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РЕАЛИЗИРАНЕ НА
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ

В условията на пандемия успяхме да приключим
реализацията на четирите проекта, по Оперативна

програма „Региони в растеж” 2014-2021 г., за
внедряване на енергийна ефективност в
многофамилни жилищни сгради

РЕАЛИЗИРАНЕ НА
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ
МЖС - „Пролет"

преди

след

РЕАЛИЗИРАНЕ НА
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ
МЖС - „Зюмбюл"

Преди

След

РЕАЛИЗИРАНЕ НА
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ
МЖС - „Дарина"

преди

след

РЕАЛИЗИРАНЕ НА
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ
Проведоха се заключителни пресконференции за
оповестяване постигнатите резултати в рамките на
четирите проекта с:
•
акроним ZlatownEECO2-1. Размер на инвестицията:
917 881,44 лева;
•
акроним ZlatownEECO2-2. Размер на инвестицията:
1 098 045,31 лева;
•
акроним ZlatownEECO2-3. Размер на инвестицията:
791 136,11 лева;
•
акроним ZlatownEECO2-4. Размер на инвестицията:
875 445,16 лева.
Проектите са с насоченост повишаване на
енергийната ефективност и обновяване на сгради и
обхващат 32 многофамилни жилищни сгради, със 195
домакинства, които преминават в по-горен клас на
енергопотребление.
В резултат от изпълнените мерки по сградите, се
реализират над 429 тона годишни спестявания на емисии на
парникови газове - въглероден диоксид (СО2), което
допринася за чистотата на въздуха в град Златоград.

ПРОГРАМА “Еразъм +”
Община Златоград, като координатор на два проекта,
финансирани по Програма „Еразъм+”, бе домакин на
финалните събития, на които бяха представени
интелектуални продукти, реализирани в рамките на проект
„ABUTRAINING” и проект „ECOLOG”
В рамките на последните 21 месеца, по проект
„ABUTRAINING”, международният консорциум, включващ
Община Златоград като координатор и партньори от
страната и чужбина, работиха интензивно за създаване на
програма за превенция на насилието над възрастни хора.
По проект „ECOLOG” се разработиха иновативни и
интерактивни обучителни материали за подпомагане на
развитието в обществото на екологична отговорност.
Проектът фокусира вниманието на гражданите за важността
на екологичното поведение и качеството на живот, който
водим, за това колко е важно създаването на колективна
екологична чувствителност.

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
През отчетния период, за да отговори на местните потребности, Община Златоград предприе
действия по разкриване на нова социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“.
Направените промени влизат в сила от 01.01.2022 г.
Двете услуги „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ и „Дневен център за
пълнолетни лица с увреждания“ са организирани в Комплекс от социални услуги: „Дневен център за
деца и младежи с увреждания“ и „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, с адрес гр.
Златоград, ул. „Беловидово“ № 35.
Капацитетът на Комплекса е 25 потребители, като персоналът и материалната база са
разпределени съгласно критериите и стандартите, които трябва да се покриват за предоставяне на
социалните услуги:
⚫
„Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ - 15 потребители;
⚫
„Дневен център за деца и младежи с увреждания“ - 10 потребители.
С предприетите действия от страна на Община Златоград, се обхващат нуждаещите се
потребители от всички възрастови групи - деца, младежи и пълнолетни лица с увреждания.

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
Община Златоград стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“
През месец януари 2021 година стартира приемът на документи от кандидати за
потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ - специализирана социална услуга, която
включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в
надтрудоспособна възраст, в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице, назначено на
длъжност „Социален асистент“ и „Домашен помощник“.
Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните
услуги, са следните целеви групи:
• Лица в надтрудоспособна възраст, в невъзможност за самообслужване, които нямат
определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
• Деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания, с определена чужда
помощ, които не ползват механизъм „Лична помощ“, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа
или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда, по реда на друг закон.
Назначени са 10 асистента, които обслужват 39 потребители.

