Отчет към 31.01.2017 г. на
Програмата за управление на
Община Златоград на Кмета
Мирослав Янчев
(за 2016 година)

2016г. бе година на реализиране на
енергоефективни мерки
През 2016г. Община Златоград,
реализира проекти по Националната
програма за енергийна ефективност
на многофамилни жилищни сгради.
7 големи блока (над 36 жилища) - 1, 2,
3, 4, 5, 6 и 200 в град Златоград бяха
включени в програмата.
Блок 200 вече е напълно завършен.
Останалите шест блока са в процес
на обновяване. През 2017 година
обектите ще бъдат завършени.

2016г. бе година на реализиране на
енергоефективни мерки
Блокове, финансирани по НПЕЕМЖС, в процес на обновяване.

2016г. бе година на реализиране на
енергоефективни мерки
През
2016г.,
Община
Златоград, реализира проект
„Реконструкция на котелно и
отоплителни
системи
в
сградите
на
ОУ
„Васил
Левски”, СОУ „Антим І” и
Общинска
администрация
Златоград”, по Програма BG04
„Енергийна ефективност и
възобновяема енергия”.

2016г. бе година на реализиране на
енергоефективни мерки
По същата програма, Община Златоград получи одобрение на
проект "Реконструкция на котелно и отоплителни системи в
сградите на ДГ „Радост” гр. Златоград и ДГ ”Щастливо детство, с.
Старцево, Община Златоград“. Проектните дейности се очаква да
приключат през м. април 2017 година.

2016г. бе година на реализиране на
енергоефективни мерки
През 2016г. в гр. Златоград се внедри енергоефективна модернизация на
уличното осветление, което понижи разхода с приблизително 30%.

2016г. бе година на реализиране на
енергоефективни мерки
През 2016 г., Община Златоград, кандидатства и получи
одобрение за реализацията на проект „Енергоефективни мерки за
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. Долен, Община Златоград” към
Национален доверителен екофонд.

2016г. бе година на реализиране на
енергоефективни мерки
Към Национален доверителен екофонд, през 2016 г., Община
Златоград подготви и входира проект “Енергоефективни мерки за МБАЛ
Проф. д-р Асен Шопов, гр. Златоград”

2016г. бе година на реализиране на
енергоефективни мерки
Първото одобрено проектно предложение в
страната, по Оперативна програма „Региони в
растеж” 2014 – 2020, бе Проект „Обновяване
и внедряване на мерки за енергийна
ефективност в сградата на Районна служба
„Пожарна безопасност и защита на
населението” град Златоград”

2016г. бе година на реализиране на
енергоефективни мерки
По същата Програма бе одобрен Проект „Обновяване и внедряване на
мерки за енергийна ефективност в сградата на Районно управление град
Златоград”

2016г. бе година на реализиране на
енергоефективни мерки
През изминалата 2016 г., стартираха
дейностите и по Проект „Обновяване и
внедряване на мерки за енергийна
ефективност в сградата на Гранично
полицейско управление град Златоград”;

2016г. бе година на реализиране на
енергоефективни мерки
Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна
ефективност в сградата на Районен съд Златоград и Районна
прокуратура Златоград”;

2016г. бе година на реализиране на
енергоефективни мерки
Проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на
многофамилни жилищни сгради, блокове №7, №8, №175, №181, №182 и
№195, в град Златоград“;
Блок 7

Блок 195
Блок 8

2016г. бе година на реализиране на
енергоефективни мерки

Блок 175

Блок 182

Блок 181

2016г. бе година на реализиране на
енергоефективни мерки
Проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на
многофамилни жилищни сгради, блокове №193, №199 и "Златолист", в град
Златоград"

Блок 199

Блок “Златолист”

Блок 193

Община Златоград – “Екообщина на 2016 година”

Община
Златоград,
получи
отличие
в
националния
конкурс
“Екообщина 2016”, в
категория
„Енергийна
ефективност
на
сградите”, за общини с
население над 10 000
жители.

