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ОБЩИНСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА
Стартира „Изграждане на паркова среда за

широко обществено ползване в град

Златоград“.

Общият размер на безвъзмездната финансова

помощ, предоставена от МИГ – Кирково -

Златоград, по Мярка 7.2. Инвестиции в

създаването, подобряването или

разширяването на всички видове малка по

мащаби инфраструктура, е 380 573,26 лв. без

ДДС.

Необходимите средства за изпълнение на

СМР дейностите са в размер на 557 300,62 лв.

с включен ДДС.

Общата стойност на проектното предложение,

след търгуване, е в размер на 509 231,85 лв.

без ДДС.



ОБЩИНСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА

С цел създаването на единна

система от междублокови и

пешеходни пространства с обща

визия, съобразена със

спецификата на града,

възложихме:

 Проектиране на междублокови

пространства в гр. Златоград;

 Изготвяне на проект за

благоустрояване на част от ул.

„Стефан Стамболов“, ул.

„Черно море“ и ул. „Дельо

войвода“.



2022 година се благоустроиха много улици от уличната мрежа в 
общината: 

ОБЩИНСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА

ул. „Стефан Стамболов“ в гр. Златоград - 275 м



Ул.„Ахрида“, гр. Златоград - 370 м

ОБЩИНСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА



ул. „Костадин Фердинандов“ в гр. Златоград - 270 м

ОБЩИНСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА



ул. „Миньорска“ в село Ерма река 97 м.

ОБЩИНСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА



Благоустрои се участък от
ул. „България“ в гр.
Златоград, като бяха
обособени 32 паркоместа
за престой на моторни
превозни средства по
време на траурни
церемонии.

ОБЩИНСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА



Със средства от
Междуведомствената
комисия за възстановяване
и подпомагане към
Министерски съвет, бе
изградена подпорна
стоманобетонова стена на
улица „Изгрев” в село
Долен – дължина 15,60 м,
височина от 5,70 – 6,45 м.

ОБЩИНСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА



Със средства от общинския бюджет за 2022 г.
се извършиха благоустроителни дейности на
„Езилева падина“ в с. Старцево, на стойност
150 000 лева.

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА



Благоустрояване на участък

от Общински път /Мадан -

Цацаровци/ - махала Равно

бърце – 175 м.

ОБЩИНСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА



Укрепване на скат
на ул. „България“ в
гр. Златоград.

ОБЩИНСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА



Благоустрои се Гробищен парк в гр.
Златоград. Със средства от бюджета на
Община Златоград, в размер на 40 000 лева,
са поставени два павилиона, които ще се
използват за инвентар и санитарни
помещения. На бетонова площадка е
монтиран и метален навес. Монтирано е
улично осветление и озвучителна уредба.
Положена е бетонова настилка, оформени са
алеи и пътеки към двата павилиона.

ОБЩИНСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА



Монтираха се два
резервоара за
водоснабдяване
на Станкова
махала, село
Долен, на
стойност 20 200
лв.

ОБЩИНСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА



Закупи се машина за

безвъздушно полагане на пътна

маркировка за нанасяне на

пътно-маркировъчна боя.

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА



Подписа се споразумение, с

Министерство на регионалното

развитие и благоустройството, за

финансиране на СМР, строителен и

авторски надзор, за реализацията на

обект „Рехабилитация, реконструкция и

благоустрояване на ул. „Христо Ботев“,

гр. Златоград от о.т. 968 до о.т. 790“, с

дължина 541 м.

Предоставено е частично финансиране

на обекта, чиято стойност възлиза на

404 652 лева с ДДС.

ОБЩИНСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА



Ул. „Върбица“ в село Ерма река 

ЕФЕКТИВНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПЧП
С публично-частно партньорство през 2022 г. се изпълниха следните 

дейности:

Бетониране на ул. „Васил Левски“ в с. 

Ерма река
Бетониране на участък от улица 

„Миньорска“ в село Ерма река.



