Oбщина
Златоград
Отчет
на инвестиционна програма за
2012г.

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


2 117 990 лв. - целева субсидия, (включващи 1 906 890 лв.- увеличение на ЦС с писма :
изх.№ 08-00-551/29.06.2012 г. на МФ ; изх.№ 08-00-1554/20.11.2012 г. на МФ и изх.№ 95-00275/27.12.2012 г. на МФ);



76 147 лв. - собствени капиталови средства /включващи 21 446 лв. – по изпълнителни
листове/;



1 834 536 лв. - средства от други източници /включващи 350 562 лв.- преходен
остатък от 2011 год. и 1 483 974 лв. увеличение: средства от ПУДООС в размер на 9036
лв.; средства от Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане, във
връзка със стихийни бедствия в размер на 272 002 лв. и средства в размер на 1202 936
лв.- заем от ФЛАГ и капиталов трансфер/.



4 017 395 лв – средства от извънбюджетни сметки на общината /ИБФ и ИБС/ за
инфраструктурни обекти (включващи преходен остатък от 2011 г., получени като аванс
по ОП РСР в размер на 3 181 385 лв. и увеличение в размер на 836 010 лв.- заем от ФЛАГ- за
инфраструктурни обекти по ОП РСР И ОПРР).

І. Целевите средства в размер на 2 117 990 лв. са
изразходени както следва :
През изминалата 2012 година бяха
реализирани следните дейности по
общинската пътна мрежа:












Общински път /Цацаровци - Златоград/- с.
Ерма река – 20 000 лв.
Общински път /Златоград - Пресека/ Граница общ. (Кирково - Златоград) - с. Долен
– 10 000 лв.
Общински път разклон с. Долен - Станкова
махала - мах. Дуганица – 12 000 лв.Общински път /Златоград - Неделино/ - с.
Старцево - мах. Бели камъни - Граница общ.
(Златоград - Неделино)- 25 000 лв.Общински път гр. Златоград - с. Аламовци –
45 588 лв.
Общински път /Мадан - Цацаровци/ - с.
Страшимир – 5 500 лв. Общински път
/Неделино - Старцево/ - с. Пресока – 5 000 лв.
Общински път /Мадан - Цацаровци/ - мах.
Равно бърце - 5 000 лв.
Общински път Горски извор - Граница общ.
(Кирково - Златоград) - с. Кушла – 5 000 лв.

2. Разплатени средства в размер на 41 302 лв. за СМР за обект :
ОУ "Васил Левски", гр. Златоград - плувен басейн, в това число
30 602 лв. за минал период, предвидени в инвестиционната
програма за капиталови разходи за 2012 г.;
3. Разплатени средства в размер на 27 312 лв. за отчуждаване на части от земеделски
имоти, попадащи в трасето на обект „Път Златоград- Заставата от км.о+000 до
км.3+934,93 “
4. Разплатени средства в размер на 1 500 000 лв. (предоставени целеви средства в
размер на 1 500 000 лв. с писмо изх.№ 08-00-551/29.06.2012 г. на МФ), за просрочени
задължения за следните обекти:








„Изрязване и асфалтиране на път Златоград-Ерма река“ – 4 721 лв.;
„Път Златоград- Заставата (връх Костадин)“ - СМР – 1 353 653лв.;
„Подпорна стена на ул."Люляк", гр.Златоград“ - 23 163 лв.;
„Подпорна стена на ул."Албена", гр.Златоград“- 20 340 лв.;
„Подпорна стена на ул."Г.Бенковски", с.Аламовци“- 5 093 лв.;
„Подпорни стени , с.Аламовци“- 45 001 лв.;
„Подпорна стена на ул."Тунджа", гр.Златоград“ - 48 029 лв

5. Разплатени средства в размер на 187 333 лв. (предоставени целеви средства в размер
на 220 000 лв. с писмо изх.№ 08-00-1554/20.11.2012 г. на МФ, за инфраструктурни
проекти на община Златоград-по Приложение към чл.1, ал.1 от ПМС № 288) за
следните обекти:




„Път Златоград- Заставата от км о+000 до км 3+934,93 “ - СМР – 79 783 лв.;
„Канализация на с.Долен– Главен колектор“ – проектиране – 32 616 лв.;
„Главен колектор І- с.Долен“ - СМР – 2 492 лв.;



„Бетона настилка на ул.“Иглика“, с.Старцево“- СМР– 8 943 лв.;



„Пътни настилки, с.Долен“ – СМР – 10 215 лв.;



„Ремонт на тротоарни настилки бул.“България“, гр.Златоград“- СМР – 3 192 лв.;



„Изграждане на подпорна стена с.Долен“ – СМР - 11051 лв.;



„Укрепване бреговете на Вълчанов дол-изграждане на подпорна стена с L = 40м на
ул."Възраждане" гр.Златоград – СМР- 7 812 лв.



„Аварийно укрепване бреговете на р.Върбица-изграждане на подпорна стена с.Ерма река“ –
СМР- 12 008 лв.;



„Подпорна стена на ул.Странджа“, гр.Златоград –СМР- 8 274лв.;



„Аварийно изграждане на плочест водосток в кв.Тракия, гр.Златоград –СМР- 10 947 лв.;

6. Разплатени средства в размер на 228 956 лв. (предоставени целеви
средства в размер на 228 596 лв. с писмо изх.№ 95-00-275/27.12.2012 г. на
МФ) за просрочени задължения за следните обекти:


„Аварийно изграждане на плочест водосток в кв.Тракия, гр.Златоград –СМР- 10 947 лв.;



Благоустрояване ул. "Христо Ботев", гр. Златоград- 4 078 лв.;



Благоустрояване ул. "Славей", гр. Златоград – 534 лв.;



Благоустрояване на ул. "Виктор Юго", гр. Златоград- 7 000 лв.



Благоустрояване на ул. "Възраждане", гр. Златоград – 1000 лв.;



Ремонтни работи на лобно място на Дельо войвода – 2 500 лв.;



Възстановяване на подпорна стена и платно на ул."Орфей", с.Долен- 3750 лв.



Реконструкция на бул."България" и централна градска част-асфалтиране- 26 376 лв.;



Разкриване на ул."Вихър", гр.Златоград- СМР- 1 775 лв.;



Разкриване на улица "Малина", с. Старцево - от о.т. 163 до о.т. 166- СМР- 2735 лв.;



Разкриване на ул. "Прогрес", с. Долен - СМР- 1 688лв.;



Главен канализационен колектор ІІА и ІІБ, гр.Златоград- СМР- 35 760 лв.;



Канализация с.Долен – строителен надзор – 3 602 лв.;



Изграждане на ПС на ул."Здравец", гр.Златоград- СМР- 4 999 лв.;



Устообразен водосток с отвор 2м, кв.28, с.Долен – СМР- 41 889 лв.;



Тръбен водосток Ф 800 при о.т.281 до о.т.288, с.Долен- СМР- 4 119 лв.;



Стоманобетонова сълба- подход към УПИ ІІ-6, кв.1, с.Долен – СМР- 4 142 лв.;



Укрепителна стена на общ.път за с.Страшимир при км.1+450 – СМР-5 200 лв.;



Подпорна стена на ул."Любен Каравелов", с.Старцево- СМР- 180 лв;



Площад с.Старцево – СМР- 3 100 лв;



Колектор и канализационна мрежа кв."Тракия", гр.Златоград- работен проект – 15 600 лв;



Укрепване речните брегове на тер.на р.Ерма река- работен проект – 2 000 лв.;



Проектиране главен канализационен колектор ІІВ, гр.Златоград – 42 000 лв.;



Разширение и благоустрояване гробищен парк, ПС №3, 5 и 6, гр.Златоград – СМР- 1 000 лв.;



Път Златоград- Заставата (връх Костадин) – СМР- 13 929 лв.