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
⚫

⚫

200 потребители от големите населени места в Община Златоград, се
възползваха от социалната услуга „Топъл обяд”, финансово обезпечена
от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане,
фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, за периода
01.01.2021 – 31.12.2021 г.
Осигурена бе заетост на 112 лица по механизма за личната помощ,
който предоставя услугата „Личен асистент” на хора с трайно намалена
работоспособност над 90% с чужда помощ.

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
⚫

През 2021 г. Община Златоград продължи да предоставя финансова подкрепа на
двата пенсионерски клуба в град Златоград и село Старцево и на четирите
Неправителствени организации на хора с увреждания на територията на общината.
Дейността на организациите също беше повлияна от пандемията от коронавирус.
Организираните мероприятия бяха ограничени, както и достъпът до помещенията
на организациите.

През изминалата година продължи ангажиментът на Община Златоград, като
партньор по проект „Приеми ме 2015“, който се осъществява чрез ОП „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020 г.
Срокът на споразумението за партньорство бе удължен до 31.12.2022 г.
Регистрирано е ново приемно семейство, при което е настанено дете.
⚫

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
Община Златоград получи одобрение на проект
„Патронажна грижа + в община Златоград“ по
ОП РЧР 2014-2020 г.
Основната цел е да се осигури подкрепа, чрез
предоставяне на патронажни грижи за възрастни
хора и лица с увреждания, чрез услуги в домашна
среда, както и подкрепа за адаптиране на
социалните услуги, делегирани от държавата
дейности, във връзка с разпространението на
COVID-19.
Проектът е с продължителност 14 месеца и е на
обща стойност 154 930,13 лева.

Разделно събиране на отпадъци
През 2021 г. се разшири обхватът на
системата за разделно събиране на отпадъците по
схемата „от врата на врата”, като се включиха и
домакинства, неучаствали до момента. Това позволи
запазване размера на таксата за битови отпадъци
през годината.
За разделно събиране на отпадъците са закупени
23 200 бр. полиетиленови торби.
Количеството разделно събрани отпадъци са:
• 66 тона от домакинства;
• 63 тона от фирми.
Количеството на депониран битов отпадък е
намаляло с 500 тона през 2021 г.
Въвеждането на домашно компостиране на
биоразградими отпадъци би довело до значително
намаляване на разходите за събиране и
транспортирането
им
до
инсталацията
за
компостиране.

Битови отпадъци
През месец май се проведе заключителна
пресконференция за приключване на проект „Проектиране
и изграждане на компостираща инсталация и на
инсталация за предварително третиране на битови
отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините
Мадан, Златоград и Неделино“.
Проектът е реализиран по Приоритетна ос 2
„Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 20142020 г.”, съфинансиран от Европейския фонд за
регионално развитие на Европейския съюз и Държавния
бюджет на Република България по Административен
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ
№BG16M1OP002-2.002-0015-C01. От 18
потенциални бенефициенти на програмата само 4 са
завършените регионални системи.
С реализацията на този мащабен проект трите
общини ще осигурят устойчива система за управление на
отпадъците, ще намалят количеството им, като това ще
помогне за оптимизиране на таксите за смет.

Битови отпадъци
През месец ноември 2021 г. стартира
експлоатацията и на инсталацията за
предварително третиране на отпадъците от
общините Златоград, Мадан и Неделино. С
изградената инфраструктура и доставеното
към
нея
мобилно
експлоатационно
оборудване се цели осигуряване на
съвременна и екологосъобразна система за
управление на отпадъците на регионален
принцип. Инсталацията е изградена в община
Мадан.

Битови отпадъци
През 2021 г. са закупени 70 бр. контейнери и 330 бр.
кофи за подмяна на амортизирани такива, както и за
предоставяне на нови.

