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 Предизвикателствата на 2020 година бяха в условия на 

изпитания и на загуби! 

 

 Светът през 2020 година бе различен! 

 

 Изправи ни пред отговорността да водим нов начин на 
живот, да проявим самоконтрол и дисциплина, за да 
съхраним здравето си, нашето и на нашите близки ни! 

 

 Изправи ни пред предизвикателството да спазваме 
противоепидемични мерки, за да се съхрани здравната 
система! 

 

 Загубихме близки хора! 

 

 Надявам се новата година да бъде по-здрава и по-добра! 

 

 

   

 

2020 – година на пандемия! 



РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 

Въпреки условията на пандемия, успяхме да 

реализираме  общинската политика в областта 

на енергийната ефективност на многофамилни 

жилищни сгради в четири проекта по Оперативна 

програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. 

 



МЖС - “Орфей“ 

 

 

 

 

преди след 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 



МЖС -  “Белия дом" 

 

 

преди 
след 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 



МЖС -  “Блок 190" 

 

 

преди след 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 



МЖС -  “Велико Търново" 

 

 

преди след 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 



МЖС -  “Фамилна къща Чаушеви" 

 

 

преди след 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 



МЖС -  “Синчец" 

 

 

преди 
след 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 



МЖС -  “Гогаджови" 

 

 

преди след 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 



МЖС -  “Фамилия Касабови" 

 

 

преди 
след 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 



МЖС -  “Текстилски блок" 

 

 

преди след 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 



МЖС -  “Сватеви" 

 

 

преди след 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 



МЖС -  “Ахрида" 

 

 

преди 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 

след 



МЖС -  “Тракия" 

 

 

преди 
след 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 



МЖС -  “Мила" 

 

 

преди след 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 



МЖС -  “Анджерови" 

 

 

преди след 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 



МЖС -  “Йосиф Кехайов" 

 

 

преди след 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 



МЖС -  “Пролет" 

 

 

преди след 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 



МЖС -  “Бочукови" 

 

 

преди след 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 



МЖС -  “Зюмбюл" 

 

 

преди В  процес на строителството 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 



МЖС -  “Дарина" 

 

 

преди 

Предстои започване на 

строителните дейности 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 



МЖС -  “Саралийски" 

 

 

преди след 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 



МЖС -  “Хаджиеви" 

 

 

преди след 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 



 

 

ПРОГРАМА “Еразъм +” 

 

 През месец септември се проведе междуведомствена работна среща на тема 
„Ролята на социалните и здравни специалисти в разпознаването на насилието 
над възрастни хора и в осигуряването на адекватна подкрепа“, организирана от 

Асоциация „Мария Кюри – МСА“ – гр. Смолян  

По същата програма продължи реализацията на проект„Еко-отговорен гражданин чрез 

обучение, основано на сериозна обучителна игра”. 



  

  

 Продължи реализация на проект „Заетост и 
инвестиции в повишаване на квалификацията на 
безработни лица от Община Златоград”, чрез който 
се осигури субсидирана заетост на 30 безработни 
лица за срок до 12 месеца. Закупи се оборудване, 
което да подпомага изпълнението на основните 
дейности на лицата, назначени на длъжност 
„Градинар”.  

  
 
 

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В 

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 



  През 2020 г. стартира Националната програма „Предоставяне 

на грижи в домашна среда”  

 

 13 лица са включени в заетост, които са обгрижвали 13 

потребителя, за срок до 31.12.2020 г. Предоставяните услуги: 

доставка и приготвяне на храна, пазаруване, помощ за поддържане 

на лична хигиена, помощ при вземане на лекарства, предписани от 

лекар, замерване на кръвно налягане, придружаване до личен 

лекар, извършване на заплащане на електричество, вода и местни 

данъци и такси, административна помощ, съдействие при изготвяне 

и попълване на документи, придружаване извън дома на 

потребителя, организиране на свободното време, както и 

поддържане на хигиена в жилището, в което живее лицето. 

 

  

  

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В 

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 



 200 жители на Община Златоград получиха 

помощ от Фонд „Обединени срещу Covid – 19” 

 

 Община Златоград раздаде продукти от 

първа необходимост на 200 крайно нуждаещи 

се лица в Златоград и останалите населени 

места. Продуктите бяха осигурени по проект 

към Фонд „Обединени срещу Covid – 19” за 

подпомагане на лечебни заведения и 

общности в нужда в цялата страна, по време 

на кризата с коронавируса.  

