Отчет към 31.01.2016 г. на
Програмата за управление на
Община Златоград на Кмета
Мирослав Янчев
(за 2015 година)

Златоград – възможност и за теб….!

През
2015г.
продължихме
да
изграждаме новата визия 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.

Златоград – възможност и за теб….!
Реконструираха се и 16 км от
третокласен
път
МаданЗлатоград
–
Бенковски.
Инвестицията е за над 10,6
млн.лв.,
осигурени
от
Програма
„Европейско
териториално
сътрудничество Гърция –
България
2007-2013"
и
националния бюджет.

Златоград – възможност и за теб….!
Община Златоград официално стана 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.
Местата, на които всички желаещи имат
възможност да използват свободната мрежа са в
двете паркови зони в Златоград, с тенденцията
да се обхванат повече публични и обществени
зони в централната градска част, както и места,
където се развива обществения живот.

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
СРЕДСТВА
Община Златоград изпълни 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.

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
СРЕДСТВА
През 2015 г. успешно реализирахме 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.

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
СРЕДСТВА
В края на м.септември 2015 г. в
Златоград се състоя среща на
Министъра
на
земеделието
и
храните с представители на местния
бизнес, горовладелски кооперации,
дърводобивни и дървопреработващи
предприятия,
земеделци
и
животновъди от региона.
Министър
Танева
заяви,
че
общината ни е една от малкото,
които нямат корекции по проектите,
финансирани по ПРСР и посочи
Златоград за „пример за цяла
България като градче, което има
история и развива туризъм”.

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
СРЕДСТВА
През изминалата 2015 г. бе 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. В трите сгради ще
се извърши цялостна реконструкция на
котелните стопанства, включващо монтаж на
нови котли с възможност за комбинирано
изгаряне на пелети и дърва, подмяна на старите
амортизиране отоплителни тела и тръбна
мрежа.

Новите хоризонти пред Община Златоград
за период 2014-2020 година

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

През 2015 г. бе реализиран проект „Разработване на
Интегриран план за градско възстановяване и
развитие – гр. Златоград”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие.
ИПГВР ще бъде 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.

Новите хоризонти пред Община
Златоград за период 2014-2020 година
През 2015 год. успешно стартира и приключи
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, се подписаха 7
тристранни договора между Кмета на Община
Златоград, Областния управител на Област
Смолян и представители на Българската банка
за развитие.
В резултат на извършеното до момента са
изготвени технически паспорти, доклади за
техническо
обследване
и
енергийна
ефективност, както и архитектурно заснемане на
сградите.

Новите хоризонти пред Община Златоград
за период 2014-2020 година
Община Златоград положи и основите за
кандидатстване по Процедура „Енергийна
ефективност в периферните райони“ на
Оперативна програма „Региони в растеж“
2014-2020 г.. Предвидено е обновяването
както на жилищни сгради, недопустими по
Националната
програма
за
енергийна
ефективност на многофамилните жилищни
сгради, така и за сгради на държавната и
общинска администрация.
След проведената, през месец август 2015 г.,
разяснителна кампания, са учредени 4
Сдружения на собствениците, кандидати по
Оперативната програма.

Новите хоризонти пред Община Златоград
за период 2014-2020 година
На работна среща, състояла се през месец юни, на
която присъстваха представители на местната власт,
неправителствени
организации,
юридически
и
физически лица, се сформира местно партньорство,
което
да
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”. Основните дейности, които
ще се реализират през 2016 г. са: подготовка и
провеждане на информационни кампании, срещи,
семинари, конференции, разработване на електронна
страница, извършване на проучване и анализ на
пазара,
средата,
настроенията,
участниците,
създаване на база данни и т.н. В резултат на проекта,
ще бъде разработена местна стратегия за развитие на
двата региона на действие на МИГ – Общините
Златоград и Кирково.

