
Отчет към 31.01.2015 г. на Програмата за 

управление на Община Златоград на Кмета 

Мирослав Янчев 

(за 2014 година) 



През 2014 г.  Община Златоград 

определи посоката си на развитие 

до 2020 година.  

 

Изгради своята визия за бъдещето, 

стратегическите  си цели и местни 

приоритети за общинско развитие.  
 

Новите хоризонти пред Община Златоград 

за период 2014-2020 година 



ВИЗИЯ 

Устойчиво развиваща се община в Родопите,  

със  съхранена природа и културно-историческо наследство,  

просперираща като икономически, туристически и духовен център,  

осигуряващ високо качество на живот на своите жители 

Стратегическа цел 1:  

Развитие на балансирана и устойчива  

общинска икономика, функционираща   

в благоприятна среда за инвестиции и  

предприемачество и отличаваща се с  

ефективно оползотворяване на местните 

 ресурси и потенциали  

 

Стратегическа цел 2  
Повишаване на жизнения стандарт на местните жители,  

ограничаване на отрицателните демографски тенденции,  

развитие на човешките ресурси чрез осигуряване  

на равни възможности за конкурентноспособно  

образование и обучение, устойчива заетост,  

личностен просперитет и социално сближаване  

 

Стратегическа цел 3 
Балансирано териториално развитие,  

чрез комплексно подобряване на 

 състоянието на техническата и  

социална инфраструктура,  

съхраняване и опазване на природното  

богатство и културно- 

историческото наследство  

РЕКЛАМНА ВИЗИЯ 

ЗЛАТОГРАД- 

възможност и за мен... 

ГЛАВНА СТАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 
Постигане на балансирано социално-икономическо и териториално развитие,  

повишаване на благосъстоянието, сигурността и достъпността на местните жители  

чрез ефикасно използване на собствените ресурси, налични потенциали и  

възможностите, предоставени от  ЕС 

ПРИОРИТЕТ 1.1 

Създаване на благоприятни условия  

за ефективно, конкурентноспособно,  

динамично и устойчиво развитие  

на предприемачеството 

 и инвестиции в общината. 

ПРИОРИТЕТ 1.2 

Използване потенциалите  

на местната икономика  
ПРИОРИТЕТ 2.3 

 Качествени административни услуги  

и институционален капацитет 

ПРИОРИТЕТ 2.1 

Подобряване на възможностите за заетост,  

повишаване на благосъстоянието на  

населението и задържане на хората в общината.  

ПРИОРИТЕТ 2.2  

Улеснен и равен достъп до качествени  

социални и образователни услуги и  

повишаване на сигурността на индивида  

ПРИОРИТЕТ 3.1 

Изграждане на модерна техническа 

 инфраструктура, интегрирано и  

балансирано развитие на  

населените места 

ПРИОРИТЕТ 3.2 

Опазване на околната среда и 

 разумно използване на  

природните потенциали  

 



 

 

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ 

  

СРЕДСТВА  

На 21 ноември 2014г. официално се откри 

подобрената и модернизирана здравна 

инфраструктура на златоградската болница, 

резултат от реализацията на проект 

“Реконструкция, обновяване и оборудване в 

МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. 

Златоград. 

 



ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ  

 

СРЕДСТВА 

 През 2014 г. Община Златоград реализира проект „Ефективна местна 

политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и участие 

на заинтересованите общности”. Проектните дейности се финансираха от 

ОПАК по подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при 

разработване и провеждане на политики” .  

 

 В рамките на този проект местната власт изработи Общинския план за 

развитие за следващия програмен период (2014-2020 г.), както и три 

стратегически документа: Стратегия за управление и разпореждане на 

общинската собственост; Програма за насърчаване използването на 

възобновяеми енергийни източници; Стратегия за развитието на младежта и 

спорта.  



ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ  

 

СРЕДСТВА 

   През 2014 година Община Златоград започна изпълнението на проект “По-добро управление на 

Община Златоград чрез повишаване на професионалната компетентност на служителите от 

Общинска администрация Златоград”. Проектът се реализира по Оперативна програма 

“Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 

фонд, приоритетна ос II “Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 “Компетентна и 

ефективна държавна администрация”. Целта на проекта е по-ефективно и ефикасно изпълнение 

на задълженията на служителите в Общинска администрация Златоград, чрез подобряване на 

професионалната им компетентност. 