 Фондът е създаден от Българския дарителски 

форум, Фондация „Америка за България“, 

Посолството на САЩ в България и 

Американската търговска камара в България. 

  

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В 

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 



 През 2020 г. 170 потребителя, от големите населени места в Община 

Златоград, се възползваха от социалната услуга “Топъл обяд”, 

финансово обезпечена от национална програма и Оперативна програма за 

храни и/или основно материално подпомагане, фонд за европейско 

подпомагане на най-нуждаещите се лица. 

 

 Осигурена бе заетост на 102 лица по механизма за личната помощ, който 

предоставя услугата “Личен асистент” на хора с трайно намалена 

работоспособност над 90% с чужда помощ. 

 

 Продължи реализацията на проект "Социални и здравни услуги в 

домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот" по 

Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., чрез 

който 44 лица с увреждания от общината и хора над 65 години с 

невъзможност за самообслужване са получили социални услуги. 

 

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В 

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 



 Община Златоград продължи да доставя социалната услуга “Приемна 
грижа” чрез две приемни семейства.  

 

 В партньорство с Община Чепеларе, продължи реализацията на проект "С 
грижа за хората в нужда" по Процедура „Патронажна грижа за възрастни 
хора и лица с увреждания”, финансиран от ОПЧР. В  рамките на проекта 8 
служителя предоставят, на 73 потребителя, почасови мобилни 
интегрирани здравно-социални услуги в домовете на хората. 

 

 С допълнително финансиране се осигури, почасово, патронажна грижа в 
пандемичната ситуация на още 33 лица от Община Златоград и 29 лица от 
Община Чепеларе.  

 

 85 жители на Община Златоград получиха хранителни продукти от 
БЧК. В акцията се включиха и доброволци, заявили желание да участват 
като „Социален патронаж” в мерките, които се предприемат за 
предотвратяване разпространението на корона вируса.    

  

  

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В 

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 



  

  

 През 2020 г. продължи да функционира 
системата за разделно събиране на 
отпадъци, като количеството разделно 
събрани отпадъци за град Златоград са: 

             - 108 тона от домакинства; 

         - 20 тона от фирми.  

  

 Разделно събраните отпадъци от 
домакинства, в останалите населени 
места в Община Златоград, са 19 тона, а 
от фирми – 31 тона. 

  

   

Разделно събиране на отпадъци  

 



  

  

 Биоразградимите (градински) 
отпадъци за 2020 г. са 221 
тона. Регистрирано е 
намаление на количеството 
със 73 тона спрямо 2019 г.   

   

Биоразградими  отпадъци  

 



  

  

 Увеличението на количеството 

строителни отпадъци, за 2016г., 

2017г., 2018г., 2019 г. и 2020 г., е 

резултат от реализираните 

проекти за енергийна 

ефективност. 

   

Строителни  отпадъци  

 

Строителни отпадъци в Община Златоград 
(тон)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Вид отпадък 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Строителни 

отпадъци в 

Община 

Златоград  

(тон) 318 551 708 540 582 466 



  

  

 

 С официална пресконференция, 

Община Златоград представи 

реализацията на проект „e-Social Health 

Care”, с акроним e-SOHECA. 

 Целта на проекта е да се изгради 

система за телемедицина, за 

предоставяне на медицински услуги за 

измерване на здравни показатели на 

пациенти в домашни условия.  
 

  

 

 

ТРАНСГРАНИЧНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 



  

 По проект, с акроним eOUTLAND, финансиран от Програма 
Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2014-
2020, Община Златоград бе одобрено допълнително, закупуване на 
мултифункционален камион. 

 

 По проект с акроним e-SOHECA допълнителните дейности, които 
получиха одобрение са:  

 

1. Цифровизация на мамограф; 

2. Извършване на СМР дейности в МБАЛ “Проф. д-р Асен Шопов”; 

3. Закупуване на медицинско оборудване за нуждите на МБАЛ “проф. д-р 
Асен Шопов” – легла за интензивна грижа, обикновени легла и др. 
медицински консумативи.   

