Отчет към 31.01.2018 г. на
Програмата за управление на
Община Златоград на Кмета
Мирослав Янчев
(за 2017 година)

Година на реализиране на
енергоефективни мерки

През 2017г. Община Златоград,
завърши проектите по Националната
програма за енергийна ефективност
на многофамилни жилищни сгради.
7 големи блока (над 36 жилища) - 1, 2,
3, 4, 5, 6 и 200 в град Златоград бяха
включени в програмата. Усвоените
средства са в размер на 4 827 452,74
лв.

Година на реализиране на
енергоефективни мерки
Обновени блокове, финансирани по НПЕЕМЖС

Година на реализиране на
енергоефективни мерки
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ
от реализираните проекти по Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради








Обновени и санирани 7 сгради;
Спестена първична енергия годишно – 6 237 800 kWh;
Спестени емисии на парникови газове – 462,80 тона годишно;
Удължен живот на сградите;
Подобрен облик на града;
Повишен енергиен клас на сградите на клас “С”.

Година на реализиране на
енергоефективни мерки
През 2017г., Община Златоград, реализира шест проекта, насочени към
повишаване на енергийната ефективност, обновяване и конструктивно
укрепване на тринадесет сгради в гр. Златоград – 9 многофамилни
жилищни сгради и 4 публични държавна собственост, с финансовата
подкрепа на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020.
общият бюджет на проектите, реализирани по ОПРР 2014-2020 е в
размер на 2 966 167,74 лева (с включен ДДС).

Година на реализиране на
енергоефективни мерки
Първото одобрено проектно предложение в страната, по Програмата, бе
Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна
ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и
защита на населението” град Златоград”

Преди

След

Година на реализиране на
енергоефективни мерки
По същата Програма обновихме сградата на Районно управление Златоград,
внедрихме и мерки и за ЕЕ
Преди

След

Година на реализиране на
енергоефективни мерки
Завършихме дейностите и по обновяване на сградата на Гранично
полицейско управление
Преди

След

Година на реализиране на
енергоефективни мерки
Обновихме и внедрихме мерки за енергийна ефективност в сградата на
Районен съд Златоград и Районна прокуратура
Преди

След

Година на реализиране на
енергоефективни мерки
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ
от реализираните проекти за обществените сгради-държавна собственост










Обновени и санирани 4 сгради;
Спестена първична енергия годишно – над 60%;
Спестени емисии на парникови газове – 113 тона годишно;
По-добри условия на работа за служителите;
Удължен живот на сградите;
Подобрена архитектурна градска среда;
Повишен енергиен клас на сградите.

Година на реализиране на
енергоефективни мерки
През 2017г. се реализираха още два проекта за въвеждане на мерки за ЕЕ в
по-малки многофамилни жилищни сгради - блокове 7, 8, 175, 181, 182, 195,
193, 199 и “Златолист” в град Златоград”. Проектите обхващат девет сгради,
построени през 60-те и 70-те години на миналия век, с жилищни и 8
стопански обекта.

Преди

Блок 7

След

Година на реализиране на
енергоефективни мерки
Преди

След
Блок 8

Година на реализиране на
енергоефективни мерки
Преди

След
Блок 175

Година на реализиране на
енергоефективни мерки
Преди

След
Блок 181

Година на реализиране на
енергоефективни мерки
Преди

След
Блок 182

Година на реализиране на
енергоефективни мерки
Преди

След
Блок 195

Година на реализиране на
енергоефективни мерки
Преди

След
Блок “Златолист”

Година на реализиране на
енергоефективни мерки
Преди

След
Блок 193

Година на реализиране на
енергоефективни мерки
Преди

След
Блок 199

Година на реализиране на
енергоефективни мерки
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ
След въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на
блокове 7, 8, 175, 181, 182, 195, 193, 199 и “Златолист” в град Златоград”

•

Покачване на енергийния клас на сградите на клас “С”;

•

Намалени емисии на парникови газове – над 118 тона;

•

Обновени сгради и подобрен облик на града;

Година на реализиране на
енергоефективни мерки

Целево
финансиране
от
Министерство на образованието и
науката в размер на 24 992,00 лв.
бе предоставено на ДГ “Радост”
гр. Златоград за частичен ремонт
на
покрива
и
ремонт
на
санитарните
помещения
в
сградата.