Община Златоград – “Екообщина на 2016 година”

Бе връчен и Златен приз за
Зелена обществена поръчка на
България за 2016 г.
Това
отличие,
заедно
с
признанието
в
категория
„Енергийна
ефективност
на
сградите”,
е
стимул
за
ангажиране на време, човешки и
финансов ресурс в полза на
местното развитие, щадящо
околната ни среда.

Социалната политика в Златоград – модел на
общуване между местната власт и хората в
неравностойно положение!
През 2016г. стартира предоставянето на социални услуги от
Център за услуги в домашна среда, по Проект BG05M9OP0012.002-0092-C001 „Център за услуги в домашна среда –
интегрирани услуги за качествен живот” по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., процедура
BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”.
В рамките на проекта се предоставят следните социални услуги:
“Личен асистент”, “Домашен помощник”, “Социален асистент”,
както и социо-консултански услуги, насочени към предоставяне на
информация в областта на социалната закрила, психологическа и
мотивационна подкрепа, медицински и терапевтични дейности в
дома на потребителя.

Социалната политика в Златоград – модел на
общуване между местната власт и хората в
неравностойно положение!

През 2016 г. предоставянето на топъл обяд на нуждаещите
се жители на Община Златоград се осигурява от
Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане, фонд за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица, Операция „Осигуряване на топъл
обяд 2016“ BG05FMOP001-03.02.
120 потребителя се възползваха от социалната услуга и
получиха топла храна.

Социалната политика в Златоград – модел на
общуване между местната власт и хората в
неравностойно положение!
През м. октомври 2016 г.,
Община Златоград, подписа
споразумение за партньорство с Агенцията за социално
подпомагане и се включи за участие като партньор в Етап 2 на
проект “Приеми ме 2015”, който стартира през месец ноември
2016г., по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма
„Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020.
През 2016г., Община Златоград е доставчик на социалната услуга
на две приемни семейства.
С реализиране на заложените дейности ще се осигури по-добро
качество на живот на уязвимите групи деца, ще се насърчи
тяхното пълноценно включване в живота на обществото, а чрез
приемните семейства, Община Златоград ще доразвие на поефективно специализирано ниво професията „Приемен родител“.

Фонд “ИН ВИТРО”
През 2016 г. се създаде Фонд „ИН ВИТРО”. В бюджета на Община Златоград
бяха заложени средства в размер на 10 000 лв.
На основание Правилника за предоставяне на средства, от фонд „ИН
ВИТРО”, на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни
проблеми, шест двойки, нуждаещи се от извършване на дейности по
асистирана репродукция получиха одобрение за финансово подпомагане.
Информация за критериите за финансово подпомагане, както и
документацията, свързана с кандидатстването за предоставяне на средства
са поместени в официалната интернет страница на Община Златоград,
панел Фонд „Ин витро” - http://www.zlatograd.bg/?pid=2,in_vitro

В търсене на ефективно
здравеопазване…
През м. август 2016г., се проведе среща със заместник-министъра на
здравеопазването, д-р Адам Персенски, за възможностите за
подобряване и развитие на общинското здравеопазване.
Основен акцент на срещата бе дискутиране на идеята за обединяване в
консорциум на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград.
Обсъди се и възможността МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД гр.
Златоград да бъде база за специализация – привличане на млади
лекари в болницата, да работят, да получават възнаграждение и да
специализират.

В търсене на ефективно
здравеопазване…
За изграждане на нов Център за
спешна медицинска помощ в гр.
Златоград, Община Златоград,
сключи договор за учредяване
на безвъзмездно право на
строеж с Министерство на
здравеопазването за изграждане
на самостоятелна двуетажна
сграда, в урегулиран поземлен
имот с площ 770 кв.м.

125 години предучилищно образование и
възпитание в Област Смолян и 50 години
ДГ „Снежанка”

През 2016г. отбелязахме
125
години
предучилищно
образование и възпитание в
Област Смолян и 50 години ДГ
„Снежанка”.
Именно в Златоград, преди повече
от един век, отваря врати първата
детска забавачница в Родопите.
Наред с първото светско училище,
градът ни заслужено се превръща
в културно-просветен център на
целия този обширен регион.

