Отчет към 31.01.2019 г. на
Програмата за управление на
Община Златоград на Кмета
Мирослав Янчев
(за 2018 година)

Реализиране на енергоефективни мерки

През 2018г. Община Златоград,
завърши проектите по Оперативна
програма “Региони в растеж” 20142020.
9 многофамилни жилищни сгради и 4
обществени в град Златоград бяха
включени в програмата. Усвоените
средства са приблизително в размер
на 3 млн. лева.

Реализиране на енергоефективни мерки
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ









Обновени и санирани 13 сгради;
Спестена първична енергия годишно – над 60%;
Спестени емисии на парникови газове – 231 тона годишно;
Удължен живот на сградите;
Подобрена архитектурна градска среда;
Повишен енергиен клас на сградите.

Реализиране на енергоефективни мерки
Целево финансиране от
Министерство на
образованието и
науката, в размер на 40
000лв., бе
предоставено на ДГ
“Радост” гр. Златоград
за ремонт на покрива и
санитарните
помещения в сградата.

Реализиране на енергоефективни мерки
Подмени се дограмата на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с.
Долен, със средства в размер на 61 600 лв., предоставени от
Министерство на образованието и науката.

Реализиране на енергоефективни мерки
Министерство
на
образованието осигури
средства в размер на 45
675,00 лв. за ремонт на
част
от
покрива
и
дограмата в СУ “Антим І”
гр.
Златоград.
Дейностите
са
изпълнени.

Образователна инфраструктура
Министерство
на
образованието
осигури
средства в размер на 51
280,00 лв. и за ОУ “Васил
Левски” гр. Златоград за
ремонт
на
спортни
площадки.
Дейностите
предстои да се изпълнят
през 2019г.

Реализиране на енергоефективни мерки
Община Златоград участва в проект “Родошоп” и в
резултат на това получи доклади от обследвания за
енергийна ефективност за сградите на ОУ “Васил Левски”
с. Ерма река, ДГ “Детски свят” с. Долен, Ученическо
общежитие гр. Златоград, СУ “Св. Княз Борис І” с.
Старцево.
Доклади от обследване за енергийна ефективност на
системи за улично осветление са изработени за селата
Долен, Ерма река, Цацаровци, Страшимир, Пресока, Кушла
и Аламовци.

Община Златоград с отличие от БФС

Отличие за реализираните
редица мероприятия за
подобряване на спортната
база и в частност за
подкрепата, която оказва за
развитието
на
детския
футбол.
Община
Златоград
бе
посочена като пример за
организирането на големи
детски турнири по футбол.

Община Златоград с отличие от Българската
ВЕИ лига

Община Златоград бе
номинирана и отличена с
второ място в лига
„Биомаса”
за
модернизация
на
отоплителна система и
котелни съоръжения в
общински сгради с обща
инсталирана
мощност
1710 kW.

Община Златоград с отличие знак на качество

По време на традиционната ежегодна
Валоризационна
конференция
по
Програма „Еразъм +“ бе направен обзор
на проектите и дейностите, осъществени в
България, с подкрепата на „Еразъм +“.
След осъществената валоризация на
проекти по Програмата, стартирали през
2017 година, проект „Надграждане на
компетентностите и квалификацията на
специалисти по палиативни грижи чрез
създаването на ECVET обучителен портал
и
инструмент
за
самооценка
на
компетентностите на Европейско ниво”,
получи висока оценка и бе отличен със
Знак за качество.

Кметът на Златоград с приз от Синдиката на
българските учители

За втори път Община Златоград
е отличена от Синдиката на
българските
учители,
тази
година в категорията за „Найдобър социален партньор –
кмет”.
Церемонията по награждаването
се състоя в София, по време на
заключителния
етап
на
националните
конкурси
на
Синдиката
на
българските
учители.

Среща с министъра на образованието в
Златоград

Красимир Вълчев – министър на
образованието и науката гостува
в град Златоград, където се
включи в мероприятия по повод
Празника на града и проведе
работна среща с директори и
учители от образователните
институции в общината.
Запозна всички с бъдещите
мерки,
които
МОН
ще
предприеме, за подобряване
качеството на образованието и в
по-малки общини и населени
места.