Ул. „Върбица“ в село Старцево 

ЕФЕКТИВНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПЧП
С публично-частно партньорство през 2022 г. се изпълниха следните 

дейности:

Бетониране на ул. «Шипка» в с. Долен Бетониране на участък от улица „Рила“ в 

гр. Златоград



Благоустрояване на общинските пътища на територията 

на Община Златоград

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

(Златоград - Неделино) – 19 973 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 Мързян - изкърпване на

асфалтова настилка в нарушените участъци – 19 974 лв.;

•Общински път Златоград – с. Аламовци – полагане на асфалтова настилка – 15 948 лв.

ОБЩИНСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА



ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Община Златоград подаде проектно предложение „Благоустрояване на улици в град Златоград“ по

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.017 – Улици

„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и

съоръженията и принадлежностите към тях“ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските

райони 2014 – 2020 г., което включва следните обекти:

1. ул. „Косора“, гр. Златоград - Етап I от о.т.818 през о.т.784 до о.т.779 и от границата с имот с

идентификатор 31111.35.179 през о.т.785 до о.т.788;

2. ул. „Хан Аспарух" от о.т.522 през о.т.835 към о.т.827 и към о.т.836, гр. Златоград“;

3. ул. „Прогрес", гр. Златоград, от о.т.821 до о.т.908;

4. ул. „Стефан Стамболов" от УПИ I - производствени и складови дейности, през о.т.11 до о.т.49

9мост - при старата воденица) - I-етап и от о.т.26 до ПИ 31111.31.587;

5. ул. „Освобождение“, гр. Златоград, от о.т.460 до о.т.418;

6. ул. „Славей“ гр. Златоград, от о.т. 419 към о.т. 801, о.т. 804 до о.т. 807;

7. ул. „Проф. Асен Шопов“ от о.т.866 до о.т.557“;

8. ул. „Ангел Киряков“ от о.т.500 до о.т.509“.

Подадено е и проектно предложение за изграждане на улица „Антон Страшимиров“, с. Старцево от

о.т.351 до о.т.367“.



ОБЩЕСТВЕНОЗНАЧИМИ 

ОБЕКТИ

Община Златоград участва в

конкурса „30 години DEVIN –

Доверие във всяка капка“ и

спечели финансиране на

проект за реновиране на

„Илийкова чешма“.

Чешмата е разположена на

Общински път Златоград – с.

Аламовци, в района на язовир

„Златоград“.



 Изготвен е технически проект за

вътрешно-разпределителна мрежа за

пренос на минерална вода до определени

пунктове (характерни места) на

територията на гр. Златоград. Той дава

решение за 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.

Системата е оразмерена за общо

приблизително водно количество 26 l/s.

ГЕОТЕРМАЛНА ВОДА



В рамките на проект „e-

Social Health Care”, с

акроним e-SOHECA,

финансиран от Програма за

трансгранично

сътрудничество

ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-

България 2014-2020, в 2022

г., се ремонтира сградата на

здравната служба в село

Долен. Ремонтните

дейности възлизат на

124 590 лева.

ТРАНСГРАНИЧНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО



По проект „e-Social Health

Care”, с акроним e-SOHECA, бе

закупено медицинско

оборудване, което бе дарено на

МБАЛ „Проф. д-р Асен

Шопов“ гр. Златоград, както и

на ЦСМП и

общопрактикуващите лекари в

Поликлиниката.

ТРАНСГРАНИЧНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО



Община Златоград закупи товарен автомобил

(самосвал) с тристранно разтоварване на

каросерията, оборудван с хидравличен кран и

предна монтажна плоча, в рамките на проект,

с акроним eOUTLAND по Програма за

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ

V-A Гърция-България 2014-2020 г.

ТРАНСГРАНИЧНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО



ПРОГРАМА “Еразъм +”

Община Златоград е координатор на два проекта, финансирани по
Програма „Еразъм+”, проект „ABUTRAINING” и проект „ECOLOG”

По проект „ABUTRAINING”, международният консорциум,
включващ Община Златоград като координатор и партньори от
страната и чужбина, се създава програма за превенция на насилието
над възрастни хора.

По проект „ECOLOG” се разработват 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.