Контейнер с обем 1100 л , с кръгъл капак

Кофа с обем 120 литра

Битови отпадъци
Общото количество генерирани
битови отпадъци на територията на
общината за отчетния период е 2 522
тона, в т.ч. 483 тона от системата за
разделно събиране на отпадъците (по
схемата
„от
врата
на
врата”,
биоразградими и строителни отпадъци).

Смесен битов отпадък в
Община Златоград
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3000
2500
2000

1500

Количеството
депонирани
отпадъци за предварително третиране,
компостиране и крайно обезвреждане на
Регионалното депо е 2 039 тона.

1000
500
0
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Биоразградими отпадъци
Биоазградимите отпадъци за 2021 г. са 193 тона.
През месец ноември 2021 г. стартира
експлоатацията на компостиращата инсталация на
територията на Регионалното депо.
62 бр. контейнери са предоставени и
разположени, съгласно схема по Регионалния проект
„Проектиране и изграждане на компостираща
инсталация и на инсталация за предварително третиране
на битови отпадъци, за общините Мадан, Златоград и
Неделино“.
В рамките на проекта е закупена и
специализирана техника – автомобил и дробилка, за
събиране и транспортирането на биоразградимите
отпадъци до инсталацията за компостиране.
Тази дейност се изпълнява от оператора на
инсталацията.

Строителни отпадъци
Вид отпадък 2015г.
Строителни отпадъци
в Община Златоград
(тон)

318

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

551

708

540

582

466

161

Строителни отпадъци за 2021 г. са 161
тона.
Те се събират от „РОДОПСТРОЙ-97”
ООД,
съгласно
сключен
договор
за
сътрудничество, за извършване на заявени
услуги, чрез предоставяне на специализиран
контейнер и транспорт, срещу заплащане
от заявителя.

ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
По проект с акроним e-SOHECA приключи изпълнението на допълнително одобрените
дейности:
Закупуване на болнични легла

Цифровизация на мамограф

ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Оксиметър за пръст

Медицинско оборудване, измерващо
множество параметри

ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Кислородни бутилки – 5 л, с редуцир винтил и овлажнител и кислороден концентратор

ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Безконтактен термометър Професионална скала за тегло/везна

Глюкомер

ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
СМР на Поликлиника – подмяна на дограма, ремонт на санитарни помещения, шпакловка и латекс по стените и
таваните, полагане на антибактериална винилова настилка, подмяна на обзавеждането в чакалните, както и
подмяна на осветителните тела с нови LED – енергоспестяващи

ГЕОТЕРМАЛНА ВОДА
Община Златоград възложи изготвяне на технически проект за вътрешноразпределителна мрежа за пренос на минерална вода до определени пунктове (характерни
места) на територията на гр. Златоград.
Техническият проект ще даде решение за изграждане на вътрешната
разпределителна мрежа за минерална вода за гр. Златоград и ще предложи изграждане на
трасетата за водоснабдителната мрежа за термо-минерална вода по поречието на реките
„Върбица“, „Голяма река“ и „Малка река“, окачена по брегоукрепителните стени, с
определени разпределителни кранови шахти на определи 35 пункта - абонатни
(разпределителни) станции. Предвижда се оразмеряване на системата за общо

приблизително водно количество 26,00 l/s.

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА
През 2021 година 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
Разшири се и се благоустрои
гробищният парк в град Златоград.
Монтирани са два поставяеми
павилиона – един за персонала и
инвентара и един - обособен за
санитарни помещения. Монтиран е
и метален навес с размери 6/12
метра.

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Община
Златоград
подписа
договор
за
финансиране на проект „Изграждане на паркова
среда за широко обществено ползване в град
Златоград“ по процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP00119.148 МИГ – Кирково - Златоград, Мярка 7.2.
Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура.
Общият размер на безвъзмездната финансова
помощ е 380 573,26 лв. без ДДС.
Предвижда се обособяване на нови зелени площи,
зони за отдих и детска площадка в имота, който
представлява естествено продължение на вече
изградения градски парк и допълва новата визия
на централната градска част.
Ще се оформи алея от цветна и дървесна
растителност, декоративен парков павилион,
заобиколен от кътове за почивка с дървени
перголи и пейки, ще бъдат изградени и площадки
за фитнес.

