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І. Паспорт на община Златоград
І.1 ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ СПРЯМО ТЕРИТОРИЯТА НА
СТРАНАТА

Община Златоград е южна община в Република България, намираща
се на около 300 км от столицата- София и на около 70 км от международния
курортен комплекс Пампорово. В близост е и до предвидените за изграждане
международни коридори /Маказа/. На изток община Златоград граничи с
общините Кирково и Джебел, на север с община Неделино, а на запад с
общините Мадан и Рудозем. Южната `и землищна граница съвпада с границата
на Република България с Република Гърция.
В административно отношение тя е в Смолянска област и е географски
център на общини в Южна България. Административния център е град
Златоград, най-южния български град, обединяващ около себе си осем
населени места - Старцево, Долен, Ерма река, Аламовци, Цацаровци,
Страшимир, Пресока, Кушла.
Територията на общината обхваща площ от 175.8 км2 .
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І.2 РЕЛЕФ

Община Златоград е с надморска височина от 385 до 1118 м. Град
Златоград е най-ниско разположеното населено място в общината- 420-550 м.
Релефът е планински, като на места рязко се променя - редуват се стръмни
склонове и дълбоки долини.
Селското стопанство се характеризира със силно разкъсани
селскостопански площи, като средният им наклон е 10-12 о . В горите найразпространени са широколистна дървесна растителност - бук , габър , дъб ,
бреза и дрян, а от иглолистните видове- смърч, ела, бял и черен бор.
№ по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Землище
Гр. Златоград
С. Старцево
С. Долен
С. Кушла
С. Аламовци
С. Ерма река
С. Фабрика
С. Страшимир
ОБЩО:

В таблица 1 са дадени площите на отделните фондове
Селскостопански
Държавен
Фонд населени
фонд/дка
горски фонд/дка
места дка
9 364
55 346
2 024
4 450
12 423
782
3 592
14 578
370
1 982
10 501
101
1 997
16 801
126
2 959
25 736
692
551
6 076
93
451
3 134
160
25 346
144 595
4 384
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Селскостопанския поземлен фонд е 25 346 дка. Обработваемата земя
възлиза на 11 840 дка в това число ниви /орна земя/- 5841 дка. На човек от
населението се пада по 0,7 дка обработваема земя.
По статистически данни ежегодно в частните земеделски стопанства
се отглеждат следните култури - тютюн, картофи, зеленчуци, трайни
насаждения - ягоди.
№

Култура

1
2
1 Царевица - зърно
2 Царевица -силаж
3 Фуражен грах
4 Градински грах
5 Фасул
6 Леща
7 Картофи /ранни/
8 Картофи ср.р./късни/
9 Пипер /зелен/
10 Пипер/червен/
11 Пипер за млене
12 Домати /ранни/
13 Домати ср.р./късни/
14 Краставици
15 Дини
16 Тикви
17 Др.зеленчуци на
открито
18 Трайни насаждения,
всичко
19 в т.ч.овощни видове
20 Ягоди
21 Лози
22 Тютюн ориенталски

Прогноза
всичко дка

в т.ч. дка

3
450
60
10
70
460
3
100
2,100
90
20
10
31
200
0
23
15
302

еднолични
стопани
4
450
60
10
70
460
3
100
2,100
90
20
10
30
200
0
23
15
300

57
7
50
6
1,073

Действително
засети /дка/

Среден
добив на
/кг/

Общо
количество
/кг/

фирми, кооперации
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
400
60
10
60
400
3
100
2000
100
20
10
30
200
20
23
15
300

57

0

57

7
50
6
1,073

0
0
0
0

7
50
6
1,073

7
100
1000
1200
100
30
20
700
660
800
500
400
1200
1,400
1,600
1000
1000

8
40,000
60,000
12,000
6,000
12,000
6,000
70,000
1,200,000
80,000
10,000
4,000
36,000
280,000
32,000
23,000
15,000

800
1000
400
132

5,600
15,000
2,400
143,000

І.3 КЛИМАТ
В климатично отношение районът принадлежи към Континенталносредиземноморска климатична област, Южнобългарска климатична подобласт,
Източнородопски нископланински климатичен район.
Средногодишната температура на въздуха е 10,8 оС с максимум през юли
20,6 о С и минимум през януари - 0,8 о С, което говори за умерено лято и
сравнително мека зима. Екстремните стойности на средногодишната
максимална и средногодишната минимална температура са съответно 17,1о С и
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4,9о С, като средно месечната максимална е през август / 28,9о С/, а средно
месечната минимална през януари / - 3.9о С/.
Средногодишните валежи достигат до 1000л/кв.м. Характерни за района
на Златоград са интензивните валежи с различно времетраене, които най-често
са през есента и съчетани с големия водосборен басеин на р. Върбица са
предпоставка за големи прииждания на реката. Максималните валежни
количества /в mm/ за времето от април до октомври се движат от 10,0 за 5 min
до 46,3 за 60 min и 59,7 за повече от 60 min.
Средногодишната относителна влажност на въздуха е 75%, с максимум
през ноември -85%, 13 бр. са дните с относителна влажност на въздуха- равна
или по-малка от 30%, което е показателно за добри растежни условия на
горската и тревната растителност в района.
Средната месечна скорост на вятъра е в границите 0,9 m/sec до 1,2 m/sec,
а средногодишната скорост е 1,1 m/sec.
І.4 ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ
На територията на община Златоград се намират находища на оловноцинкова руда със съдържание на рудата – 3.60 % олово и 3.85 % цинк.
Експлоатацията на находищата се осъществява от “Горубсо – Златоград” АД . В
момента дружеството е с 80 % частен капитал и 20 % държавно участие.
Запасите, които се разработват се намират в южната част на маданското рудно
поле, като експлоатационни работи се провеждат на три участъка - "Мързян",
"Гюдюрска" и "Андроу - Шумачевски дол" обособени в един рудник ”Ерма
река”. Запасите са от порядъка на 1,5 мил. тона. В дълбочина е установен
мраморен хоризонт с дебелина над 800 м. известен като първи мраморен
хоризонт. Същият е разломен от известните в района северозападни и западсеверозападни разломи, около които са формирани метасоматични рудни тела с
богати оловна цинкови орудявания. В горнището на хоризонта е установена
кварц кавернозна зона, която акумулира термо-минерална вода.
Метасоматичното орудяване е проучено с дълбоки сондажи от повърхността. За
разкриването на първи мраморен хоризонт е прокарана шахта ”Метливко”,
“Тръбно кабелна” и ”Вентилационна” разположена в източната част на
Ермореченската геотермална аномалия. На хор.З00 са прокарани водоотливен
комплекс и водопонизителни сондажи и се намират в пряка връзка с термалната
вода под кота 485 с температура 92о С . Оловно-цинковите руди се обогатяват в
Обогатителна фабрика ”Ерма река” и се добиват оловни и цинкови
концентрати.
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І.5 ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ОКОЛНАТА СРЕДА
І.5.1 ВЪЗДУХ
Неповторимата природа на Родопите явяваща се уникално съчетание от
чист планински въздух, воден ресурс, планински и скален масив ,
биоразнообразие привлича любители на лова и риболова, туристи и планинари.