Година на реализиране на
енергоефективни мерки
През
2017г.
завършихме
дейностите по реконструкция
на котелно и отоплителни
системи в сградите на ДГ
„Радост” гр. Златоград и ДГ
“Щастливо
детство”,
с.
Старцево“, на обща стойност
272 554,30 лв.

Година на реализиране на
енергоефективни мерки
От МОН, целево финансиране, в размер на 69 013,00 лв. за подмяна
на дограмата получи и ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с. Долен

Година на реализиране на
енергоефективни мерки
По проект “Красива България” извършихме основен ремонт на покрива
на МБАЛ “Проф. д-р Асен Шопов”

Година на реализиране на
енергоефективни мерки

Благодарение на наградата
ни в конкурса “Екообщина
2016”,
през
2017г.
изготвихме обследване за
енергийна ефективност на
сградата
на
лечебното
заведение.

Година на реализиране на
енергоефективни мерки

През 2017 г. реновирахме
чешма
“Пирийца”
–
възстановяване
на
две
подпорни стени, облицовка с
камък,
варосване
и
монтиране на пейки за отдих.

Община Златоград с отличие в “Екообщина 2017”

Община
Златоград
получи
отличие
в
националния
конкурс
“Екообщина
2017”,
в
категория „Управление
на
отпадъците”,
за
общини с население над
10 000 жители.

Социалната политика в Златоград – модел на
общуване между местната власт и хората в
неравностойно положение!

През 2017г. Дневен център за деца
и лица с увреждания „Зора”
навърши десет години.
Вече
десет
години
социалната
институцията
осигурява
на
потребителите
си
качествени
условия, стимулиращи развитието
на лицата със специални нужди.

Социалната политика в Златоград – модел на
общуване между местната власт и хората в
неравностойно положение!
През 2017г. продължи предоставянето на социални услуги от Център за
услуги в домашна среда, по Проект BG05M9OP001-2.002-0092-C001 „Център
за услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот” по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.,
процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”.
В рамките на проекта, на 95 човека, са предоставяни следните социални
услуги: “Личен асистент”, “Домашен помощник”, “Социален асистент”, както и
социо-консултански услуги, насочени към предоставяне на информация в
областта на социалната закрила, психологическа и мотивационна подкрепа,
медицински и терапевтични дейности в дома на потребителя.

Социалната политика в Златоград – модел на
общуване между местната власт и хората в
неравностойно положение!

И през 2017 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 Златоград – модел на
общуване между местната власт и хората в
неравностойно положение!
И през 2017г. 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“.
През изминалата година, Агенция за социално подпомагане,
преустанови
приема
на
заявления
за
предоставяне
на
професионална приемна грижа, въпреки регистрираното желание и
потребност от страна на местното население.

Утвърждаване на туристическа
дестинация Златоград
Община Златоград получи
отличие
в
категория
Дестинация
„Културноисторически туризъм“ 2017
Първо място бе отредено за
активната роля на местната
власт в превръщането на
Златоград в една от найвълнуващите дестинации за
културно-исторически туризъм
в България.

Утвърждаване на туристическа
дестинация Златоград
Община Златоград взе участие в
XIV-то Международно туристическо
изложение
„Планините
на
България – гостоприемство в
четири сезона“, което се проведе
под патронажа на Недялко Славов
- Областен управител на Област
Смолян и се организира от
новоучредената Организация за
управление на Туристически район
„Родопи”.

Доброволно формирование Златоград

Община Златоград получи техника
за доброволците си, дарена от
Швейцария
–
моторна
помпа,
моторни триони, комплект моторни
къртачи,
резачи
за
арматура,
пробивни
триони,
комплект
ъглошлайф, шлангове с макари.
Техниката, макар и ползвана, е в
отлично състояние и от реномирани
марки. Дарението е договорено по
инициатива на посланик Меглена
Плугчиева и е предоставено на
Националното
сдружение
на
общините в Република България,
което организира и финансира
доставката.

165 години СУ „Антим І”

През 2017г., СУ “Антим І”
чества 165 годишен юбилей.
Част от програмата за
тържественото честване бе
празнично
шествие
от
паметната плоча на Яков
Змейкович, пред Взаимното
училище в Златоград, до
Средно училище „Антим І”.
Всички ученици и учители,
заедно с гостите, участваха в
шествието
и
направиха
първата
стъпка
за
възвръщането
на
една
забравена
българска
традиция.