 През 2022 година се реализира социалната услуга „Асистентска подкрепа“,

като 48 лица, над 65 години, в невъзможност за самообслужване, получават

услугата „Личен асистент“ и „Домашен помощник“;

 От началото на 2022 година ЦСРИ град Златоград е предоставил услуги на 50

лица, карантинирани на територията на Община Златоград;

 Екипът и потребителите на ЦСРИ се включиха в много благотворителни

кампании в помощ на хора, живеещи в риск и помощ за хората от Украйна;

 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.

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В 

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД



 Реализира се „Механизъм лична помощ“, към който се предоставя

социалната услуга „Личен асистент“ на 220 лица, с трайно намалена

работоспособност над 90% с чужда помощ, на територията на Община

Златоград;

 През 2022 година се реализира Проект „Патронажна грижа + в община

Златоград“ по Процедура: BG05FMOP001-6.002 „Патронажна грижа +“

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

По проекта 33 лица, възрастни хора над 65 години и лица с увреждания,

на територията на Община Златоград получават здравно – социалната

услуга „Патронажна грижа“.

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В 

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД



 През 2022 г. Община Златоград предостави финансова подкрепа на двата

пенсионерски клуба в град Златоград и село Старцево, както и на четирите

Неправителствени организации на хора с увреждания на територията на общината.

 През изминалата година продължи да изпълнява партньорските си ангажименти 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 31.12.2023 г.

При регистрираното приемно семейство има настанено едно дете.

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В 

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД



Център за социална рехабилитация и

интеграция гр. Златоград вече разполага и с

апарат за лимфен дренаж, който ще

спомогне за възстановяването на

потребителите, ползващи двигателна

рехабилитация, за ефективно намаляване на

периферните отоци на крайниците, чрез

последователна пневматична компресия.

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В 

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД



Община Златоград отбеляза 15 години от предоставянето на социални услуги: 

„Дневен център за деца и младежи с увреждания“ и „Дневен център за 

пълнолетни лица с увреждания“

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В 

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД



 Изгради се рампа

за достъпна среда

към Комплекса от

социални услуги;

 Ремонтира се

котелното

помещение.

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В 

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД



През 2022 г., от системата за разделно събиране
на отпадъците, по схемата „От врата на врата”, са
събрани и предадени, за последващо третиране,
143 тона рециклируем отпадък.

Количеството разделно събрани отпадъци е:

• 78 тона от домакинства;

• 65 тона от фирми.

Разделно събиране на отпадъци 



Общото количество на събраните и

транспортирани битови отпадъци до

инсталацията за предварително

третиране на смесени битови

отпадъци за 2022 г. е 2096 т., в т.ч.:

-1006 т. депонирани отпадъци;

-158 т. сепарирани рециклируеми

материали.

Битови  отпадъци 



Община Златоград придоби нов
специализиран автомобил, за
събиране и транспортиране на
битови отпадъци, с който целим
да подобрим качеството на
предлаганата услуга за жителите
на общината, а също така и да
оптимизираме разходите,
свързани с дейностите по
управление на отпадъците.

Средствата за автомобила са
осигурени от бюджета на Община
Златоград, натрупани от
месечните обезпечения и
отчисления по чл. 60 и чл. 64 от
Закона за управление на
отпадъците.

Битови отпадъци



Биоразградимите отпадъци за 2022 г. са 
205 тона.

На територията на гр. Златоград са

разположени 62 бр. Контейнери за

биоразградими отпадъци.

Графикът за събиране и транспортиране на

контейнерите за растителни отпадъци е 2 пъти

седмично.

Тази дейност се изпълнява от оператора на 
инсталацията.

Биоразградими  отпадъци 



Строителните отпадъци, за 2022 г., са 59 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.

Строителни  отпадъци 

Вид отпадък 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Строителни 

отпадъци в Община 

Златоград 

(тон) 540 582 466 164 59



Със средства от бюджета

на Община Златоград се

достави и монтира

преместваема метална

конструкция за

извършване на здравен

контрол на ГКПП

Златоград – Термес –

Ксанти.

Здравеопазване 



Със средства от Инвестиционната програма за капиталови

разходи за 2022 година, в размер на 20 000 лв., се направи

ремонт и се закупи оборудване на перално помещение в

ДГ „Снежанка“ гр. Златоград.

Образованието е сила и дълг…!