 

 

 

 

 

 

ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 



  

 Проведена е обществена 

поръчка за възлагане 

проектирането на 

разпределителни станции в 

Златоград за изграждане на 

техническа инфраструктура 

за използване на 

минералната вода за 

балнеолечение. 

 

 Решението за избор на 

изпълнител се обжалва пред 

Комисия за защита на 

конкуренцията.  

 

 

ГЕОТЕРМАЛНА ВОДА 



  

 Продължават съгласувателните 
процедури за завършване 
изготвянето на работен проект на 
обект “Изграждане на паркинг, чрез 
покриване на част от речно 
корито”. 

 

 Паркингът е с площ 1700 м2. 
Предвидени са 51 стандартни места 
за паркиране и 4 специализирани за 
хора с увреждания, които се 
предвижват с помощни средства. 

 Предвижда се обособяването на 
зелени площи около 
новопроектирания паркинг. Общата 
площ на зелените площи е 288.85 м2. 

 

   

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



 През 2020 продължи 
изграждането на Главен 
колектор I-A в гр.Златоград, с 
финансиране от ПУДООС.  

 Главният канализационен 
колектор е с дължина 371 
метра, а подпорната стена към 
него - 355 метра.  

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



 С финансиране, осигурено с 
Постановление на Министерски 
съвет, се реализираха следните 
инфраструктурни дейности:  

 

 Благоустрояване на улица „Антон 
Страшимиров”. Положени са 
бетонови бордюри и асфалт, 
оформена е и тротоарна настилка. 
СМР дейностите са на стойност 
54 971,12 лева. 

  

  

 

 

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



   

 Благоустрояване на улица 
„Граничар”. Положени са 
бетонови бордюри и асфалт, 
оформена е и тротоарна 
настилка. СМР дейностите са 
на стойност 36 015, 01 лева. 

 

 

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



 Благоустрояване на ул. „Албена”, в 
участък от 65 метра, от 
кръстовището с ул. „Ахрида” към 
кръстовището с ул. „Миньорска”.  

 

 Извършено е полагане на бетонови 
бордюри, оформена е тротоарна 
настилка и е положен асфалт, на 
стойност 22 104,05 лева.  

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

  

 Подпорната стена на ул. 
„Виктор Юго“ е с 
дължина 68,75м, като 
строителните дейности 
възлизат на стойност 
203 364,38 лв.  

  

•  Изграждане на подпорни стени на ул. „Виктор Юго”, ул. 
„Плиска” и ул. „Клокотница“ в гр. Златоград.  

 



ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

 За укрепване на ул. „Плиска“ е 

изградена подпорна стена с 

дължина 87,90 м. 

Строителните дейности 

възлизат на стойност 211 

521,58 лв.  



ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

  
 Подпорната стена на ул. 

„Клокотница“, гр. Златоград е 

с дължина 17,89 м. 

Строителните дейности 

възлизат на стойност 82 089 

лв.  



 

 

 На ул. „Акация” е положена 
трошенокаменна настилка, 
вибропресовани бетонови бордюри, 
асфалтовата настилка, изградена е 
подпорна стена с предпазен парапет, 
оформена е тротоарна плоча с бетон. 
Монтирани са пейки, кошчета за смет и 
указателни табели. 

 

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

 Продължи изпълнението на проект „Реконструкция и рехабилитация на 

улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград и с. 

Старцево, Община Златоград” по Програма за развитие на селските райони 

2014-2020, със следните обекти: 

 

 



 

 

 Приключи благоустрояването 
на участък от улица “Христо 
Ботев”  с дължина 211 м. 

 Положена е трошенокаменна 
настилка,  асфалтобетон, 
вибропресовани бетонови 
бордюри, пейки, кошчета за 
смет и указателни табели. 

 Оформена е тротоарна плоча с 
бетон.  

 

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



ул. “Клокотница” гр. Златоград 

  

 ул. “Плиска” гр. Златоград 

  

  

През 2020 г. започна реализацията на улиците “Рила”, “Плиска”, “Клокотница” и “Виктор 

Юго”  гр. Златоград, които също са част от проектното предложение.  

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



ул. “Рила” гр. Златоград 

  

 ул. “Виктор Юго” гр. Златоград 

  

  

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



Приключи изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на общински път 
SМL 2109  /III 867/Златоград – Аламовци  и общински път SМL 2100 /III 867, Мадан 

– Цацаровци/ - Страшимир – махала Боево и на съоръженията и принадлежностите 
към тях” по Програма за развитие на селските райони 2014-2020. 