Реформа в общинската
образователна система
През 2016 г. започнаха мерки по оптимизиране на училищната
мрежа в гр. Златоград. Във връзка с това е издадена Заповед на
Министъра на образованието и науката за закриване на ПГ
“Христо Ботев” гр. Златоград.
С цел съхраняване на професионалното обучение на територията
на Община Златоград и продължаването на неговото развитие в
СУ “Антим І”, кандидатствахме с проект по Национална програма
“Оптимизация на училищната мрежа”, модул “Рационализация на
мрежата от професионални училища”.
Тези действия осигуряват възможност на учениците от Община
Златоград за равен достъп до професионално образование и се
създават условия за правилно разходване на средствата на
делегираните бюджети в средното образование.

Златоград – възможност и за
теб…. !
Кметът на Община Златоград
бе отличен, от Асоциация на
българските градове и региони
(АБГР), за Кмет на годината –
2016, в категория „Културноисторическо
наследство”.
Първо място бе отредено на
общината ни за запазено
културно-историческо
наследство, за съхранени
традиции, красива природа и
превръщане
на
Община
Златоград в притегателен
център за много гости от
страната и чужбина.

Новите хоризонти пред Община Златоград
за период 2014-2020 година

В резултат от изпълнение на дейностите в
рамките на проект по подмярка 19.1
„Помощ за подготвителни дейности”, по
мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие” - ВОМР по Програма за
развитие на селските райони 2014-2020 г.,
се създаде Стратегия за местно развитие
на двата региона на действие на МИГ Общините
Златоград
и
Кирково.

Новите хоризонти пред Община
Златоград за период 2014-2020
година
През 2016 г., в Златоград, се внедри
иновационната система за разделно
събиране на отпадъци. Прилагането на
тази система е един от основните
приоритети на работата на местната
власт. Разделното събиране на отпадъци
е нова възможност да бъдем поотговорни както към природата, така и
към самите нас, като ползватели на
нейните ресурси. През 2017 година
системата за разделно събиране на
отпадъци ще се внедри и в останалите
населени места от общината.
През 2016 г. количеството разделно
събрани отпадъци е 187,672 тона.
В резултат на прилагането на тази
система, през 2017 г. се запазва
размерът на ТБО за Община Златоград.

Новите хоризонти пред Община
Златоград за период 2014-2020
година
Община Златоград придоби
възмездно
правото
на
собственост върху част от
масивна сграда – бивше
Кметство, в с. Ерма река,
Община Златоград, с обща
застроена площ от 107,80 кв.м
и право на строеж 175,39 кв.м.,
от собственика - БТК – ЕАД,
гр. София. Изготвен е работен
проект за превръщане на
сградата
в
Център
за
рекреация и балнеолечение.

Новите хоризонти пред Община
Златоград за период 2014-2020
година
През 2016г. стартираха дейностите по изготвяне на Общ устройствен
план на Община Златоград със стратегическа цел – подготовка на
основен инструмент при провеждане на политиките на общината за
постигане на устойчиво развитие и хармонична жизнена среда на
нейната територия и основна цел - цялостното устройство на
територията на общината.
Общата стойност на проекта е 148 800 лв, като крайният срок за
реализиране на всички дейности е не по-късно от 30.09.2018г.
По Споразумение № РД-02-30-162/20.05.2016г., сключено между
Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и
Община Златоград, за финансово подпомагане за изработване на проект
на Общ устройствен план на Община, МРРБ ще осигури на Община
Златоград финансово подпомагане в размер на 65% от стойността, а
останалите 35% са за сметка на общинския бюджет.

Новите хоризонти пред Община Златоград
за период 2014-2020 година
В края на 2016 г. се
проведе среща-коктейл
с представители на
местния бизнес, на
която се презентираха
и
дискутираха
реализираните местни
политики през 2016г.,
както и изготвянето на
Общ устройствен план
на Община Златоград.