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД СЕ СДОБИ С НОВ УЧЕНИЧЕСКИ
АВТОБУС



Със заповед на Министъра на
образованието
и
науката
Община
Златоград
получи
безвъзмездно моторно превозно
средство - автобус, марка
„Isuzu”, модел „Turquoise”, 32 +1
места, с който ще бъде осигурен
равен достъп до качествено
образование
и
по-добра
организация на транспорта на
учениците
и
децата
от
общината.

Екообщина 2018

Кметът на Община Златоград,
лауреат в конкурс ЕКООБЩИНА
2017 в категория „Устойчиво
управление
на
отпадъци“,
представи системата за разделно
събиране
на
отпадъците
в
общината. Темата на събитието
бе „Устойчиво управление на
битовите
отпадъци
–
от
разделното
събиране
до
икономическото и енергийното им
оползотворяване”, което е част от
конкурса Екообщина 2018.

МИГ Кирково Златоград
През 2018 г. бе одобрена Стратегията за Водено от общностите
местно развитие на МИГ Кирково-Златоград.
1. Бюджет - 6 376 908 лева;
2. Бенефициенти - общините Златоград и Кирково;
3. Процедури, по които ще се обявява прием - Програма за
развитие на селските райони, Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси” и Оперативна програма “Иновации и
конкурентоспособност”.
4. Срок на реализация - 2020 година.

Социалната политика в Община Златоград
През 2018г., Община Златоград, чрез Център за социална рехабилитация
и интеграция, предостави социалните услуги “Личен асистент”, “Домашен
помощник”, “Социален асистент” на 78 потребителя.
И през 2018 г. предоставянето на топъл обяд на нуждаещите се жители на
Община Златоград се осигурява от Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане, фонд за европейско подпомагане на
най-нуждаещите се лица.
120 потребителя се възползваха от социалната услуга и получиха топла
храна.

Социалната политика в Община Златоград

Закупуване
на
преносим,
комбиниран
апарат
за
двуканална електротерапия и
едноканален утразвук LJL4825S Smart за Център за
социална рехабилитация и
интеграция, гр.Златоград.

Социалната политика в Община Златоград
Създаде се социално предприятие
в град Златоград, което ще
развива
дейности
в
две
направления:
"Обществена
пералня с химическо чистене" и
"Благоустрояване, озеленяване и
почистване на зелени площи" и ще
осигури субсидирана заетост за
период до 12 месеца на 32 лица от
уязвими групи и ще продължи да
функционира и след края на
проекта, запазвайки заетостта на
поне 16 от наетите лица от
целевата
група.

Социалната политика в Община Златоград
И през 2018г. Община Златоград е доставчик на социалната услуга
“Приемна грижа” чрез две приемни семейства.
С реализиране на проект “Приеми ме 2015” се осигурява по-добро
качество на живот на уязвимите групи деца, насърчава се тяхното
пълноценно включване в живота на обществото, а чрез приемните
семейства, Община Златоград доразвива на по-ефективно
специализирано ниво професията „Приемен родител“.

Разделно събиране на отпадъци
През 2018 г. продължи системата за
разделно
събиране
на
отпадъци.
Прилагането на тази система бе един от
основните приоритети на работата на
местната власт.
През 2018 г. количеството разделно
събрани отпадъци е около 44 тона, само
от домакинства. Също така се наложи
смяна на обслужващата фирма за РСО.
Системата за разделно събиране на
отпадъци в останалите населени места в
Община Златоград не се прилага, което
води до намаляване ефикасността на
дейността като цяло.

Програма “Еразъм +”
През 2018г. продължава реализацията на проект за подобряване
квалификацията и компетенциите в предоставянето на палиативни грижи,
като координатор и посрещна партньорите си по проекта от пет държави –
Литва, Кипър, Белгия, Унгария и Турция.
С реализиране на проектните дейности се цели повишаване
осведомеността в страните партньори, относно компетенциите и
стандартите в предоставянето на палиативни грижи, както и намаляване
на социалната и икономическата тежест за семействата на страдащите
пациенти.

Общ устройствен план на Община
Златоград
Приключиха
обществените
обсъждания
на
Общия
устройствен план - основен
документ за управление на
територията в период на 15-20
години. С него се определят:
общата
структура,
преобладаващото предназначение
и развитието на териториите,
видът и предназначението на
техническата инфраструктура и
опазването на околната среда и
обектите
на
културноисторическото наследство. След
решение на Експертен съвет по
устройство на територията плана
е одобрен от Общински съвет
Златоград.

