Регистър
на текущи проекти, финансирани от ЕС, национални и международни организации
изпълнявани от Община Златоград
Последна актуализация - 20.04.2021 г.

№

1

Име на проекта

Източник на финасиране

Кратко описание на дейностите

Период на
реализация

Обща стойност (лева)

Водеща организация по проекта е НПО „Мрежа за оперативна подкрепа и
образование на доброволчески асоциации в областта на гражданската защита
срещу природни бедствия” - Гърция и партньори: Център за изследвания и
технологии Hellas/ Институт за информационни технологии” - Гърция,
Регионална общинска асоциация „МАРИЦА” (България), Институт за
Общ бюджет на
информационни и комуникационни технологии/Българска академия на
Проект „Защита на биоразнообразието в НАТУРА 2000
проекта -1 670 413,38
Програма за трансгранично
Срок за
науките (България) и Община Златоград.
и други защитени територии от природни бедствия
€. Бюджет за Община
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция –
реализиране на
Предвижда се Община Златоград да закупи: специализиран автомобил за
чрез сертифицирана мрежа за трансгранично
Златоград в размер на
България 2014-2020 г., съфинансиран от
проекта гасене на горски пожари, с монтирани резервоари за вода, многоцелева
образование, обучение и подкрепа на доброволци за
241 778,87 евро, от
Европейския съюз чрез Европейския фонд
25.10.2017 –
машина с висока проходимост за експлоатация в труднодостъпни райони, 2
гражданска защита въз основа на иновативни и нови
които 15%
за регионално развитие.
02.12.2021г.
броя дронове за въздушно наблюдение, мултифунккционална машина
технологии“ с акроним eOUTLAND”
национално
специална противопожарна екипировка за доброволци, мултифункционален
съфинансиране.
камион. Освен това в рамките на проекта ще бъдат проведени практически
обучения на доброволци в Гърция и България за справяне с горски пожари и
наводнения в труднодостъпни местности.
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Проект „e - Social Health Care“ („Обществено
здравеопазване”), с акроним eSOHECA

Програма за трансгранично
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция –
България 2014-2020 г., съфинансиран от
Европейския съюз чрез Европейския фонд
за регионално развитие

Водеща организация по проекта е Община Нестос, Р Гърция и партньори
Община Топирос, Р Гърция и Община Златоград, България. 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.

Срокът за
реализиране на
проекта е
10.2017 –
20.09.2021г.

Общ бюджет на
проекта 764
751.16 евро. Бюджет
за Община Златоград
в размер на 403
751,42 евро, от които
15% национално
съфинансиране.
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Проект “Приеми ме 2015”

ОП „Човешки ресурси“ 2014-2020г.

В рамките на проекта Община Златоград предоставя социалната услуга
“Приемна грижа”. С реализиране на проекта 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“.

Срок за
реализация на
дейностите по
проекта 2017дек. 2021г.
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"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и
Проектът е финансиран по процедура
обновяване на многофамилни жилищни сгради „BG16RFOP001-2.002 - Енергийна
"Станко и Даниел Пееви", "Орфей", "Мила" и блокове ефективност в периферните райони - 2” на
№174, №177, №189, в град Златоград", с акроним
Оперативна програма „Регионално
ZlatownEECO2-1"
развитие” 2014-2020.

Проектът е насочен към повишаване на енергийната ефективност на
многофамилни сгради в град Златоград.

Срок за
изпълнение март Стойност на проекта
2019 – юли
917 881,44 лева.
2021г.
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"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и
Проектът е финансиран по процедура
обновяване на многофамилни жилищни сгради „BG16RFOP001-2.002 - Енергийна
"Анжерови", "Дарина", "Йосиф Кехайов", "Бочукови- ефективност в периферните райони - 2” на
Златоград", "Аристе", "Пролет" и блокове №178, "Белия
Оперативна програма „Регионално
дом", в град Златоград", с акроним ZlatownEECO2-2"
развитие” 2014-2020.

Проектът е насочен към повишаване на енергийната ефективност на
многофамилни сгради в град Златоград.

Срок за
изпълнение март Стойност на проекта
2019 – юли
1 098 045, 31 лв.
2021г.

6

"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и
Проектът е финансиран по процедура
обновяване на многофамилни жилищни сгради „BG16RFOP001-2.002 - Енергийна
"Саралийски", "Пехливанови", "Хаджиеви", "Зюмбюл", ефективност в периферните райони - 2” на
"Сватеви" и блокове №190, №195 А, в град Златоград",
Оперативна програма „Регионално
с акроним ZlatownEECO2-3"
развитие” 2014-2020.

