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управление на община Златоград на кмета
Мирослав Янчев
/2011 – 2015 година/

Да превърнем община Златоград в подоброто място за живеене!

2012 година се открои
като година, изпълнена с
множество
реализирани
значими инфраструктурни
проекти, в изпълнение на
дългосрочната политика на
местната власт, насочена
към създаване на добри
условия за инвестиции,
които
да
превърнат
община Златоград в подоброто място за живеене.

Основни приоритети на Програмата за
управление на община Златоград
През 2012 г. местната власт следва основните приоритети на
Програмата за управление на Община Златоград
•Оползотворяване на европейските средства, предоставени
Златоград, за реализиране на мащабни инфраструктурни
благоустрояване на населените места;

на община
проекти и

•Финансово стабилизиране на община Златоград и ефективно управление на
общинската собственост;

•Подобряване на общинската инфраструктура и реализиране на успешни и
прозрачни форми на публично-частното партньорство;
•Утвърждаване на туристическа дестинация Златоград на европейско ниво и
развитие на международното сътрудничество;
•Осигуряване на качествени социални услуги, образование и здравеопазване;
•Подобряване на административното обслужване на населението;

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
СРЕДСТВА
Реализация на Концепцията за централната градска част

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
СРЕДСТВА
Изграденият, прилежащ към комуникационното
трасе, паркинг с 72 паркоместа, решава
дългогодишен проблем с паркирането в
централната част на града и е удобство за
гости и туристи, решили да разгледат
Златоград, преди да се отправят към друга
туристическа дестинация. Новоизграденото
трасе улеснява движението на МПС-та в други
обществено натоварени улици, обслужващи
Многопрофилна болница за активно лечение,
детските градини и училища.

Проект „Комуникационно трасе гр.Златоград –
ГП „Златоград-Термес-Ксанти” се реализира с
безвъзмездно предоставени средства, в размер на
3 691 384 лв., по Програмата за европейско
териториално сътрудничество Гърция-България
2007-2013г. С реализацията на проекта се подобри
значително пътната инфраструктура, организацията
на движение в централната градска част и към
ГКПП с Република Гърция.

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
СРЕДСТВА
На площ от 13 635 кв.м. е реализирана пъстра
палитра от различни и умело подбрани растителни
видове. Обособените пешеходни алеи, с подходяща
настилка, водят до зони за отдих и почивка с
атрактивни за децата съоръжения за игра, спорт и
развлечения – детски катерушки, люлки, пързалки,
батут, лостове, висилка, маси за тенис на открито.
Осигурен е равен достъп до градския парк за лица в
неравностойно положение и за трудноподвижни
хора от третата възраст. Обособеният атрактивен
кът за изява, в центъра на парка, вече провокира
разнообразни форми на
проява на детското
въображение и талант .

Проект „Рехабилитация на градския парк в град
Златоград”” се реализира с безвъзмездно
предоставени средства в размер на 1 167 934 лева,
по Програма за развитие на селските райони 2007 –
2013 г., Мярка 322 „Обновяване и развитие на
населените места”.

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
СРЕДСТВА
Проект „Благоустрояване на площад в централната
градска част на град Златоград, се реализира с
безвъзмездно предоставени средства, в размер на 1 134
772 лева, по Програма за развитие на селските
райони
2007 – 2013 г., Мярка 322 „Обновяване и
развитие на населените места”.
Промененият архитектурен облик на площада е в отговор
на постоянно търсещия, изискващ и очакващ кръгозор
на идващото поколение към заобикалящата го среда.
Подмени се старата компрометирана настилка на
площада със съвременни материали с основа от риолит
и гранит. Територията е допълнена с разнообразни
растения, цветарници и цветни лехи. Изградени са зони
за почивка и отдих, покрити с перголи. Обединиха се
пешеходните пространства, като се разшири главната
пешеходна алея. Средата е допълнена и от архитектурни
паркови елементи, осветителни тела, пейки, цветни
кътове, сух фонтан и др.