Генерален план за движение на Община Златоград

Изработена
е
пълна
проектна
документация, технически проект на
Генерален план за организация на
движение в град Златоград. Целта е
възстановяване и подобряване на
транспортно-експлоатационните
качества на уличната мрежа, оформяне
на трасета за непрекъснат и прекъснат
транзит, с оглед осигуряване условия за
безопасност на движението. Предстои
одобряването му от Общински съвет
Златоград и Експертен съвет по
устройство на територията.

Трансгранично сътрудничество

Община Златоград е партньор по проект с акроним eOUTLAND по
Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A ГърцияБългария 2014-2020.
Проектът ще се реализира в рамките на 24 месеца, като общият
бюджет е 1 207 821.83 евро, а определеният за Община Златоград
бюджет- 130 000 евро.
В рамките на проекта са закупени 2 броя дронове за въздушно
наблюдение, специална екипировка за доброволци, предстои закупуване
на специализиран автомобил за гасене на горски пожари, с монтирани
резервоари за вода и многоцелева машина с висока проходимост за
експлоатация в труднодостъпни райони – АТВ.

Трансгранично сътрудничество

По същата програма Община Златоград реализира и проект с
акроним e-SOHECA.
Общият бюджет на проекта е 764 751.16 евро, а определеният
за Община Златоград бюджет е в размер на 287 574.68 евро.
В рамките на проекта се ремонтира здравната служба в с.
Старцево, предстои закупуване на линейка, мамограф,
специализиран софтуер за внедряване на телемедицина и
необходимото медицинско оборудване.

Геотермална вода









Проведени разговори за осигуряване на възможност за заем за
реализация на проектното предложение;
Възложено е изготвяне на финансово-икономически анализ и
анализ разходи – ползи за проектното предложение;
Бяха изготвени и разпространени Анкетни карти до местното
население и местния бизнес за събиране на изходна
информация и проучване на бъдещо оползотворяване на
термоминералните води;
През месец декември Държавна приемателна комисия прие
изграденото водовземно съоръжение без забележки.

Проучване за алтернативно водоснабдяване



Община Златоград възложи „Прединвестиционни проучвания за
водоснабдяване на гр. Златоград и изграждане на пречиствателна
станция за питейни води”. Целта е да се:
1. Направи анализ на водоснабдителната система за питейнобитови нужди на населението на гр. Златоград и с. Старцево;
2. Оцени качеството на водата;
3. Проучване възможността за алтернативно водоснабдяване на
гр. Златоград и с. Старцево от нови водоизточници.

Общинска инфраструктура
Община Златоград има изработен работен
проект с два подобекта: Подобект 1:
„Изграждане паркинг над река „Върбица”,
източно от съществуващ транспортен мост,
между о.т.821 на ул. „Прогрес” и о.т.819 на ул.
„България” в гр.Златоград” и Подобект 2:
„Обособяване на Т - кръстовище при о.т. 819 на
ул.„България”в гр.Златоград.
Паркингът е с площ 1700 м2. Предвидени са 51
стандартни
места
за
паркиране
и
4
специализирани за хора с увреждания, които се
предвижват с помощни средства.
Предвижда се обособяването на зелени площи
около новопроектирания паркинг. Общата площ
на зелените площи е 288.85 м2.

Общинска инфраструктура

Община Златоград кандидатства с 5 нови проектни предложения
по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Проектите са с
насоченост въвеждане на мерки за енергийна ефективност и
обновяване на сгради. 48 от сградите, включени в новите проектни
предложения, са многофамилни, с жилищно предназначение, една е
общинска, със социално предназначение.
Общата стойност на проектните предложения е приблизително в
размер на 6 200 000 лв.

Общинска инфраструктура

Със средства от Министерство на финансите, в размер на 1 117 000 лв., бе

изградена нова водопроводна мрежа на улиците “Христо Ботев”, ”Пейо
Яворов”, ”Рила”, ”Акация”, ”Рожен”, ”Здравец”, ”Бор”, ”Ангел Кънчев”, ”Бяло
море”, ”Връх Костадин”, ”Боровец”, ”Ерма”, “Миньорска”, ”Албена”, ”Горски
пътник”, ”Диана и “Водолей”, град Златоград.
Канализационна мрежа бе изградена на улиците ”Диана”, ” Албена”,
”Миньорска”, ” Яков Змейкович”, ” Връх Костадин” и ” Бяло море”, град
Златоград.
След приключване на дейностите по подмяна на ВиК мрежата настилката по
уличната мрежа се възстанови в първоначалния й вид.