 В рамките на проекта ще се обучат общински служители, кметове и кметски наместници, в 

следните тематични области: 

 • Добро управление на местната администрация, в това число Е-управление; 

• •Чуждоезикови обучения:английски и гръцки език; 

• • Специализирани обучения, насочени за работа с хора със специфични потребности; Развитие 

на туристическите дестинации и маркетинг на трансграничните райони; 

• •Обучения за подобряване работата на администрацията и работа в екип. 

 



 През 2014 г. започна реализацията на проект 

„Разработване на Интегриран план за градско 

възстановяване и развитие – гр. Златоград”, 

който се осъществява с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Регионално 

развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие.  

 ИПГВР ще бъде основен инструмент за 

европейско финансиране за града през 

следващия програмен период (2014-2020). 

ИПГВР е и основен стратегически документ, 

който дефинира приоритетите в развитието 

на гр. Златоград през периода 2014-2020 г. 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  
 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България 

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ  

 

СРЕДСТВА 

http://www.bgregio.eu/


 На 09.11.2014 година приключи реализацията на проект „Развитие на 

туристически регион „Средните Родопи” и маркетинг на неговите 

дестинации”, в който Община Златоград е партньор. Проектът целеше 

прилагането на интегриран подход за развитието на регионален 

туристически продукт на територията на общините Смолян, Чепеларе, 

Златоград и Рудозем, като част от туристически район Средните Родопи, 

както и прилагане на ефективни маркетингови активности, които да 

популяризират регионалния туристически продукт сред всички 

заинтересовани страни. В рамките на проекта се реализираха следните 

основни дейности:  

  „Разработване на туристически пакети и/или диверсификация на 

съществуващите”. 

 „Рекламни дейности - подготовка и разпространение на 

информационни и рекламни материали за туристически район 

„Средни Родопи” и предложения за подкрепа на туристически 

продукти на територията на общините Смолян, Чепеларе, 

Златоград и Рудозем”. 

 Участие в регионални, национални и международни туристически 

борси, изложения и панаири”.  

 „Изследвания на въздействието на осъществените маркетингови 

и рекламни дейности”. 

 „Организиране на експедиентски пътувания”. 

 

 

 

 

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ  

 

СРЕДСТВА 



 През изминалата 2014 г. започна 

реализацията на проект „Реконструкция и 

доизграждане на водопроводните мрежи на с. 

Ерма река и с. Аламовци, Община Златоград и 

реконструкция и рехабилитация на общински 

път № SML3107 /ІІІ-8652, Неделино - 

Старцево/ - Пресока - мах. Читакови колиби”. 

Вече е реализиран обект „Реконструкция и 

рехабилитация на общински път № SML3107 

/ІІІ-8652, Неделино - Старцево/ - Пресока - 

мах. Читакови колиби”, с изпълнител 

„Агромах” ЕООД.  

 Останалите два обекта предстои да се 

реализират през 2015 г., като изпълнител за 

обект „Реконструкция и доизграждане на 

водопроводната мрежа на с. Аламовци” е 

„Дюлгер” ООД, а за обект „Реконструкция и 

доизграждане на водопроводната мрежа на с. 

Ерма река” предстои да бъде избран 

изпълнител до 31.01.2015 г.     

 

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ  

 

СРЕДСТВА 



ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ  

 

СРЕДСТВА 

През 2014 г. Община Златоград завърши проект „Реконструкция на спортен център, 

изграждане на обслужваща сграда и зала за спорт на закрито”, който се изпълни по 

Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Като резултат от проектните 

дейности се изгради едно ново спортно съоръжение, което дава възможност за 

пълноценно спортуване както на спортните клубове, така също и на всички желаещи 

жители и гости на Златоград. На 12 април 2014 г., официално се откри реконструирания 

спортен комплекс “Златоград”.   



 В края на месец октомври 2014г., 

след изпълнение на сондажните 

дейности по проект "Изграждане на 

геотермална отоплителна система 

на град Златоград", бе изкарана, на 

повърхността на земята, 

термоминералната вода. С опитно-

филтрационните дейности се 

демонстрира, че изкараната топла 

вода е с дебит не по-малко от 20 

литра в секунда и температура 

около 80 градуса по Целзий. При 

тези показатели хидролозите 

заявиха, че крайният резултат при 

завършване на системата ще бъде 

изкарване на вода с температура 90-

95 градуса по Целзий и значително 

по-висок дебит. 