Новите хоризонти пред Община Златоград
за период 2014-2020 година

Генерален план за движение
През 2017 г. възложихме изработването
на
пълна проектна документация,
технически проект (работни чертежи,
детайли и технически спецификации за
изпълнение на СМР) на Генерален план
за организация на движение в град
Златоград. Целта е възстановяване и
подобряване
на
транспортноексплоатационните качества на уличната
мрежа, оформяне на трасета за
непрекъснат и прекъснат транзит, с
оглед
осигуряване
условия
за
безопасност на движението.

Новите хоризонти пред Община Златоград
за период 2014-2020 година
През 2017 г., в продължи системата за
разделно
събиране
на
отпадъци.
Прилагането на тази система бе един от
основните приоритети на работата на
местната власт. Разделното събиране на
отпадъци е нова възможност да бъдем
по-отговорни както към природата, така и
към самите нас, като ползватели на
нейните ресурси.
През 2017 г. количеството разделно
събрани отпадъци е 200 тона.
Регистриран е сериозен проблем при
ефективното прилагане на системата за
разделно събиране на отпадъци в
останалите населени места в Община
Златоград, което води до намаляване
ефикасността на дейността като цяло.

Новите хоризонти пред Община Златоград
за период 2014-2020 година
През 2017 г., с Общините Мадан и Неделино, подписахме договор за проектиране и
изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на
битови отпадъци по Оперативна програма “Околна среда” 2014 – 2020. Общият размер
на инвестицията е 9 039 369.69 лв., в т.ч.: безвъзмездна финансова помощ - 6 764 995.75
лв. и съфинансиране - 2 274 373.94 лв.
Целта на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, чрез
осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено
събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране, чрез компостиране на
зелени и/или биоразградими отпадъци.

Новите хоризонти пред Община Златоград
за период 2014-2020 година
Община Златоград, стартира 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.

Новите хоризонти пред Община Златоград
за период 2014-2020 година
Трансгранично сътрудничество
Община Златоград участва като партньор по проект с акроним eOUTLAND по
Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 20142020. Водеща организация е НПО „Мрежа за оперативна подкрепа и образование на
доброволчески асоциации в областта на гражданската защита срещу природни
бедствия”, Р Гърция, а останалите партньори са Център за изследвания и
технологии Hellas/ Институт за информационни технологии” - Гърция, Регионална
асоциация на общините „Марица”, Институт за информационни и комуникационни
технологии към БАН. Проектът ще се реализира в рамките на 24 месеца, като
общият бюджет е 1 207 821.83 евро, а определеният за Община Златоград бюджет130 000 евро.
В рамките на проекта ще се закупи специализиран автомобил за гасене на горски
пожари, с монтирани резервоари за вода, многоцелева машина с висока
проходимост за експлоатация в труднодостъпни райони, 2 броя дронове за
въздушно наблюдение, специална екипировка за доброволци.

Новите хоризонти пред Община Златоград
за период 2014-2020 година

Трансгранично сътрудничество
По същата програма Община Златоград, като партньор,
ще
реализира и проект с акроним e-SOHECA. Водеща организация е
Община Нестос, Р Гърция и партньор Община Топирос, Р Гърция.
Общият бюджет на проекта е 764 751.16 евро, а определеният за
Община Златоград бюджет е в размер на 287 574.68 евро. Крайният
срок за реализация на всички дейности е м. февруари 2019г.
Предвижда се ремонтиране на здравната служба в с. Старцево,
закупуване на линейка, мамограф, специализиран софтуер за
внедряване на телемедицина и необходимото медицинско
оборудване. В рамките на проекта ще бъдат проведени обучения за
работа със закупеното оборудване.

Новите хоризонти пред Община Златоград
за период 2014-2020 година
Общ устройствен план

През 2017г. продължиха дейностите по
изготвяне на Общ устройствен план на
Община Златоград със стратегическа
цел
–
подготовка
на
основен
инструмент
при
провеждане
на
политиките на общината за постигане
на устойчиво развитие и хармонична
жизнена среда на нейната територия и
основна цел - цялостното устройство на
територията на общината.
Общата стойност на проекта е 148 800
лв., като крайният срок за реализиране
на всички дейности е не по-късно от
30.09.2018г.