Общинска инфраструктура
Нова асфалтова настилка на улиците “Ерма”, ”Горски пътник”, ”Здравец” и “Хан Аспарух”,
град Златоград.

Ул. ”Ерма”

Ул. ”Горски пътник”

Ул. ”Здравец”

Ул. ”Хан Аспарух”

Общинска инфраструктура
Нова асфалтова настилка на улиците “Бяло море” и ”Яков Змейкович”, град Златоград.

Ул. ” Бяло море” –
120 м. нова
настилка

Ул. ” Яков Змейкович” –
90 м. нова
настилка

През 2019 година ще се положи настилка и на улиците „Връх Костадин”, „Диана” и “Стефан
Стамболов”, град Златоград.

Общинска инфраструктура
На 25.09.2018 г. между ДФ „Земеделие” и Община Златоград се
подписа договор за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ
за реализиране на проект „Реконструкция и рехабилитация на улици,
съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград и с.
Старцево, Община Златоград”, на стойност 1 978 760,44 лв.
Улиците, включени в проекта, са:
Улици в с. Старцево - ул. „Васил Левски”, ул. „Делю Войвода”, ул.
„Европа”, ул. „Пеньо Пенев”;
Улици в град Златоград - ул. „Ангел Кънчев”, ул. „Бор”, ул.
„Христо Ботев”, ул. „Акация”, ул. „В. Юго”, ул. „Плиска”, ул.
„Клокотница”, ул. „Рила”, ул. „Миньорска”, ул. „Албена”, ул. „Рожен”,
ул. „Първи май”, ул. „Пейо Яворов”.

Общинска инфраструктура

Със средства от Инвестиционната
програма за капиталови разходи в
размер на 10 000,00 лв. се
благоустрои улица - тупик в кв.13,
южно от УПИ ХVІІ-1659, гр.Златоград.
Положени са бетонови павета с
бордюр – 30 м дължина, 4 м
широчина.

Общинска инфраструктура

Със средства от общински бюджет, в
размер на 86 889,34 лв., бе
модернизирано уличното осветление
с. Старцево. 548 броя (високи,
паркови и ретро) осветителни тела
бяха подменени с LED

Общинска инфраструктура

По проект “Красива България” в
сградата
на
Общинска
администрация
Златоград
бе
подменена
изцяло
ВиК
инсталацията,
подмениха
се
вратите на санитарно-хигиенните
помещения, стените, таваните и
пода
с
фаянс
и
теракот.
Монтирано бе ново санитарно
оборудване. Общата стойност на
изпълнените дейности е в размер
на 136 804, 00 лв.

Общинска инфраструктура

Също със средства от ИП, в
размер на 30 000 лв., бе
извършено
насипване
на
Гробищен парк, село Ерма река,
бе
монтиран
парапет
на
подпорната стена и бе изградено
стълбище за достъп до терена.

Общинска инфраструктура
Със средства от Инвестиционната програма за
капиталови разходи на Община Златоград, за 2018 г. в
размер на 58 905 лв. се укрепи и възстанови пътно
платно, като се изгради плочест водосток и се положи
бетонова настилка на ул. „Орфей” в село Долен.

Общинска инфраструктура
През 2018г. започна реализацията на проект „Рехабилитация и
реконструкция на общински път SМL 2109 /III 867/ Златоград – Аламовци
и общински път SМL 2100 /III 867, Мадан – Цацаровци/ - Страшимир –
махала Боево и на съоръженията и принадлежностите към тях” по
Програма за развитие на селските райони 2014-2020.
На 09.01.2018 г. е сключен договор № 21/07/2/0/00465, между ДФ
„Земеделие” и Община Златоград за осигуряване на безвъзмездна
финансова помощ за реализиране на проекта, на стойност 6 866 867,11
лв.
Обявена е процедура за възлагане на обществена поръчка за
изпълнение на СМР дейностите.