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА
⚫

⚫

През 2021 година приключиха дейностите по 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.
Общата стойност на вложените средства в улична мрежа
на територията на село Старцево и град Златоград е 1
924 348.67 лева без ДДС.

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Завършените обекти през 2021 г. са:
❑

ул. „Виктор Юго”, с дължина 226 м –
положена е трошенокаменна настилка,
вибропресовани
бетонови
бордюри,
асфалтовата настилка, изградена е
подпорна стена с предпазен парапет,
оформени са тротоари. Монтирани са
пейки, кошчета за смет и указателни
табели.

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

ул. „Клокотница” с дължина 237,09
м
Положена е трошенокаменна настилка,
асфалтобетон,
вибропресовани
бетонови бордюри, пейки, кошчета за
смет и указателни табели.
Оформена е тротоарна плоча с бетон и
с тротоарни плочки.
❑

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

❑

ул. „Рила” с дължина 142 м
Положена е трошенокаменна настилка,
асфалтобетон, вибропресовани бетонови
бордюри, монтиран е парапет, пейки,
кошчета за смет и указателни табели.
Оформена е тротоарна плоча с бетон.

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА
❑

ул. „Плиска” с дължина 377,76
м
Положена е трошенокаменна
настилка,
асфалтобетон,
вибропресовани
бетонови
бордюри, пейки, кошчета за
смет и указателни табели.
Оформена е тротоарна плоча с
бетон и с тротоарни плочки.

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Положихме асфалтова настилка на следните улици в Община Златоград:

ул. „Младост” в гр. Златоград, с
дължина 205 м.

улица „Пейо Яворов“ в град Златоград с
дължина 83 м.

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

ул. „Цар Калоян” в гр. Златоград

ул. „Еделвайс” в гр. Златоград с
дължина 100 м

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Извършен бе ремонт на тротоарната
настилка по ул. „Беловодиво“.
Положени са вибропресовани плочи и
градински бордюри.

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Със средства от Инвестиционната програма за капиталови разходи, на
Община Златоград за 2021 г., се благоустрои участък от уличната мрежа в
града между ул. „Беловидово“ и ул. „Хан Аспарух“ (пресечката между
Детска ясла „Мир“ и хотел „Кристал“). Стойността на строителноремонтните дейности е 14 908,75 лева.
Ремонтира се и участък между ул. „България“ и ул. „Хан Аспарух“ –
пресечката пред МБАЛ „Проф д-р Асен Шопов“ на стойност 28 554,14
лева.

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Изгради се пешеходен подход
от тротоарни плочки в двора

на ДГ „Радост“ гр. Златоград.

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

С финансиране от Постановление на
Министерски

съвет

се

бетонира

участък от улица „Бистрица” в село
Долен, с дължина 116 м. Вложените
средства са в размер на 19 033,16 лв.

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Със средства от общински бюджет през 2021 година се извърши проектиране на следните
обекти:
•„Изграждане на подпорна стена на ул. „Ерма" гр. Златоград в участък от о.т.626 до о.т.630, L=80 м;
•„Изграждане, рехабилитация и реконструкция на техническата инфраструктура за ул. „Крайречна" в
участък между о.т. 485 до о.т.440 по ПУП на гр.Златоград - /част пътна и част канализация, подпорна
стена;
•„Изграждане на улица „Езилева падина“, с.Старцево;
•„Изграждане на подпорна стена на ул. „Витоша“ о.т.477 до о.т.642, L=70 м, с. Ерма река“;
•„Основен ремонт на ул. „Миньорска“, в участък между о.т.528.и о.т. 497 по ПУП на с.Ерма река;
•„Изграждане на подпорна стена за укрепване на ул. „Прогрес“ село Долен;
•Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на общинска сграда, кметство в с.Ерма река,
Община Златоград“;
•Ремонт на покрив на Комплексно - административна сграда (КАС) в УПИ VІІІ-Младежки дом, кв. 19 по ПУП
на с. Долен;
•Ремонт на покрив на сградата на Здравна служба в УПИ ХV, кв.20 по ПУП на с. Долен;
•Ремонт на покрив на сграда бивше училище в УПИ І-Производствени дейности, кв.21 по ПУП на с.
Аламовци.