По
традиция
бяха
отличени първенците
сред
местните
предприемачи
в
различни категории.

ДЕЙНОСТИ, РЕАЛИЗИРАНИ С БЕЗВЪЗМЕЗДНО
ОТПУСНАТИ СРЕДСТВА ОТ ПУДООС
През 2016г. се обособи зона за отдих и
рекреация по проект „Златоград – чист,
приветлив, гостоприемен - извор на
живот
и
спокойствие”.
Проектът бе одобрен от Министерство
на околната среда и водите и
Предприятие за управление дейностите
по опазване на околната среда, в
рамките на Националната кампания „За
чиста околна среда - 2016 г.” на тема
„ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ
УЧАСТВАМ”.
Отпуснатият безвъзмезден финансов
ресурс бе в размер на 9993 лв. и бе
оползотворен за изграждане на детска
площадка
и
благоустрояване
на
прилежащите площи на терена между
улиците „Хан Аспарух”, „Беловидово” и
„Възраждане”.

ДЕЙНОСТИ, РЕАЛИЗИРАНИ С БЕЗВЪЗМЕЗДНО
ОТПУСНАТИ СРЕДСТВА ОТ ПУДООС
ДГ „Радост” гр. Златоград, реализира
проект, в рамките на Националния
конкурс
на Министерството
на
околната среда и водите и ПУДООС
„За чиста околна среда – 2016 г.” на
тема: „Обичам природата - и аз

участвам”.
Основната
цел
е
повишаване на екологичната култура
на децата, формиране на правилно и
грижливо
отношение
към
заобикалящата среда и създаване на
условия за провеждане на игри и
учебни занимания на открито.

Подобряване на общинската
инфраструктура
Благоустрояване на ул. "Пейо
Яворов"
гр.
Златоград
–
извършено
е
отводняване,
полагане на бордюри и бетонова
настилка.

Подобряване на общинската
инфраструктура

През
2016г.
бе
благоустроена
и
ул.
"Родопи", гр. Златоград,
чрез
подмяна
на
водопровода, извършено бе
разширяване
и
подравняване

Подобряване на общинската
инфраструктура
Благоустрои се ул. "Родопи", с.
Старцево, чрез изграждане на
подпорна стена, отводняване,
полагане на бордюри и полагане
на асфалтова настилка.

Подобряване на общинската
инфраструктура

През 2016 г. завърши и
асфалтирането на улици в
кв. 60, гр.Златоград.
Бе положен
асфалт,
бордюри, направено бе
отводняване на улиците,
изградени са подпорни
стени.

Подобряване на общинската
инфраструктура

През 2016 г. се разшири и
благострои гробищен парк гр.
Златоград, чрез подравняване
на терена и изграждане на
бетонова стена.

Подобряване на общинската
инфраструктура
В края на 2016 година в
село
Ерма
река
се
разшири и благоустрои
гробищният терен, чрез
построяване на стоманобетонова подпорна стена,
с дължина 18 метра и
височина
2,5
метра.
Общата
стойност на
инвестицията е 15 000
лева. През 2017 година
предстои
завършването
на обекта.

Подобряване на общинската
инфраструктура
Продължихме да благоустрояваме общинските пътища на територията на
Община Златоград:
• Общински път с. Ерма река - мах. Мързян – изкърпване на асфалтова настилка в
нарушените участъци;
• Общински път - с. Долен - изкърпване на асфалтова настилка в нарушените
участъци;

• Общински път разклон с. Долен - Станкова махала - мах. Дуганица - - изкърпване
на асфалтова настилка в нарушените участъци;
•Общински път с. Старцево - мах. Бели камъни - изкърпване асфалтова настилка и
цялостно асфалтиране чрез машинно полагане на асфалтова смес -180м и полагане
на бетонови бордюри;
•Общински път с. Аламовци - изкърпване асфалтова настилка, машинно полагане
на асфалтова смес;
•Общински път с. Страшимир – изкърпване на асфалтова настилка;

Подобряване на общинската
инфраструктура

През 2016 г. бе извършено
цялостно асфалтиране на
Общински път Горски извор
- Граница общ. (Кирково Златоград) - с. Кушла, чрез
полагане
машинно
на
асфалтова смес – обща
дължина 460 м.