 

   

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

SМL 2109  /III 867/Златоград – Аламовци 



   

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

SМL 2100 /III 867, Мадан – Цацаровци/ - 

Страшимир – махала Боево 



   

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

Започна изграждане на нова защитна 

стоманобетонна стена по левия бряг 

на р. Малка река (Аламовска – приток 

на р. Върбица), по улица „Крайречна”,  

в участъка от моста на ул. „Ерма” (при 

джамията) до моста ул. „Ахрида” в гр. 

Златоград. Обектът е част от 

комуникационното трасе с Република 

Гърция. 

Финансирането е осигурено от 

областния управител на Област 

Смолян по Програмата за 

трансгранично сътрудничество 

„ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България” 

2014-2020 г.,  



«Модернизация (ремонт и реконструкция) на улично осветление в село Аламовци, 

Кушла, Цацаровци и Страшимир». Дейностите са изпълнени със средства от общински 

бюджет и са на обща стойност 58 740 лв. 

Осветителните тела са подменени с LED.  

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

Село Аламовци  

Село Пресока 



ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

Село Цацаровци 

Село Страшимир 



ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

Село Кушла 



ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

Възстановиха се стълбища, 

свързващи ул."Здравец" с 

ул."Велико Търново" и се 

изгради укрепваща стена, с 

размери: височина – 1,20 и 

дължина 5,50 м 



ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

Ремонтира се стълбищно 

съоръжение,  свързващо 

ул."Ахрида" с ул."Антон 

Страшимиров”.  



ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

Бетонира се част от ул. ”Акация”, с 

дължина 9,00 м и ширина  2,40 м  

и се изгради укрепителна стена с 

дължина 6,00 м и височина 0,70 м.  

 



ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

Разшири се участък от ул. 

”Ангел Киряков” в 

гр.Златоград, от о.т.534 

до о.т 579, чрез 

бетониране на част от 

уличното платно и 

направата на укрепителни 

стени.  



ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

Поднови се съществуващата водопроводна мрежа, с 

дължина 2000 м,  в с.Страшимир. 

 

Ремонтира се и се доизгради водопровод в 

с.Цацаровци, с дължина 300 м. 

  

Присъединиха се сградни отклонения на 

домакинства, към водопроводната мрежа в махала 

Станкова и махала Дуганица в  с.Долен.  



 Завърши изпълнението на 
тръбен водосток Ф 2000 по 
ул. „Миньорска” в с. Ерма 
река, с дължина 99 м.  

 Стройността е 2 189 35,58 
лв., а финансирането е 
осигурено с Постановление 
на Министерски съвет. 

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



 Със средства от Инвестиционната 
програма за капиталови разходи на 
Община Златоград за 2020 г., в 
размер на 141 930 лева, се 
благоустрои 550 метров участък от 
ул. „Васил Левски” в село 
Старцево. 

 

 Строителните дейности включваха 
полагане на бетонови бордюри и 
бетонови плочи на тротоарите и 
асфалтова настилка. Изградена бе 
и изкуствена изпъкнала неравност 
на пътя, за ограничаване на 
скоростта на движение. 

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



 Със средства от общински 
бюджет, в размер на 25 000 лева, 
се благоустрои участък от ул. 
„Кольо Фичето” в село Старцево, 
от кръстовището с ул. „Васил 
Левски” до кръстовището с ул. 
„Граничар”. 

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



 Приключиха строителните 
дейности и на улица 
„Младост” в село Долен. 
Положена бе бетонова 
настилка, бетонови бордюри и 
асфалт. Средствата за СМР 
на улицата, осигурени с  
Постановление на 
Министерски съвет, са в 
размер на 63 774,84 лева.  

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



   
 

Благоустрояване на общинските пътища на територията  

 

на Община Златоград 
 

 

• Общински път Златоград – Неделино/- с. Старцево - мах. Бели камъни - Граница 

общ. (Златоград - Неделино) – 5 000 лв.; 

 

•   Общински път Златоград – Пресека - граница общ. (Кирково – Златоград) – с. 