На територията на общината се намират пет от 43 –те наблюдавани от
РИОСВ гр. Смолян обекти без пречиствателни станции и това са : “Белотекс”,
“ЕС-БИ-ЕН”, Оранжерия, “Златоград-автотранспорт”, “Бултекс”.
Друг от наблюдаваните обекти на територията на общината е
Обогатителната фабрика в с. Ерма река. За пречистване на отпадните води при
обогатяването под фабриката е изградено хвостохранилище. То е намивен тип с
насипна стена и глинено ядро. Пречиствателният ефект е в механичното
утаяване на шламовите материали. То е собственост на “Горубсо-Златоград”
АД. От месец април 1999 година до 2002 са преустановени работите по добива
и преработката на руди. Многобройни са постъпилите жалби и подписки от
жителите на с.Ерма река и Крушкова махала. При извършените две емисионни
измервания в селото – съответно на 04.07. 1996 г и 06.01. 1998г/ серен двуокис,
азотен двуокис, прах и оловни аерозоли се констатира, че само стойността на
прах на 04.07. 1996 г е над ПДК/ср.ден/, измерената стойност е 0.26 мг/м3 при
ПДК средно на ден – 0.25 мг/м3, останалите стойности в нормите. В района на
фабриката е характерна специфична миризма, която се дължи на
флотационното масло /безвредно/, допълващо се от миризмата на термална
вода. Интезитетът на миризмата се променя през различните часове на
денонощието и през годишните времена под влиянието на метеорологични
фактори и интезитета на изхвърляне на свеж отпадък. Вятърът е в посока от
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хвостохранилището към селото и флотационната фабрика. Отлагането на
хвостта започва още преди енергията на потока да се погаси в чашата на
езерото. Отложеният хвостов пясък е в сухата част на хвостохранилището.
Всичко това при засушаване и при вятър е предпоставка за увеличаване
запрашаемостта в селото. Транспортът по улицата е през Крушкова махала,
през нея се извозват оловно-цинковият концентрат и баластрата за надграждане
на хвостохранилището. Собствениците са задължени да извозват рудата през
селото само през светлата част на денонощието, а колите да бъдат добре
уплътнени с брезентови покрития.
Несъмнено върху чистотата на атмосферния въздух в района на общината
оказва и антропогенния фактор през есенно – зимния период вследствия
емисии от отоплителни инсталации в частни и обществени сгради. През
пролетта се наблюдават завишени стойности на прах и фини прахови частици,
вследствие както от останалия пясък от зимното опесъчаване, така и поради
нереализираният все още проект за охранителни канали, което е допълнителна
предпоставка за свличане на наноси и затлачвания.
І.5.2 ВОДИ
І.5.2.1 РЕКИ И ЯЗОВИРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
През последните години се забелязват тенденции към засушаване.
Глобалното затопляне на климата води до намаляване на общите водни
ресурси, които са ограничени както за цялата страна така и за общината. Във
връзка с това някои притоци са напълно пресъхнали. С всяка изминала година
периода на засушаване през летния сезон се увеличава, а високите температури
водят до силно намаляване на влагата в почвата . Това силно се отразява върху
селското стопанство, върху водните запаси
и водопотреблението.
Възникналите пожари през изминалата година до голяма степен се дължат на
засушаването . Отчита се , че водните ресурси са намалели с около 30 % спрямо
минали години. Също така приблизително 50 % от водата се губи вследствие
често настъпващи аварии, поради амортизиралата се вече вътрешна
водоснабдителна мрежа . Това трябва да ни напомни, че е необходимо да се
вземат сериозни мерки за преодоляването на тези проблеми. Във връзка с това
към МОСВ е изготвена програма, в която се насочват усилията към пестеливо
използване на водата, изграждане на язовири за увеличаване на обема и
регулиране на водния отток. Отделя се сериозно внимание върху повишаване
културата на потребление, засилване на пропагандната дейност в това
отношение.
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През територията на Община Златоград преминава р. Върбица с обща
дължина 98,1 км и с водосборна площ 1202,8 км2 . Тя води началото си от
вливането на реките Малка река и Голяма река в центъра на гр. Златоград. И
двата притока имат нарушение на естествения си отток чрез съществуващите
хидротехнически съоръжения- язовир “Златоград” на Малка река и
хвостохранилище “Ерма река” на р. Ерма река- приток на р. Голяма река. Освен
това притоци на р. Върбица са реките- Неделинска и Кушленска. Терасата на р.
Върбица в местността “Пресека” се използува за водоснабдяването на гр.
Златоград, посредством 4 бр. водовземни кладенци.
На територията на община Златоград се намират язовир “Златоград” и
микроязовир “Хасидере” .
Язовир Златоград се намира на 3,5 км. западно от гр.Златоград по посока
на село Аламовци. Въведен е в експлоатация през 1968 г. Изграден е за
осигуряване на промишлено водоснабдяване на “Горубсо” и за питейни нужди
на с. Ерма река. Короната на стената е с дължина 146 м, ширина 5м и височина
52 м. Денивелацията между кота корона и кота преливник е 2,5 м. Завирения
обем на язовира е 38,20 . 106 m3 .
Микроязовир Хасидере е с площ 26,73 км2 с завирен обем – 4,4 . 106 m3 ,
височина на стената 52 м и дължина 146 м.
Хвостохранилище “Ерма река” се намира на 8 км от гр.Златоград и на
5км на изток от с.Ерма река. Стената му прегражда Ерма река на двеста метра