Подобряване на общинската
инфраструктура

С ПМС 367 от 22 декември 2016г. на Министерски
съвет, Община Златоград получи средства, в размер на
600 000 лв. за благоустрояване на улична мрежа в
Община Златоград.

Подобряване на общинската
инфраструктура
През 2016г., Община Златоград възложи проектиране на улици и
общински пътища за целите на Програма за развитие на селските
райони 2014-2020, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“.
Изготвени са работни проекти за:
Общински път Златоград-село Аламовци;
Общински път /Мадан - Цацаровци/ - махала Равно бърце;
Общински път /Мадан - Цацаровци/ - с. Страшимир;
Общински път /Златоград - Пресека/ - Граница общ. (Кирково Златоград) - с. Долен;

Подобряване на общинската
инфраструктура
Работни проекти се изготвиха и за следните улици:
В гр. Златоград:
”Албена”, ”Клокотница”, ”Плиска”, ”Виктор Юго”,
”Първи май”, ”Рила”, .”Миньорска”, пресечна на
Стамболов” и “Ахрида”, „Христо Ботев”, ”Пейо
”Ангел Кънчев”, ”Бор”, ”Акация”, „Изгрев”,
Стамболов”, „Ахрида ”, “Братя Родопски”, “Тракия”.

”Рожен”,
“Стефан
Яворов”,
„Стефан

В с. Старцево:
”Васил Левски”, ”Дельо Войвода”, ”Европа”,
Страшимиров”, „Малина”, “Пеньо Пенев”.

„Антон

Подобряване на общинската
инфраструктура
Изпълнение на Инвестиционната програма за 2016 г.













Изпълнението на инвестиционната програма за капиталови разходи
на Община Златоград за 2016г. е в размер на 2 502 891 лв., в т.ч.:
362 600 лв. от целева субсидия за капиталови разходи, (като 107 000 лв. са
за ремонт и реконструкция на общински пътища);
14 989 лв. трансфер от ПУДООС;
106 942 лв. – средства, предоставени с Постановления на Министерски
съвет
120 000 лв. трансфер от Междуведомствената комисия за възстановяване
и подпомагане;
456 150 лв. приходи от продажби и други приходи в размер на 210 227лв.;
826 146 лв. средства от Европейския съюз по проекти;
1 477 866 лв. от дългосрочен кредит;

Възстановяване на щети от
стихийни бедствия
През м. януари 2016г, се подписа договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ от Фонд „Солидарност” на Европейския съюз, по „Схема
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез отпуснатите, от
Европейската комисия, средства от фонд „Солидарност”. Отпуснатите
средства, в размер на 45 304,08 лв., са за възстановяване на извършени
разходи за преодоляване на щетите върху пътната инфраструктура в
Община Златоград, за следните обекти:
"Общински път за с. Страшимир, Община Златоград";
"Общински път за с. Аламовци, Община Златоград";
"Улична градска мрежа гр. Златоград";
"Общински пътища за мах. Равно бърце и мах. Юруковци, Община
Златоград";
"Общински път за с.Долен -мах. Станкова - мах. Дуганица, Община
Златоград";
"Общински
път
за
с.
Пресока,
Община
Златоград";
"Улична мрежа в с. Старцево, Община Златоград"

Възстановяване на щети от стихийни
бедствия
През 2016г. бе изпълнен обект ”Подпорна стена
на общински път SML 3108 Долен – Станкова
махала – мах. Дуганица при км. 3+900, с. Долен,
Община Златоград”. Основните дейности са:
Изграждане на стоманобетонова подпорна
стена с два фундамента с обща дължина от
54.00 м и височина 6.00 м на общински път в
махала Дуганица, с. Долен , Община Златоград;
Изпълнена е и допълнителна стоманобетонена
плоча на 2.00 м дълбочина, която служи като
опора на стената на тази височина; Монтиран е
предпазен парапет и е възстановено пътното
платно с асфалтобетонова смес - 300 кв.м.