Новите хоризонти пред Община Златоград
за период 2014-2020 година
По инициатива на кмета на Община
Златоград, през м. ноември, се
проведе
работна
среща
с
представители на местния бизнес, на
която се обсъдиха възможностите за
завършване на обект „Изграждане на
геотермална отоплителна система на
град Златоград”, чрез поетапно и/или
цялостно осигуряване на необходимия
финансов ресурс за изпълнение на
оставащите строителните дейности.
В резултат на проведената среща,
съвместно
с
Общински
съвет
Златоград, се обсъди възможността за
разделяне
и
актуализация
на
проектното предложение, като се
насочат усилията за реализация на
етап
от
проекта,
в
частта
балнеотуризъм.

ДЕЙНОСТИ, РЕАЛИЗИРАНИ С БЕЗВЪЗМЕЗДНО
ОТПУСНАТИ СРЕДСТВА ОТ ПУДООС

ОУ

„Васил

Левски”

гр.

Златоград, реализира проект, в
рамките на Националния конкурс
на Министерството на околната
среда и водите и ПУДООС „За
чиста околна среда” и създаде
кът за отдих в двора на
училището.

Подобряване на общинската
инфраструктура

Със средства от Инвестиционната
програма за капиталови разходи за
2017 г., в размер на 45 000 лв, се
благоустрои ул. “Странджа”.
Подмени се водопроводната мрежа
на улицата, с дължина 130м и се
монтираха
2
бр.
отводнителни
решетки. Положи се трошено-каменна
настилка, асфалт и бордюри за
оформяне на трасето. Част от улицата
е изпълнена с бетонова настилка.

Подобряване на общинската
инфраструктура

Със средства от Инвестиционната
програма за капиталови разходи за
2017 г. се благоустрои гробищен
парк гр. Златоград, като се бетонира
подхода.

Подобряване на общинската
инфраструктура

Също със средства от ИП, в
размер на 30 000 лв., се
довърши и подпорната стена на
Гробищен парк, село Ерма река.

Подобряване на общинската
инфраструктура

Със средства, в размер на 62 875 лв.,
от Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към
Министерски съвет се реконструира
уличната канализация на бл. 183, гр.
Златоград

Подобряване на общинската
инфраструктура

Изгради
се
и
разтоварваща
канализационна
връзка
по
ул.
“Стефан Стамболов” към Главен
колектор 1А.

Подобряване на общинската
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 /Златоград - Неделино/ - с. Старцево - мах. Бели камъни - Граница
общ. (Златоград - Неделино) - изкърпване на асфалтова настилка в нарушените
участъци ;
• Общински път /Мадан - Цацаровци/ - махала Равно бърце - полагане на асфалтова
настилка с дължина 310м;
• Общински път с. Старцево – мах..Оловото – баластриране в отделни участъци и
удължаване на водосток;
• Общински път с. Долен - Станкова махала- махала Дуганица - изкърпване
асфалтова настилка в нарушените участъци;

• Общински път Горски извор - Граница общ. (Кирково - Златоград) - с. Кушла –
полагане на асфалтова настилка с дължина 450 м.

Ефективно сътрудничество и
ПЧП

В село Старцево се благоустрои
улица „Орфей“, като материалите са
осигурени от общинския бюджет, а
живущите на улицата, с доброволен

труд, изпълниха строителството.

Ефективно сътрудничество и
ПЧП

През 2017г. се извърши ремонт на
стария водоем в с. Цацаровци,
положена е външна и вътрешна
мазилка на съоръжението и е
изградена шахта за крановете.

Ефективно сътрудничество и
ПЧП

През 2017г. бе изграден тротоар на

ул. “Велико Търново”, село Ерма
река, с дължина
20 метра и
ширина 1,50 метра.

Ефективно сътрудничество и
ПЧП

Благодарение
на
предоставените материали от
общински бюджет и положения
труд от жителите на село Ерма
река бе изградена подпорна
укрепителна стена на ул.
“Рила” с дължина 20 метра и
височина 3,50 метра.

Ефективно сътрудничество и
ПЧП

В село Страшимир се изгради
подпорна стена, до сградата на
кметството, с дължина 7 метра и
височина 1,50 метра.
Изграден и е водопровод от вр.
Бучевица до селото с дължина 400
м.