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА
През 2021 година, със средства от
Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към
Министерски
съвет,
започнаха
строителните дейности за изграждане
на подпорна стоманобетонова стена
на улица „Изгрев” в село Долен –
дължина 15,60 м, височина от 5,70 –
6,45 м.

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Благоустрояване на общинските пътища на територията
на Община Златоград
• Общински път Златоград – Неделино - с. Старцево - мах. Бели камъни - Граница общ.
(Златоград - Неделино) – 5 190 лв.;

• Общински път Златоград – Пресека - граница общ. (Кирково – Златоград) – с. Долен изкърпване на асфалтова настилка в нарушените участъци – 20 000 лв.;
• Общински път /Цацаровци – Златоград/ с. Ерма река-махала Марзян - изкърпване асфалтова
настилка в нарушените участъци – 7 907 лв.;
•Общински път Неделино-Старцево - с. Пресока - изкърпване на асфалтова настилка в
нарушените участъци – 10 000 лв.

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Със средства от
Инвестиционната
програма за капиталови
разходи на Община
Златоград за 2021 година
се благоустрои участък от
Общински път /Мадан Цацаровци/ - махала Равно
бърце – 100 м.

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Със средства от Инвестиционната
програма за капиталови разходи на
Община Златоград за 2021 година
започна 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
През 2021 година проектите за обекти
„Рехабилитация,
реконструкция
и
благоустрояване на улици на територията на
град Златоград, предвидени за изпълнение 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, предвидени за
изпълнение 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”, са внесени за
съгласуване в НИНКН. Към настоящия
момент процедурите все още не са
приключили.

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Със средства, отпуснати с постановление на
Министерски съвет на Република България, бяха
изготвени
работни
проекти
за
„Общински
кооперативен пазар” и „Благоустрояване и изграждане
на парк, УПИ ХVІІІ, кв. 72“.

ЕФЕКТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И
ПЧП
С публично-частно партньорство през 2021 г. се изпълниха следните
дейности:

Изграждане на дъждоприемни решетки и
бетониране на участък от 40 м на улица
„Спартак“ в село Старцево.

Бетониране на участък от улица „Черно
море“ в село Старцево.

Бетонира се част от дере на
„Белите камъни“ в село Старцево, с
дължина 25 м.

ЕФЕКТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И
ПЧП

Бетонира се и улица „Орфей“ в село Долен.

С материали от общински бюджет и труд
от живущите се изпълни отводняване на
улица „Бистрица“ в село Долен.

Здравеопазване
Болницата в Златоград получи дарение, нова линейка санитарен автомобил, с включено гаранционно и сервизно
обслужване.
Автомобилът е придобит в рамките на проект с
акроним „e-SOHECA”, финансиран по Програма за
трансгранично сътрудничество
В рамките на проекта Община Златоград е
декларирала, че закупената линейка ще бъде използвана за
спешни социални случаи за жители на Община Златоград и
волята на дарителя е упомената в договора за дарение.

Здравеопазване
Със средства от Инвестиционната
програма за капиталови разходи на
Община Златоград за 2021 г. се
благоустрои дворното място на МБАЛ
„Проф. д-р Асен Шопов“ град Златоград,
отредено за паркинг. Подменена е
асфалтовата настилка, положени са
бордюри и тротоарни плочки, оформени
са зелени площи, монтирано е ново
осветление.
Разходваните средства възлизат на 75 551
лева.