ДЕЙНОСТИ, РЕАЛИЗИРАНИ С БЕЗВЪЗМЕЗДНО 

ОТПУСНАТИ  

 

СРЕДСТВА ОТ ПУДООС 



ДЕЙНОСТИ, РЕАЛИЗИРАНИ С БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОТПУСНАТИ  

 

СРЕДСТВА ОТ ПУДООС 

 По проект „Оптимизиране на системата за 

управление на отпадъците в Община 

Златоград”, финансиран чрез безлихвен 

заем от Предприятието за управление  на 

дейностите по опазване на околната среда, 

се достави нов специализиран автомобил 

Марка „ИВЕКО” и надстройка тип 

„Ротопреса”, с капацитет на вместимост от 

16 куб. м.  

 Функционалните характеристики на новия 

автомобил и по-голямата му вместимост ще 

позволят значително да се подобрят 

дейностите, свързани със събиране и 

извозване на битовите отпадъци, както и да 

се оптимизират графиците за обслужване 

на населението от Община Златоград.  

 



ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ  

 

СРЕДСТВА 

През 2014 г. Община Златоград бе поканена, от представителите на „ДЗЗД 

Обединение ВиК Инфраструктура Смолян“, да участва в рамките на 

изпълнението на проект: 

“Подготовка и попълване на проект на Формуляр за кандидатстване за 

европейско финансиране, вкл. прединвестиционни проучвания за 

регионален интегриран проект за водоснабдяване и канализация на 

обособената територия на ВиК ЕООД Смолян”.  

 

  

През 2014 година бе одобрено заявлението на Община Златоград за 

осигуряване на частично финансиране за изработване на Общ устройствен 

план. Подписа се и Споразумение с Министерство на инвестиционното 

проектиране. 

 



 В началото на 2014 г. Община Златоград кандидатства с четири проектни 

предложения за включването им в Публичната инвестиционна програма 

„Растеж и устойчиво развитие на регионите“:  

 

1. „Изграждане на геотермална отоплителна система в град Златоград” - 

Подобект 2 , Подобект 3, Подобект 4, на стойност 18 280 166.52 лв. 

2. Комуникационно трасе – град Златоград – ГП „Златоград – Термес-

Ксанти” – ІІ етап – „Изграждане, рехабилитация и реконструкция на 

техническата инфраструктура по схемата за градоустройствено и 

комуникационно трасе на град Златоград”, на стойност 7 195 375 лв. 

 3. „Енергоефективни мерки за сградата на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” 

ЕООД, гр. Златоград”, на стойност 1 270 102.69 лв. 

4. „Рехабилитация на улична мрежа с. Старцево, Община Златоград – ул. 

“Миньорска”, ул. “Граничар”, ул.” Балканска” на стойност 673 574 лв. 

  

 Финансиране получи последното проектно предложение. 

Подобряване на общинската  

 

инфраструктура 



   

Подобряване на общинската 

 

 инфраструктура 

Извършиха се  дейности по проект “Рехабилитация на 

ул.“Миньорска”, с. Старцево, Община Златоград”. 



   

Подобряване на общинската 

 

 инфраструктура 

Извършиха се дейности по проект “Рехабилитация на 

ул.“Балканска”, с. Старцево, Община Златоград”. 



   

Подобряване на общинската 

 

 инфраструктура 

Извършиха се дейности по проект “Рехабилитация на 

ул.“Граничар”, с. Старцево, Община Златоград”. 



Подобряване на общинската  

 

инфраструктура 

 Със средства от общинския бюджет се извършиха дейности по 

проект “Строително ремонтни дейности по полагане на асфалтова 

настилка на ул. “Люляк” с. Старцево, Община Златоград.   

 



Подобряване на общинската  

 

инфраструктура 

 Със средства от общинския бюджет се извършиха дейности по 

проект “Строително ремонтни дейности по полагане на асфалтова 

настилка на ул. “Пейо Яворов” с. Старцево, Община Златоград.   

 



Подобряване на общинската  

 

инфраструктура 

 Изграждане на укрепителна стена 

с дължина 3.00м и височина 1.50м 

  

 

 Извършиха се дейности по благоустрояване на ул.”Върбица” в с.Ерма река. 

  

 

Полагане на бетонови бордюри-

50м 



Подобряване на общинската  

 

инфраструктура 

 Направа на тротоарна 

настилка на ул.”Първи 

май”. 