от вливането и в Голяма река. Въведено е в експлоатация през 1964 г.,
непосредствено след пускане на флотационната фабрика. То е язовирен тип.
Хвостът от флотационната фабрика се изпуска директно в реката, която го
транспортира до опашката на хвостохранилището и от там започва неговото
отлагане с естествено придвижване към района на стената. За пречистване на
водата през стената се подържа утаечно езеро в дължина най-малко 300 м .
Короната на стената е с дължина 300м, ширина 20м и височина 75 м.
Котата на короната е 582.5м., котата на водното ниво на преливника е 577.5м.
Дължината на опашката е 3 км. с дължина на утаечното езеро 450м.
Денивелацията между кота корона и кота преливник е 5м. Завирения обем на
хвостохранилището е 13.5.106 m3 .
Наличието на това съоръжение е довело до пълен дисбаланс на
екосистемите в непосредствена близост с хвостохранилището. От
провежданите в района на хвостохранилището мониторингови и контролни
анализи на водата, почви и прахови емисии във въздуха е установено наличие
на тежки метали и говорят за наличие на здравно – хигиенен риск за
населението.
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І.5.2.2 МИНЕРАЛНИ ВОДИ
Към подземните богатства може да се отнесе и геотермалното находище
Ерма река.
Геотермалната аномалия Ерма река е уникално и перспективно енергийно
и балнеоложко находище в България. Открита е по време на проучването на
оловно- цинковите руди в района на село Ерма река и село Аламовци – община
Златоград. За изясняването на тази аномалия са прокарани 60 дълбоки
структурни сондажа с дължина около 1500 метра. В резултат на изследването е
установен дебел мраморен хоризонт в района на реките Ерма и Малка на площ
от около 30 кв.км. от кота +360 m до кота –2000 m. В горнището на мраморния
хоризонт е установена кварц кавернозна зона с променлива дебелина от 1,4м.52м. , където са акумулирани геотермалните води. Някой сондажи установяват
каверни с неуточнена дълбочина вероятно 500 до 1250 метра, пълни с
термоминерална вода с температура от 92 ºC. Термалната вода в региона има
постоянно пиезометрично ниво на кота +485 метра. В дълбочина температурите
се увеличават като в западната част на аномалията сондаж № 13 е измерена
температура от 128ºC. На територията на България, геотермалната вода няма
самоизлив на земната повърхност, докато на територията на съседна Гърция,
геотермалната вода дренира на кота +430 метра в долината на река Елидже, с
температура до 53 ºC.
Термо-минералната система Ерма река – Елидже е трансгранична
геотермална система.
Геотермалната вода в региона на Златоград е общинска собственост и не
е включена в списъка на минералните извори – право на водите държавна
собственост по силата на Анекс 2, чл. 14, т. 2 от Закона за водите.
Статичните запаси са около 200 .106 m3 . Температурата на водата е 92–
128о С, а динамичните запаси 30 – 100 л/сек , средно 60 л/сек . Химичният
състав на водата е сходен с този на изворите в Беденските минерални бани и
село Баните - Смолянска област. Водата може да се използва за балнео лечение.
Топлинният потенциал на термалната вода дава възможности за:
1. Изграждане на геотермална станция.
2. Топлофикация на жилищни, административи и промишлени сгради в
гр. Златоград.
3. Оранжерийно производство.
Изграждане на балнеосанаториум, бани, плувни басейни.
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І. 6 УПРАВЛЕНИЕ
І.6.1 НАЛИЧИЕ НА КОМИСИИ /ОТДЕЛИ/ СЕКТОРИ/ ОТДЕЛНИ
СПЕЦИАЛИСТИ
В
ОБЩИНСКИЯ
СЪВЕТ/ОБЩИНСКАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ/ - ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДАЧИ, КОИТО
ИЗПЪЛНЯВАТ;
Общинския съвет – Постоянни комисии
1. ПК по ФИНАНСИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ТРАНСПОРТ
Председател
Eмилия Драганова
бюджет
местни данъци и такси
Зам. Председател
Младен Чаушев
общ собственост
Зам председател
Недялко Славов
икономическо развитие
Член 1
Величко Сидеров
транспорт
Член 2
Антон Симеонов
селско и горско стоп
Член 3
Григор Джангалов
Член 4
Емилия Кръстева
Асоциирани граждански
Георги Бързиков
експерти/ представители
Боян Каменов
Ясен Башов
2. ПК по УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ
Председател
Младен Чаушев
Устройство на територ
Развитие натеритор
Зам. Председател
Антон Симеонов
ПУП, ТСУ
Зам председател
Невена Александрова
Благоустройство
Член 1
Недялко Славов
Архитектура
Член 2
Величко Сидеров
кадастър
Член 3
Жечка Хаджийска
строителство
Член 4
Емил Хумчев
реставрации
Асоциирани граждански
Едгард Башев
ВИК
експерти/ представители
Минка Салагьорова
екология
Красимир Чипчиев
3. ПК по ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА
Председател
Д-р Евелина Лазарова
Здравеопазване – общинска
болница, доболнична помощ,
Зам. Председател
Емил Хумчев
спешна помощ,
Член 1
Яким Дюлгеров
Политика за здравни кадри,
Член 2
Невена Александрова
хоспис
Член 3
Кирил Даскалов
Лекарствена политика
Асоциирани граждански
Таня Терзиева
Превенция наркомания
експерти/ представители
Д-р Ерол Чинар
алкохолна зависимост
Д-р Людмил Личев
Здравосл. начин на живот
4. ПК по ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
Председател
Жечка Хаджийска
Образование
Училищна мрежа
Зам. Председател
Нина Пашова
Детски градини,
Член 1
Йорданка Романова
Детска ясла
Член 2
Младен Чаушев
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Член 3
Асоциирани граждански
експерти/ представители