Общинска инфраструктура
Благоустрояване на общинските пътища на територията на Община Златоград
• Общински път /Цацаровци - Златоград/- с. Ерма река - мах. Марзян – изкърпване на
асфалтова настилка в нарушените участъци;

• Общински път гр. Златоград – с. Аламовци – изкърпване на асфалтова настилка в
нарушените участъци;
• Общински път /Златоград – Пресека/ - граница общ. (Кирково – Златоград) – с.
Долен - изкърпване на асфалтова настилка в нарушените участъци;
• Общински път с. Долен - Станкова махала - махала Дуганица - изкърпване
асфалтова настилка в нарушените участъци;
•Общински път /Неделино-Старцево/ с. Пресока - изкърпване на асфалтова настилка в
нарушените участъци;

Общинска инфраструктура

Общински път /Мадан - Цацаровци/ махала Равно бърце – положена е
асфалтова настилка с дължина 300
метра.

Общинска инфраструктура

Общински път /Златоград - Неделино/
- с. Старцево - мах. Бели камъни Граница общ. (Златоград - Неделино) –
положена е асфалтова настилка с
дължина 850 метра.

Общинска инфраструктура

Общински път Горски извор – Граница
общ. (Кирково – Златоград) – С. Кушла –
със средства в размер на 20 000,00 лв. от
Инвестиционната програма за капиталови
разходи е направено ново асфалтиране
на участък с дължина от 350 м.

Ефективно сътрудничество и
ПЧП

В село Старцево се благоустрои
участък от улица „Студенец“, чрез
бетониране.
Материалите
са
осигурени от общинския бюджет, а
живущите на улицата, с доброволен
труд, изпълниха строителството.

Ефективно сътрудничество и
ПЧП

Монтира се решетка за отводняване
на ул. “”Гео Милев”, село Старцево

Ефективно сътрудничество и
ПЧП

През

2018г.

с

материали

от

общинския бюджет и труд от
местното население бе изградена
подпорна стена на ул. “Дельо
Войвода”,
село
Старцево,
с
дължина
30 метра и височина
приблизително 5 метра.

Ефективно сътрудничество и
ПЧП

Благодарение

на

предоставените
материали от общински
бюджет и положения труд
от жителите на село
Старцево бе отводнен от
подпочвени води участък
от
ул.
“Любен
Каравелов”.

Ефективно сътрудничество и
ПЧП
В село Страшимир със средства от
общински бюджет се изгради площадка за
беседка и подход до сградата на
кметството.
Извършен
е
основен
ремонт
на
съществуващия водопровод до населеното
място.

Ефективно сътрудничество и ПЧП
Със средства от общински бюджет и труд от живущите бе извършен
ремонт на канализацията в кв. 60 в гр. Златоград.
Възстановена е и бетоновата настилка до бл. №5 на ул. “България”.

Ефективно сътрудничество и ПЧП

Направена бе укрепителна стена на ул.
”България” в ПИ 31111.32.231 – улична
регулация в гр. Златоград.

Ефективно сътрудничество и ПЧП

Положена е бетонова настилка на ул.”Заря”, с дължина 23 м. в гр.Златоград, както и
монтиран метален парапет с дължина 20 линейни метра и метална отводнителна

.

решетка с размери 3 м/0,50 м

Ефективно сътрудничество и ПЧП

Със средства от общински бюджет и труд от живущите бе направена
подпорна стена на ул.”Гривица” кв.152, УПИ VII-31.610 в гр.Златоград.

Ефективно сътрудничество и ПЧП

Изработени са люлки, монтирани
на съществуващо съоръжение
намиращо се на детска площадка
в междублоково пространство до
ДГ ”Радост”.

Ефективно сътрудничество и ПЧП

С материали от общински бюджет и
труд от живущите, бе направено
отводняване от дъждовни води на
терен на ул.”Миньорска, село Ерма
река.

Ефективно сътрудничество и ПЧП

През 2018г. с ПЧП между
жителите на село Ерма река и
Община Златоград бе изграден
калдъръм на ул. “Иван Вазов”.

Ефективно сътрудничество и ПЧП
Изграден бе тротоарна настилка
от бетон на ул. “Първи май”.

Изграден е бетонов подход,
свързващ ул. “Христо Ботев” с
ул. “Първи май”.