Изграждане на подпорна стена от 

бутобетон с дължина 17м и височина 

2.00м на ул.”Васил Левски”. 

Извършиха се дейности по благоустрояване в с. Ерма река  



Подобряване на общинската  

 

инфраструктура 

 Извършиха се дейности по благоустрояване на ул. “Васил Левски” с.Ерма река 

 

Направа на бетонови стълби 50бр. 
Изграждане на подпорна стена от 

бутобетон с дължина 20м и променлива 

височина  от 0.50м до 1.50м 



  
  

Изграждане на водосток ф 1000 с дължина  

48м. 

 

Подобряване на общинската  

 

инфраструктура  

 

Изпълниха се дейности по благоустрояване на с. Аламовци 



Подобряване на общинската  

 

инфраструктура 

 Със средства от ПМС №19/2014 г. от Министерство на регионалната 

развитие се извършиха нови сондажни дейности на стойност 12 000 

лв. за осигуряване на питейна вода в село Кушла.  

 



 Изпълнение на благоустройствени 

мероприятия през 2014 г. в гр. Златоград 
 

 Пешеходен  подход между ул.”Хан Аспарух” и ул.”Разсечен 

камък”. 

 

Подобряване на общинската  

 

инфраструктура 



 Изпълнение на благоустройствени 

мероприятия през 2014 г. в гр. Златоград 
 

  Бетонова настилка на ул.”Костадин Фердинандов” – 180 

кв. м 

Подобряване на общинската 

 

 инфраструктура  

 



 Изпълнение на благоустройствени 

мероприятия през 2014 г. в гр. Златоград 
 

Изграждане на укрепителна стена на ул.”Водолей” , с дължина 3.40 

и височина 2.50м 

 

Подобряване на общинската 

 

 инфраструктура  

 



 Изпълнение на благоустройствени 

мероприятия през 2014 г. в гр. Златоград  

 

Подобряване на общинската 

 

 инфраструктура  

 

Изграждане на укрепителна стена на ул.”Изгрев” с дължина 9м и 

височина 3.40м 



 Изпълнение на благоустройствени 

мероприятия през 2014 г. в гр. Златоград 

 

Подобряване на общинската 

 

 инфраструктура  

 

Полагане на бетонова настилка  до блок 4, 5 и 6, гр.Златоград. 



   

Подобряване на общинската 

 

 инфраструктура 

Изпълнение на благоустройствени мероприятия през 2014 г. в 

гр. Златоград 

550 метра от ул. “Беловидово”, която поема пътнико-потока по  

международното трасе за Република Гърция, бе благоустроена с полагане 

на плътна асфалтова настилка.  



 Във връзка с осъществяване на приоритетни инвестиции за благоустрояването на 

уличната мрежа в града бе изготвен проект за  „Реконструкция на ул.”България”  в 

участък от кръстовището с ул.”Освобождение” до кръстовище с ул.”Антим  I”, 

включително изграждане на кръгово кръстовище и паркинг. Кръстовището е едно от 

стратегическите в централната градска част на Златоград, където се разпределят 

основни автомобилни потоци в направление Златоград-Смолян, Златоград-Кърджали, 

Златоград-Гърция. 

Подобряване на общинската 

 

 инфраструктура 



Подобряване на общинската  

 

инфраструктура  

 

  

 1.Общински път Цацаровци – Златоград- с.Ерма река (Изкърпване асфалтова 

настилка 280 кв.м) - 10 000 лв. 

2.Общински път Златоград – Пресека -Граница общ. Кирково – Златоград-с.Долен 

(Изкърпване на асфалтова настилка)  396 кв.м на стойност 12 000 лв. 

3.Общински път разклон с.Долен – Станкова мах. – мах.Дуганица (Единична 

предпазна ограда – 70м) на стойност 6 000 лв. 

4.Общински път Златоград – Неделино - с.Старцево – мах.Белите камъни – Граница 

общ. Златоград – Неделино (Полагане на тротоарна настилка – 220 кв.м и 

Изкърпване на асфалтова настилка – 301кв.м, на обща стойност 25 000 лв.) 

5.Общински път  Мадан – Цацаровци - с.Страшимир (Машинно полагане – 80м) - 5 

000 лв. 