Долен - изкърпване на асфалтова настилка в нарушените участъци – 2 500 лв.; 

 

•   Общински път  с. Долен - Станкова махала - махала Дуганица - изкърпване 

асфалтова настилка в нарушените участъци – 2 500 лв.; 

 

•Общински път Неделино-Старцево - с. Пресока - изкърпване на асфалтова настилка в 

нарушените участъци – 7 200 лв. 

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



   

 

 

 

  

 

 

 

 

Със средства от 

Инвестиционната програма за 

капиталови разходи на Община 

Златоград за 2020 година се 

благоустрои участък от 

Общински път /Мадан - 

Цацаровци/ - махала Равно бърце. 

 

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



   

 

 

 

  

 

 

 

 

През месец декември 2020 г., с Постановление 

на Министерски съвет на Република България, 

бяха отпуснати, допълнително към бюджета на 

Община Златоград, средства в размер             

на 2 149 000 лв.  

 

Със средствата е планирано изпълнението на 

следните обекти: 

 

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

„Рехабилитация, реконструкция и 

благоустрояване на улици на територията на 

град Златоград – изпълнени с каменни павета  

на ул. „Стефан Стамболов” от о.т. 332 до о.т.112” 

и „Рехабилитация, реконструкция и 

благоустрояване на улици на територията на 

град Златоград – изпълнени с каменни павета  

на ул. „Ахрида” от о.т.184 до о.т.318 и 

пресечните на нея ул. „Братя Родопски” от 

о.т.301 до о.т.208, ул. „Албена”от о.т.195 до 

о.т.203 и улица, пресечна на ул. „Стефан 

Стамболов” и ул. „Ахрида” от о.т.163 до о.т.161”.  

В Инвестиционната програма за капиталови 

разходи на Община Златоград за 2021 година 

ще се предложи благоустрояване на ул. „Ст. 

Стамболов” в участъка от сградата на 

Гранично управление Златоград до мостовото 

съоръжение, свързващо ул. „Ст. Стамболов” и 

ул. „България”, при Вунцова воденица. 

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



   

 

 

 

  

 

 

 

 

„Проектиране  изграждането на нов кооперативен пазар 

и паркова зона за обществено ползване, паркови 

атракции и детска площадка” ще се извършат 

проучвателни и проектни работи за изграждането на нов 

кооперативен пазар и паркова зона за обществено 

ползване, паркови атракции и детска площадка, 

включително и съгласувателни процедури.  

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



 

 
 Със средства от дарения и положен труд, 

основно от жителите на населеното място, в 

село Кушла, се извършиха редица 

благоустроителни дейности, свързани с 

почистване на водохващанията на населеното 

място, които са изградени преди 1960 година.  

 

 Бяха направени нови такива и включени във 

вече изградената водопроводна мрежа, като се 

положиха 800 метра нови водопроводни тръби и 

се изградиха две шахти за водохващане, 

улесняващи почистването и поддръжката. 

 

ЕФЕКТИВНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПЧП 



 

 

  

В с. Кушла бяха изградени, с доброволен 

труд на жителите му, 2 броя  бетонови 

корита за поене на животни. Поредната 

инициатива, която показва, че е 

необходимо преди всичко желание, за да 

се случват  нещата. Надяваме се този 

добър пример да бъде продължен и от 

други подобни общественополезни дела, 

показващи, че заедно можем повече! 

 

  

ЕФЕКТИВНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПЧП 



Радост и наслада ни носят красивите 

акценти в обществените цветни градинки в 

село Старцево, реализирани от 

Инициативата «Красиво Старцево»! 

 

 

ЕФЕКТИВНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПЧП 



 Бяха освежени и обезопасени 
детски площадки  в:  

 
 междублоково пространство до 

бл. 4, 5 и 6, на ул."България“, в 
гр.Златоград – предоставени 
бяха тартанова каучукова 
настилка и полиуретаново 
лепило, теракол,  лакове и бои; 

  

 междублоково пространство до 
бл. 8 и бл. 9 на ул. “Беловидово”, 
в гр.Златоград – предоставени 
бяха бои и лакове; 

 

 междублоково пространство до 
ДГ “Радост”, намираща се на ул. 
”Стефан Стамболов”, в гр. 
Златоград.  

 

ЕФЕКТИВНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПЧП 



   

 Възстановен бе разрушен участък 

от тротоар на ул. “Христо Ботев” в 

гр.Златоград, около 30 кв.м – 

предоставени бяха тротоарни 

плочки и пясък. 

ЕФЕКТИВНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПЧП 



 

 

     Възстановен бе разрушен 

участък от тротоар на ул. 

"Прогрес" в гр. Златоград, 

около 70 кв. м – 

предоставени бяха тротоарни 

плочки, бордюри и пясък.  

ЕФЕКТИВНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПЧП 



 

 

     Бетонирана бе част от ул. 

"Гео Милев" в с. Старцево - 

Малката махала - 170 м (500 

кв.м) - предоставени бяха 

бетон и арматурна мрежа.  

ЕФЕКТИВНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПЧП 



 С ПЧП бяха отводнени и бетонирани 
част от улици - ул.”Иглика” и ул.”Кирил 
и Методий” като превенция от 
наводнения, вследствие прииждащите 
води и наноси, на главната улица на 
село Старцево – ул. “Васил Левски”.  

 Предоставени бяха бетонови тръби, 
цимент, пясък и метални изделия за 
направата на отводнителна решетка.  

ЕФЕКТИВНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПЧП 



  

 Предоставен бе цимент за 

направа на калдъръмена 

настилка с ширина 5 м и 

дължина 10 м на ул. ”Васил 

Левски”, село Ерма река. 

 Предоставен бе бетон за 

дейности по покриване на 

част от дере на ул. ”Васил 

Левски”  в с. Ерма река.  

  

ЕФЕКТИВНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПЧП 



  

 Реконструира се стълбище 

на ул. ”Витоша”, село Ерма 

река. 

ЕФЕКТИВНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПЧП 



  

 Благоустрои се и се  

отводни дере на  ул. 

"Шипка" в с. Долен. 

Предоставени бяха 

бетонови тръби и 

цимент.  

ЕФЕКТИВНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПЧП 



  

 Възстанови се част от 

тротоар с дължина около 20 

м, намиращ се на ул. "Васил 

Левски“ (до площада) в с. 

Долен. Доставени бяха 

бордюри, цимент и пясък.  

ЕФЕКТИВНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПЧП 



  

 Дейности по отводняване на 

дере на  ул. "Орфей" в с. 

Долен – предоставени бяха  

тръби, цимент и  битумен 

грунд.  

ЕФЕКТИВНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПЧП 



  

 В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 

с. Долен се въведоха мерки за 

повишаване на енергийната 

ефективност на сградата. 

Финансирането е осигурено от 

Министерството на 

образованието и науката, а 

стойността на строително-

ремонтните дейности, които 

включват полагане на външна 

топлоизолация на стените и 

топлинно изолиране на покрив, 

възлиза на 106 066,42 лева. 

Образованието е сила и дълг! 



Изпълнението на дейностите в тази област е трудно, затова  всички заедно трябва да 

бъдем ангажирани и обединени, за да се справим с този наболял въпрос! 

 

 През 2020 година се осъществиха две кампании по обезпаразитяване и кастрация на 12 бездомни 

кучета. Тази мярка е единствен законов метод за борба с безстопанствените животни!   

 Направихме съвместни проверки, с официалния ветеринарен лекар за Община Златоград към 

ОДБХ Смолян, на устни и писмени сигнали за смущаване на обществения ред, за реда и 

условията за отглеждане на кучетата, дали са регистрирани и чипирани по надлежния ред. 

Проведоха се кампании за приканване на гражданите за регистриране на домашните си любимци, 

както и разяснителни инициативи за отговорностите при отглеждане на куче и наказанията при 

безотговорно поведение спрямо тях;  

 Изпратихме официално запитване до фондация „Четири лапи”, за заявяване на готовност за 

организиране на съвместна кампания за овладяване на популацията на безстопанствените 

животни; 

 Направихме официално запитване, до директора на ОДБХ-Смолян, относно изискванията за 

изграждане на амбулатория - второ ниво.  

Дейностите свързани с проблемите с бездомните животни, както и недобросъвестното 

отглеждане на домашни любимци от гражданите, е общонационален проблем, който е 

наложително да се реши на държавно ниво.  

Решаване на проблемите с 

безстопанствените кучета 



УТВЪРЖДАВАНЕ НА 

ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ 

ЗЛАТОГРАД 

Одобрен бе проект „Инвестиции за отдих и 

туристическа инфраструктура и съхраняване 

на нематериалното културно и природно 

наследство на територията на МИГ Кирково - 

Златоград” по процедура на МИГ Кирково-

Златоград - Мярка 7.5.1. 