Ефективно сътрудничество и
ПЧП
В село Ерма река се благоустрои и
улица
„Върбица“,
като
материалите са за сметка на
Община Златоград, а живущите на
улицата, с доброволен труд,
изпълниха строителството.

Ефективно сътрудничество и
ПЧП

Бе подменена и оградата в
двора на ОУ „Васил Левски“ в
село Ерма река, отново с
помощта на родители на
възпитаници на училището.

Ефективно сътрудничество и
ПЧП
В изпълнение на Програмата за публично-частно партньорство за
реализация на малки благоустройствени проекти на Община Златоград,
през 2016 година, 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:
На улица “Разсечен камък”, гр. Златоград, се изгради укрепителна
бетонова стена;
Благоустрои се терен на Център за обществена подкрепа гр. Златоград,
пред сградата на Ученическо общежитие и се положи тротоарна настилка
на ул. “Освобождение”, гр. Златоград;
Подмени се водопровод на ул. “Клокотница” гр. Златоград и ул. “Родопи”
с. Старцево;
Направиха се водомерни шахти на ул. “Горски пътник” и ул. “Рила”, гр.
Златоград;

Ефективно сътрудничество и
ПЧП
В село Старцево се благоустроиха ул. “Люляк”, ул. Орфей” и ул.
“Пеньо Пенев”, като се изгради мост над Белево дере.
В село Долен се благоустрои ул.”Шипка”, чрез замазване и
полагане на бетонови тръби ф-1000, изгради се бетонова
площадка и отводнителна решетка в училищния двор.
Благоустрои се гробищния парк в село Кушла, чрез изграждане на
укрепителна стена
В село Страшимир се благоустрои площадка за смет и се
ремонтира чешма.
В село Цацаровци се благоустрои площадката пред сградата на
кметството и се измаза резервоар за питейни нужди на местното
население.

Ефективно сътрудничество и
ПЧП
През м. юли 2016г. официално бе открита
фитнес площадка на стадион „Златоград”,
реализирана чрез проектът на младежите от
Интеракт Златоград, под надслов „Фитнес за
смет”. С тази инициатива за закупуване на
уреди за спорт на открито, младежите от
Интеракт Златоград, предоставиха на всички
млади и активни хора в общината една подобра спортна среда за здравословен начин
на живот и показаха ползите от разделното
събиране на отпадъци.
Инициативата се реализира чрез събиране
разделно на отпадъци от хартия и пластмаса
от предприятия, учреждения и домакинства в
периода от март до май 2016 г.
Община Златоград предостави терен за
монтиране на фитнес уредите.

Утвърждаване на туристическа
дестинация Златоград

За
трета
поредна
година
Златоград предложи неустоимо
кулинарно
изкушение
Златоградско чеверме!

Утвърждаване на туристическа
дестинация Златоград
През 2016 г. за първи път се
организира Празник на кафето в
Златоград. Жители и гости на
Златоград се потопиха в магическия
аромат на кафе. Любителите на
напитката се събраха в Стария град,
за да видят как се прави типичното за
Златоград кафе на пясък, да усетят
аромата му, да се насладят на вкуса
му. Най-голяма атракция за всички
гости на града бе приготовлението на
въртяно кафе.

Утвърждаване на туристическа
дестинация Златоград
През 2016г., всички 16 моста в град Златоград, бяха
украсени с цветя.
Това се превърна в една от най-новите
забележителности, които галиха сетивата на жители
и гости на града. За целите на проекта са закупени
общо 550 броя стойки за цветя, и засадени 1500
броя цветя –от вида Pelargonium/сакъзи/.