Със средства от Инвестиционната

програма за капиталови разходи за

2022 година, в размер на 20 000 лв., се

направи ремонт на санитарните

помещения в ДГ „Детски свят“ село

Долен.

Образованието е сила и дълг…!



Със средства от

Инвестиционната програма

за капиталови разходи за

2022 година, бяха

закупени:

 мултимедиен проектор за

нуждите на СУ „Св. Княз

Борис I“ с. Старцево;

 преносими компютри за

ДГ „Щастливо детство“ с.

Старцево и Център за

подкрепа за личностно

развитие гр. Златоград.

Образованието е сила и дълг…!



За втора поредна година

Център за подкрепа за

личностно развитие гр.

Златоград печели проект по

НП на МОН „Подкрепа за

личностно развитие”.

Спечеленият проект тази

година е на стойност 21 095

лв. и е за обзавеждане на

танцова зала за дейността на

клубовете по танци и лятното

училище в ЦПЛР. Средствата

са за обзавеждане, костюми,

литература, мултимедия с

лаптоп и караоке тонколона

за репетиции.

Образованието е сила и дълг…!



Община Златоград получи

одобрение на проект за ремонт на

спортната площадка в двора на

Основно училище „Васил Левски“

град Златоград, по Програмата за

изграждане и основен ремонт на

спортни площадки в държавните и

общинските училища към

Министерството на образованието

и науката.

Одобрените средства са в размер

на 82 051 лева.

Образованието е сила и дълг…!



Образованието е сила и дълг…!

През 2022 г. се отбеляза 170-годишният юбилей на СУ

„Антим I“ гр. Златоград, както и 65 години гимназиален

етап в Златоград



Образованието е сила и дълг…!

Община Златоград отбеляза и 60 години предучилищно 

образование в село Ерма река



Образованието е сила и дълг…!

75 години 

Народно 

читалище 

„Орфей 

1947“ 

с. Ерма река



През изминалата година, на територията на Община Златоград, след

организиране на кампания по регистрация на домашни любимци, е направена

нова регистрация на 28 кучета.

След организиране на кампания по кастрация, ваксинация и микрочипиране

на бездомни кучета общо 12 броя са обработените животни.

А 5 бр. малки новородени кучета намериха свои собственици и дом, след като

бяха обявени във форум за бездомни животни и осиновяване.

Решаване на проблемите с 

безстопанствените кучета



Със средства от

Инвестиционната програма

за капиталови разходи за

2022 г., на стойност 15 070

лв., бе закупен лек

автомобил DACIA, за

нуждите на Детска

педагогическа стая и

Районните полицейски

инспектори към Районно

управление Златоград.

Защита и сигурност...



За превенция срещу

бедствия и аварии бяха

закупени:

 1 брой бензинов моторен

трион;

 1 брой бензинов кастрач

за клони.

Защита и сигурност...



Община Златоград получи

награда в категория „Активни

кредитополучатели“. Там бяха

отличени малки, средни и

големи общини, класирани при

оценка на броя реализирани

проекти с подкрепата на Фонд

ФЛАГ.

Община Златоград е ползвала 22

кредита, от ФЛАГ, за

финансиране на проекти на

обща стойност 8 194 104.20 лв.

Награда от фонд ФЛАГ за 

Община Златоград



„Огънят на Орфей“

За втора поредна година Община

Златоград бе домакин на

МЕЖДУНАРОДНА ЛЯТНА

АКАДЕМИЯ ЗА ИЗКУСТВО И МЛАДИ

ТАЛАНТИ „ОГЪНЯТ НА ОРФЕЙ“.

Това е уникален форум на млади

таланти, който дава шанс за обучение,

изява и творческо общуване на

талантливи деца и възрастни.



УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА 

ДЕСТИНАЦИЯ ЗЛАТОГРАД

След две години прекъсване, заради пандемията от коронавирус, през 2022

година Празникът на Златоградското чеверме събра хиляди гости и

приятели на Златоград!



УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА 

ДЕСТИНАЦИЯ ЗЛАТОГРАД

За втора поредна година, по идея на

местната власт и бизнеса, в Община

Златоград се проведе Коледен базар. В

къщичките, разположени в центъра на

Златоград се предлагаха коледна и

новогодишна украса, картини, играчки,

сувенири, солени и сладки кулинарни

изкушения, пакетирани и насипни

шоколадови изделия, бонбони, ядки,

плодове, греяно вино и други топли,

безалкохолни и алкохолни напитки,

коледни десерти, прясно приготвена храна

и др.



УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА 

ДЕСТИНАЦИЯ ЗЛАТОГРАД

Община Златоград подобри

туристическата си атрактивност

с реализирането на проект

„Инвестиции за отдих и

туристическа инфраструктура и

съхраняване на нематериалното

културно и природно

наследство на територията на

МИГ Кирково - Златоград”

Стойността на проекта е в

размер на 52 000 лв.



Облагородиха се
зелените площи в
Стария град, пред
„Чалъкова къща“.

УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА 

ДЕСТИНАЦИЯ ЗЛАТОГРАД



Облагородиха се
зелените площи
в централната
градска част на
Златоград.

УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА 

ДЕСТИНАЦИЯ ЗЛАТОГРАД



УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА 

ДЕСТИНАЦИЯ ЗЛАТОГРАД

За четвърта година се проведе

спортно събитие К3 ултра.

По трасета с дължини 23, 63 и

85 км премериха сили едни от

най-известните бегачи на

ултрадълги дистанции.

За първи път тази година беше

включено ново състезателно

трасе, чийто старт беше даден

в гр. Мадан, с дистанция 43

км.



Спорт за всички…

За осми път Златоград бе домакин на детския

турнир по футбол "CHAMPION of

CHAMPIONS 2022".

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 2022 година.



Спорт за всички…

За поредна година Златоград

бе домакин на детския турнир

по футбол „Купа Златоград“.

В турнира взеха участие над

450 деца от цяла България.

Главен организатор на

събитието бе г-н Бисер

Бораджиев, съвместно с

Община Златоград.



Спорт за всички... 

Бъди активен, а не агресивен!

През месец май, в плувен

басейн при ОУ ,,Васил

Левски" гр. Златоград, се

проведе турнир по плуване

"Щастливо лято 2022", с

деца от първи до пети клас.

Турнирът се организира от

Община Златоград и

Спортен клуб по плуване

"Златоград".



Спорт за всички…

За първи път в гр. Златоград се

проведе състезание по Кикбокс,

стил К1, за деца и мъже –

„Делю хайдутин“.

В двубоите се срещнаха бойци

от България и Гърция и

превърнаха центъра на града в

своеобразна арена на

издръжливостта, бойния дух и

здравата дисциплина.

Организатори и партньори при

провеждането на първото по

рода си състезание, в областта

ни, бяха Спортен клуб „Арес-

Мадан“ и Община Златоград.



За поредна година Община

Златоград се включи в

световната инициатива Ден на

Земята - 22 април.

Местната комисия за борба с

противообществени прояви на

малолетни и непълнолетни

към Община Златоград и

Център за подкрепа за

личностно развитие,

организираха и засадиха

различни видове дръвчета на

територията на града.

Ден на земята



И през изминалата година, през месец май, теренът до Градски парк Златоград се

превърна в кино на открито, с прожекцията на хитовите български филми „Петя

на моята Петя“ и „В сърцето на машината“.

Кино под звездите в Златоград



През 2022 г. са извършени 8 бр. разпоредителни сделки с общински недвижими 

имоти. 

Реализирани са 3 бр. сделки за продажби на общински имоти, на основание чл. 

35, ал. 3 от ЗОС на собствениците на законно построени сгради. 

По отношение на сделките с предварителни договори за продажба, на основание 

чл. 15, ал. 3 и ал. 2 от ЗУТ, през 2022 година са извършени 5 бр.

През 2022 г. Община Златоград е придобила възмездно 1 бр. имот - проектен 

имот с идентификатор 31111.31.768 с площ 191 кв.м., отнета от ПИ 31111.31.152 

по КККР на гр. Златоград, попадащ в улична регулация, между о.т. 1028, о.т. 