Новите хоризонти пред Община Златоград
за период 2014-2020 година
През месец юни 2015г. се проведе
работна среща с представители на
местния бизнес, развиващи дейност в
сектор „Туризъм”. Във връзка с
развитието на туризма като основен
инструмент
за
подобряване
на
икономическия облик на региона ни,
основната цел на срещата бе да се
обсъди възможността за учредяване и
регистрация
на
Туристическо
сдружение, по смисъла на Закона за
туризма.
Призовахме към създаване на обща
стратегия за реклама и маркетинг на
туристическия продукт, информационно
обслужване на туристите, както и
разработване и реализиране на проекти
в областта на туризма.

Новите хоризонти пред Община Златоград
за период 2014-2020 година
В края на 2015 г. се проведе срещакоктейл с представители на местния
бизнес, на която се презентираха
възможностите и перспективите за
усвояване на европейски средства
по различни Оперативни програми
през Програмен период 2014 – 2020.
По
традиция
бяха
отличени
първенците
сред
местните
предприемачи в няколко категории.

ДЕЙНОСТИ, РЕАЛИЗИРАНИ С БЕЗВЪЗМЕЗДНО
ОТПУСНАТИ СРЕДСТВА ОТ ПУДООС
През
2015г.
успешно
завърши
изграждането 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 потвърди
експлоатационен
дебит
на
термоминералното находище от 26
л/с.

ДЕЙНОСТИ, РЕАЛИЗИРАНИ С БЕЗВЪЗМЕЗДНО
ОТПУСНАТИ СРЕДСТВА ОТ ПУДООС
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 достави 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
попълниха
недостига
от
съдове, във всички населени места
на общината.

ДЕЙНОСТИ, РЕАЛИЗИРАНИ С БЕЗВЪЗМЕЗДНО
ОТПУСНАТИ СРЕДСТВА ОТ ПУДООС

По проект “В хармония с
природата за по-добър
живот”,
одобрен
в
кампанията
“Чиста
околна среда”, с мото
“Обичам природата и аз
участвам - 2015г.” и със
средства от дарения,
Община
Златоград
реализира зона за отдих
с
обособяването
на
първия
басейн
с
минерална вода в с.
Ерма река.

ДЕЙНОСТИ, РЕАЛИЗИРАНИ С БЕЗВЪЗМЕЗДНО
ОТПУСНАТИ СРЕДСТВА ОТ ПУДООС

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
обнови,
с
нови
съоръжения,
детската
площадка, в двора на
градината.

Подобряване на общинската
инфраструктура
По програма „Красива България”
се реализира проект “Ремонтни
работи по фасада на сграда
Детска ясла „Мир” гр. Златоград.
Подобри
се
енергийната
ефективност, както и цялостния
облик на сградата.
Бяха
изпълнени
следните
дейности:
топлоизолация
на
стени;
силикатна
мазилка;
монтаж
на
подпрозоречни
прагове; хидроизолация от два
пласта
чрез
газопламъчно
залепване, монтаж на улуци
водосточни тръби и борд от
пластифицирана ламарина.

Подобряване на общинската
инфраструктура

След обществено обсъждане и
решение на Общински съвет, в
началото на 2015 г. Община
Златоград пое 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.

Подобряване на общинската
инфраструктура
Завърши
дългоочакваното
изпълнение на “Рехабилитация и
благоустрояване на 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.

Подобряване на общинската
инфраструктура
Рехабилитирахме и благоустроихме
ул. „Антон Страшимиров” в с.Старцево,
с дължина 282м и средна ширина 7м.
Улицата вече 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.

Подобряване на общинската
инфраструктура









Асфалтира се ул. „Христо Ботев” в
с.Ерма река и се ограничи 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.

Подобряване на общинската
инфраструктура
Рехабилитация
и
благоустрояване
се
извърши и на ул.
„Прогрес” в с.Долен.
Положена е асфалтова
настилка с дължина
180м, ограничена с
бордюр.
Изпълнено
е
отводняване с тръби и
решетки.

