. Старцево, с. Долен и с. Ерма река, както и за изграждане на
многофункционална спортна площадка в с.Долен. Рехабилитирани са следните
улици, които са част от уличната мрежа, включена в Общинския план за развитие
2014-2020, за изграждане и подобряване:
• ул. „Васил Левски” в гр.Златоград, с дължина 540м и ширина на
уличното платно 6м. На улицата е положена трайна асфалтова
настилка, ограничена с бордюри. Отводняването й е реализирано чрез
едноставни улични оттоци с по две чугунени решетки и дъждовен
колектор с вълнообразни полиетиленови тръби.
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• ул. „Антон Страшимиров” в с.Старцево, с дължина 282м и средна
ширина 7м. Улицата е с трайна асфалтова настилка, ограничена с
бордюр. Изградени са три подпорни стени с обща дължина 137 м, като
на 73м от тях е монтиран метален парапет.
Изпълнено е цялостно отводняване на улицата, включващо
полагане на гофрирани тръби, изграждане на улични оттоци с две
решетки и напречни отводнителни решетки. Направен е тротоар от
бетонова настилка.
• ул. „Христо Ботев” в с.Ерма река е асфалтирана и е ограничена с
бордюри, по дължина 210м и ширина 5м.
Изпълнени са и благоустроителни дейности: подпорна стена с
дължина 21 м, на която е монтиран метален парапет; укрепителни
стени; цялостно отводняване, включващо полагане на гофрирани
тръби, изграждане на улични оттоци с две решетки и напречни
отводнителни решетки; монтирани са бордюри.
• ул. „Прогрес” в с.Долен. Положена е асфалтова настилка с дължина
180м, ограничена с бордюр. Изпълнено е отводняване с тръби и
решетки.
През 2015 г. са изпълни и благоустройствени мероприятия на следните
обекти, включени в Общинския план за развитие 2014-2020.:
• улица „Христо Ботев”, която е част от общинския път за с. Долен.
Изпълнени са благоустроителни мероприятия, с дължина 290м и
средна ширина 5,50 м;
• улица „Орфей” в с. Долен. Изградена е подпорна стена с дължина 16
м, изпълнено е отводняване на улицата, с полагане на тръби и
изграждане на напречни отводнителни решетки и е положена
армирана бетонова настилка върху площ от 200 кв.м.
• На общински път за с. Старцево са положени улични бетонови
бордюри, изпълнена е тротоарна настилка и асфалтови кърпежи в
нарушени участъци;
• На Общински път за с. Ерма река са изпълнени асфалтови кърпежи с
полагане на плътна асфалтова смес върху площ от 402 кв.м. и е
монтирана 70м предпазна ограда;
• На Общински път за с. Аламовци е монтирана предпазна ограда с
дължина 104м и са изпълнени асфалтови кърпежи върху 300 кв.м.;
• На общински път за Станкова махала е монтирана предпазна ограда с
дължина 70м.
• Положена е трайна бетонова настилка на улица „Виктор Юго” в гр.
Златоград.
• Улица „Бяло море” в гр. Златоград е уширена в тесен участък, като
габаритът й е осигурен с укрепителна стена с дължина 25м.
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• Улица „Арда” в гр. Златоград е изпълнена с армирана бетонова
настилка с ширина на платното 3,50м.
• На ул. „Боровец” в гр. Златоград е изпълнен отводнителен канал чрез
полиетиленови тръби, улични ревизионни шахти и метална решетка.
Върху земното легло на улицата е положен трошен камък.
• Благоустроени са три вътрешноквартални улици в кв. 60 на гр.
Златоград: улица №1, с дължина 73м и ширина 6м, улица №2, с
дължина 60м и ширина 6м и улица №3, с дължина 35м и средна
ширина 8м.
• На ул. „Пейо Яворов” в гр. Златоград, върху 260 кв.м от нея, е
положена армирана бетонова настилка.
• Разширен е гробищният терен в гр. Златоград. Чрез изсичане и
изкореняване на храсти и дървета, направа на водосток
със
стоманобетонови тръби ф1000мм, подравняване и валиране, е
благоустроен допълнителен терен на гробищния парк.