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
СРЕДСТВА
През 2012 г. приключиха проектните дейности по
проект „Изграждане на крайбрежна стена – корекция
на левия бряг на р. Върбица, от о.т. 970 до о.т.977
по бул. „България” и почистване на речното
корито”. Проектът се финансира по Оперативна
програма „Регионално развитие”, приоритетна ос 4:
„Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.1:
„Дребномащабни местни инвестиции”, схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO001/4.1-04/2010
„Подкрепа
за
дребномащабни мерки за предотвратяване на
наводнения в 178 малки общини”, бюджетна линия:
BG161PO001/4.1-04/2010.
С реализиране на проекта се постигнаха заложените
цели за предотвратяване на риска от наводнения и
минимизиране на опасността от нанасяне на щети
върху населението на община Златоград, в един от
най-рисковите участъци на р. Върбица.
Проектът се реализира в рамките на 24 месеца и е на
стойност 565 440,53 лв., от които 85 % съфинансиране от ЕФРР (480 624,45лв.), 10 % съфинансиране от националния бюджет (56 544,05
лв.), 5 % - собствен принос (28 272,03 лв.).

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
СРЕДСТВА
През 2012 г. започна реализацията на проект
„Реконструкция и доизграждане на водопроводна
мрежа в с.Долен и реконструкция на спортен център,
изграждане на обслужваща сграда и зала за спорт на
закрито в град Златоград» ос 3, мярка 321 на ПРСР.
По проекта за обект “Реконструкция на спортен
център, изграждане на обслужваща сграда и зала за
спорт на закрито в град Златоград” се предвижда
изграждането на следните спортни съоръжения:
футболно игрище, лекоатлетическа писта, сектор за
хвърляне на диск и чук, сектор за хвърляне на копие,
сектор за скок на височина, сектор за тласкане на гюле,
сектор за скок на дължина и троен скок, сектор за
овчарски скок и обслужваща сграда, с възможност за
спорт на закрито. Предвид лошите метеорологични
условия строителството на обекта е временно спряно.

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
СРЕДСТВА
През 2012 г. бе реализиран обект “Реконструкция и
доизграждане на водопроводна мрежа в с.Долен”, част от
проект „Реконструкция и доизграждане на водопроводна
мрежа в с.Долен и реконструкция на спортен център,
изграждане на обслужваща сграда и зала за спорт на
закрито в град Златоград» ос 3, мярка 321 на ПРСР.
В рамките на одобрените проектни дейности бе извършена
реконструкция
на
компрометирани
участъци
от
съществуващата водопроводна мрежа в с. Долен, община
Златоград и изградена нова водопроводна мрежа в селото.

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
СРЕДСТВА
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1, процедура
BG161PO005/11/1.12/02/25 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води в агломерации между 2 000 и
10 000 ЕЖ”.
През 2012 г., съгласно получената покана от УО на ОПОС, община Златоград премина през
всички етапи на оценка на подготовката на проектно предложение „Доизграждане,
реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа
(битова и дъждовна) – гр. Златоград”.
След предприетите действия в отговор на изискванията на процедурата за подбор и оценка
на проекти, към настоящия момент за реализацията на проекта на община Златоград е
издадено предварително становище от УО на ОПОС за представянето му пред Експертната
оценителна група за окончателна оценка и сключване на договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ, в размер до 21 075 850 лева., като обхватът на
дейностите включва:
Изграждане на нова канализационна мрежа (вкл. колектори) - 12,600 км;
Рехабилитация на водопроводна мрежа (вкл. главни водопроводи) - 9,357 км;
Изграждане на сградни канализационни отклонения - 730 бр. (4,420 км);
Изграждане на сградни водопроводни отклонения 680 бр. (4,098 км)

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
СРЕДСТВА
През 2012 г. започна реализацията на проект „Cross
Border Accessibility infrastructure” (Трангранична
достъпна инфраструктура), с акроним CrossAccess.
Община Златоград, в партньорство с община Чепеларе и
гръцката Периферия Източна Македония и Тракия
спечелиха проект по четвъртата покана за набиране на
стратегически проекти по Програма за европейско
териториално сътрудничество Гърция-България 20072013 г.
С финансовата подкрепа на Европейския съюз ще бъдат
разплатени дейности с трансграничен характер, които
имат голямо значение за развитието на трансграничния
регион.
Програмата ще финансира изграждане на пътен мост
при „Вунцовата воденица”. Финансовата подкрепа на
Европейския съюз за проектните дейности на община
Златоград е в размер на 450 383.37 евро, като помощта
на Европейския фонд за регионално развитие е 382
825.86 евро, а националното съфинансиране-67 557.51
евро.