Образованието е сила и дълг…!
Със
средства
от
Инвестиционната
програма
за
капиталови разходи за 2021 година, в
размер на 7 431 лв., се закупиха и
монтираха детски съоръжения в двора
на ДГ „Детски свят“ село Долен.

Образованието е сила и дълг…!
Закупени са по 5 бр. компютри за ОУ
„Св. Св. Кирил и Методий“ село
Долен и ОУ „Васил Левски“ село
Ерма река.

Образованието е сила и дълг…!
Закупени са интерактивни дисплеи
GAOKE GU -880T/65S и OPS
компютърни модули GAOKE 13 за СУ
„Антим І“ гр. Златоград, за кабинети
по химия и физика.

Образованието е сила и дълг…!

Закупени
са
дигитален
микроскоп OPTIKA B -150DBRPL и термален дисплей за
безконтактно
измерване
на
телесната
температура
за
нуждите на СУ „Антим І“ гр.
Златоград.

Образованието е сила и дълг…!
Център за подкрепа за личностно развитие гр.
Златоград спечели проект от Министерство на
образованието и науката. Финансирането е в размер
на 24 308,70 лв. и ще се използва за обзавеждане на
кабинет „Театрална стая“ за работа на клубовете
„Арт драма“, „Театрално – дискусионен клуб“ и
студио „Приказен свят“.
Целта на проекта е създаване на съвременни
условия за провеждане на занимания по интереси.

Решаване на проблемите с
безстопанствените кучета
⚫

⚫

⚫

През м. октомври в Община Златоград се проведе
кампания
за
кастрация,
ваксинация
и
обезпаразитяване на бездомни и дворни животни.
Кампанията, вече пета поред за последните десет
години, е част от поредните съвместни усилия на
„Четири лапи” и Община Златоград, за овладяване и
намаляване на популацията на улични и дворни
животни, по хуманен и ефективен начин.
Тази година, в хода на проекта, бяха обработени 43
животни, от които 16 кучета и 27 котки.
Манипулациите са извършваха в специално
оборудвана мобилна амбулатория, разположена на
паркинга на стадиона в Златоград, от ръководителя
на екипа д-р Надежда Мечева.
Така общият брой на обработените животни, при
съвместната работа между Община Златоград и
фондация „Четири лапи”, за периода 2011 – 2021 г.,
е 242 броя.

Решаване на проблемите с
безстопанствените кучета
Прие се нова Наредба №22 за овладяване на безстопанствените животни и регламентиране
отглеждането на домашни любимци на територията на Община Златоград, както и Програма и
План за действие за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на
Община Златоград.
Проведени бяха множество информационни кампании, целящи масова регистрация и
кастрация на домашни любимци.
През предходната година, в Община Златоград са организирани няколко кампании с
ветеринарен лекар, притежаващ мобилна амбулатория за кастрация, ваксинация и маркиране
на бездомни кучета, с който има сключен договор. Улавянето и транспортирането на
животните до мястото, на което се извършват манипулациите на безстопанствените кучета,
се извършва от служители на общината, преминали курс за хуманно отношение при улавяне и
превоз на животни. Общината разполага и с лицензиран автомобил за превоз на животните.
В Общинския бюджет, всяка година, се предвиждат финансови средства за реализиране на
дейности по овладяване на популацията на безстопанствените животни. Община Златоград
активно търси партньори за справянето с проблема – НПО, медии, доброволци, граждани и
др.

НСОРБ връчи на кмета на Община
Златоград грамота
Наградата беше връчена на
юбилейно събитие на сдружението по
повод
25-та
годишнина
на
организацията. Признанието на Община
Златоград е за цялостен принос в
развитието
на
сдружението
и
дългогодишната работа на кмета
Мирослав Янчев в местната власт четири мандата. Гост на събитието бе и
г-н Румен Радев - президент на
Република България.