Кирил Мемов
Радослав Топалов
Николай Даскалов -Предс. на
Ученически съвет в СОУ
“Антим-І”
Илза Топчиева
5. ПК по ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
Председател
Емилия Кръстева
Зам. Председател
Емилия Драганова
Член 1
Д-р Лазарова
Член 2
Нина Пашова
Член 3
Йорданка Романова
Асоциирани граждански
Дафина Дюлгерова
експерт / представител
Лиляна Андреева
Роза Маринова
6. ПК по МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ
Председател
Емил Хумчев
Зам. Председател
Йорданка Романова
Член 1
Кирил Мемов
Член 2
Жечка Хаджийска
Член 3
Емилия Драганова
Асоциирани граждански
Здравко Иванов
експерти/ представители
Фьодор Думбов
Юлия Алчева
7. ПК по ОБЩЕСТВЕН РЕД И ПРАВО
Председател
Григор Джангалов
Зам. Председател
Емилия Кръстева
Зам. Председател
Нина Пашова
Член 1
Яким Дюлгеров
Член 2
Кирил Даскалов
Член 3
Недялко Славов
Член 4
Величко Сидеров
Асоциирани граждански
Николай Йорданов
експерти/ представители
Илия Сапунджиев
Велизара Цацарова

УО, ОДК, др извънучилищни,
КИН, Читалища, Култ прояви
Административно и инф
обслужване
Повишаване квалификацията

Проекти, неправителствени
организации, международно
сътрудничество,
Социални дейности
Социални услуги
Заетост

Младежки инициативи, Евр.
Харта за участие на младите
хора
Туризъм
Туристическа маркетинг
Спортна база
Масов спорт
Спортни клубове
Законност
Местна нормативна база
Обществен договор за ред и
сигурност
Доброволни граждански
формирования
Контрол

Общинска администрация
Ръководството на администрацията се осъществява от кмет, двама зам.
кмета и секретар. Дейността на служителите е организирана в четири отдел отдел «Финанси, бюджет и човешки ресурси», отдел «Административноправно и информационно-обслужване,
обществени поръчки, стопански
дейности и общинска собственост», отдел «Устройство на територията,
инвеститорски контрол и опазване на околната среда», отдел «Евроинтеграция,
туризъм, култура, младежки дейности и образование».
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Една от основните цели на управлението на община Златоград за периода
2007 – 2011 е реализация на общинския план за развитие /2005-2013/.
Създаването на надеждна основа за техническа подготовка и разработване на
успешни проекти по оперативните програми ръководството на община
Златоград възлага на отдел «Евроинтеграция, туризъм, култура, младежки
дейности и образование». Структурата на отдела е :
Началник отдел “Евроинтеграция, туризъм, култура, младежки
дейности и образование”

Секретар
на местната комисия за
борба с противообществени
проявина малолетни и
непълнолетни

Старши експерт
“Евроинтеграция”

Главен експерт
“Екология и проекти”

Старши експерт
”Икономическо
развитие и проекти”

Старши специалист
”Култура и туризъм”

В отдел «Евроинтеграция, туризъм, култура, младежки дейности и
образование» е концентриран наличния потенциал от човешки ресурс в
общинска администрация придобил проектна култура и опит в управлението и
реализацията
на
редица
успешни
проекти
със
средства
от
предприсъединителната помощ за България по програмите ФАР, ИСПА,
САПАРД и национални финасиращи структури – ПУДООС към МОСВ,
Социално – инвестиционен фонд към МТСП, правителствената програма
«Красива България» на МТСП и др.
І.7 СЪТРУДНИЧЕСТВО В РАЗГЛЕЖДАНАТА ОБЛАСТ СЪС СЪСЕДНИ
ОБЩИНИ, БИЗНЕСА, НПО
№
1

Община
Община Мадан

2

Община Неделино

Кмет
Адрес, телефони
КМЕТ
–
Атанас 4980, гр. Мадан, ул.
Александров Иванов
„Обединение” № 14,
тел. за контакт 0308/ 2275, 25-42,
e-mail
–
madan@unaks.bg
КМЕТ – Илия Петров 4990, гр. Неделино,
Вълчев
ул.”Александър
Стамболийски” №104,
тел.
за
контакт
03072/21-38, ф. 22-

26
e-mail

–

oba_nedelino@abv.bg
3

Община Рудозем

КМЕТНиколай 4960,
гр.
Рудозем,
Иванов Бояджиев
бул.”България”№15,
тел. за контакти –
0306/32-22 и 31-49, e-
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4

Община Баните

5

Община Смолян

6

Община Кирково

7

Община Кърджали

mail – obrud@abv.bg
КМЕТ- Райчо Стоянов с.
Баните,
ул.
Данаилов
„Ст.Стамболов”
№3,
тел. за контакти –
03025/ 22-20, в. 100 и ф.
22-89,
e-mail
–
obbanite@abv.bg
КМЕТ- Дора Илиева 4700, гр.Смолян, бул.
Янкова
„България” 12, тел. за
контакти 03-01 / 6-24-26
КМЕТ- Шукран Кязим 03679/ 20-16, ф.21-40
Идриз
КМЕТИсмаил

Хасан

Азис 6600, гр. Кърджали,
бул. „България” №41,
тел. за контакти – 0361/
6-73-02 и ф. 6-29-68, email
–
municipalitykj@mail.bg