Ефективно сътрудничество и ПЧП

Със средства за материали от
общински бюджет и труд от
жителите
бе
изградена
подпорна стена на ул. “Орфей”
село Долен.

Възстановяване на щети от стихийни
бедствия

През 2018 година вследствие на
проливните
дъждове
в
село
Старцево
се
наложи
възстановяване на настилката в
участъци от улиците “Пеньо Пенев”,
“Иглика”,
“Дельо
Войвода”
и
Езилева падина.

Междуведомствена комисия за
възстановяване и подпомагане

Приключи реализацията на обект
„Укрепване основата на стълб №4
на мост над река Неделинска при
село Долен и направа на бент”,
финансиран със средства в
размер на 104 211,40 лева от
Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане.

Спортна инфраструктура
С
постановление
на
Министерски съвет се осигури
финансиране за изграждане на
многофункционална
спортна
площадка
за
баскетбол,
волейбол, футбол на малки
вратички,
хокей
на
трева,
хандбал и тенис на корт в с.
Старцево, Община Златоград, на
стойност 374 076, 54 лв.

Реновиран бе Паметника на загиналите във
войните

Паметникът на загиналите във
войните от Златоградска околия,
който
се
намира
в
град
Златоград
бе
реновиран.
Средствата за рехабилитационни
дейности бяха осигурени с
Постановление на Министерски
съвет на стойност 2 500 лв.

Утвърждаване на туристическа
дестинация Златоград

За
пета
поредна
година
Златоград предложи неустоимо
кулинарно
изкушение
Златоградско чеверме!

Утвърждаване на туристическа
дестинация Златоград
За трета поредна година всички 16 моста в град Златоград, бяха украсени с
цветя. За целта са закупени 520 бр. за допълване миналогодишните цветя –
от вида Pelargonium/сакъзи/.

Утвърждаване на туристическа
дестинация Златоград

В централната градска
част бе поставен паун,
който се превърна в една
от
най-новите
забележителности, галещи
сетивата на жителите и
гостите на града ни.

Утвърждаване на туристическа
дестинация Златоград
Изработени
са
и
поставени
пет
броя
пирамиди, в които са
засадени сезонни цветни
растения от вида –
петуния, 500 бр.
Цветарниците
са
разположени
по
ул.
“Стефан
Стамболов”,
посока Стар град.

Утвърждаване на туристическа
дестинация Златоград
През 2018г. още две туристически
атракции бяха разположени в
централната
градска
част
–
декоративен цветарник с формата
на дърво и “каляска от приказките”.

СПОРТНИ ПОСТИЖЕНИЯ

За пета поредна година се проведе
футболен турнир за деца „Шампион на
шампионите 2018”.

Усвояване на програми и мерки за заетост

Благодарение на доброто сътрудничество между местната власт и Дирекция
“Бюро по труда” гр. Златоград, през 2018 година, осигурената заетост по
програми и проекти е 100 лица:
- Регионална програма за заетост - 7 работни места за срок от 6 месеца;
- проект “Обучение и заетост на младите хора”, заетост в рамките на 6 месеца,
бе осигурена за 10 лица;
- Проект “Работа” са наети 21 лица, за период от 12 месеца;
- Проект “Обучение и заетост” за безработни лица с трайни увреждания,
работа получиха 42 лица, за срок от 24 месеца;
- По Национална програма “Помощ за пенсиониране” са назначени 8 лица,
като срокът на програмата е двугодишен.
- по “Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни
увреждания” осигурихме заетост на 12 човека, за срок от две години.

Местни данъци и такси
В края на месец декември 2018 г., във връзка с настъпилите изменения в
Закона за местните данъци и такси, бяха направени изменения и допълнения в
Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на територията на
община Златоград, с която се променя концепцията за определяне на данъка върху
превозните средства, които изменения влизат в сила от 01.01.2019 г.
Съгласно промените в ЗМДТ към досегашния данък се добавя нов
компонент за екологична категория. Предложените и приети коефициенти за
екологична категория от ОбС Златоград са минималните размери посочени в
закона. При новия начин на определяне на данъка отпада данъчното облекчение за
действащо катализаторно устройство.
За автомобили (от 5 до 10 г. ) със стандарт Евро 4 и по-високи екологични
категории промяната ще се отрази в намаление на данъка върху превозното
средство.
За автомобили (над 15 г.) с по-ниски от Евро 4 стандарти, данъкът ще се
увеличи, което е свързано със занижените им екологични характеристики.
Останалите данъци в Община Златоград остават непроменени!