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
СРЕДСТВА
За трайно въвеждане на енергоефективни мерки в
сградата на общинска администрация община
Златоград
подаде,
през
2012
г.,
проектно
предложение за осигуряване на нужните средства от
Международен фонд “Козлодуй”. През настоящата
година ще бъде положена външна топлоизолация и
сменена дограмата на другите две фасади на сградата,
с което ще бъдат изпълнени всички енергоефективни
мерки и ще бъде издаден сертификат клас А.
За подобряване на качеството на предлаганите
енергийни услуги за улично осветление в град Златоград
се разработи и представи пред МФ “Козлодуй”, проект
за енергоефективна модернизация на уличното
осветление. Проектът е одобрен и е в списъка на
резервите, като при наличие на свободен финансов
ресурс има реален шанс да бъде реализиран.
Енергоефективните мерки, които се предвиждат за
подобряване на уличното осветление са свързани с
подмяна
на
уличните
осветителни
тела
с
енергоефективни,
инсталиране
на
автоматични
контролни системи, разширение на стълбовната мрежа.

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
СРЕДСТВА
През 2012 г. започна реализацията на трансграничния
проект OUTLAND – „Отворени протоколи и
инструменти за образование и обучение на
доброволчески организации в сферата на Гражданска
защита срещу природни бедствия /горски пожари/ в
Гърция и България”, в който община Златоград си
партнира с гръцките общини Терми и Комотини, с
Института по математика и информатика, Център за
изследвания и технологии. В рамките на проекта ще се
осигури оборудване на 9 противопожарни депа в
населените места на община Златоград с инвентар за
гасене на горски пожари от доброволни формирования;
ще се обучат 100 доброволци за гасене на горски пожари;
ще се изготвят видеоуроци за гасене на горски пожари;
ще се проведе практическо обучение на 20 доброволци;
ще се закупи високопроходим автомобил за нуждите на
противопожарната служба в Златоград.

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
СРЕДСТВА

В края на 2012 г. община Златоград бе включена в
обхвата на 67-те общини, получили достъп до
Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано
градско развитие” на Оперативна програма
“Региони в растеж” 2014-2020 г., което дава
възможност да изработим Интегриран план за
градско развитие!

Финансово стабилизиране на община Златоград и
ефективно управление на общинската собственост
Реализирани финансови ангажименти през 2012 г.
I . Управление на разполагаемите средства за изпълнение на проекти, финансирани по
Оперативните програми на Европейския съюз и Програма за развитие на селските райони.
През 2012 г. община Златоград реализира редица инфраструктурни проекти, част от които
финансово ще бъдат приключени през първото тримесечие на 2013 г. Разплатените дейности по
проекти са на обща стойност 6 707 578 лв.
II. Привличане на кредитен ресурс, с които да се финансират проектите. През 2012 г. община
Златоград встъпи в дълг за два важни инфраструктурни проекта, които без осигуряване на
допълнителни средства не можеха да бъдат реализирани. През месец август 2012 г. усвоихме
кредит на обща стойност 1 620 508,08 лв., в т.ч:
• 1 142 985,73 лв. краткосрочен дълг за финансиране на извършени допустими разходи за
изпълнението на проект „Изграждане на комуникационно трасе Златоград –ГП „Златоград” –
Термес- Ксанти”;
• 477 522,35 лв. дългосрочен дълг за финансиране на извършени допустими разходи за
изпълнението на проект „Изграждане на крайбрежна стена – корекция на левия бряг на река
Върбица, от о.т. 970 до о.т. 977 по бул. „България” и почистване на речното корито”.