Проектът е насочен към повишаване на енергийната ефективност на
многофамилни сгради в град Златоград.

Срок за
изпълнение март Стойност на проекта
2019 – юли
791 136,11 лв.
2021г.

Срок за
изпълнение март Стойност на проекта
2019 – юли
875 445,16 лв.
2021г.
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"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и
обновяване на многофамилни жилищни сгради "Ахрида 22", "Тракия", "Къща Виктория", "Велико
Търново", "Раз Цвет", "Фамилна къща Чаушеви",
"Синчец", "Братя Хъмчеви", "Гогаджови", "Фамилия
Касабови" и "Текстилски блок", в град Златоград", с
акроним "ZlatownEECO2 - 4"

Проектът е финансиран по процедура
„BG16RFOP001-2.002 - Енергийна
ефективност в периферните райони - 2” на
Оперативна програма „Регионално
развитие” 2014-2020.

Проектът е насочен към повишаване на енергийната ефективност на
многофамилни сгради в град Златоград.

Проект "С грижа за хората в нужда"

Оперативна програма ”Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020 г.,
Процедура: BG05M9OP001-2.040
„Патронажна грижа за възрастни хора и
лица с увреждания – Компонент 4”

Проектът цели осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравносоциални услуги по домове, като се изгради и съответен материален и
кадрови капацитет за предоставянето им. Потребители по проекта – 33
потребители.

Срок на
изпълнение, от Стойност на проекта –
02.09.2020г. до
56 034,72 лв.
02.03.2021 г.

град Предприятие за управление на дейностите
по опазване на околната среда.

В рамките на проекта се доизгражда Главен колектор IА в град Златоград.
Главният канализационен колектор е с дължина 371 метра, а подпорната
стена към него - 355 метра.

Срок за
Средства в размер на
изпълнение на
2 095 277,92 лв. с
проекта 2019г. ДДС
2021г.
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Проект „Изграждане на Главен колектор IА в
Златоград“
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Община Златоград е координатор на проекта в партньорство с „Национална
асоциация на работещите с хора с увреждания”, България; „Център за
психологическа подкрепа” гр. Сливен, България, „Институт за социално
включване”, гр. Истанбул, Турция и „Консултантски център по ПОО –
ФениксКМ”, Белгия. Основните дейности в проектното предложение са
Общата стойност на
Програма „Еразъм +“,мярка
Срокът за
Проект „Обучение за разпознаване на злоупотребата с
фокусирани върху подкрепа на социалните работници и полагащите грижи
проекта- 145 832 евро,
„Стратегически партньорства за иновации
реализация на
възрастни (сексуална, физическа) и оказване на
за: разпознаване малтретирането на възрастни хора в тяхната общност или
средствата за Община
в професионалното образование и
проекта окт.2019подкрепа”,
сред клиентите си и повишаване на осведомеността в обществото. В рамките
Златоград в размер на
обучение”
окт.2021г.
на проекта се предвижда създаване на Обучителна програма за социални
35 322 евро.
работници и полагащи грижи; Наръчник за обучители за прилагане на
програмата; Мобилно приложение с база данни за добри практики;
Провеждане на Кампания по разпространение на резултатите и Финална
международна конференция.
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Община Златоград е координатор на проекта в партньорство с Консултантска
компания „ЕкологияКМ” Пловдив, България; Общинско Движение 112
Пловдив, България, „Консултантска компания ЕУФОРА Хиос, Гърция;
Общата стойност на
Център за електронни игри EUROCY, Никозия, Кипър и Софтуерна
Програма „Еразъм +“,мярка
Срокът за
проекта 187
компания "SoftQNR", Ниш, Сърбия. Проектът се фокусира върху създаването
„Стратегически партньорства за иновации
реализация на 705 евро, средствата
на сериозна обучителна игра за Андроид телефони и таблети, в която
в обучението на възрастни хора над 18
проекта окт.2019- за Община Златоград
гражданите ще придобиват умения за прилагане на екологичен подход в
години”.
окт.2021г.
в размер на
42
начина им на живот. В рамките на проекта е заложено създаването на
560 евро.
Обучителна програма за прилагане на екологичен подход при живеене;
Наръчник за обучители за прилагане на програмата; Мобилна сериозна
обучителна игра „ЕКО_ЛОГ”.

Проект „Еко-отговорен гражданин чрез обучение,
основано на сериозна обучителна игра”
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Програма за развитие на селските райони
2014 – 2020 г., по Процедура чрез подбор
Проект „Инвестиции за повишаване на туристическата на проектни предложения по подмярка
атрактивност на Община Златоград“
19.2 „Прилагане на операции в рамките на
стратегии за водено от общностите местно
развитие“ на МИГ Кирково-Златоград.