6.Общински път Горски извор – Граница общ. Кирково – Златоград - с.Кушла – 

(машинно полагане  на асфалтова настилка  - 600м) - 40 000 лв. 

7.Общински път гр.Златоград – с.Аламовци  - (Машинно полагане на асфалтова 

настилка – 3438кв.м) -105 000 лв. 

 

През изминалата 2014 година бяха  усвоени  212 123 лв., с които се 

реализираха следните дейности по общинската пътна мрежа: 



Подобряване на общинската 

 

 инфраструктура  

 

През 2014 г. бe одобрен проект за обект 

„Изграждане водосток  през УПИ ХХV и УПИ Х ІІ  

към о.т.57 в кв.2 и от о.т. 78 към  о.т. 60 на ул.” 

Виктор Юго” , кв.1, гр.Златоград” на стойност  

79 264.55лв., осигурени от Междуведомствената 

комисия за възстановяване и подпомагане.  



  

 Изпълнението на инвестиционната програма за капиталови разходи на 

Община Златоград за 2014г. е в размер на 5 125 612 лв., в т.ч.:  

 319 473 лв. от целева субсидия за капиталови разходи, (като 212 123 лв. са за 

ремонт и реконструкция на общински пътища); 

 494 505 лв. от целева капиталова субсидия по ПМС № 19/2014 г. от 

Публична инвестицонна програма „Растеж и устойчиво развитие на 

регионите”; 

 1 538 425 лв. трансфер от ПУДООС; 

 12 000 лв. трансфер от МРР; 

 126 664 лв. от собствени  приходи; 

 8 391 лв. от трансфер от Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане;  

 2 549226  лв. със средства от ЕС по проекти; 

   

 

Подобряване на общинската  

 

инфраструктура  

 

Изпълнение на Инвестиционната програма за 

2014 г. 



Програма за управление на отпадъците 

През 2014 г., Община Златоград разработи регионален проект "Въвеждане на разделно 

събиране на биоразградим (зелен) отпадък за региона на Общините -  Златоград, 

Мадан и Неделино, включително доставка на специализирана машина за разстилане, 

компактиране и трамбоване на Регионално депо". Проектът бе подкрепен с решение на 

Регионалното сдружение и одобрен от РИОСВ-Смолян за целево финансиране и реализация 

през 2015г., със средства от отчисленията  по реда на чл.64, ал.4 от Закона за управление на 

отпадъците.  

С целевите средства от отчисленията, се предвижда да бъде оптимизирана създадената 

организация за разделно събиране на биоразградими отпадъци в Община Златоград: ще се 

закупят част от необходимите кофи и контейнери за временно съхранение на биоразградими и 

ще бъде обособен терена, отреден за площадка за последващо разделяне на събраните 

отпадъци. В рамките на този терен ще бъде обособена площадка за компостиране на 

биоразградимите отпадъци, събирани от населението.  



Финансово стабилизиране на Община Златоград 

Реализирани финансови ангажименти през 2014 г. 

 
I . Управление на средствата от Европейския съюз. Оползотворяване на европейските 

средства за реализиране на мащабни инфраструктурни обекти. 

Основен източник на общински инвестиции са привлечените средства, под формата на одобрени 

проекти, финансирани със средства от Оперативните програми и Програма за развитие на селските 

райони.  

Общо разплатените дейности по проекти, през 2014 година, възлизат на стойност 3 807 688лв. 

 

 II. Осигуряване на средства за обезпечаване плащанията за главници и лихви по договори за 

кредит. 

През предходната 2014 г. Община Златоград обслужва седем договора за кредит, сключени с фонд 

ФЛАГ. Извършените разходи по договорите, през годината, са на стойност 1 301 398 лв., в т.ч. от 

средства от УО на ОП – 991 795 лв. и от собствени средства – 309 603 лв. Задълженията по четири от 

договорите бяха изцяло погасени през 2014 г.  

 

III. Просрочени задължения на Община Златоград 

 

Просрочените задължения на Община Златоград към 31.12.2014 г. са в размер на 1 462 856 лв., в т.ч 

59 075 лв. са по проекти по ОП, за които се очакват средства от управляващите органи по ОП.  

 

 



Финансово стабилизиране на Община Златоград 

Реализирани финансови ангажименти през 2014 г. 