І.8 ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА
ПОДХОДИ И МЕХАНИЗМИ

–

ИЗПОЛЗВАНИ

За осигуряване прозрачност на работата на общинска администрация и
звената към нея имащи отношение към проблемите на околната среда се
използват местните средства за масова информация – Златоградски вестник,
местна кабелна телевизия, местен радиовъзел;
За публикуване на информацията се ползват и услуги на вестници като
Родопи вест,Отзвук и др.
Много често като община намираме място в ефирното време на телевизия
СКАТ, националната телевизия и др.
І.9 ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
Структуроопределящи отрасли в промишлеността са:
“Горубсо − Златоград” − ЕАД е основното добивно предприятие на оловноцинковата промишленост у нас (около 80-90% на олово и цинк). Отпадъците,
които формира предприятието са предимно руднична баластра, хвост и метални
отпадъци. В момента дружеството е с 80 % частен капитал и 20 % държавно
участие.
“Белотекс” ООД − Фирмата се е специализирала в производството на
сурови памучни тъкани, спортно и работно облекло, спално бельо, медицински
и технически тъкани.
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“Свобода − 97” АД − Насочена дейност в сферата на услугите с
приоритет на шивашкото произвоство на работно облекло, трикотаж на ишлеме
и др.
“Ес-Би-Ен” − Специализиран в производството на спортна, мъжка,
дамска и детска конфекция и всякакъв вид работни облекла за страната и
чужбина.
“ЗММ” ООД − Произвежда комплектовка, екипировка и възли за
металорежещи машини. Извършва предимно обработващи услуги.
Автостопанство Златоград − транспортна дейност.
Частният бизнес е представен чрез фирми в строителството, шивашкото
производство, хлебопроизводството, търговията и ресторантьорството.
Не са малко фирмите в общината, които се занимават с
дървообработване, мебелопроизводство, цех за металообработване.
Болничното лечение си осъществява от Многопрофилна болница за
активно лечение “Проф. Д-р Асен Шопов” и обслужва Общините: Златоград,
Неделино и Кирково.
І.10. ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Община Златоград
- населено място
гр.Златоград
с.Старцево
с.Долен
с.Ерма река
с.Аламовци
с.Страшимир
с.Кушла
с.Цацаровци
с.Пресока
ОБЩО

Брой жители

8438
2706
1368
1133
358
131
67
121
70
14392

Брой екв. Жители =
на броя жители на
населеното място по
1.4 коефициент
11813,2
3788,4
1915,2
1586,2
501,2
183,4
93,8
169,4
98
20148,8
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ІІ.