Ефективно сътрудничество и
ПЧП
В село Долен, с труд от местното население и материали, осигурени
от бюджета на Община Златоград, се изградиха бетонови водостоци
на ул. “Прогрес” и на път с. Долен – с. Пресока, възстановен е
участък от калдъръмена настилка по ул. “Младост”, положена е
бетонова настилка в участъци по ул. “Орфей” и ул. “Прогрес”.

Ефективно сътрудничество и ПЧП

През 2017 година в село Аламовци
се бетонира участък, с дължина 40
метра, от улица “Георги Бенковски”.

Възстановяване на щети от стихийни
бедствия

През 2017 година вследствие на
проливните
дъждове
в
село
Старцево
се
наложи
възстановяване
на
пътната
настилка на улиците “Пеньо Пенев”,
“Кольо Фичето” и “Люляк”.

Междуведомствена комисия за
възстановяване и подпомагане
През 2017г., със средства в размер на 104 211,40 лева от
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане,
реализирахме обект „Укрепване основата на стълб №4 на мост над река
Неделинска при село Долен и направа на бент”.

Укрепването на изровената защита на стълба на стоманобетоновия
пътен мост беше наложително за нормалното функциониране на
съоръжението. Изграждането на бента - енергогасител за успокояване
на водния поток, предпазва изнасянето на баластра от реката, надолу по
течението и опазва бреговете на р. Неделинска от ерозионни процеси
при непрекъснатата смяна на водния режим-от засушаване до стихийно
пълноводие.

Изграждане на спортна
инфраструктура

С постановление № 153 от
28.07.2017г. Министерски съвет
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.

Утвърждаване на туристическа
дестинация Златоград

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

Утвърждаване на туристическа
дестинация Златоград

За първи път през 2017 година
Община Златоград организира и
проведе Гайдарско надсвирване.

Утвърждаване на туристическа
дестинация Златоград

За втора година се организира и
проведе Празник на кафето в
Златоград. Жители и гости на
Златоград се потопиха в магическия
аромат на кафе. Любителите на
напитката се събраха в Стария град,
за да видят как се прави типичното за
Златоград кафе на пясък, да усетят
аромата му, да се насладят на вкуса
му. Най-голяма атракция за всички
гости на града бе приготовлението на
въртяно кафе.

Утвърждаване на туристическа
дестинация Златоград
За втора поредна година всички 16 моста в град
Златоград, бяха украсени с цветя. За целта са
закупени общо 550 броя стойки за цветя, и
засадени
790
броя
цветя
–
от
вида
Pelargonium/сакъзи/,
каскадна
петуния
и
калибрахое.

Утвърждаване на туристическа
дестинация Златоград

В централната градска част
монтирахме цветна пеперуда,
която се превърна в една от
най-новите забележителности,
галещи сетивата на жителите и
гостите на града ни.

Утвърждаване на туристическа
дестинация Златоград
Със
средства
от
дарения
Централният площад в Златоград бе
украсен
с
нова
атракция
Паметника „Златоград и Космоса”.
Той е посветен на 240 години от
рождението
на
легендарния
хайдутин Делю войвода и 40 години
от изпращането на златоградската
песен „Излел е Делю хайдутин” в
Космоса. Откриването се състоя на
Празника
на
Златоград
на
21.11.2017 г.

СПОРТНИ ПОСТИЖЕНИЯ

2017 година беше успешна за спорта в
общината
ни,
с
постижения
на
златоградските спортисти и треньори,
отлични класирания на ученическите ни
отбори и спортните клубове.
Футболистите на Златоград са 12-ти в
Европа - Момчетата на ФК „Златоград” се
класираха на 12 – то място в
международен футболен турнир, който се
проведе във Франция.
Проведе се футболен турнир за деца
„Шампион на шампионите 2017”.

Усвояване на програми и мерки за заетост

Благодарение на доброто сътрудничество между местната власт и Дирекция
“Бюро по труда” гр. Златоград, през 2017 година, по Регионална програма за
заетост бяха усвоени 15 работни места на длъжност работник, поддръжка за
срок от 6 месеца.
По програма “Старт на кариерата”, заетост в рамките на 9 месеца, бе осигурена
за едно лице.
През 2017 г. осигурихме заетост, с продължителност 6 месеца, на 14 младежи
по програма “Обучение и заетост на младите хора” – Етап 2 и 3.
По Национална програма “Помощ за пенсиониране” са назначени четири лица,
като срокът на програмата е двугодишен.
Благодарение на Националната програма за заетост и обучение на хора с
трайни увреждания осигурихме заетост на 14 човека, за срок от две години.