 
IV. Привличане на кредитен ресурс за финансиране на извършени разходи по проекти. 

 

През 2014 г. Община Златоград встъпи в дълг за проект „Реконструкция, обновяване и оборудване 

в МБАЛ „Проф.д-р Асен Шопов” ЕООД гр.Златоград.  Целта на поетия дълг е финансиране на 

извършени допустими разходи в рамките на проект „Реконструкция, обновяване и оборудване в 

МБАЛ „Проф.д-р Асен Шопов” ЕООД гр.Златоград”. Стойността на сключения договор за кредит е 

785 000 лв. Усвоената сума по договора е 707 000 лв., като в рамките на годината, по-голяма част 

от нея, главница в размер на 611 678,64 лв., бе погасена.  

През 2014 г. се сключи договор за безлихвен заем с ПУДООС, на стойност 296 828 лв., свързан с 

реализация на дейностите по проект „Оптимизиране на системата за управление на отпадъците в 

Община Златоград.” Със средства от безлихвения заем са разплатени доставените съдове за 

временно съхранение на битовите отпадъци, специализираните чували за разделно събиране на 

годните за рециклиране отпадъци и е закупен специализиран автомобил за сметосъбиране. 

 



Финансово стабилизиране на Община Златоград  

 

Реализирани финансови ангажименти през 2014 г. 

 V. Изпълнение на постъпленията от местни данъци и такси 

  

С оглед увеличаване на събираемостта от местни данъци и такси, през 2014 г., са 

изпратени 862  бр. съобщения до длъжници за задълженията им за местни данъци и 

такси. В следствие на предприетите действия в бюджета на общината са постъпили 

55 968,68 лв. 

Изпълнението на данъчните приходи е 370 779 лв., което представлява 96,48 % 

спрямо плана за годината. Съпоставими със същия период на предходната година 

постъпленията от имуществени данъци бележат ръст от 7,96 %. или през 2014 г. са 

постъпили повече спрямо 2013 г. с 27 358 лв. данъчни приходи. 

Изпълнението на неданъчни приходи са в размер на 1 085 163 лв., което 

представлява 62,38% на сто. Постъпленията спрямо 2013 г. бележат намаление, което 

основно се дължи на неизпълнението на приходите от продажба на общинска 

собственост. През 2014 г. от продажба на общинска собственост са постъпили 136 656 

лв., с 94 080 лв. по-малко от 2013 г. Постъпленията от продажба на общинска 

собственост са ограничени от продължаващата стагнация на пазара на имоти. 

  

 



Финансово стабилизиране на Община Златоград  

 

Реализирани финансови ангажименти през 2014 г. 

 

  В края на 2014 г. Община Златоград обсъди с 

обществеността намерението да поеме 

дългосрочен общински дълг за финансиране на 

инвестиционни проекти в полза на местната 

общност. Дългосрочният кредит, в размер на  1 

224 000 лв., е необходим за финансиране на 

рехабилитация и благоустрояване на улична 

мрежа в Златоград, с. Старцево, с. Долен и с. 

Ерма река, както и за изграждане на 

многофункционална спортна площадка в 

с.Долен.  

 

 



 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. 

 По отношение на общинската собственост през 2014 година, за 132 бр. имоти бяха съставени 

актове за общинска собственост. Ежемесечно бяха актуализирани създадените публични регистри, 

на електронната 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.  

 През 2014 година, с оглед подобряване финансовото състояние на Община Златоград, бяха 

актуализирани следните наредби: 

 Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество; 

 Наредба №12 за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на 

Община Златоград; 

 Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Златоград. 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА  

 

СОБСТВЕНОСТ  
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 През 2014 г. Община Златоград придоби в собственост един имот, необходим за 

реализиране на улица „Изгрев”, гр. Златоград.  

 През 2014 г. Община Златоград придоби безвъзмездно 13 броя недвижими имоти: 

сгради и терени на бивши гранични застави на територията на Община Златоград, 

като един от тях, находящ се в землище гр. Златоград, местността „Пазлак”, беше 

продаден. 

 През 2014г. се продаде и обособена част от Хале “Рингова пещ”, ползвано за учебни 

нужди на средните училища в гр. Златоград. 

 През 2014 г. са реализирани 23% изпълнение на продажбите, заложени в 

Годишната програма за разпореждане с имотите – общинска собственост в Община 

Златоград за 2014 г. 