Анализ

ІІ.1 Анализ на необходимостта
Обществените отношения, свързани с провеждането на държавната
политика по повишаване на енергийната ефективност и осъществяване на
енергоефективни услуги са уредени от Закона за енергийната ефективност.
Основната му цел е свързана с насърчаване на енергийната ефективност, чрез
система от мерки и дейности на национално, отраслово, областно и общинско
равнище като основен фактор за повишаване конкурентоспособността на
икономиката, сигурността на енергоснабдяването и опазването на околната
среда.
Съгласно Чл. 8. от Закона за енергийната ефективност Областните
управители организират разработването и изпълнението на областни програми
по енергийна ефективност, като осъществяват взаимодействие с органите на
местното самоуправление и местната администрация.
Общинската програма за енергийна ефективност е разработена на
основание чл. 9 и чл. 10 ал. 4 и 5 от Закона за енергийната ефективност, като
изпълнението на целите и мерките по енергийна ефективност, основно са
насочени към изпълнение на дейности свързани с 1. Обновяване на сградния фонд, административните и стопанските сгради на
територията на общината;
2. Въвеждане на енергоспестяващи уредби за външно осветление на населените
места и в обществените сгради;
3. Други мерки за повишаване на енергийната ефективност – популяризиране
на мерките за енегийна ефективност и създаване на мотивация сред
населението за ползите от тяхното прилагане – подобряване качеството на
живот, намаляване на вредните емисии в атмосферата, намаляване на
използваните природни ресурси, икономия на средства и др.;
Не на последно място по важност е факта, че изпълнението на мерките и
дейностите в Общинската програма за енергийна ефективност ще позволят на
Община Златоград да отговори на българското законодателство в областта на
енергийната ефективност, хармонизирано с правото на Европейските
общности.
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ІІ.2 Анализ на съществуващото положение
Непрекъснато увеличаващото се потребление на енергия и неговата
концентрация в урбанизираните територии предизвиква
значителни
замърсявания на околната среда и ускорено отделяне на парникови газове,
предимно въглероден диоксид, което води до глобални негативни въздействия
върху климата и налага вземането на неотложни мерки за решаване на въпроса
за енергийната ефективност. Проблемът има и значими икономически и
социални измерения за нашата страна от гледна точка на бедните енергийни
ресурси и високия дял на вносни енергоносители. По тези причини,
енергийната ефективност става приоритет на националната политика.
Както в развитите западни страни, така и у нас реализирането на
национална политика по енергийна ефективност е колкото невъзможно без
активното участие на общините, толкова е и в техен пряк и жизнен интерес.
Необходимостта от активното участие на общините се определя от
обстоятелството, че те са основният фактор, от чиито действия зависи
повишаването на енергийната ефективност на сградите и комуналния сектор.
Това са обектите, които не само реализират значителен дял от енергийното
потребление в страната, но и поради високата степен на териториалната им
разпръснатост не се поддават на централизирано управление.
Интересът на общините от повишаване на енергийната ефективност е
както пряк, така и косвен. Първият се изразява в намаляване на сметките за
енергия, респ. на разходите от общинския бюджет. Косвеният интерес се
обуславя от отговорностите на общинските власти пред населението, чиито
представители са - отговорност за качеството на околната среда на територията
на съответните общини, отговорност за осигуряване на благоустройството и
техническата инфраструктура на територията на общината с рационално
използване на ресурсите, за осигуряване на нормална осветеност на улиците,
нормални условия в обектите на образованието, социалните, културните и
други общински обекти.
Важна предпоставка за планиране на действия за повишаване на
енергийна ефективност в общините е обстоятелството, че тя е изведена като
приоритет в държавната политика, чрез специализирания Закон за енергетиката
и енергийната ефективност. Съществуват национални стратегии и програми за
развитие на енергетиката и за повишаване на енергийната ефективност и за
устойчиво развитие на страната и регионите. Работи се по усъвършенстване на
нормативната основа на енергийната ефективност, която може да служи като
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предпоставка и за разкриване на подходящи стимули за насърчаване на
енергийната ефективност.
Основната цел, залегнала в Стратегията за развитие на Община Златоград
е създаването на необходимите условия и постигане на устойчив икономически
и социален растеж на Общината. Реализирането и ще се постигне чрез система
от мероприятия, насочени към следните приоритетни цели :
 обединяване на усилията на всички заинтересовани страни за развитие на
икономическия потенциал;
 подобряване на техническата и социалната инфраструктура;
 опазване и подобряване на околната среда;
 развитие на туризма;
 изграждане на съвременна институционална среда;
Стратегията за развитие поставя редица основни задачи ,свързани със :
 стимулиране на малкия ,средния и начинаещия бизнес;
 създаване на привлекателна инвестиционна среда, развитие на туризма и
селското стопанство;
 развитие на техническата инфраструктура
 оптимизиране и рационално използване на социалната инфраструктура;
 въвеждане на система за екологосъобразно управление на отпадъците и
др;
В програмата за опазване на околната среда в община Златоград в частта
управление качеството на атмосферния въздух е заложено разработване на
термоминералното находище в с. Ерма река и реализация на инвестиционните
проекти на общината в тази насока. Реализацията на проект свързан с
топлофициране на обществени сгради, а на по-късен етап и на жилищни
сгради, би довело до значително намаляване на вредните емисии отделяни в
атмосферата при показателно повишаване на коефициента на полезност на
енергопотреблението.
В стратегията за развитие на общината и програмата за опазване на
околната среда , проблемите на енергийната ефективност са засегнати
предимно косвено. Община Златоград оценя възможностите, които предлагат
мерките за енергийната ефективност , както в обществения така и в частния
сектор. Значимостта на проблемите и тяхното решаване, ще подобри както
състоянието на околната среда в района, така ще доведе и до:
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- намаляване на разходите за енергопотребеление;
- намаляване количеството на използваните природни ресурси нафта, мазут, дърва , както в бита , така и обществения сектор;
- по- висок коефициент на полезност;
ІІ.3 Дефиниране на проблема “Енергийна ефективност” за община
Златоград
Община Златоград изпълнява ограничена функция като производител и
доставчик на енергия, предимно в рамките на съществуващите локални системи
за отопление на общински сгради. Основни енергоносители, ползувани от
общинските обекти, са течното гориво и електроенергията. Отоплителните
инсталации на всички обекти са локални и изключително работещи с течно
гориво - нафта. Използуваното гориво е скъпо, което води до висока
себестойност на произвежданата топлинна енергия.
Най-характерна роля на Община Златоград в енергийния сектор е тази
като потребител на енергия. Тази функция е тясно свързана със задълженията
на общината да осигурява енергия за всички общински обекти: сгради, улично
осветление, транспортни средства. Ефективността на потреблението е ниска
както по отношение на използването на енергията, така и по отношение на
нивата на комфорт.
Поради недоброто финансово състояние на общината, често се прилагат
принудителни мерки за икономии, като ограничаване количеството на
горивата, намаляване на уличното осветление, несвоевременно извършване на
аварийните ремонти, което води до влошаване качеството на услугите и има
негативен социален ефект. Много често осветлението и отоплението в
училищата, детските заведения и административните сгради са под
нормативите, а това води до увеличаване на заболеваемостта сред децата и
служителите, както и до намаляване на тяхната трудоспособност. Намаляването