150 годишнина на храм „Св. Вмчк
Георги Победоносец“ град Златоград
През 2021 година се проведоха честванията на 150
годишнината на храм „Св. вмчк Георги
Победоносец" в град Златоград.

След края на празничната служба, се проведе
литийно шествие с иконата на Свети Георги,
съпровождано от духов оркестър, в което се
включиха златоградската общественост и гости на
града.

„Огънят на Орфей“
Община Златоград бе домакин на
МЕЖДУНАРОДНА ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ЗА
ИЗКУСТВО И МЛАДИ ТАЛАНТИ „ОГЪНЯТ НА
ОРФЕЙ“.
Това е уникален форум на млади таланти. Целта на

Академията бе да подкрепя младите хората в
творческото им израстване. Отлично условие за това
бяха предлаганите майсторски и творчески класове,
организирани по време на Лятната академия, които

съчетаха

музика,

литература,

изобразително изкуство, театър и танц.

фолклор,

УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА
ДЕСТИНАЦИЯ ЗЛАТОГРАД
За първа година, по идея на местната власт и
бизнеса, в Община Златоград се проведе
Коледен базар, Тази инициатива бе не само
стимул за местната икономика, но и създаде
неповторима коледна емоция за всички жители и
гости на общината.
В центъра на Златоград се разположиха дървени
къщички с коледна украса и озвучаване, където
се предлагаше коледна и новогодишна украса,
картини, играчки, сувенири, сурвакници и
картички, солени
и сладки
кулинарни
изкушения, месни и млечни продукти,
пакетирани и насипни шоколадови изделия,
бонбони, ядки, плодове, мед, пчелни продукти,
греяно вино и други топли, безалкохолни и
алкохолни напитки, коледни десерти, прясно
приготвена храна и др.

УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА
ДЕСТИНАЦИЯ ЗЛАТОГРАД
През 2021 година започна реализацията на 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.
Възложено е изпълнението на 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
Облагородиха
се
зелените площи пред
хотел „Кристал” и пред
сградата
на
Пощенската станция в
град Златоград.

УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА
ДЕСТИНАЦИЯ ЗЛАТОГРАД
За трета поредна година станахме свидетели на уникално спортно събитие, което се
проведе в Златоград.
По трасета с дължини 23, 53 и 85 км премериха сили едни от най-известните бегачи на
ултрадълги дистанции.
Златоградчанинът Асен Какаров спечели второто място на дистанция 23 км в K3 Ultra 2021.

Спорт за всички…
За седми път Златоград бе домакин на
детския турнир по футбол "CHAMPION of
CHAMPIONS 2021".
Състезанието се организира от Община
Златоград и спортната общественост на града,
под патронажа на г-н Мирослав Янчев – Кмет
на Община Златоград.
Мероприятието е част от програмата за
постигане на целите на местната власт за
развитие на футбола и масовия спорт като цяло,
изграждането на дисциплина и работа в екип,
както и от превантивната дейност на
МКБППМН за 2021 година.

Спорт за всички…
Златоград бе домакин на детския турнир по
футбол „Купа Златоград“.
В турнира взеха участие 12 отбора от цяла
България.
Главен организатор на събитието бе г-н

Бисер Бораджиев, съвместно с Община
Златоград.

Ден на земята
Община Златоград се включи в световната
инициатива - Ден на Земята, който се отбелязва
ежегодно, на 22 април, по целия свят.
МКБППМН към Община Златоград, ЦПЛР, със
съдействието на Държавно горско стопанство
Златоград, организираха и засадиха различни видове
дръвчета на територията на града.
Деца и ученици се включиха в инициативата, която
беше реализирана в райони, в които бяха премахнати
опасни и сухи дървета.