Проект "Изграждане на паркова среда за широко
обществено ползване в град Златоград"

Проект „Реконструкция и рехабилитация на улици,
съоръженията и принадлежностите към тях в гр.
Златоград и с. Старцево, Община Златоград”

Проектът е насочен към насърчаване развитието на туризма, чрез
повишаване информираността и улесняване достъпа до туристически
атракции, места и маршрути в региона на Златоград и Кирково. Дейностите,
Срок за
които предстои да се изпълнят в рамките на проектното предложение са:
изпълнение
Стойност на проекта
изработка и монтаж на нови съоръжения, част от туристическата
декември 2020 – 52 005,00 лв. без ДДС
инфраструктура - информационно табло, указателни и информационни
декември 2022г.
табели за местонахождението на културни и природни забележителности,
табла за фотоизложба на открито, изграждане на постамент - пирамидална
плоча и беседки за отдих, в близост до природни забележителности.

Проектното предложение предвижда интервенции в гр. Златоград. В града ще
се изгради нова паркова среда. В нея ще се обособят нови зелени площи,
Програма за развитие на селските райони
зони за рекреация и детска площадка в имота – обект на интервенцията –
2014-2020г. по процедура за предоставяне
който представлява естествено продължение на вече изградения градски парк
на безвъзмездна финансова помощ
Срок за
и допълва новата визия на централната градска част. Предвижда се оформяне
BG06RDNP001-19.148 на МИГ Кирково изпълнение
Стойност на проекта
на диагонална алея от цветна дървесна растителност, оформяне на
Златоград - "МИГ Кирково-Златоград февруари 2021г. - 391 063,46 лв. без
декоративен парков павилион, заобиколен от кътове за почивка с дървени
7.2. Инвестиции в създаването,
февруари 2023
ДДС
перголи и пейки, както и реконструкцията на съществуваща чешма и
подобряването или разширяването на
г.
оформянето й като кът за почивка. Също така ще се изградят детски
всички видове малка по мащаби
площадки, площадки за фитнес и други елементи на парковия дизайн.
инфраструктура”.
Съществуващият терен ще се залеси с различни по видове дървета, храсти и
цветя.

Програма за развитие на селските райони
2014 – 2020г., подмярка 7.2 „Инвестиции
в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“

В рамките на проекта се изпълни реконструкция и рехабилитация на улици,
съоръженията и принадлежностите към тях. Улиците, включени в проекта,
са:
- Улици в с.
Срок за
Старцево - ул. „Васил Левски”, ул. „Делю Войвода”, ул. „Европа”, ул. „Пеньо реализиране на
Пенев”;
проекта
- Улици в град Златоград - ул. „Ангел Кънчев”, ул. „Бор”, ул. „Христо Ботев”, септември 2018
ул. „Акация”, ул. „В. Юго”, ул. „Плиска”, ул. „Клокотница”, ул. „Рила”, ул.
– септември
„Миньорска”, ул. „Албена”, ул. „Рожен”, ул. „Първи май”, ул. „Пейо
2021г.
Яворов”.

Стойност на проекта
1 648 967,03 лв. без
ДДС
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Проект "Изграждане на паркова среда за широко
обществено ползване в град Златоград"

Проектното предложение предвижда интервенции в гр. Златоград. В града ще
се изгради нова паркова среда. В нея ще се обособят нови зелени площи,
Програма за развитие на селските райони
зони за рекреация и детска площадка в имота – обект на интервенцията –
2014-2020г. по процедура за предоставяне
който представлява естествено продължение на вече изградения градски парк
на безвъзмездна финансова помощ
Срок за
и допълва новата визия на централната градска част. Предвижда се оформяне
BG06RDNP001-19.148 на МИГ Кирково реализиране на Стойност на проекта
на диагонална алея от цветна дървесна растителност, оформяне на
Златоград - "МИГ Кирково-Златоград проекта
391 063,46 лв. без
декоративен парков павилион, заобиколен от кътове за почивка с дървени
7.2. Инвестиции в създаването,
февруари 2021 –
ДДС
перголи и пейки, както и реконструкцията на съществуваща чешма и
подобряването или разширяването на
февруари 2023г.
оформянето й като кът за почивка. Също така ще се изградят детски
всички видове малка по мащаби
площадки, площадки за фитнес и други елементи на парковия дизайн.
инфраструктура”.
Съществуващият терен ще се залеси с различни по видове дървета, храсти и
цветя.