Финансово стабилизиране на община Златоград и
ефективно управление на общинската собственост
Реализирани финансови ангажименти през 2012 г.
III. Постигане на финансова стабилност на общинския бюджет.
С решение № Е 180 от 30.05.2012 г. на Общински съвет Златоград бе приета Програма за подобряване
на финансовото състояние на община Златоград през бюджетната 2012 г.
В програмата са заложени мерки за повишаване събираемостта на приходите и отпимизиране на
разходите. В изпълнение на програмата са реализирани следните мерки:
•Проверена база данни от предоставена информация от КАТ Смолян за регистрирани пътни превозни
средства за 2011 и 2010 г. Изпратени са 113 съобщения. В резултат на тази мярка са събрани 6 024,56 лв.;
• Изпратени покани за доброволно изпълнение по чл.182, ал.1 от ДОПК на длъжниците, просрочили
законоустановените срокове. Общ брой на изпратените покани – 918. Събрани просрочени задължения от
минали години – 120 018 лв.
Просрочените задължения на Община Златоград (без тези по проекти, финансирани със средства на ЕС)
към 31.12.2012 година са намалели с 47,17%. Размерът на просрочените задължения към 31.12.2012
година е 1 750 958 лв., спрямо 31.12.2011 - 3 711 837 лв.
Изпълнението на постъпленията от данъчни и неданъчни приходи, спрямо плануваните през 2012 г., е в
размер на 61,53 %. Събраните собствени приходи (без предоставените помощи от ЕС), са в общ размер
на 969 348 лв., спрямо 2011 година – 888 861 лв. Изпълнението на собствените приходи през 2012 година
се е повишило спрямо 2011 година с 9,05 %, във финансово изражение това представляват събрани
приходи в повече с 80 487 лв. спрямо предходната бюджетна година.

Подобряване на общинската инфраструктура и
реализиране на успешни и прозрачни форми на
публично-частното партньорство
През изминалата 2012 година бяха реализирани следните дейности по
общинската пътна мрежа:












Асфалтови кърпежи, изкоп за канавки на Общински път разклон с.
Долен - Станкова махала - мах. Дуганица, на стойност 12 000 лв.
Асфалтови кърпежи на обект Общински път гр. Златоград - с.
Аламовци, укрепване ската с мрежа в стеснения участък на
язовирната стена, на стойност 45 587 лв.
Асфалтови кърпежи на общинските пътища (Мадан – Цацаровци)с. Страшимир, (Неделино – Старцево) - с. Пресока, (с.ЦацаровциЗлатоград)-с.Ерма река, разклон (Златоград – Пресека) граница с
община Кирково-с. Долен, на обща стойност 40 500 лв.
Асфалтови кърпежи, асфалтиране на участък от 100м, направа на
тротоарна настилка с полагане на бордюри и тротоарни плочки на
обект Общински път (Златоград – Неделино)-с.Старцевомах.Белите камъни-граница общ.Златоград – Неделино), на
стойност 25 000 лв.
Уширение път и почистване канавки на обект Общински път
(Мадан - Цацаровци) - мах. Равно бърце, на стойност 5 000 лв.
Почистване канавки и баластриране на пътното платно на обект
Общински път Горски извор - Граница общ. (Кирково - Златоград) с. Кушла, на стойност 5 000 лв.

Подобряване на общинската инфраструктура и
реализиране на успешни и прозрачни форми на
публично-частното партньорство
В края на 2012 г. проект „Извършване на строителни дейности за преодоляване на последици от вредното
въздействие на води на територията на община Златоград през януари 2012 г. на обект „Доизграждане на
дъждовни водостоци по ул. „Гривица” кв. 154 и кв. 153 и по ул. „Рупите”, кв. 153 в гр.Златоград” получи
финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.
Отпуснато е финансиране на стойност 570 387 лева.
Предвидените дейности са:
Изграждане на водосток по ул. „Гривица”

Подобряване на общинската инфраструктура и
реализиране на успешни и прозрачни форми на
публично-частното партньорство

Изграждане на водосток по ул. „Рупите”

Подобряване на общинската инфраструктура и
реализиране на успешни и прозрачни форми на
публично-частното партньорство
Дейности, реализирани с безвъзмездно отпуснати
средства от ПУДООС
През 2012 г. със средства, в размер на 17 964 лв., предоставени
от Предприятието за управление на дейностите по опазване на
околната среда
и по договор със сдружение „БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ ПО ПОДЗЕМНИ ВОДИ” бе изготвен хидрогеоложки
доклад “Преоценка на ресурсите на геотермално находище на
минерална вода „Ерма река”, благодарение на което, след
открита процедура в Министерство на околната среда, е оценен
регионален експлоатационен ресурс на хидротермалната система
от 54 л/с., а със Заповед № РД – 87/ 31.01.2012г. на Министъра
на околната среда и водите е утвърден експлоатационен
ресурс на находище “Ерма река” до 27 л/с.