Подобряване на общинската
инфраструктура
И в село Долен се създадоха по-добри
условия за спортуване на местното
население, 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”.
Комбинираното игрище е с настилка от
изкуствена трева. Игралното поле
е с
размери 22 м х 44 м.
Изградена е осветителна инсталация.
Площадката е оградена с метална мрежа с
РVC покритие върху метални колове, с
височина 6м.

Подобряване на общинската
инфраструктура
Изпълнение на благоустройствени мероприятия през 2015 г. в
гр. Златоград
Още 360 метра от ул. “Беловидово”, като част от общинския път за с.
Аламовци, която поема пътнико-потока по
международното трасе за
Република Гърция, бе благоустроена с полагане на плътна асфалтова
настилка.

Подобряване на общинската
инфраструктура
Изпълнение на благоустройствени мероприятия през 2015 г. в
с. Долен
Изпълнени са благоустроителни мероприятия, с дължина 290м и средна

ширина 5,50 м, на улица „Христо Ботев”, която е част от общинския път за с.
Долен.

Подобряване на общинската
инфраструктура
Изпълнение на благоустройствени мероприятия през 2015 г.
по общинските пътища
Продължихме да благоустрояваме състоянието на общинските пътища на
територията на Община Златоград:
• 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.

Подобряване на общинската
инфраструктура
С
трайна
бетонова
настилка е и
улица “Виктор
Юго” в гр.
Златоград.

Подобряване на общинската
инфраструктура
Улица “Бяло море” в гр.
Златоград се ушири в тесен
участък, като габаритът и се
осигури с укрепителна стена с
дължина 25м.
Улица ”Арда” в гр. Златоград
вече
е
проходима
за
автомобилно движение. По нея
се изпълни армирана бетонова
настилка с ширина на платното
3,50м.

Подобряване на общинската
инфраструктура
Работихме
и
по
благоустрояване на ул.
“Боровец”
в
гр.
Златоград.
Изпълнен
е
отводнителен канал чрез
полиетиленови
тръби,
улични
ревизионни
шахти
и
метална
решетка. Върху земното
легло на улицата е
положен трошен камък

Подобряване на общинската
инфраструктура
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.
По улиците са изпълнени изкопни
дейности, подравняване и оформяне на
наклони, монтаж на вибропресовани
бодюри, изграждане на дъждоприемни
шахти
със
стоманени
решетки,
ревизионна
шахта
и
дъждовна
канализация
от
полиетиленови
вълнообразни тръби за отводняване,
които се заустват в съществуващ бетонов
водосток на ул. „Изгрев”.

Подобряване на общинската
инфраструктура

Благоустроена
е
улица “Пейо Яворов”
в гр. Златоград.
Върху 260 кв.м от
нея
е
положена
армирана бетонова
настилка.

Подобряване на общинската
инфраструктура
На улица “Орфей” в с. Долен
също
се
извършиха
благоустроителни мероприятия.
Изгради се подпорна стена с
дължина 16 м, изпълни се
отводняване на улицата, с
полагане на тръби и изграждане
на
напречни
отводнителни
решетки и се положи армирана
бетонова настилка върху площ
от 200кв.м.

Подобряване на общинската
инфраструктура
Разширихме
гробищния
терен в гр. Златоград.
Чрез
изсичане
и
изкореняване на храсти и
дървета,
направа
на
водосток
със
стоманобетонови тръби
ф 1000мм, подравняване и
валиране, благоустроихме
допълнителен терен на
гробищния парк.