Дейностите, които предстои да се изпълнят са 

изработка и монтаж на съоръжения, част от 

туристическата инфраструктура - 

информационно табло, указателни и 

информационни табели за местонахождението 

на културни и природни забележителности, 

табла за фотоизложба на открито, изграждане 

на постамент - пирамидална плоча и беседки 

за отдих, в близост до природни 

забележителности. 



УТВЪРЖДАВАНЕ НА 

ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ 

ЗЛАТОГРАД 

K3 Ultra не бе само състезание! K3 Ultra бe преживяване! 

За втора година в Златоград се проведе  

Ултрамаратон К3 Ултра. 

Премериха сили едни от най-известните бегачи на ултрадълги 

дистанции. Над 550 маратонци, както от страната, така и от чужбина, 

се включиха в мероприятието.  

Това изпитание се проведе по трасета с дължини 23, 53 и 85 км. 



През 2020 г. при спазване на противоепидемичните мерки, се проведоха 

Делюви празници. 

УТВЪРЖДАВАНЕ НА 

ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ 

ЗЛАТОГРАД 



 Поддържаха се обектите в град Златоград с летни 
цветя.  

УТВЪРЖДАВАНЕ НА 

ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ 

ЗЛАТОГРАД 



 Участници и доброволци в 

Ултрамаратона К3 засадиха 

храсти и дръвчета, продължавайки 

миналогодишната традиция, в 

подкрепа на каузата за един по-

зелен Златоград. 

УТВЪРЖДАВАНЕ НА 

ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ 

ЗЛАТОГРАД 



 

 

 

 С финансиране от ПУДООС реализирахме 

проект „Златоград – в магията на цветята за 

красив роден край”. 

 Извърши се почистване и благоустрояване на 

паркови пространства, зелени площи, 

междублокови пространства и зони за отдих 

на ул. „Стефан Стамболов”.  

 Обособиха се и зони за отдих, където жители 

и гости на Златоград да могат да се насладят 

на красотата, спокойствието и 

гостоприемството на населеното място.  

УТВЪРЖДАВАНЕ НА 

ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ 

ЗЛАТОГРАД 



„Златен ключ” за Община Златоград по 

Програма „Достъп до информация“ 

 

 Община Златоград спечели наградата 

„Златен ключ“ на Програма Достъп до 

информация“ в категорията „Институция, 

най-добре организирала предоставянето 

на информация за граждани“.  

 В Международния ден на правото да знам 

Програма “Достъп до информация” 

раздаде годишните награди за най-активни 

граждани, организации и журналисти, за 

принос в областта на свободата на 

информация.  
  



Култура  

 В традиция се превърна честването на 1 март – Деня на самодееца в Златоград. Под звуците на 

гайди и тъпани всички художествени колективи от Община Златоград, с шествие, преминаха по 

главната улица в града и поставиха началото на празника. 

  

  



  Златоград е свързван с името на още един велик 

българин. 

 През изминалата година, на ГКПП Златоград – 

Термес – Ксанти, бе открит Паметникът на 

„Родопския цар”, както е известен Момчил войвода. 

Той ще посреща и изпраща преминаващите през 

българо-гръцката граница.  

 

 

Култура  



  При спазване на 

противоепидемичните мерки, 

през м. август,  се проведе 

празник на село Старцево. 

 В празничния ден представители 

на няколко държави 

презентираха вкусове от 

различни страни, предлагайки 

националните си ястия. 

 

 

Култура  



Спорт за всички… 

  

 Завършиха ремонтните дейности по 

проект „Многофункционална спортна 

площадка за баскетбол, волейбол, 

футбол на малки вратички и тенис 

на корт” – Червено игрище в град 

Златоград.  

 Финансирането на обекта, в размер 

на 163 383,67 лв., бе осигурено с 

Постановление на Министерски 

съвет.   



Гимнастика и спортни танци за 

децата на Златоград 

 

 Група от 30 децата от Златоград тренират 

усилено и с огромно удоволствие 

художествена гимнастика, с треньор Райна 

Димитрова. Въпреки краткото време за 

подготовка те успяха да завоюват две 

първи места на състезания във Велинград 

и Пазарджик. Тази година е сформирана и 

група за спортни танци в две възрастови 

групи – до 5 години и над 5 години. Малките 

спортисти провеждат тренировките си в 

залата на Стадион Златоград, осигурена 

безвъзмездно от Община Златоград. 