Подобряване на общинската инфраструктура и
реализиране на успешни и прозрачни форми на
публично-частното партньорство
Дейности, реализирани с безвъзмездно отпуснати
средства от ПУДООС
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През 2012 г. започна реализацията на проект
„Изграждане на геотермална отоплителна
система на град Златоград, подобект 1
„Водовземно съоръжение и конструкция
на надземната част на геотермалния
водоизточник”. През миналата година
община Златоград подаде Заявление за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ за изграждане на водовземното
съоръжение в с. Ерма река. Същото е
разгледано на заседание на Управителния
съвет на Предприятието за управление на
дейностите по опазване на околната среда
(УС на ПУДООС), като за изграждане на
водовземното съоръжение за добив на
минерална вода и конструкцията на
надземната
му
част,
е
отпусната
безвъзмездна
финансова
помощ
до
3 990 323 лв., срещу ангажимента на
местната власт да разпише ясно своята
визия и план-програма за управление на
минералните води в дългосрочен аспект.

Подобряване на общинската инфраструктура и
реализиране на успешни и прозрачни форми на
публично-частното партньорство
Обекти, реализирани с безвъзмездно отпуснати средства от
ПУДООС
Със средства в размер на 9 036 лв. от
Предприятието за управление на дейностите по
опазване на околната среда, през 2012 г. се
реализира проект „Красотата на природата е
моят свят, мое ежедневие, мой ангажимент” в
с. Аламовци.
Проектните дейностите включваха изграждане на
детска площадка, а с участието на населението
от с. Аламовци и еколози от община Златоград
бяха реализирани дейности по озеленяване и
почистване на площите за обществено ползване
и общинския път до селото.

Подобряване на общинската инфраструктура и
реализиране на успешни и прозрачни форми на
публично-частното партньорство
През 2012 г. се възстановиха нанесени щети от стихийни
бедствия и се изградиха следните обекти:






Стоманобетонова подпорна стена с
дължина 10м и височина 4м на ул.
«Боровец» гр. Златоград,
на
стойност 29 315 лв.
Бетонова подпорна стена с дължина
30м и средна височина 2,50м на ул.
«Орфей», с. Долен, на стойност 85
570 лв.
Бетонова подпорна стена с дължина
19м и средна височина 4м на
участък, свързващ ул. «Миньорска» с
ул. «Албена», на стойност 96 469 лв.

Подобряване на общинската инфраструктура и
реализиране на успешни и прозрачни форми на
публично-частното партньорство





Изпълнение на Инвестиционната програма
за 2012 г.
През 2012 г. продължи благоустрояване на
уличните настилки и изграждане на пешеходни
пътеки по всички населени места в община
Златоград.
Изпълняват се множество обекти с работници,
назначени в рамките на проект “Подкрепа за
заетост” и схема “Развитие” по Оперативна
програма “Развитие на човешките ресурси”.

Подобряване на общинската инфраструктура и
реализиране на успешни и прозрачни форми на
публично-частното партньорство

Изпълнение на Инвестиционната програма за
2012 г.
Общият размер на капиталовите разходи на община Златоград за 2012г. е в
размер на 8 046 068 лв., в т.ч.:








- 2 117 990 лв., целева субсидия за капиталови разходи, в т.ч. 1 948 956лв.
допълнително предоставени средства от Министерство на финансите за
разплащане на стари задължения;
- 76 147 лв. собствени капиталови средства;
- 4 017 395 лв. - средства по ПРСС, ОПРР, отразени в ИБФ и ИБС
- 1 834 536 лв. - друг източник на финансиране - средства по Програма
Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.,
стихийни бедствия, ПУДООС и преходен остатък от 2011г.