Подобряване на общинската
инфраструктура
Със закупени материали от общината, вложен труд от общински работници и
доброволен труд на жителите на общината успяхме да изпълним малки, но
съществени, благоустроителни мероприятия във всички населени места:
В с. Старцево се изградиха отточни решетки на ул. “Люляк” , ул.“Васил
Левски” и ул.“Беловидово”. Положиха се бетонови настилки на ул. “Люляк” и
ул. “Миньорска”. Изпълниха се асфалтови кърпежи на ул. “Гео Милев”.
Изгради се подпорна стена и тротоарна настилка на ул. “Първи май”.
Подмени се част от водопровода на ул. “Васил Левски”. Осигури се подход
към жилищни сгради в Малката махала.
В с. Ерма река се изгради обществена тоалетна. Направи се калдъръм на ул.
“Миньорска” с дължина 50м и ширина 2 м. Изгради се подпорна стена, с
дължина 20 м, на ул. “Първи май”.
В с. Долен се положи бетонова настилка на ул. “Васил Левски” и се изпълни
отводняване. Извърши се ремонт в Детската градина. Изгради се стълбище
на ул. “Христо Ботев”.

Подобряване на общинската
инфраструктура
С материали от общинския бюджет извършихме благоустроителни
мероприятия и в останалите населени места на общината:
В с. Аламовци се ремонтираха водоемите. Монтира се парапет на ул. “Георги
Бенковски” с дължина 18м. Монтираха се водомерни шахти при обществени
сгради: на детската градина, на бившето училище, на кметството и на
молитвения дом.
В с. Страшимир се подмениха 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.

Подобряване на общинската
инфраструктура
Изпълнение на Инвестиционната програма за
2015 г.













Изпълнението на инвестиционната програма за капиталови разходи на
Община Златоград за 2015г. е в размер на 4 984 022 лв., в т.ч.:
335 170 лв. от целева субсидия за капиталови разходи, (като 217 525 лв. са за
ремонт и реконструкция на общински пътища);
754 053 лв. трансфер от ПУДООС;
193 731 лв. – средства, предоставени с Постановления на Министерски съвет
430 094 лв. трансфер от Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане;
866 099 лв. от собствени приходи, включващи 222 525лв. приходи от продажби
и други приходи в размер на 643 611лв.;
1 298 072 лв. средства от Европейския съюз по проекти;
92 868 лв. преходен остатък от 2014г.;
1 007 935лв. от дългосрочен кредит;
6 000 лв. компенсирана промяна от държавни дейности.

Възстановяване на щети от стихийни
бедствия
Преодоляхме щетите на две бедствия,
сполетели общината ни в началото на 2015г.
Получихме помощ от Единната спасителна
организация на гражданска защита, структурите
на местните институции и много доброволци.
След проливните дъждове на 1 февруари 2015
г. се активизираха свлачища в с. Аламовци, с.
Страшимир, с. Пресока и с. Долен. За
възстановяване на извършените разходи, през
2016г., ще получим средства от Фонд
“Солидарност”;
След обилния снеговалеж през месец март 2015
г. бе непроходима уличната и общинска пътна
мрежа, прекъснати бяха водоподаването,
елекроснабдяването и мобилните услуги.

Възстановяване на щети от стихийни
бедствия
Със средства, осигурени от Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане, през
2015 г. изградихме дъждовен водосток по ул.
„Рожен” в гр. Златоград, изпълнен
с
полиетиленови тръби , с диаметър ф 630 по
дължина 63м и с диаметър ф 800 по дължина
226м. Монтирани са 13 монолитни ревизионни
шахти и 9 дъждоприемни шахти.

Възстановяване на щети от стихийни
бедствия
Със средства, осигурени от Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане, през 2015 г. се доизгради
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.

Възстановяване на щети от стихийни
бедствия
Със средства, осигурени от Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане, през 2015 г. отводнихме
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 ф60см.

Възстановяване на щети от стихийни
бедствия
Със средства, осигурени от Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане, през 2015 г. завършихме 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.

Утвърждаване на туристическа
дестинация Златоград
На 2 май, хиляди гости и
жители на общината се
докоснаха до мистичния
звук на гайдите, усетиха
гостоприемството
на
планината, отпиха от
истинския
вкус
на
емоцията и опитаха найвкусното родопско ястие
златоградското
чеверме.