на уличното осветление е предпоставка за увеличаване на престъпността и
пътно транспортните злополуки. Преразходът на енергия завишава
количеството на вредните емисии, което се отразява негативно върху околната
среда и климата.
Несъмнено важна роля за определянето на общинската политика в
областта на енергопотреблението, неговата ефективност и бъдещи икономии,
играе разработването на Общинска програма за енергийна ефективност.
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ІІ.4 Отчет за изпълнението на ПЕЕ /2005-2007/
До момента общината е реализирала поредица от действия свързани с
въвеждане на енергоспестяващи мерки в училища и детски градини. В периода
2001-2002 година се разработи и реализира проект за подобряване
ефективността на уличното осветление.
В изпълнение на Общинския план за развитие на община Златоград
/2005-2013/ и Общинската програма за енергийна ефективност /2005 – 2007/ и
във връзка с поготовката на общинските образователни институции за
финансиране по предстоящите оперативни програми, бяха реализирани
следните действия:
ОУ “В.Левски” гр. Златоград
Изготвен е Доклад за обследване за енергийна ефективност от "Мотива Консулт"ООД гр.Пловдив през 2007 г. Предстои изпълнение на следните
енергоефективни мерки - подмяна дограма и врати, полагане на външна
топлоизолация, фасадно боядисване, реконструкция отоплителна инсталация и
осветление, покрив на обща стойност 906 858.00 лв;
СОУ “Антим І-ви” гр. Златоград
Обекта е включен в списъка за енергийно обследване на сгради през 2006г
финансиран от Министерство на икономиката и енергетиката и след проведена
обществена поръчка от АЕЕ е изготвен Доклад за обследване за енергийна
ефективност от ДЗЗД „ГАЗ ФЛОУ КОНТРОЛ КОНСОРЦИУМ” през 2006 г,
който предвижда замяна на прозорци, топлоизолация на външни стени и
покрив, монтаж на автоматична контролна система на обща стойност
301 090.00 лв;
СОУ"СВ.КНЯЗ БОРИС І" с.Старцево
Изготвен е Доклад за обследване за енергийна ефективност от "Мотива Консулт"ООД гр.Пловдив през 2007 г. Предстои изпълнение на следните
енергоефективни мерки - подмяна дограма и врати, полагане на външна
топлоизолация, фасадно боядисване, реконструкция осветление, монтиране на
автоматична контролна система на обаща стойност 431 503.00 лв ;
През 2007г ОУ “В.Левски” гр. Златоград и СОУ “АНТИМ І-ВИ” представиха
проекти за финансиране на част от предвидените енергоефективни мерки
/замяна на прозорци и врати, отоплителна инсталация/ към Националната
програма “Енергоефективно саниране на училищни сгради” към МОН.
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Одобрение получи само проекта на СОУ“АНТИМ І-ВИ” и се реализира през
2007 г.
МБАЛ “пр-р д-р Асен Шопов” гр. Златоград
Изготвен е Доклад за обследване за енергийна ефективност от "Мотива Консулт"ООД гр.Пловдив през 2007 г. Предстои изпълнение на следните
енергоефективни мерки - подмяна дограма и врати, полагане на външна
топлоизолация, фасадно боядисване, реконструкция осветление и отоплителна
инсталация на обща стойност 680 111.00 лв ;
"Реконструкция на улично осветление - ІІ етап "
Извършено е допълнително обследване на уличното осветление, след
реализацията на първи етап и е изготвен работен проект за реализиране на
енергоефективните мерки свързани с подобряване на качеството на услугата –
втори етап. Предстои неговата реализация.
“Интегрирано оползотворяване на геотермално находище с. Ерма река,
чрез сондаж, геотермален тръбопровод, геотермална отоплителна
инсталация, градска система за централно отопление и абонатни
станции”- идеен проект
Изготвянето на идейния проект за обекта се финансира с безвъзмездна помощ
по проект “Устойчиво използване на геотермалните източници в България”,
който се администрира от Световната банка в сътрудничество с
Министерството на икономиката и енергетиката, съгласно международен
договор между Република България и Световната банка.
Национален координатор на проекта е Министерството на икономиката на
енергетиката и се реализира съвместно с Министерство на околната среда и
водите и община Златоград. На работна среща с представители от всички
ведомства са уточнение следващите стъпки за реализация на обекта и сроковете
за тяхното изпълнение , които са както следва - изготвяне на работни проекти –
30.06.2008г, провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнител на
инфраструктурен проект – 30.11. 2008г, възлагане на строителството на обекта.
"Реконструкция, ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в
сградите на ОУ"В.Левски" гр. Златоград, СОУ"Св. Княз Борис І-ви" с.
Старцево и ОУ"Св.св. Кирил и Методий" с. Долен", община Златоград"
Проектът е изготвен в началото на 2008 г от община Златоград и е
представен за безвъзмездно финансиране по Оперативна програма регионално
развитие, Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Oперация
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4.1: „Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ:
BG161РО001/4.1-01/2007 „Подкрепа за
осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура,
допринасяща за устойчиво местно развитие”
При одобрение и реализация на проекта, очакваме да се постигнат следните
резултати • Осигуряване на нормативно изискваната температура в сградите на
ОУ"В.Левски" гр.Златоград и СОУ"Св.Княз Борис І-ви"с.Страцево;
• Привеждане годишния разход на енергия за отопление, в съответствие с
еталонния чрез намаляване на коефициента на топлопреминаване през
прозорци до U=2,00W/m2K в сградите на ОУ"В.Левски" гр.Златоград и
СОУ"Св.Княз Борис І-ви"с.Страцево;
• Доставено и монтирано технологично оборудване за плувен басейн при
ОУ"В.Левски" гр.Златоград
ІІ.5 Общ анализ на потенциала за енергийна ефективност в общината
Намаляването на разходите за енергия в общинския бюджет, чрез система
от енергийно ефективни мерки ще позволи да се осигурят средства за решаване
на редица други обществени проблеми . Ще се подобрят комфорта и
качеството на енергийните услуги. Значително ще се намали замърсяването на
околната среда. Резултатът от прилагането на комплекс от енергоефективни
мероприятия ще бъде както икономически, така и социален.
ІІІ. ОСНОВА НА ОПЕЕ
ІІІ.1 Метод за разработване на Общинската програма за енергийна
ефективност
При разработването на Общинската програма за енергийна ефективност
бе възприет системен подход, при който оценките и решенията се основават на
комплексни анализи на значително количество обективна информация.
Системен подход може да се осъществява,чрез различни методи за анализиране
и оценяване. Централен елемент на избрания подход за общинско планиране за
енергийна ефективност е т.нар. "метод на целевите групи", при който изходната
точка при разработването на програмата за енергийна ефективност са групи от
крайни потребители със сравним модел на потребление на енергията.
Методът на целевите групи е надежден метод за избор на приоритети в
условията на ограничени ресурси. При липсата на практика в създаването на
политика за енергийна ефективност в българските общини, този метод дава
възможност да се започне не с инцидентни и разхвърляни действия, а
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систематично и с фокусиране върху приоритетите. Освен това, този метод дава
възможност да се определят действия, които водят до най-добри резултати по
отношение на енергийната, икономическата и екологическата ефективност.
Използването на метода на целевите групи дава възможност, при липса на
национално утвърдени норми и стандарти за енергопотребление, да се използва
метода на сравнение между обекти със сходни начини за потреблението на
енергия, както и с утвърдените в други страни норми.
За да се приложи този метод е необходимо предварително да се
определят целеви групи от крайни консуматори на енергия с подобни модели
на консумация. За да се улеснят изпълнението, наблюдението и контролът на
дейностите в програмата, при определянето на целевите групи е съобразена и
административна подчиненост на обектите от една целева група.
Определените основни целеви групи от крайни консуматори на енергия с
подобни модели на консумация в община Златоград са:
• Училища
• Детски градини
• Детски ясли
• Болница
• Административни сгради
ІV. ПРИОРИТЕТИ НА ОПЕЕ