Програма за управление на
отпадъците
Организация и управление на строителните отпадъци
За 2018 год. количеството събрани и извозени строителни
отпадъци е 486, 73 тона.
С отделянето на масово разпространените отпадъци от опаковки,
включително и биоразградимите /зелени/, които за 2018г. са в
размер на 390,50 тона и строителните отпадъци от общия
отпадъчен поток, количеството депонирани битови отпадъци, в
рамките на отчетният период е 2 239,040 тона. Количеството
отпадък, депонирано в Регионалното депо за управление на
отпадъци, нараства спрямо количеството, депонирано през 2017г.
Не се компенсира и нарастването на отчисленията по чл. 64 от
Закона за управление на отпадъците.

Такса битови отпадъци
През годините сме се опитвали да изпълняваме дейността, без да завишаваме таксата,
въпреки повишаване на разходите:
• Увеличен размер на отчисленията за депониране на отпадъци по чл. 64 от ЗУО, от 36 лв.
на тон годишно за 2016г., стават на 45 лв. за 2018г.;
• Увеличен размер на минималната работна заплата, съответно и осигурителни вноски;
• Неефективно разделно събиране на отпадъци – масово в чувалите попадат
нерециклируеми отпадъци, които се отделят допълнително и се извозват допълнително.
• Амортизация на автомобилите и повишаване на необходимите средства за ремонт;
• Поемане на съфинансиране за регионален проект за изграждане на компостираща
инсталация;

Това от своя страна доведе до невъзможността прихода от ТБО да покрива изцяло
разходите за МД “Чистота”, което пък от своя страна наложи увеличението размера на
ТБО в 2018г. През 2018г. План-сметката е 475 848 лв., през 2019г. Се предвижда да е 525
153 лв., т.е. повишаването е с 49 305 лв.

Опазване на околната среда
През 2018г. бяха регистрирани няколко сигнала за замърсяване на
водите на река Върбица от Хвостохранилище “Ерма река”.
По сигналите са предприети незабавни мерки от страна на местната
власт за компетентна намеса на отговорните институции.
Сформирана е Междуведомствена комисия от Областен управител
на Област Смолян, като в резултат от дейността й са предложени
конкретни мерки на собственика на съоръжението – “Горубсо
Златоград” АД, за предотвратяване възникването на последващи
инциденти, както и за подобряване експлоатационното състояние на
съоръжението.

Финансово стабилизиране на Община
Златоград
Реализирани финансови ангажименти през 2018 г.
I . Управление на средствата от Европейския съюз. Оползотворяване на европейските
средства за реализиране на мащабни инфраструктурни обекти.
И през 2018 г. значим източник на общински инвестиции са привлечените средства, под формата на
одобрени проекти, финансирани по Оперативните и други донорски програми. През годината
приключи изпълнението на част от проектите и стартираха нови. Общо разплатените дейности по
проекти, по Оперативни програми възлизат на стойност 1 156 282 лв.
II. Поддържане и подобряване на общинската инфраструктура
През 2018 г. получихме допълнителни целеви трансфери от Централния бюджет, както следва:

С Постановление на Министерски съвет № 165 от 07.08.2018 г. на Община Златоград бяха
предоставени средства в размер на 1 170 990 лв. за доизграждане, реконструкция и рехабилитация на
част от водоснабдителната и канализационна мрежа (битова и дъждовна) в гр. Златоград.
 С Постановление на Министерски съвет № 315 от 19.12.2018 г., през месец Декември 2018 г., на
Община Златоград бяха предоставени средства в размер на 1 093 500 лв. за подмяна на част от
уличната водопроводна мрежа в гр. Златоград и с. Старцево, изграждане на канализационната мрежа
на ул. „Виктор Юго“ – Златоград, благоустрояване на площад и обновяване на площи за широко
обществено ползване в с. Долен и благоустрояване на гробищен парк в с. Старцево

Финансово стабилизиране на Община
Златоград
III.Осигуряване на средства за обезпечаване плащанията
за главници и лихви по договори за кредит.
През 2018 г. Община Златоград обслужва пет договора за
кредит, три сключени с фонд ФЛАГ, договор за безлихвен
заем с ПУДООС и банков кредит, сключен с „Интернешънъл
Асет Банк” АД. Задълженията по един от договорите за кредит
с фонд ФЛАГ бяха изцяло погасени. Плащанията по кредитите
се извършваха своевременно, без забава. Годишният размер
на плащанията по договорите възлизат на стойност 958 078 лв.