Със закупени материали от общината, вложен труд от общински работници
и доброволен труд на жителите на общината са изпълнени малки, но
съществени, благоустроителни мероприятия във всички населени места:
• В с. Старцево са изградени отточни решетки на ул. „Люляк” , ул.
„Васил Левски” и ул. „Беловидово”. Положени са бетонови настилки
на ул. „Люляк” и ул. „Миньорска”. Изпълнени са асфалтови кърпежи
на ул. „Гео Милев”. Изградена е подпорна стена и тротоарна настилка
на ул. „Първи май”. Подменен е част от водопровода на ул. „Васил
Левски”. Осигурен е подход към жилищни сгради в Малката махала.
• В с. Ерма река е изградена обществена тоалетна. Направен е калдъръм
на ул. „Миньорска”, с дължина 50м и ширина 2 м. Изградена е
подпорна стена, с дължина 20 м, на ул. „Първи май”.
• В с. Долен е положена бетонова настилка на ул. „Васил Левски” и е
изпълнено отводняване. Извършен е ремонт в Детската градина.
Изградено е стълбище на ул. „Христо Ботев”.
• В с. Аламовци са ремонтирани водоемите. Монтиран е парапет на ул.
„Георги Бенковски”, с дължина 18м. Монтирани са водомерни шахти
при обществени сгради: на детската градина, на бившето училище, на
кметството и на молитвения дом.
• В с. Страшимир са подменени водопроводните тръби от извора на
връх Бучовица до всички жилищни сгради.
• В с. Цацаровци е изпълнена ограда на гробищния терен с дължина
60м.
• В с. Пресока е изпълнена ограда на гробищния терен като е
монтирана телена мрежа с дължина 230м.
• В с. Кушла е подменена дограмата в кметството и е монтирано ел.
табло на сондажа за питейна вода.
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През 2015 год. стартира и приключва Първата фаза по Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.
• В сътрудничество със създадените Сдружения на собствениците в
блок 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 200, обхващащи 327 домакинства, са подписани 7
тристранни договора между Кмета на Община Златоград, Областния
управител на Област Смолян и представители на Българската банка за
развитие.
В резултат на извършеното са изготвени технически паспорти,
доклади за техническо обследване и енергийна ефективност, както и
архитектурно заснемане на сградите.
• Община Златоград е кандидатствала и по Процедура „Енергийна
ефективност в периферните райони“ на Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020 г., с което предвижда обновяването на
жилищни сгради, недопустими по Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и на
сгради на държавната и общинска администрация. След проведена
разяснителна кампания са учредени 4 Сдружения на собствениците,
кандидати по Оперативната програма.
Приоритет 3.2.
Опазване на околната среда и разумно използване на
природните потенциали
Приоритетът е насочен към разумното използване на природните ресурси,
развитие на възможностите за тяхното ефективно управление, опазване и
подобряване на околната среда.
През 2015 г. са реализирани 3 обекта, финансирани по Програма за развитие
на селските райони, в рамките на проект „Реконструкция и доизграждане на
водопроводните мрежи на с. Ерма река и с. Аламовци и реконструкция и
рехабилитация на общински път № SML3107 /ІІІ-8652, Неделино Старцево/ - Пресока - мах. Читакови колиби”.
• Изцяло са подменени водопроводните мрежи на с. Ерма река и с.
Аламовци, като са положени нови тръби с дължини съответно
1150,01м и 2179,40м и сградните отклонения до жилищните сгради. За
нормалната експлоатация на мрежата са изпълнени спирателни
кранове и пожарни хидранти. Пътят до с. Пресока, с дължина 4 км, е
изцяло обновен.
Със средства, осигурени от
Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане, през 2015 г., общината:
• Изгражда дъждовен водосток по ул. „Рожен” в гр. Златоград,
изпълнен с полиетиленови тръби , с диаметър ф 630 по дължина 63м
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и с диаметър ф 800 по дължина 226м. Монтирани са 13 монолитни
ревизионни шахти и 9 дъждоприемни шахти.
• Доизгражда дъждовен водосток по ул. “Рила” в гр. Златоград с
дължина 129м. Изпълнена е канализация с полиетиленови тръби ф
400/535 с дължина 120м, с ф 250/218 с дължина 9м, 5 кръгли шахти с
ф 60 см и 3 дъждоприемни решетки.