Местни данъци и такси
През 2017 г. изменихме и допълнихме Наредба №14 на Общински съвет Златоград
за определяне на размера на местните данъци и такси на територията на Община
Златоград в частта данък при безвъзмездно придобиване на имущество и
туристически данък.
Размерът на данък при безвъзмездно придобиване на имущество от 2 на сто се
променя на 3 на сто. Този данък засяга само лица, придобиващи имущество, както и
МПС. Данъкът не е променян от 2008г. Постъпленията през последните 4 години са
както следва: 2013г. – 54 336 лв.; 2014г. – 57 741 лв.; 2015г. – 37 495 лв.; 2016г. – 86
894 лв. и към 30.09.2017г. – 36 793 лв. Предложението за увеличаване на данъка е
направено с цел продължаване процеса на финансова децентрализация и
увеличаване на собствените приходи.
Размерът на туристически данък от 0,30 лв. се променя на 0,50 лв. Определеният
размер на този данък е един от най-ниските в страната. Последната промяна в
размера е извършена през 2015г., от 0,20 лв. на 0,30лв. Средствата от данъка се
разходват за обезпечаване на Програмата за развитие на туризма и популяризиране
на туристическа дестинация Златоград.
Останалите данъци в Община Златоград остават непроменени!

Програма за управление на
отпадъците
Организация и управление на строителните отпадъци
За 2017 год. количеството събрани и извозени строителни
отпадъци е 707, 78 тона.
С отделянето на масово разпространените отпадъци от опаковки,
включително и биоразградимите /зелени/, които за 2017г. са в
размер на 334,46 тона и строителните отпадъци от общия
отпадъчен поток, количеството депонирани битови отпадъци, в
рамките на отчетният период е 2 100,880 тона. Количеството
отпадък, депонирано в Регионалното депо за управление на
отпадъци, нараства спрямо количеството, депонирано през 2016г.
Не се компенсира и нарастването на отчисленията по чл. 64 от
Закона за управление на отпадъците.

Такса битови отпадъци
Таксата за битови отпадъци в Община Златоград не е променяна от 2013 г. 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 налага увеличението размера на
ТБО, считано от 2018г. През 2017г. План-сметката е 449 665 лв., през 2018г. Се предвижда
да е 475 848 лв., т.е. повишаването е с 26 192 лв.

Опазване на околната среда
През 2017г. 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.
В резултат от провежданите срещи с компетентните институции и местното
население, Общински съвет Златоград, взе решение за извършване на пред
инвестиционно проучване за алтернативно водоснабдяване и проучване на
необходимостта от изграждане на пречиствателна станция за питейни води.

Финансово стабилизиране на Община
Златоград
Реализирани финансови ангажименти през 2017 г.
I . Управление на средствата от Европейския съюз. Оползотворяване на
европейските средства за реализиране на мащабни инфраструктурни обекти.
И през 2016 г. основен източник на общински инвестиции са привлечените средства, под
формата на одобрени проекти, финансирани по Оперативните програми и Национална
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. През годината
приключи изпълнението на част от проектите и стартираха нови. Общо разплатените
дейности по проекти, по Оперативни програми възлизат на стойност 3 142 392 лв, а
средствата, привлечени по НПЕЕМЖС са в размер на 4 827 452,74 лв.
II. Осигуряване на средства за обезпечаване плащанията за главници и лихви по
договори за кредит.
През 2017 г. Община Златоград обслужва седем договора за кредит, пет сключени с фонд
ФЛАГ, договор за безлихвен заем с ПУДООС и банков кредит, сключен с „Интернешънъл
Асет Банк” АД. Задълженията по два от договорите за кредит с фонд ФЛАГ бяха изцяло
погасени. Плащанията по тях се извършваха своевременно, без забава. Годишният
размер на плащанията по договорите са на стойност 637 102,00 лв. със собствени
средства.

Финансово стабилизиране на Община
Златоград
Реализирани финансови ангажименти през 2017 г.