Утвърждаване на туристическа
дестинация Златоград
Община Златоград, заедно с Общините Смолян, Чепеларе и Рудозем, за поредна
година, осигурявайки устойчивост на 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., представи 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.

Програма за управление на отпадъците
През 2015 г., Община Златоград успешно реализира проект за
оптимизиране на системата за управление на отпадъците. 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, което ще стартира през
2016г.
През 2015г. Община Златоград продължи политиката си по отношение
разрешаване на регионалните проблеми, свързани с управление на
отпадъците. Благодарение на 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,
което
значително
ще
удължи
експлоатационния капацитет на регионалното депо.

Финансово стабилизиране на Община Златоград
Реализирани финансови ангажименти през 2015 г.
I . Управление на средствата от Европейския съюз. Оползотворяване на
европейските средства за реализиране на мащабни инфраструктурни обекти.
И 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 годината приключи изпълнението на част от
проектите и стартираха нови. Общо разплатените дейности по проекти, през годината,
възлизат на стойност 1 925 590 лв.
II. Осигуряване на средства за обезпечаване плащанията за главници и лихви по
договори за кредит.
През 2015 г. Община Златоград обслужва шест договора за кредит, четири сключени с
фонд ФЛАГ, договор за безлихвен заем с ПУДООС и банков кредит, сключен с
„Интернешънъл Асет Банк” АД. Задълженията по един от договорите за кредит с фонд
ФЛАГ бяха изцяло погасени. Плащанията по тях се извършваха своевременно, без
забава. Годишният размер на плащанията по договорите са на стойност 339 831 лв., в т.ч.
със средства по Оперативните програми – 84 323 лв. и със собствени средства – 255 508
лв.

Финансово стабилизиране на Община Златоград
Реализирани финансови ангажименти през 2014 г.

III. Привличане на кредитен ресурс за финансиране на извършени разходи по
проекти.
На 03.06.2015 г., Община Златоград сключи договор за банков заем с „Интернешънъл
Асет Банк” АД на стойност 1 224 000 лв., свързан с финансиране на инвестиционни
обекти в населени места на Община Златоград: “Рехабилитация и благоустрояване
на ул. "В.Левски" гр.Златоград, ул. "Антон Страшимиров" с.Старцево, ул. "Христо
Ботев" с.Ерма река, ул. "Прогрес" с.Долен и изграждане на многофункционална
площадка в с.Долен, Община Златоград. До края на 2015 г. усвоената сума по
договора възлиза на 1 007 935 лв. и с нея са разплатени всички разходи за
извършените строително-монтажни работи на гореописаните обекти, както и част от
разходите за авторски и строителен надзор.
През 2015 г. Община Златоград встъпи в дълг за проект „Разработване на
интегриран план за градско възстановяване и развитие”.
Стойността на
сключения договор за кредит е 65 830,59 лв. В рамките на бюджетната година
взетият кредит бе изцяло погасен.

Финансово стабилизиране на Община Златоград
Реализирани финансови ангажименти през 2014 г.
IV. Мерки за събиране на задълженията за местни данъци и такси
Изпълнението на данъчните приходи е 393 368 лв., което представлява 90,43% спрямо плана за
годината. Съпоставими със същия период на предходната година, постъпленията от имуществени
данъци бележат ръст и постъпилите средства са със 22 589 лв. повече спрямо 2014 г.
Изпълнението на неданъчни приходи са в размер на 1 137 163 лв., което представлява 74,40% от
плануваното за годината. Постъпленията спрямо 2014 г. бележат значително увеличение спрямо
същия период на 2014 г. със 52 000 лв. През 2015 г. от продажба на общинска собственост са
постъпили 313 412 лв., с 176 756 лв. повече от 2014 г.
С оглед увеличаване на събираемостта от местни данъци и такси, през 2015 г., са изпратени 403
бр. съобщения и покани за доброволно изпълнение до длъжници за задълженията им за местни
данъци и такси. Вследствие на предприетите действия в бюджета на общината са постъпили 43 790
лв.
V. Просрочени задължения на Община Златоград към 31.12.2015 г.
Просрочените задължения на Община Златоград към 31.12.2015 г. възлизат на 1 085 279 лв., в т.ч
114 846 лв. задължения по проекти, за които се очаква възстановяване на средствата в рамките на
Програма за развитие на селските райони. Общият размер на просрочените задължения към
31.12.2015 г. е намалял спрямо същия период на 2014 г. с 377 577 лв.