• Отводнява кръстовището между ул. „Стефан Стамболов” и новия
мост над р. Голяма в гр. Златоград. Изпълнена е дъждовна
канализация с дължина 71м: с полиетиленови тръби ф 400/535 с
дължина 41м , с ф 250/218 с дължина 10м и с ф 160 с дължина 20м.
Монтирани са 2 дъждоприемни решетки и 3 шахти с ф60.
• Завършва обект „Изграждане водосток през УПИ ХХV и УПИ Х ІІ
към о.т.57 в кв.2 и от о.т. 78 към о.т. 60 на ул. „Виктор Юго” , кв.1,
гр.Златоград”. Изградени са два канала – стоманобетонов открит и
подземен - за отвеждане на дъждовните води в река Върбица.
През 2015г. Община Златоград продължава политиката си по отношение
разрешаване на регионалните проблеми, свързани с управление на
отпадъците. С реализацията на част от дейностите на регионалния проект
"Въвеждане на разделно събиране на биоразградим (зелен) отпадък за
региона на Общините - Златоград, Мадан и Неделино, включително
доставка на специализирана машина за разстилане, компактиране и
трамбоване на Регионално депо“, е доставен специализиран автомобил, с
което се цели удължаване на експлоатационния капацитет на регионалното
депо.
По проект „Оптимизиране на системата за управление на отпадъците в
Община Златоград”, финансиран чрез безлихвен заем от Предприятието за
управление на дейностите по опазване на околната среда, се доставя нов
специализиран автомобил Марка „ИВЕКО” и надстройка тип „Ротопреса”, с
капацитет на вместимост от 16 куб. м. Доставени са нови съдове за
временно съхранение на отпадъци, които попълват недостига от съдове, във
всички населени места на общината. Освен доставката на специализиран
автомобил и необходимия брой съдове за временно съхранение на твърди
битови отпадъци, по проекта, чрез доставката на чували, са създадени
условия за въвеждане на разделно събиране на отпадъци на ниво
домакинство.
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IV. ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ
И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА
1. Мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване
и анализ на данните
Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите на
Общинския план за развитие, съгласно определени физически и финансови
индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за
управление и мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите
от изпълнението на Плана.
Общинска администрация Златоград няма специално обособени механизми за
събиране, обработка и анализ на данни. Финансиране на различни видове
дейности се търси предимно чрез проекти по Оперативните програми, различни
фондове на Европейския съюз и други донорски програми. През 2015 г. основен
източник на общински инвестиции са привлечените средства, под формата на
одобрени проекти, финансирани по Оперативните програми и Програма за
развитие на селските райони. През 2015 година е привлечен кредитен ресурс за
реализиране на инвестиционни обекти в населени места на Община Златоград.
Сключен е договор за банков заем с „Интернешънъл Асет Банк” АД на стойност
1 224 000 лв.
Наблюдението върху резултатите от реализиране на Общинския план за
развитие се осъществява посредством:
• анализ на индикаторите за резултат и количество, които са разписани за
постигане във всеки един от проектите с външно или собствено
финансиране;
• анализиране на данни от общински регистри за различните публични
услуги, предлагани от Общината;
• набиране на статистическа информация от различни институции и анализ на
данните.
Механизмите, които са използвани в процеса на събиране на информация са:
• Писмени запитвания;
• Запитвания по електронна поща;
• Запитвания по телефона;
• Набиране на информация от интернет страниците на организации,
институции и др.
• Използване на други писмени документи. В процеса на изготвяне на
доклада е използван Отчета за изпълнение на бюджета на Община
Златоград и Годишен отчет за изпълнение на „Програма за управление на
Община Златоград за мандат 2011-2015 г.”, за 2015 г.
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2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на
Общинския план през съответната година, както и мерките за преодоляване
на тези проблеми
• Основен проблем, възникнал през наблюдавания период, който касае
прилагането на мерките от Общинския план за развитие, е свързан със
забава на стартирането на програмите, по които общините могат да
кандидатстват за програмен период 2014-2020 г. За наблюдавания период
предвидените дейности не са реализирани в пълния обем именно поради
този факт. Програма за развитие на селските райони, за период 2014-2020
година, е одобрена в средата на 2015 г., като към настоящия момент
общинските мерки по Програмата все още не са стартирали. Оперативните
програми за новия програмен период също стартират в средата на 2015 г.