 През 2014 година, във връзка с ефективното управление и разпореждане с 

общинската собственост и с оглед постъпване на приходи в общинския бюджет, бяха 

организирани и проведени 34 публично оповестени търга и 2 публично 

оповестени конкурса, съгласно изискванията на Наредба №2 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА  

 

СОБСТВЕНОСТ  



Осигуряване на качествено образование, социални 

услуги и спорт 

 

 С оглед изпълнението на политиката на 

местната власт за въвеждане на 

енергоефективни мерки в сгради-общинска 

собственост, бе изготвен доклад за енергийна 

ефективност на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. 

Долен и представено проектно предложение 

пред Министерство на инвестиционното 

проектиране – „Обновяване и въвеждане на 

енергоефективни мерки за сградата на  ОУ 

„Св.Св.Кирил и Методий” с. Долен, Община 

Златоград”. 

 

  

 

 

 

 



 На 26.06.2014 г. в Златоград се състоя 

тържественото приключване на съвместния проект, 

на Община Златоград и Посолството на САЩ, за 

ремонт на сградите на четири общински детски 

градини. Финансирането, в размер на 403 244 USD, 

бе по програмата за Хуманитарна помощ на Отдела 

за военно сътрудничество към Американското 

посолство в София.  

 

На сградите на детските заведения се подмени 

дограмата, направи се външна изолация и 

боядисване, както и вътрешен ремонт на 

електрическата инсталация и ВиК мрежата. 

В ЦДГ „Щастливо детство”, с.Старцево, се 

ремонтира и покривната конструкция. 

 

 

 

 

   

 

Осигуряване на качествено образование, социални 

услуги и спорт 

 



 През 2014 г. на територията на Община Златоград се 

предоставяха социални услуги ЦСРИ, Дневен център за деца и 

лица с увреждания „Зора”, ЦОП, Личен асистент и 

Обществена трапезария.  През 2014 г. продължи 

предоставянето на социалната услуга «Обществена 

трапезария», която обхвана 80 лица, с ниски доходи, от 

Златоград, с. Старцево и с. Долен. През 2014 г. ЦОП предоставя 

социални услуги в обновена материална база. 

 През изминалата година продължи финансовото подпомагане 

на дейности на неправителствените организации на хора с 

увреждания от Община Златоград и пенсионерските клубове в 

Златоград и с. Старцево.   

 За 2014 г. услугата Личен асистент осигури качествени грижи на 

106 нуждаещи се лица с трайни увреждания от Община 

Златоград,  

  

 

Осигуряване на качествено образование, социални 

услуги и спорт 

 



 През 2014 г. за първи път се проведе детски турнир 

по футбол за „КУПАТА На КМЕТА”. На 5 и 6 юли, на 

реконструирания стадион в Златоград, се проведе 

първото голямо спортно мероприятие - детски турнир по 

футбол за „Купата на кмета” на Община Златоград, в 

който взеха участие шест отбора от страната.  

 

 

  

 

 

 От 8 до 11 май 2014 година в Златоград се проведоха 

Републиканките ученически финали по баскетбол, за 

юноши, 11-12 клас. За пета поредна година Община 

Златоград бе домакин на финалите, а физкултурната 

зала в ОУ „Васил Левски” град Златоград посрещна 

десетте най-добри ученически отбора по баскетбол от 

цялата страна.  

 

Осигуряване на качествено образование, социални 

услуги и спорт 

 



 Огромен успех постигна Спортен клуб по хокей на трева „Златоград”, който се 

класира на второ място в провелото се Държавно първенство по хокей на трева на 

открито за момичета и момчета, до 14 години, което се състоя на настилка с водна 

основа, на стадиона в курортен комплекс Албена, в края на месец август 2014 г. Нашите 

млади спортисти завоюваха вицешампионското второ място, като отстъпиха само на 

изключително силния тим на „Академик плюс” гр. София. За най-добър вратар на 

първенството бе определен Виктор Бурдев от Златоград.  

Осигуряване на качествено образование, социални 

услуги и спорт 

 



 Плувният басейн в гр. Златоград бе домакин на два национални шампионата по плуване – Зона 

Смолян. Това бяха поредните състезания, които се проведоха в плувен басейн при ОУ „Васил 

Левски” град Златоград, предизвикали интереса на много зрители, родители и гости на града. 

Всички състезатели, ръководители и присъстващи останаха впечатлени от добрите условия в 

басейна и изказаха готовност отново да гостуват за нови състезания и спортни мероприятия. 