Подобряване на общинската инфраструктура и
реализиране на успешни и прозрачни форми на
публично-частното партньорство
С помощта на получените средства от Европейския съюз,
община Златоград успя да реализира редица проекти, с които
промени изцяло облика на административния си център. Освен
модернизирането на града и превръщането му в по-доброто
място за живеене, с реализацията на обектите се създаде и
заетост за местното население за голям период от време.
По този повод Камарата на строителите в България
удостои община Златоград с грамота за принос в
съхраняването и развитието на местния бизнес.
Председателят на областното представителство на Камарата в
Смолян - инж. Родопманов, връчи наградата на кмета, на
официалното честване на Деня на строителя.
През 2012г. Етнографският ареален комплекс отбеляза своя
десети рожден ден.
Благодарение на умелото използване на наличните природни и
културно-исторически ресурси, както и доброто сътрудничество
между местната власт и местния бизнес, през последните
години Златоград успя да се превърне в предпочитана
туристическа дестинация за български и чуждестранни
туристи.

Утвърждаване на туристическа дестинация Златоград на
европейско ниво и развитие на международното
сътрудничество






През 2012 г. община Златоград получи, на първия Национален Преглед Конкурс за изява на общините в
сферата на туризма, грамота за приноса в популяризирането на България като целогодишна и
предпочитана туристическа дестинация.
През 2012 година стартира изпълнението на проект „Повишаване на атрактивността на туристическите
обекти на територията на град Златоград”: Дейностите предвиждат реставриране и популяризиране на
туристическите ресурси на община Златоград, както и рекламиране на атрактивни културни дейности и
възстановки на значими събития от живота на родопчани, в които ще имат възможност самите туристи и гости
на града да се включат.В рамките на одобрената финансова помощ ще се реставрират три сгради-паметници на
културата от местно значение: Взаимното училище, в което се помещава и Музейната сбирка „Просветното дело
в Следните Родопи”, Чалъковата къща и Пачиловата къща, приютила Музейната сбирка на съобщенията.
Община Златоград , в партньорство с община Смолян, община Чепеларе и община Рудозем , подписа договор
за изпълнение на проект “Създаване на единен туристически пакет за регион “Средни Родопи””.

Утвърждаване на туристическа дестинация Златоград на
европейско ниво и развитие на международното
сътрудничество




И през изминалата 2012 година продължихме да подпомагаме дейността на
самодейните състави от общинските читалища и изявите им в страната и
чужбина.
През 2012 г. обогатихме културния календар с отбелязване на юбилейни
годишнини – 160 години Просветно дело в Златоград и 160 години юбилей на
СОУ „Антим І”, както и 100 години от Освобождението на Златоград.

Осигуряване на качествени социални услуги,
образование и здравеопазване
През 2012 година Златоград чества 160 години
светско образование и 160 години юбилей на СОУ
„Антим І”.
Целодневна детска градина „Детелина” с. Ерма река
тържествено отбеляза, през 2012 г., своята петдесета,
юбилейна годишнина.
През 2012 г. ОУ «Св.св. Кирил и Методий» бе
включено в списъка на защитените училища.
За сградите на двете златоградски училища община
Златоград подписа договор за финансиране, от
Международен фонд „Козлодуй”, на проектни дейности
за въвеждане на Енергоефективни мерки.
Една от основните задачи на местната власт е да
подобрява условията в училище за обучение и спорт.
През 2012 г. в ОУ „Васил Левски”, гр.Златоград, с
финасовата подкрепа на Проект «Красива България»,
община Златоград изгради ученическа столова, с
което се осигури съвременно място за хранене на
пътуващите ученици и на желаещите да се хранят в
учебното заведение.

Осигуряване на качествени социални услуги,
образование и здравеопазване

През 2012 г. в Златоград започна да функционира и покрит
плувен басейн в ОУ „Васил Левски”. Басейнът отговаря на
всички изисквания на контролните органи и е въведен в
експлоатация с удостоверение №18/14.12.2011 година. В
края на 2012 г, в плувния басейн при ОУ „Васил Левски” гр.
Златоград, се проведе национален шампионат по плуване за
ученици, във възрастовата група 5-7 клас, момчета и
момичета и 8-10 клас, юноши и девойки. Организатори на
състезанието бяха Българска асоциация спорт за учащи,
РИО на МОМН Смолян и община Златоград. През 2012 г. се
учреди и клуб по плуване в Златоград.
През 2012 г. Управителният съвет на Българската
асоциация „Спорт за учащи”, на свое заседание, утвърди
кандидатурата на Златоград за домакинство на
Републиканските ученически финали по баскетбол –
2012, за юноши, при възрастовата група 8-10 клас. За
трета поредна година Златоград бе домакин на подобен
голям спортен форум, което освен гордост и признание е и
стимул за общината да продължи да поставя спорта като
един от приоритетите в местната политика.