• И през новия програмен период на Оперативна програма «Околна среда»
(2014-2020) отново се залагат инвестиции само за агломерации с над 10 000
еквивалент жители, като гр. Златоград попада под изискуемия минимум
облагодетелствано население. В същото време е над регламентирания, по
Програма за развитие на селските райони, максимум за еквивалент жители.
Т.е. гр. Златоград и с. Старцево не могат да се възползват по нито една от
мерките на ОПОС или ПРСР, които касаят изграждане на качественна
водоснабдителна и канализационна инфраструктура. Този факт също
поставя проблеми, свързани с реализацията на, идентифицирани в
Общинския план за развитие, проекти от ВиК системата на гр. Златоград и
с. Старцево.
• Друга пречка при осъществяване на дейностите от Общинския план за
развитие може да се отбележи и липсата на стопански субекти – големи
инвеститори, отворени към създаване на публично-частно партньорство за
реализацията на мащабни проекти.
• Приоритетно се залагат средства за изпълнение на започнати обекти и за
съфинансиране по програми, както и за осигуряване на материали по
програмите за заетост и разплащане на непредвидени разходи, възникнали
като резултат от изпълнението на проектни дейности, но недопустими по
съответните оперативни програми.
• Запорираните сметки на общинския бюджет, през 2014г. и 2015 г.,
затрудняват реализацията на дейности от Общинския план за развитие,
поради приоритетно плащане на запорите.
• При изпълнението на плана се осъществяват или са осъществени няколко
проектни предложения и дейности, които допринасят едновременно за
реализирането на повече от една мярка, специфична цел и приоритет. В
процеса на отчитане това води до припокриване на дейности.
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• По отношение на отчитане на икономическата активност на местния бизнес,
съществува риск да не бъдат обхванати в анализа всички приложени мерки
за иновация и модернизация, които са реализирани със собствени средства
на фирмите. За тази част от мерките липсва статистическа информация или
такава от други достоверни източници (официални анализи, изследвания,
проучвания и т.н.), поради което не могат да бъдат отчетени в цялост.
3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по
изпълнение на ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
На официалната интернет страница на общината (www.zlatograd.bg) е
публикуван Общинският план за развитие на Община Златоград за периода 20142020 г., ведно с Програма за неговата реализация, както и всички съпътстващи
документи. Там ще бъдат публикувани и докладите за наблюдение изпълнението
на Общинския план за развитие за 2014-2020г., докладите за междинната и
последваща оценка за изпълнението му. На официалната интернет страница на
Община Златоград се актуализира непрекъснато регистър на проектите.
В рамките на всеки проект, изпълняван през 2014 г.и 2015 г., са реализирани
мерки и адекватни действия за информиране и публичност, в т.ч. периодични
информационни кампании сред целевите групи, съобщения в електронни медии,
публикации в социалните мрежи, пресконференции, радио-излъчвания,
публикации в местни и регионални медии. Всеки един от, одобрените за
финансиране, проекти е разработен на базата на предвидените, в Общинския
план, приоритети, което е задължително условие на самите Оперативни програми.
Организиране на обществени обсъждания по въпроси от обществен интерес,
като например обществено обсъждане за поемане на дългосрочен кредит, в размер
на
1 224 000 лв., за осигуряване на финансиране за рехабилитация и
благоустрояване на улична мрежа в Златоград, с. Старцево, с. Долен и с. Ерма
река, както и за изграждане на многофункционална спортна площадка в с.Долен.
4. Мерки за постигане на необходимото съответствие на ОБЩИНСКИЯ
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ със секторните политики, планове и програми на
територията на общината
Общинският план за развитие на общината е разработен в съответствие с
изискванията на Закона за регионалното развитие. Пряко кореспондира с
Областната стратегия за развитие на Област Смолян и индиректно с Регионалния
план за развитие на Южен централен район. Общинският план за развитие е
съобразен с Националната концепцията за пространствено развитие (НКПР),
където гр. Златоград е определен като град от четвърто ниво (малък град с
микрорегионално значение за територията на групи общини), който показва
възможности да се превърне в град-балансьор на центъра за областта - Смолян.