Утвърждаване на туристическа
дестинация Златоград
Дестинация Златоград бе представена на Международната борса “Културен
туризъм” във Велико Търново.
С богат доказателствен материал по време на 13-тото международно
изложение, съвместно с Етнографски ареален комплекс, бяха представени
най-силните страни за утвърждаването на туристическата дестинация
Златоград. Представена бе историята, бита и културата, архитектурата и
запазените традиции и обичаи на региона ни.

Подобряване качеството на
живот и жизнената среда
През 2016г., Община Златоград,
закупи два броя моторни
снегорин
и
култиватор.
Машините
се
използваха
усърдно в снегопочистването на
тротоари и прилежащи площи
към училища, детски градини,
социални центрове, болница и
обществени сгради, както и
голяма част от тротоарните
площи по улична мрежа в гр.
Златоград.

Програма за управление на
отпадъците

Програмата за управление на отпадъците в Община Златоград е част от
Регионалната програма за управление на отпадъците за общините
Златоград, Мадан и Неделино, със срок на действие 2016-2020г.
През 2016 г., Община Златоград, започна разработването на проектно
предложение за кандидатстване на Регионално сдружение за управление
на отпадъците като конкретен бенефициент за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ за „Комбинирана процедура за
проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за
предварително третиране на битовите отпадъци”, по приоритетна ос 2
„Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.

Програма за управление на
отпадъците
Организация и управление на строителните отпадъци
За 2016 год. количеството събрани и извозени строителни
отпадъци е 551,200 тона.
С отделянето на масово разпространените отпадъци от опаковки,
включително и биоразградимите /зелени/ и строителни отпадъци
от общия отпадъчен поток, се постигна намаляване на
количеството депонирани битови отпадъци, от там намаление на
общите разходи, което до известна степен компенсира
нарастването на отчисленията по чл. 64 от Закона за управление
на отпадъците.
Факт е, че от 2013г. до момента количеството на
депонираните битовите отпадъци е намаляло с 613 тона, като
само за 2016г. намалението е с 200 тона.

Финансово стабилизиране на Община
Златоград
Реализирани финансови ангажименти през 2016 г.

I . Управление на средствата от Европейския съюз. Оползотворяване на
европейските средства за реализиране на мащабни инфраструктурни обекти.
И през 2016 г. основен източник на общински инвестиции са привлечените средства, под
формата на одобрени проекти, финансирани по Оперативните програми и Национална
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. През годината
приключи изпълнението на част от проектите и стартираха нови. Общо разплатените
дейности по проекти, възлизат на стойност 5 304 778 лв.
II. Осигуряване на средства за обезпечаване плащанията за главници и лихви по
договори за кредит.
През 2016 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 три 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 506 878,89 лв.
със собствени средства.

Финансово стабилизиране на Община
Златоград
Реализирани финансови ангажименти през 2016 г.

III. Привличане на кредитен ресурс за финансиране на извършени

разходи по проекти.
През 2016 г., Община Златоград, сключи договор с фонд “ФЛАГ” за поемане
на краткосрочен кредит в размер на 246 205 лв., свързан с реализацията
на проект „Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на
ОУ „Васил Левски”, СОУ „Антим І” и Общинска администрация Златоград”,
по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, със
срок на погасяване 25.10.2017г.
Размерът на главницата ще бъде възстановен от Програмата, а лихвите
начислени върху кредита ще бъдат осигурени от общинския бюджет, като
част от дейностите, подкрепящи развитието на образованието на
територията на Община Златоград.