Финансово стабилизиране на Община
Златоград
Реализирани финансови ангажименти през 2018 г.
IV. Изпълнение на данъчните и неданъчните приходи.
Изпълнението на данъчните приходи е 497 787 лв., което представлява 94,33 % спрямо плана за
годината. Съпоставими със същия период на предходната година, постъпленията от имуществени
данъци бележат ръст и постъпилите средства са със 17 591 лв. повече спрямо 2017 г.
Изпълнението на неданъчни приходи са в размер на 1 077 174 лв. През 2018 г. от продажба на
общинска собственост са постъпили 96 601 лв.
С оглед увеличаване на събираемостта от местни данъци и такси през 2018 г. продължи практиката по
изпращане на съобщения, писма и покани за доброволно изпълнение до длъжници за задълженията
им за местни данъци и такси.
V. Просрочени задължения на Община Златоград към 31.12.2018 г.

Просрочените задължения на Община Златоград, към 31.12.2018 г., възлизат на 824 637 лв.
Общият размер на просрочените задължения към 31.12.2018г. е намалял спрямо същия период
на 2017 г. със 64 596 лв.

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 2018 година, за 109 бр. имоти бяха съставени актове за общинска
собственост.
Ежемесечно бяха актуализирани, създадените публични регистри, на
официалната интернет 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.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА
СОБСТВЕНОСТ




През 2018 г. са извършени 34 разпоредителни сделки с общински недвижими
имоти.
Продадени бяха 10 бр. площи за обособяване на мазета (мазе №
3,7,8,9,10,16,17,18,19 и 20), находящи се в масивна жилищна сграда – общежитие
“Минстрой”, гр. Златоград, УПИ VІ-жил. блок, кв. 84А по ПУП на гр. Златоград.
Самостоятелният обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 31111.33.348 по Кадастрална карта на гр. Златоград.
Отстъпено право на строеж
Учредяване на безвъзмездно право на надстрояване за надграждане на
стоманобетонов парапет върху съществуваща защитна подпорна стена,
разположена в недвижим имот – частна общинска собственост - поземлен имот с
идентификатор 31111.36.369 по КККР на гр. Златоград, целият с площ 360 кв.м.

и

Учредяване на безвъзмездно право на надстрояване за надграждане на
стоманобетонов парапет върху съществуваща защитна подпорна стена,
разположена в недвижим имот – частна общинска собственост - поземлен имот с
идентификатор 31111.36.370 по КККР на гр. Златоград, целият с площ 208 кв.м.

Административно обслужване
И през 2018г. продължаваме успешно да
прилагаме комплексно административно
обслужване. Извършваме услуги, без да е
необходимо заявителят да предоставя
информация или доказателствени средства,
за които са налице данни, събирани или
създавани от общинска администрация.
Осигурена е възможност за онлайн
проверка на данъчни задължения, чрез
интернет страницата на общината, както и
възможност за заплащане на задълженията
в пощенските станции в страната.
От 01.11.2018г. Община Златоград се
включи в Системата за електронен обмен
на съобщения между участниците в
Административния регистър.
Премахна се хартиената кореспонденция
между общинските и държавни учреждения.











През
2018г.,
Общинска
администрация, извърши 4 592 броя
услуги, в т.ч.:
Административни
услуги
по
гражданско състояние – 1 850 броя;
Административни услуги – Общинска
собственост – 88 броя;
Административни услуги – местни
данъци и такси – 820 броя;
Технически услуги – 1 024 броя;
Стопански дейности – 48 броя;
Други технически услуги – 246броя;
Общинска собственост – пазари,
тържища, тротоари – 207 броя;
Услуги по ритуали – 264 броя;
Други услуги – 45 броя
През 2018 година общината работи
върху 5 009 броя молби, жалби,
възражения,
предложения,
справки, заявления и др.

Община Златоград

www.zlatograd.bg