Кино под звездите в Златоград
През месец май Централният площад в град Златоград се превърна в кино на открито, с
прожекцията на хитовия български филм „Диви и щастливи“. Специален гост бе актьорът
Александър Сано.
А на 1 юни, на терена до Градски парк Златоград, се проведе автокино, където се
прожектира българският филм „Привличане“.

Стендъп комедия в Златоград
През месец юни на терена до Градски парк
Златоград, на открито, се проведе Стендъп
комедия - сценично изкуство, което набра
скорост и популярност в последните години
с участието на Георги Николов - Жорони и
Калин Кирилов от комеди групата „Нема
К’во“.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА
СОБСТВЕНОСТ
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През 2021 година бяха съставени актове за общинска собственост за 209 бр.
имоти.
Извършени бяха 18 броя разпоредителни сделки с общински недвижими
имоти.
Ежемесечно се актуализираха следните регистри, 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.

Финанси, бюджет и местни
данъци и такси
Изпълнението на данъчните приходи, по бюджета на
Община Златоград, към 31.12.2021 г. възлиза на 686 566
лв., което представлява 99,07 % спрямо плана за
годината.
Постъпленията от имуществени данъци бележат ръст
и постъпилите средства са с 25 935 лв. повече спрямо
2020 г.
Неданъчни приходи са в размер на 1 029 558 лв. През
2021 г. от продажба на общинска собственост са
постъпили 91 425 лв.

Финанси, бюджет и местни
данъци и такси
Просрочените задължения по бюджета на Община Златоград
към 31.12.2021 г. са в размер на 499 702 лв. и бележат спад с 33
861 лв. спрямо 2020 г.

Наличните, към края на годината, просрочени задължения по
бюджета на Община Златоград представляват 3,7 % от
отчетените разходи на общината за 2021 г., при ограничение,
заложено в Закона за публичните финанси от 5%.
Наличните просрочени задължения, по сметки за средствата от
ЕС, са в размер на 351 970 лв.

Финанси, бюджет и местни
данъци и такси
Размерът на общинския дълг на Община Златоград, по сключени
договори за кредит, към 01.01.2021 г. е 1 069 547 лв.
През 2021 г. Община Златоград обслужва девет договора за
кредит, като плащанията по три от тях приключиха през 2021 г.

Общо извършените плащания по дълга през 2021 г. са в размер на
477 166 лв.
Съотношението на плащанията по дълга към средногодишния
размер на собствените приходи и изравнителната субсидия за
периода 2018-2020 г. е 6,6 %, при ограничение, съгласно Закона за
публичните финанси от 15 %.

АДМИНИСТРАТИВНО
ОБСЛУЖВАНЕ
Със средства от Инвестиционната
програма за капиталови разходи се
закупиха компютри за нуждите на
Общинска администрация. Всички
компютри в Дирекция „Финансовосчетоводни
дейности,
бюджет,
човешки ресурси и местни данъци и
такси“ са подменени.

АДМИНИСТРАТИВНО
ОБСЛУЖВАНЕ
Изготви се цифров модел на
регулационния план на гр.
Златоград
и
се
закупи
специализиран
програмен
продукт за кадастър и регулация
MKAD for Windows. Средствата
са
от
Инвестиционната
програма за капиталови разходи
за 2021 година.

АДМИНИСТРАТИВНО
ОБСЛУЖВАНЕ
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

⚫

През 2021 г. Общинска администрация извърши 4 046 броя услуги, в т.ч.:
Административни услуги по гражданско състояние – 1 337 броя;
Административни услуги – Общинска собственост – 87 броя;
Административни услуги – местни данъци и такси – 775 броя;
Технически услуги – 946 броя;
Стопански дейности – 47 броя;
Други технически услуги – 224 броя;
Общинска собственост – пазари, тържища, тротоари – 251 броя;
Услуги по ритуали – 350 броя;
Други услуги – 29 броя
През 2021 година общината работи върху 5 561 броя молби, жалби,
възражения, предложения, справки, заявления и др.

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

www.zlatograd.bg