Младите плувци от Златоград впечатлиха всички присъстващи със своите резултати и постигнат 

напредък. 

 

Осигуряване на качествено образование, социални 

услуги и спорт 

 



 През 2014 година в Златоград гостува Българската 

национална телевизия, която излъчи поредица 

филми, посветени на дестинация “Златоград”. 

Туристическата атракция Златоград бе представена 

от Мира Добрева в “Денят отблизо с Мира”. 

  

 Златоград бе представен и в лусозното Издание 

„Българските символи - богатството на българските 

региони”. Изданието е част от серията инициативи 

под надслов “Българските символи – това е 

България”.  

 Сред основните цели на инициативите и продукти с 

марка “Българските символи” е да се обединят 

усилията на всички българи за по- добрия имидж на 

България пред Европа и света и да се постигне по-

високо национално самочувствие, в подкрепа на 

българската идентичност. В изданието Златоград е 

представен с белите си къщи, двата паметника на 

символа на града Делю хайдутин, Делювите 

празници, златоградската сватба.  

 

 

 

Утвърждаване на туристическа 

дестинация Златоград 



Утвърждаване на туристическа 

дестинация Златоград 

През 2014 г. за първи път се 

организира и реализира кулинарен 

празник - Празник на златоградското 

чеверме, който предизвика широк 

интерес не само сред българските 

туристи. 

 

Големият мащаб на новата 

туристическа атракция разкри 

възможностите на Община 

Златоград за развива нов вид 

туризъм – кулинарен. 



Развитие на международното 

сътрудничество 

 Община Златоград разшири 

трансграничното си сътрудничество 

с гръцката община Терми. 

 В резултат на реализираните дейности, 

по проект OUTLAND, Общинските съвет 

на двете общини взеха Решение да се 

продължи сътрудничеството в областта 

на управление на горски пожари и 

природни бедствия.  

 

 



Развитие на международното 

сътрудничество 

Община Златоград представи пред 

Община Нестос готовността си да 

участва с проектни идеи в различни 

трансгранични програми между 

България и Гърция. На специална 

работна среща се определи съвместен 

работен екип от гръцки и български 

експерти, който да подготви общи 

проектни предложения, с които двете 

общини да кандидатстват за 

финансиране по програми на 

Европейския съюз. 

 



 През 2014 година Община Златоград 

получи две номинации за най-добра 

практика в европейското териториално 

сътрудничество. 

 Проектът на Община Златоград, ZLATEX, 

бе номиниран за най-добра практика в 

Категорията „Транс-европейска мрежа”, на 

Първата конференция за Европейско 

териториално сътрудничество: 

представяне на най-добри практики и 

споделяне на опити, която се проведе в 

Солун. 

 В категорията „Институционално 

партньорство и Проектно управление” бе 

номиниран за най-добра практика и проект 

OUTLAND, в който Община Златоград 

участва като партньор на Община Терми, 

Солун.  

Развитие на международното 

сътрудничество 



Подобряване на административното обслужване на 

населението 

 

И през 2014 г. Община Златоград  

усъвършенства деловодната си система 

  

 На 19 ноември 2014г. се подписа 

договор с Easy Pay („Изипей”) АД за 

осигуряване на 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.  

 

 Посредством тази услуга, хората ще 

могат да плащат данъците и таксите 

лесно, бързо и евтино от всяка една 

точка на страната в касите на Easy Pay 

(Изипей) и по интернет от целия свят, 

чрез ePay.bg.  

 

През 2014г., Общинска администрация 

извърши 4 245 броя услуги, в т.ч.: 

 

 Административни услуги по 

гражданско състояние – 1 860 броя; 

 Административни услуги – Общинска 

собственост – 124 броя; 

 Административни услуги – местни 

данъци и такси – 648 броя; 

 Технически услуги – 886 броя; 

 Стопански дейности – 58 броя; 

 Други технически услуги – 257 броя; 

 Общинска собственост – пазари, 

тържища, тротоари – 163 броя; 

 Услуги по ритуали – 249 броя. 

 

През година общината работи върху  

5 534 броя молби, жалби, възражения, 

предложения, справки, заявления и 

др. 



    Община Златоград  

 

 

“GLOBAL RATINGS”  

Дългосрочен кредитен рейтинг на община 

Златоград  ВВ- /стабилна перспектива/. 

Краткосрочен а-3.  

 

 

www.zlatograd.bg 
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