Финансово стабилизиране на Община
Златоград
Реализирани финансови ангажименти през 2016 г.
IV. Мерки за събиране на задълженията за местни данъци и такси
Изпълнението на данъчните приходи е 462 436 лв., което представлява 100,25% спрямо плана за
годината. Съпоставими със същия период на предходната година, постъпленията от
имуществени данъци бележат ръст и постъпилите средства са със 69 068 лв. повече
спрямо 2015 г.
Изпълнението на неданъчни приходи са в размер на 890 220 лв. Постъпленията спрямо 2015 г.
бележат намаляване спрямо същия период на 2015 г. През 2016 г. от продажба на общинска
собственост са постъпили 152 948 лв., със 160 464 лв. по-малко от 2015 г.
С оглед увеличаване на събираемостта от местни данъци и такси, през 2016 г., са изпратени 469 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
67 352,35 лв.
V. Просрочени задължения на Община Златоград към 31.12.2016 г.
Просрочените задължения на Община Златоград, към 31.12.2016 г., възлизат на 1 032 141 лв., в т.ч
64 136 лв. задължения по проекти, за които се очаква възстановяване на средствата в рамките
на Оперативна програма “Региони в растеж”. Общият размер на просрочените задължения
към 31.12.2016 г. е намалял спрямо същия период на 2015 г. с 53 138 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 2016 година, за 103 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 2016г. са извършени 41 разпоредителни сделки с общински недвижими
имоти.
Най- атрактивни от тях са:
Поземлен имот, находящ се в землище гр. Златоград, местността „Хасидере”,,
целият с площ 3 808 кв.м., ведно с едноетажна масивна еднофамилна вилна
сграда със застроена площ 386 кв.м., с начин на трайно ползване: друг вид
поземлен имот без определено стопанско предназначение; категория: шеста.
Поземлен имот, находящ се в землище гр. Златоград, местността „Хасидере”,,
целият с площ 3 960 кв.м., начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя;
категория: девета.
Поземлен имот, находящ се в землище с. Ерма река, с площ на имота 30 891
кв.м., начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, ведно с
построени в имота двуетажна масивна административна сграда със застроена
площ 225,67 кв.м. и полумасивно едноетажно жилище, със застроена площ 65,13
кв.м.
Поземлените имоти са бившите застави.

СПОРТНИ ПОСТИЖЕНИЯ
2016 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 национални шампионати по
плуване и футбол.
Проведе се футболен турнир за деца „Шампион на шампионите 2016”.
Състоя се Национален ученически шампионат по плуване за момчета и момичета,
възрастова група 2-4 клас и 5-7 клас, зона Смолян.

Административно обслужване
През 2016г., Община Златоград сключи договор за внедряване на
Програмен продукт с платформа за електронно подаване на
информация – модул „Туристически данни”. През 2017 г. Община
Златоград ще предоставя възможност на всички хотелиери да
подават електронно Декларации за туристически данък (по чл.116
от Закона за туризма).
Продуктът е уеб базирано приложение, съвместимо с всички
съвременни браузъри. Публичният интерфейс ще бъде вграден в
официалната уеб страница на Общината като достъпът на всички
потребители ще се осъществява по криптиран защитен канал,
чрез електронен подпис.
С това Община Златоград осигурява на гражданите и бизнеса
качествено административно обслужване по електронен път по
всяко време, на всяко място, чрез алтернативни канали за достъп
и участва в изграждането на електронно правителство в
България.

Административно обслужване
През
2016г.
Успешно
прилагаме
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. Осигурена е и
възможност за онлайн проверка на данъчни
задължения, чрез интернет страницата на
общината,
както
и
възможност
за
заплащане на задълженията в пощенските
станции в страната.













През
2016г.,
Общинска
администрация, извърши 4798 броя
услуги, в т.ч.:
Административни
услуги
по
гражданско състояние – 1 754 броя;
Административни услуги – Общинска
собственост – 98 броя;
Административни услуги – местни
данъци и такси – 999 броя;
Технически услуги – 942 броя;
Стопански дейности – 59 броя;
Други технически услуги – 361 броя;
Общинска собственост – пазари,
тържища, тротоари – 5 броя;
Услуги по ритуали – 259 броя;
Други услуги – 321 броя
През 2016 година общината работи
върху 4 407 броя молби, жалби,
възражения,
предложения,
справки, заявления и др.

Община Златоград

www.zlatograd.bg