Съгласно избрания и следван пространствен модел на НКПР „умерен
полицентризъм”, Община Златоград разработва интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Златоград,
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За постигане съответствие на Общинския план за развитие със секторните
политики, планове и програми на територията на общината, мерките които се
предприемат са:
провеждане на коригиращи действия, на базата на предложения от
заинтересованите страни;
актуализиране на планови документи и наредби, действащи за територията
на общината.
5. Мерки за прилагане принципа на партньорство;
Осигуряването на необходимата и своевременна информация и публичност на
процеса на изпълнение на Общинския план за развитие се осъществява от Кмета
на общината и Общинския съвет, в съответствие с техните компетенции. В
процеса на наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие е
осигурено участието на представители на неправителствения сектор, на местния
бизнес, на общински съветници, привлечении са общински експерти, като е
спазен принципът за партньорство, публичност и прозрачност.
Местните органи на управление в Община Златоград осигуряват условия за:
• Периодични срещи между заинтересованите страни;
• Участие в съвместни проекти;
• Привличане на представители на заинтересованите страни в
наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие;
• Организиране на форуми и други събития, в рамките на проекти, за
идентифициране на основните форми за взаимодействие,
разпределяне на отговорностите и мобилизиране на местните ресурси;
• Включване на местната общност и поддържането на контакти с
местните граждански групи и институции, с цел осигуряване на
прозрачност в местната политика;
• Своевременно информиране на обществеността, чрез Интернет
страницата на общината, за предприетите действия от страна на
администрацията, по реализацията на Общинския план за развитие.

В процеса на реализация на Общинския план за развитие се прилага принципът
на партньорство най-вече при изпълнение на проекти от общинско значение, по
които общината е допустим партньор.
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V. ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ОПР, ИЗВЪРШЕНА ПО
МЕТОДИКАТА И ОЦЕНЪЧНАТА СКАЛА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ №5

В резултат на анализа на конкретни дани и факти, получении от прегледа на
документи, отчети, одити и други официално дстъпни дани за работата на
общинска администрация и общински съвет, както и на база измерените
индикатори, се извърши оценка на въздействиета на Общинския план за развитие
в различни аспекти от неговото прилагане.
Оценката е съсредоточена преди всичко върху резултатите и постиженията,
като е използван специфичният метод за оценка на показатели (benchmarking),
отчитащ степента на постигане на поставените цели и приоритети.
Съгласно Оценъчната таблица (Приложение №5: Оценъчна таблица)
изпълнението на заложените мерки в Общинския план за развитие за
анализирания период 2014-2015 г. получава 152 точки, което го поставя във втора
група.
2.

Задоволително

изпълнявана

секторна

политика

с

частично

приложени основни принципи на стратегическото планиране - между 55% и
85% от максималните точки (между 100 и 152 точки).
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VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО
В Общинския план за развитие за 2014-2020 г. е създадена система от
индикатори за наблюдение на изпълнението му, която позволява отчитане на
напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите за развитите на
общината, въз основа на обективна информация и данни.
Към отчетния период, въпреки идентифицираните проблеми, свързани с
изпълнението на Общинския план за развитие, голям брой от заложените мерките
за постигане на специфичните цели и приоритетите са в процес на изпълнение.
Анализът на изпълнението на Общинския план за развитие показва
реализиране на мерки по всички приоритети и специфични цели.
В Община Златоград е създадена добра организация за прилагане и
изпълнение на Общински план за развитие на Община Златоград 2014 –
2020 г. от гледна точка на съпоставимост между планирани и реализирани
проекти, вътрешен мониторинг и контрол. Кметът на общината отчита
ежегодно, пред Общинския съвет Златоград, напредъка в изпълнението на
Програмата си за развитие на общината, която е в съответствие с
Общинския план за развитие.
През 2015 г. Общинската администрация Златоград се възползва от всички,
възможности за кандидатстване за усвояване на средства от европейски
фондове, национални програми и други донорски програми, с които се
реализират заложени мерки за развитие на района. Нещо повече, през 2015
г., след обществено обсъждане и решение на Общински съвет, Община
Златоград поема дългосрочен кредит, в размер на 1 224 000 лв., за да се
осигури финансиране за рехабилитация и благоустрояване на улична мрежа
в Златоград, с. Старцево, с. Долен и с. Ерма река, както и за изграждане на
многофункционална спортна площадка в с.Долен. В общинския бюджет са
заложени и средства за благоустрояване на населените места.