ІІ. От предвидените собствени средства приходи от продажби има изпълнение на около
8% или в размер на 76 147 лв. , които са изразходени за :
1. Разплащане на разходи за минал период в размер на 60 135 лв. - по обекти
както следва:


Благоустрояване на ул. "Освобождение", гр. Златоград – 2000 лв.;



Система за видеонаблюдение на 3 входно-изходни точки и преносна среда в гр.Златоград –
1850 лв.;
 Изграждане на подпорна стена и вертикална планировка в кв. 26, с. Старцево- 4362 лв.



Градски елемент - сенник в кв.26, УПИ XXII, с. Старцево – 1691 лв.;



Външно водоснабдяване с.Долен - 11286 лв.



Улица "Горски пътник", гр. Златоград, част "Канализация" – 38946 лв., в това число 17 500 лв.планувани в инвестиционна програма за капиталови разходи и 21 446 лв. – по изпълнителни
листове и включени допълнително в инвестиционната програма с актуализацията и от месец
декември 2012 год.;

2. Разплатен капиталов трансфер за МБАЛ "Проф.д-р Асен Шопов"-гр.Златоград
- 16 012 лв.

ІІІ. Средствата от източник други в размер на 1 834 536 лв., включващи
350 562 лв.- преходен остатък от 2011 год. и 1 483 974 лв. увеличение през
текущата година са изразходени за :
1.

За обект „ Изграждане на
комуникационно трасе- ЗлатоградТермес-Ксанти“ по Програма
„Европейско териториално
сътрудничество ОП „Гърция – България
2007 – 2013” 1 553 498 лв, в това число
350 562 лв.- преходен остатък от 2011
година- преведен аванс на Община
Златоград за обекта и 1 202 936 лв. –
кредит от ФЛАГ ;

2. За обект „Детска площадка в с.Аламовци”
по проект „Красотата на природата е
моят свят, мое ежедневие, мой
ангажимент” - обичам природа и аз
участвам” – 9 036 лв. предоставени
средства през текущата година по
Договор №102/25.07.2012г. /№
8595/19.07.2012г.- за безвъзмездна помощ,
между ПУДООС и Кметство с.Аламовци,
община Златоград

3. Разплатиха са средства в размер на 272 002 лв. –средства предоставени по решения на
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за
преодоляване на щети от стихийни бедствия (Решение № 4 от 19.04.2012 г.; Решение № 9 от
05.09.2012 г и Решение № 9 от 05.09.2012 г.) за следните обекти :



„Подпорна стена ул."Боровец", гр.Златоград“ –
29 315 лв.;



„Подпорна стена ул."Орфей", с.Долен“ – 86 570 лв.;



„Подпорна стена на у-к свързващ ул."Албена" и
ул."Миньорска", гр.Златоград“ – 96 469 лв.;



„Подпорна стена на бул."България" от о.т.969 до
о.т.970, гр.Златоград“ - 59 648 лв.

ІV. Средствата от източник извънбюджетни сметки на общината (ИБФ и ИБС) в размер на
4 017 395 лв., включващи преходен остатък от 2011 г., получени като аванс по Оперативна
програма „Развитие на селските райони” в размер на 3 181 385 лв. и увеличение в
размер на 836 010 лв.- заем от ФЛАГ, са изразходени както следва:
1. По оперативна програма
„Развитие на селските райони” за
следните обекти :


„Рехабилитация на градски парк в
Златоград“- 1 081 376лв.;



„Благоустрояване на площад в
централната градска част на
гр.Златоград“ – 511 971 лв.;



„Реконструкция и доизграждане на
водопроводна мрежа в с. Долен,
община Златоград“ – 746 970лв.;

Реконструкция на спортен център, гр. Златоград, общ. Златоград905 008 лв.

Изграждане на обслужваща сграда - зала за спорт на закрито, гр.
Златоград,– 287 972 лв.;


2. По оперативна програма „Регионално
развитие” за обект:
 „Изграждане на крайбрежна стена корекция на левия бряг на река Върбица,
от о.т.970 до о.т.977 по бул. "България",
гр. Златоград- 484 098 лв.

Община Златоград

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

www.zlatograd.bg