Осигуряване на качествени социални услуги,
образование и здравеопазване



През 2012 г. Община Златоград получи покана за
участие с проектно предложение по ОПРР,
Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”,
операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”,
схема за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG161PO001/4.1-05/2011 ”Подкрепа
за реконструкция /обновяване и оборудване на
общински лечебни заведения в общини, извън градските
агломерационни ареали”, за финансиране на дейности
в сферата на здравеопазването, касаещи развитието
на МБАЛ «Проф. Д-р Ас. Шопов».
В края на 2012 г. Община Златоград получи дарение –
специализиран
медицински
автомобил,
марка
ИВЕКО, от Министерство на здравеопазването, „Център
за спешна медицинска помощ”, гр. София, за нуждите на
общинската болница МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов”.
Автомобилът е оборудван с всички необходими
медицински апаратури и съоръжения за предоставяне
на болнична помощ, и транспортиране на нуждаещите
се.

Осигуряване на качествени социални услуги,
образование и здравеопазване










През 2012 г. на територията на община Златоград
се предоставяха социални услуги ЦСРИ, Дневен
център за деца с увреждания „Зора”, ЦОП и
Личен асистент.
От 01.03.2012 г. ЦОП функционира като
делегирана от държавата дейност.
От м. ноември 2012 година, в централната градска
част, е осигурена достъпна архитектурна среда
за хората с увреждания.
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 2012 г. услугата Личен асистент осигури, по
ОПРЧР с проект „Подкрепа за достоен живот”
схема
за
предоставяне
на
безвъзмездна
финансова помощ
„Алтернативи”, качествени
грижи на 35 нуждаещи се лица с трайни
увреждания от община Златоград,

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА
СОБСТВЕНОСТ
Общинската собственост е постоянен източник на приходи за общинския бюджет и
обезпечава финансирането на част от общинските дейности.
През 2012 година, по отношение на общинската собственост, бяха съставени актове за
общинска собственост на 99 броя имоти.
През 2012 година община Златоград придоби собственост върху 6 броя имота (земеделски
земи) с обща площ 1 466 кв.м., попадащи в трасето на обект „Път Златоград-Заставата
(връх Костадин).
Направено бе искане, чрез областен управител на област Смолян, до Министерството на
вътрешните работи и до Министерски съвет, за предоставяне, по реда на чл. 54 от Закона
за държавната собственост, безвъзмездно, в полза на община Златоград, на недвижими
имоти: сгради и терени на бивши гранични застави на територията на община Златоград.
През 2012 година реализирахме 107 % изпълнение на продажбите на имоти-частна
общинска собственост, на собствениците на законно построени сгради върху общинска
земя.
През 2012 година бяха организирани и проведени 27 публично оповестени търга и 7
публично оповестени конкурса, съгласно изискванията на Наредба № 2 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Подобряване на административното обслужване на
населението

През 2012 г. община Златоград усъвършенства
деловодната си система

Осигурено е унифицирано, бързо и качествено
извършване на деловодните операции, включително и
тези по контрол на сроковете.
Община Златоград работи с електронна система „Брай
Е-община” за регистрация и проследяване на входящи
и изходящи документи. Електронната деловодна
програма дава възможност за проследяване на всички
стъпки на процеса от момента на регистрация на
документа до финализиране на преписката. Системата
дава възможност за работа с електронен вид на
документите, без хартиено предаване и размножаване.
Контролира се времето за изпълнение и отговорните
служители.

Община Златоград

“GLOBAL RATINGS”
Дългосрочен кредитен рейтинг на община
Златоград ВВ- /стабилна перспектива/.
Краткосрочен а-3.

www.zlatograd.bg