УПРАВЛЕНИЕ НА 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 бяха съставени актове за общинска
собственост,
Ежемесечно бяха актуализирани, създадените публични регистри, на
официалната интернет страница на Община Златоград (www.zlatograd.bg ), както
следва:
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.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА
СОБСТВЕНОСТ







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. Придобихме 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.

Подобряване качеството на живот и
условията за развитие и образование в
училищната мрежа
На 19.01.2015 г. Община Златоград получи 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 може
да обслужва маршрути, които се намират във високопланински 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”. По
този начин местната власт осигури равен достъп до
образование и по-добра организация на транспорта
на учениците и децата от общината.

Социалната политика в Златоград – модел на
общуване между местната власт и хората в
неравностойно положение!
Във функциониращите социални центрове: Център за социална рехабилитация
и интеграция, Център за обществена подкрепа и Дневен център за деца и лица
с увреждания “Зора” се предлагат разнообразни социални услуги;
През март 2015г. стартира 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 продължиха дейностите по предоставяне на социалната
услуга „Обществена трапезария” по проект, финансиран от Фонд „Социална
закрила” на Министерство на труда и социалната политика. В периода от
01.01.2015 г. до 30.04.2015 г. и от 01.10.2015г.до 31.12.2015 г.беше доставяна
безплатна топла храна на 80 лица от общината.


В края на 2015г., Община Златоград и Министерство на труда и социалната
политика сключиха 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 ".

СПОРТНИ ПОСТИЖЕНИЯ
2015 година беше успешна за спорта в общината ни, с високи постижения на
златоградските спортисти и треньори, отлични класирания на ученическите ни
отбори и спортните клубове.
Златоградските спортни съоръжения бяха домакини на множество национални
шампионати: по плуване, баскетбол, хокей на трева и футбол.
Проведе се футболен турнир за деца „Шампион на шампионите 2015”.
Състоя се Национален ученически шампионат по плуване за момчета и момичета,
възрастова група 2-4 клас и 5-7 клас, зона Смолян.

СПОРТНИ ПОСТИЖЕНИЯ
За 6-та поредна година в Златоград се проведоха Републикански
ученически финал по баскетбол за момчета 5-7 клас.
Изключителни успехи, на големи национални състезания, постигнаха
и златоградските спортисти от клуба по хокей на трева, които бяха
селектирани в националните отбори на страната и завоюваха медали
на Балкански и Европейски шампионати.

Развитие на международното
сътрудничество
Предвид
новите
възможности
за
кандидатстване
по
Програма
Европейско
териториално
сътрудничество Гърция – България,
между кметовете на Община Златоград
и
Община
Нестос
се
обсъдиха
съвместните
проектни
идеи.

В резултат на проведената среща бяха
определени пет конкретни идеи, за
които
е
налична
необходимата
техническа
документация,
които
Община
Златоград
да
реализира
съвместно с Община Нестос.

Административно обслужване
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.
Въведохме
комплексно
административно
обслужване. Извършваме услуги, без да е
необходимо заявителят да предоставя информация
или доказателствени средства, за които са налице
данни, събирани или създавани от общинска
администрация.
Усъвършенствахме деловодната си система като
осигурихме 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. Осигурихме и възможност за онлайн
проверка на данъчни задължения.

През 2015г., Общинска администрация
извърши 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.
През година общината работи върху
5 679 броя молби, жалби, възражения,
предложения, справки, заявления и
др.

Община Златоград

www.zlatograd.bg