ПРИОРИТЕТИ
Повишаване качеството на енергийните услуги чрез прилагане на енергийно
ефективни мерки и системи в сектор Образование;
Повишаване на ефективността на общинското електропотребление в сектор
Здравеопазване ;
Реализиране на енергоефективни мерки в сектор Административни сгради;
Подобряване на екологичното състояние на територията на общината, чрез
намаляване на вредните емисии и замърсявания на въздуха от бита, чрез
образователни кампании сред населението, изработване и разпространение на
брошури , популяризиране на възможностите , които предлагат мерките за
енергийна ефективност и ползите от тях, чрез средствата за масова
информация ;
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V. Цели на Общинската програма за енергийна ефективност

ЦЕЛИ
Обединяване усилията на всички заинтересовани и създаване на единна
политика по отношение на енергийната ефективност и мерките, които се
предприемат;
Определяне на потенциала и ефективно използване на наличните ресурси на
община Златоград;
Повишаване качеството на енергийните услуги, чрез прилагане на енергийно
ефективни мерки и системи;
Подобряване на екологичното състояние на територията на общината, чрез
намаляване на вредните емисии и замърсявания на въздуха,водата и почвите;
Повишаване на ефективността на общинското енергопотребление;
Намаляване на разходите за енергопотребление и създаване на условия за
устойчиво и балансирано развитие на община Златоград;

VІ. Мерки на Общинската програма за енергийна ефективност

МЕРКИ
Обединяване усилията на всички заинтересовани и създаване на единна
политика по отношение на енергийната ефективност и мерките, които се
предприемат;
създаване и поддържане на надеждна информационна база данни за
енергопотреблението;
въвеждане на енергоикономични и енергоефективни системи на територията
на Общината;
чрез методите на енергийната ефективност подобряване на екологичната
обстановка в общината;
информационно обслужване на гражданите на общината по въпросите на
енергийната ефективност;
намаляване на разходите и разхищението на енергийни ресурси.
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VІI. План за действие – приложение №1 , неразделна част от ОПЕЕ
VІІI. Източници на средства за реализиране на програмата
В изпълнение на чл. 9 ал. 2, поради крайно недостатъчните средства в
общинския си бюджет за изпълнение на заложените мерки и дейности за
енергийна ефективност, община Златоград планира осигуряване на средства за
изпълнението и чрез кандидатстване по оперативни програми, фондове за
енергийна ефективност и др. Средствата, които могат да бъдат заделени от
Общинския бюджет,
параграф “Непредвидени разходи”
са крайно
недостатъчни и единственото, за което можем да насочим част от тях е за
изготвяне на Енергийни одити на сгради общинска собственост.
Друг начин за финансиране на мерките за енергийна ефективност е да се
използват услугите на така наречените “Еско” фирми, а от реализираните
икономии в бъдещ период да изплащаме реализираните мерки за енергийна
ефективност.
ІХ. Организация за изпълнение на програмата
Отговорни лица за изпълнението на програмата са :
№

Име, презиме фамилия

1

гр.Златоград
Мирослав Митков Янчев

2

Юлия Владимирова Ушева

ДЛЪЖНОСТ

Образование,
квалификация

Кмет на община
Златоград

Висше икономическо, Съгласно
Специализация
ЗМСМА,
„Управление на
общинските
бизнеса”,
квалификация „Бизнес Наредби и
правилници
администрация”
Висше,
Съгласно
Биология,
длъжностна
характеристика
Специализация
„Екология”
Експерт на МОСВ за
извършване на
екологични оценки
/ЕО/ и оценка
въздействието върху
околната среда по
следните компоненти –
растителен свят,
строителни и битови
отпадъци съгласно
удостоверение № 1636
от 14.03.2005г

Главен експерт
„Екология и
проекти”

Отговорност
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3

Инж. Елка Сиркова Чаушева

Н-к “УТ, ИК и
ООС”

Висше, ПГСконструкции

4

Инж. Светла Пенева Букова

Главен инженер

Висше, ПГСконструкции

с.Старцево
Райчо Кюлевчиев

кмет

висше

Съгласно ЗМСМА,
общинските
Наредби и
правилници

с.Долен
Валентин Караасенов

кмет

средно-специално

Съгласно ЗМСМА,
общинските
Наредби и
правилници

с.Ерма река
Зарко Хаджиев

кмет

средно

Съгласно ЗМСМА,
общинските
Наредби и
правилници

с.Аламовци
Митко Баткаджов

кмет

средно

Съгласно ЗМСМА,
общинските
Наредби и
правилници

с.Цацаровци
Бисер Цацаров

Кметски наместник средно

Съгласно ЗМСМА,
общинските
Наредби и
правилници

с.Страшимир
Борис Пулев

Кметски наместник средно

Съгласно ЗМСМА,
общинските
Наредби и
правилници

с.Кушла
Велин Асенов

Кметски наместник средно

Съгласно ЗМСМА,
общинските
Наредби и
правилници

с.Пресока
Стефан Николов

Кмет.наместник

Съгласно ЗМСМА,
общин.наредби и
прав.

средно

Съгласно
длъжностна
характеристика
Съгласно
приложена
длъжностна
характеристика
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Х. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМАТА
Общинската програма за енергийна ефективност е разработена на
основание чл. 9 и чл. 10 ал. 4 и 5 от Закона за енергийната ефективност, като
изпълнението на целите и мерките по енергийна ефективност, основно са
насочени към изпълнение на дейности свързани с –
1. Обновяване на сградния фонд, административните и стопанските сгради на
територията на общината;
2. Въвеждане на енергоспестяващи уредби за външно осветление на населените
места и в обществените сгради;
3. други мерки за повишаване на енергийната ефективност.
Изпълнението на мерките и дейностите в Общинската програма за
енергийна ефективност ще позволят на Община Златоград да отговори
на българското законодателство в областта на енергийната ефективност ,
хармонизирано с правото на Европейските общности.
ХI. СПИСЪК НА ЛИЦАТА, УЧАСТВАЛИ В РАЗРАБОТВАНЕТО НА
ОПЕЕ
№
1

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА
ЮЛИЯ УШЕВА

2

ИНЖ. ЕЛКА ЧАУШЕВА

3

ИНЖ. СВЕТЛА БУКОВА

6

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

Отговорност
Гл. Експерт „Екология и
проекти”, Експерт на МОСВ
за извършване на екологични
оценки /ЕО/ и оценка
въздействието върху околната
среда по следните компоненти
– растителен свят, строителни
и битови отпадъци съгласно
удостоверение № 1636 от
14.03.2005г и Ръководител на
екипа разработил
Общинската програма за ЕЕ
/2008-2013/
Началник отдел „УТ, ИК и
ООС” и член на екипа
Главен инженер на община
Златоград и член на екипа
Членове на екипа
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