  



„Доброволно Формирование Община 

Златоград” 

 

 Доброволци от Доброволно формирование от Община Златоград взеха участие в 

обучение за изграждане на капацитет за реакция при наводнения. Обучението бе част 

от проект на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на 

вътрешните работи.  

  



ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ 

  През 2020 година бе осигурена заетост по следните програми и проекти, които се 

администрират от Дирекция “Бюро по труда” , гр. Златоград: 

 

 Регионална програма за заетост – 5 работни места за срок от 5месеца; 

 Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” – 3 лица 

за 24 месечен срок; 

 По Национална програма „Помощ за пенсиониране” са назначени 4 лица, като 

срокът на програмата е до 24 месеца;  

 Младежка заетост – 2 работни място за срок от 6 месеца; 

 Проект „Обучение и заетост” – 3 работни места за 6 месечна устойчивост. Общият 

брой на работилите лица по проекта, през 2020 год., е 70 лица. 

 Проект „Нова възможност за младежка заетост” – реализирани са 12 работни 

места. Младежите успешно са преминали обучение и заетост за 7 месечен срок. 

 Проект „Просперитет” – 1 работно място със срок на заетост 3 месеца. 

 

 

 

 



 През 2020 година бяха съставени актове за общинска собственост за 266 

бр. имоти.  

 Извършени бяха 22 броя разпоредителни сделки с общински 

недвижими имоти.  

 Ежемесечно се актуализират регистрите, публикувани на официалната 

интернет страница на Община Златоград (www.zlatograd.bg):  

 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  



Финанси, бюджет и местни 

данъци и такси 

    Изпълнението на данъчните приходи към 31.12.2020 

г. възлиза на 660 631 лв., което представлява 100,92 

% спрямо плана за годината. Постъпленията от 

имуществени данъци бележат ръст и постъпилите 

средства са със 71 182 лв. повече, спрямо 2019 г. 

      Неданъчни приходи са в размер на 980 265 лв. През 

2020 г., от продажба на общинска собственост, са 

постъпили 11 719 лв. 

      



Финанси, бюджет и местни 

данъци и такси 

 Просрочените задължения, по бюджета на Община 

Златоград към 31.12.2020 г., са в размер на 533 563 лв. и 

бележат спад със 148 351 лв., спрямо 2019 г. 

     Наличните, към края на годината, просрочени 

задължения, по бюджета на Община Златоград, 

представляват 4,2 % от отчетените разходи на общината 

за 2020 г., при ограничение, заложено в Закона за 

публичните финанси от 5%. За първа година Община 

Златоград привежда този показател в рамките на  

ограничението.  

 Наличните просрочени задължения, по сметки за 

средствата от ЕС, са в размер на 353 682 лв. 



Финанси, бюджет и местни 

данъци и такси 

 Размерът на общинския дълг на Община Златоград, по 

сключени договори за кредит, към 01.01.2020 г., е 1 075 832 

лв.  

     През 2020 г. Община  Златоград  обслужва  шест  договора 

за кредит. 

     Общо извършените плащания по дълга през 2020 г. са в 

размер на 663 370 лв. 

 Съотношението на плащанията, по дълга към 

средногодишния размер на собствените приходи и 

изравнителната субсидия за периода 2017-2019 г., е 7,4 %, 

при ограничение, съгласно Закона за публичните финанси 

от 15 %. 



АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

 През 2020 г., Общинска администрация, извърши 4 300 броя 
услуги, в т.ч.: 

 Административни услуги по гражданско състояние – 1 398 броя; 

 Административни услуги – Общинска собственост – 70 броя; 

 Административни услуги – местни данъци и такси – 863 броя; 

 Технически услуги – 1 042 броя; 

 Стопански дейности – 101 броя; 

 Други технически услуги – 286 броя; 

 Общинска собственост – пазари, тържища, тротоари – 165 броя; 

 Услуги по ритуали – 307 броя; 

  Други услуги – 68 броя 

 През 2020 година общината работи върху 6 628 броя молби, 
жалби, възражения, предложения, справки, заявления и др. 

 
 

 



    ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД  
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