Отчетните 2014 г. и 2015 г. се характеризират с изпълнението на дейности
за подобряване условията и качеството на живот на населението на
общината, както и естетизацията на селищната среда.
Създадена е добра проектна готовност и база данни с проектни
предложения, за които се търсят възможности за финансиране.
По отношение на социално-икономическата ситуация в общината,
продължава негативното демографско развитие (застаряващо население,
ускоряваща се тенденция на миграция), недобрата характеристика на
трудовия пазар, проблемите на здравното обслужване. Това са и основните
области, в които е необходимо местната власт да съсредоточи усилия, за да
се постигнат заложените индикатори в Общинския план за развитие.
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Въпреки наличната достатъчна осигуреност с болнични легла
и
задоволителното състояние на материално-техническата база, анализът
регистрира наличие на трайно незаети практики за първична медицинска
помощ в селата на общината, затруднен достъп до специализирана
медицинска помощ, поради липса на специалисти и трайна тенденция в
понижаване на приходите от Националната здравно-осигурителна каса,
налагащо дофинансиране на дейността със средства от общинския бюджет.
Необходими са реални действия в посока реализиране на форми на
сътрудничество с по-голяма болница, чрез което да се осигури добър и
ефективен достъп до специализирана медицинска помощ на жителите от
община.
Анализът отчита потребност от обвързване на местния бизнес и училищата,
с цел подготовка на съответни специалисти на нуждите на местния пазар.
При запазване и евентуалното засилване на негативната демографска
картина може да се наложи реализацията на мерки за по-нататъшно
преструктуриране на училищната мрежа.
Слабо развита е връзката на местната власт с младежите. Заложени са много
мерки в стратегията за развитие на младежта и спорта, по които не се
наблюдава развитие.
Налице е тенденция за увеличаване на броя на предлаганите социални
услуги и устойчивост във финансирането им.
Интересът към всички социални услуги предоставяни в общината е
значителен и тенденцията е те да се разширяват.
Увеличава се броят и относителният дял на населението, имащо нужда от
социална защита, в същото време се наблюдава намаляване на броя на
социално подпомогнатите лица. Необходимо е да се направи анализ на
причините за тази констатация.
Културно-историческото наследство формира основен потенциал за
икономическото развитие на общината. Констатира се увеличаване на броя
атракции на базата на този потенциал. Необходимо е да се съсредоточат
усилия в обединяване на местния бизнес, развиващ дейност в сферата на
туризма, за изработване на единен туристически продукт, промотиращ
района като цяло, както и да се реализират мерки за популяризиране на
туристическа дестинация Златоград в чужбина.
Увеличаването на броя на туристическите атракции, повишаване на тяхното
качество и достъпност, подобряването на туристическата инфраструктура
води до увеличаване на продължителността на престоя на туристите. През
анализирания период, 2014 – 2015г., е регистрирано увеличение на
легловата база, като в 2014 г. включва 436, а в 2015г. – 451 легла. Завишава
се броят и на пренощувалите лица, реализираните нощувки, съответно и на
приходите. Това потвърждава твърдението, че Златоград се утвърждава като
атрактивна национална дестинация, но е слабо популярен в международен
план.
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Туристическият потенциал, който притежава общината може да бъде
използван за привличане на инвеститори, чрез популяризиране на
атрактивна общинска собственост.
Местният трудов пазар се характеризира с високи нива на безработица, с
наличие на неравнопоставени групи на пазара на труда; нерегламентирана
сезонна заетост и ограничено търсене на труд, неадекватно образователноквалификационно ниво на свободните човешки ресурси спрямо
потребностите на работодателите.
Макроикономическите показатели в Община Златоград се подобряват,
въпреки намаляващата заетост в предприятията от стопанския сектор.