1027 и о.т. 1039, кв. 150 по ПУП на гр. Златоград и безвъзмездно 1 бр. имот -

проектен имот  31111.36.470 с площ 4 кв.м., представляващ северната част от ПИ 

31111.36.136, която част се предава към улична регулация и проектен имот 

31111.36.469 с площ 40 кв.м., представляващ северната част от ПИ 31111.36.136, 

която част се предава към улична регулация.

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 2022 година бяха съставени актове за общинска собственост на 92 бр. имоти.

Ежемесечно, на официалната интернет страница на Община Златоград (www.zlatograd.bg ),

се актуализираха създадените публични регистри:

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 разрешителните;

Регистър на търговските дружества с общинско участие.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА 

СОБСТВЕНОСТ 

http://www.zlatograd.bg/


Финанси, бюджет и местни 

данъци и такси

Изпълнението на данъчните приходи, по бюджета на

Община Златоград, към 31.12.2022 г., възлиза на 729 546

лв., което представлява 102,03 % спрямо плана за годината.

Постъпленията от имуществени данъци бележат ръст и

постъпилите средства са с 42 980 лв. повече спрямо 2021 г.

Неданъчните приходи са в размер на 1 241 979 лв.

През 2022 г. са постъпили 27 659 лв. от продажба на

общинска собственост



Финанси, бюджет и местни 

данъци и такси

Просрочените задължения, по бюджета на Община Златоград

към 31.12.2022 г., са в размер на 452 331 лв. и бележат спад с 47

371 лв. спрямо 2021 г.

Наличните, към края на 2022 г., просрочени задължения, по

бюджета на Община Златоград, представляват 2,8% от

отчетените разходи на общината за 2022 г., при ограничение,

заложено в Закона за публичните финанси от 5%.

Наличните просрочени задължения, по сметки за средствата от

ЕС, са в размер на 2 942 лв.



Финанси, бюджет и местни 

данъци и такси

Размерът на общинския дълг на Община Златоград, по

сключени договори за кредит, към 01.01.2022 г., е 1 940 186

лв.

През 2022 г. Община Златоград обслужва седем договора за

кредит, като плащанията по два от тях приключиха през 2022

г.

Общо извършените плащания по дълга през 2022 г. са в размер

на 1 422 811 лв.

Съотношението на плащанията по дълга към средногодишния

размер на собствените приходи и изравнителната субсидия за

периода 2019-2021 г. е 2,5%, при ограничение, съгласно

Закона за публичните финанси от 15 %.



АДМИНИСТРАТИВНО 

ОБСЛУЖВАНЕ

Община Златоград обнови
Центъра за
административно
обслужване в сградата на
Общинска администрация.
Обособено е място с
компютърно оборудване, с
достъп до интернет за
електронно попълване на
документи, за копиране и
сканиране на
придружаващи документи.



АДМИНИСТРАТИВНО 

ОБСЛУЖВАНЕ
Община Златоград предоставя електронни административни услуги чрез

Единния портал за достъп до електронни административни услуги на

Държавна агенция Електронно управление. За да могат да се използват

предоставените електронни услуги е необходимо да:

 Имате инсталиран квалифициран електронен подпис (КЕП) или

квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис

(КУКЕП).

 Притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване.

 Имате инсталирана програма Acrobat Reader.

 Да сте заплатили услугата по Банков път и да сте прикачили копие от

платежен документ.

https://edelivery.egov.bg/
https://get.adobe.com/uk/reader/otherversions/


АДМИНИСТРАТИВНО 

ОБСЛУЖВАНЕ
През 2022 г. Общинска администрация извърши 4 426 броя услуги, в т.ч.:

 Административни услуги по гражданско състояние – 1 534 броя;

 Административни услуги – Общинска собственост – 103 броя;

 Административни услуги – местни данъци и такси – 758 броя;

 Технически услуги – 974 броя;

 Стопански дейности – 40 броя;

 Други технически услуги – 194 броя;

 Общинска собственост – пазари, тържища, тротоари – 457 броя;

 Услуги по ритуали – 351 броя;

 Други услуги – 15 броя.

През 2022 година общината работи върху 6 352 броя молби, жалби,
възражения, предложения, справки, заявления и др.



ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 

www.zlatograd.bg

http://www.zlatograd.bg/