III. Привличане на кредитен ресурс за финансиране на извършени
разходи по проекти.
През 2017 г., Община Златоград, сключи договор с фонд “ФЛАГ” за поемане
на краткосрочен кредит в размер на 1 178 673 лв., свързан с реализацията
на проект „Център за услуги в домашна среда” и проекти по Оперативна
програма “Региони в растеж” 2014-2020, със срок на погасяване 2018г.
Размерът на главницата ще бъде възстановен от Програмите, а лихвите
начислени върху кредита ще бъдат осигурени от общинския бюджет.

Финансово стабилизиране на Община
Златоград
Реализирани финансови ангажименти през 2017 г.
IV. Мерки за събиране на задълженията за местни данъци и такси
Изпълнението на данъчните приходи е 480 196 лв., което представлява 100,54% спрямо плана за
годината. Съпоставими със същия период на предходната година, постъпленията от имуществени
данъци бележат ръст и постъпилите средства са със 17 760 лв. повече спрямо 2016 г.
Изпълнението на неданъчни приходи са в размер на 1 067 327 лв. През 2017 г. от продажба на
общинска собственост са постъпили 188 999 лв., с 36 051лв. повече от 2016 г.
С оглед увеличаване на събираемостта от местни данъци и такси, през 2017 г., са изпратени 1 021 бр.
съобщения и покани за доброволно изпълнение до длъжници за задълженията им за местни данъци
и такси. Вследствие на предприетите действия, в бюджета на общината са постъпили 105 551 лв.

V. Просрочени задължения на Община Златоград към 31.12.2017 г.
Просрочените задължения на Община Златоград, към 31.12.2017 г., възлизат на 893 324 лв., в т.ч 4
091 лв. задължения по проекти, за които се очаква възстановяване на средствата в рамките на
Оперативна програма “Региони в растеж”. Общият размер на просрочените задължения към
31.12.2017 г. е намалял спрямо същия период на 2016 г. със 138 817лв.

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 2017 година, за 115 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 2017г. са извършени 22 разпоредителни сделки с общински недвижими
имоти.
Продаден е самостоятелен обект с идентификатор 31111.31.237.2.1, със застроена
площ 159 кв.м., находящ се в масивна едноетажна сграда № 2 с идентификатор
31111.31.237.2 (метално хале - Рингова пещ) със застроена площ 790 кв.м.
Отстъпено право на строеж
за изграждане на сграда за производство и услуги с разгъната застроена площ
(РЗП) 1 369,20 кв.м. (застроена площ (ЗП) 890,00 кв.м.) върху ПИ с идентификатор
31111.36.397 по КККР на гр. Златоград, за който се отрежда УПИ VІІІ – 36.308 –
Производство и услуги, кв. 149 по ПУП на гр. Златоград, с обща площ 1 141 кв.м.





и
за изграждане на сграда за производство и услуги с разгъната застроена площ
(РЗП) 1 360,80 кв.м. (застроена площ (ЗП) 737,00 кв.м.), върху ПИ с идентификатор
31111.36.398 по КККР на гр. Златоград, за който се отрежда УПИ VІІ – 36.308 –
Производство и услуги, кв. 149 по ПУП на гр. Златоград, с обща площ 1 134 кв.м.

Административно обслужване
И през 2017г. 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.
Усъвършенствахме
деловодната
си
система като осигурихме 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. Осигурена е и
възможност за онлайн проверка на данъчни
задължения, чрез интернет страницата на
общината,
както
и
възможност
за
заплащане на задълженията в пощенските
станции в страната.













През
2017г.,
Общинска
администрация, извърши 4 124 броя
услуги, в т.ч.:
Административни
услуги
по
гражданско състояние – 1 798 броя;
Административни услуги – Общинска
собственост – 79 броя;
Административни услуги – местни
данъци и такси – 777 броя;
Технически услуги – 777 броя;
Стопански дейности – 28 броя;
Други технически услуги – 296 броя;
Общинска собственост – пазари,
тържища, тротоари – 48 броя;
Услуги по ритуали – 266 броя;
Други услуги – 55 броя
През 2017 година общината работи
върху 4 357 броя молби, жалби,
възражения,
предложения,
справки, заявления и др.

Община Златоград

www.zlatograd.bg