Увеличен е ръстът в показателите „Произведена продукция”, „Нетни
приходи от продажби” и „Приходи от дейността”. Забелязва се раздвижване
на икономическата активност на местния пазар. Разходите за придобиване
на ДМА са показател, който дава информация за инвестиционната дейност
на стопанските субекти. През 2014 г. има ясно изразена посока в
нарастването на инвестициите в ДМА в сектор „Търговия, транспорт,
хотелиерство и ресторантьорство”. Въпреки, че като цяло предприемачите
все още са предпазливи при инвестирането в дълготрайни активи, през
обследвания период, 2014-2015г., на територията на Община Златоград 9
фирми реализират проекти за технологична модернизация, финансирани от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, разработени са два
нови местни туристически продукта, 6 фирми, развиващи дейност на
територията на общината, са модернизирали технологично производството
си и са подобрили икономическата ефективност на предприятията си със
собствени средства, други 5 фирми реализират инвестиционни намерения,
една фирма защитава патент в Патентно ведомство и регистрира полезен
модел на интелектуална собственост.
Въпреки недостатъчните статистически данни, може да се твърди със
сигурност, че в Община Златоград е несъществено внедряването на
иновационни решения в предприятията. В общината няма сключени
договори за реализация на проекти по ОП „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика”. Необходимо е
местният бизнес да реализира мерки, които да стабилизират и развият
икономическата структура чрез въвеждане на иновации в технологиите. По
този начин ще се запазят и привлекат висококвалифицирани специалисти,
голяма част от които са от Община Златоград. В този контекст стопанските
субекти от Община Златоград трябва да насочат своите усилия за
привличане на средства от европейските фондове, които да ги стабилизират
и да допринесат за повишаване на тяхната конкурентоспособност, не само
на вътрешния, но и външния пазар.
Анализът регистрира необходимост от прилагане на гъвкава политика по
отношение на задържане на местното население и привличане на нови
инвестиции. От тази гледна точка предприемачеството е един от основните
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фактори за постигане на икономически растеж и заетост.
Съсредоточаването на административен, финансов и технически ресурс за
изграждането на местна инициативна група с териториално балансирана
местна стратегия за развитие и реализиране на различни форми на
публично-частно партньорство за инвестиционни дейности би имало голям
социален ефект, водещ до икономическа стабилност и възможност за
задържане на местното население.
Град Златоград има изградени много добре оформени и поддържани зелени
площи и Градски парк, но е факт, че голяма част от зелените площи, около
многофамилните жилищни сгради се ползват като паркинги. За
благоустрояване на тези градски терени, също могат да бъдат използвани
различни форми на публично-частно партньорство, като се вземе предвид и
обществения интерес на местното население.
Общината разполага с голям потенциал за развитие на биологично
земеделие и екологично животновъдство, потенциал, който все още не е
използван в максимална степен. Необходимо е да се реализират мерки за
популяризиране, сред местното население, на възможностите за развитие,
които предоставя аграрния сектор, така че да се повиши инвестиционната
активност в тази област, още повече че общината е започнала процедура по
отдаване под наем и аренда на земеделските си земи. Това ще създаде
възможност за икономическо развитие и задържане на местното население.
Ангажиментите на Общината са свързани с поддържането и обновяването
на общинската пътна инфраструктура, уличната мрежа, водоснабдителна и
канализационна инфраструктура, подобряване управлението на отпадъците,
повишаване на енергийната ефективност и намаляване на публичните
разходи за енергия. Осигуряване на финансови ресурси за развитието на
техническата инфраструктура е сериозно предизвикателство пред
администрацията, предвид на нейната значимост за интегрираното
социално-икономическо развитие и привличането на нови инвеститори в
града и общината. Необходимо е да се акцентира върху благоустрояване на
крайните жилищни квартали в Златоград и уличната мрежа във всички
населените места в общината.
Наблюдението върху изпълнението на финансовите параметри на
Общинския план за развитие показва, че е необходимо да се продължи
започнатото увеличаване на дела на капиталовите разходи, в сравнение с
дела на трудовите разходи и разходите за издръжка.
Усилията на местната власт са насочени към създаване на благоприятна среда и
обособяването на структура за насърчаване и консултиране на икономическата активност,
предприемаческия дух и инициатива, кариерното развитие и професионалната реализация, с
цел стартиране и развитие на собствен бизнес, не само на младите хора, а и на всички местни
жители в трудоспособна възраст, с идея за създаване на добри възможности за развитие и
социална стабилизация на всеки, избрал Община Златоград за свое място за живеене.
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