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ИНФОРМАЦИЯ 
от Мирослав Митков Янчев – Кмет на община Златоград 

 
 

Относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община 
Златоград и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2016 г. 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Изпълнението на общинския бюджет е организирано в съответствие със Закона за 
публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., 
ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република 
България за 2016 г., писма и указания на Министерство на финансите. 

Бюджетът на Община Златоград за 2016 г. е приет с Решение № Ж 82 от 26.01.2016 
г. на Общински съвет Златоград, в размер на 7 426 166 лв. в т.ч.: 

 По приходната част 
- приходи за делегирани от държавата дейности – 4 305 846 лв. 
- приходи за местни дейности – 3 120 320 лв. 
 По разходната част 
- за делегирани от държавата дейности – 4 305 846 лв. 
- за дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 248 924 лв. 
- за местни дейности – 2 871 396 лв. 

 
І. КОРЕКЦИИ ПО БЮДЖЕТА 
 
Към 30.06.2016 г. уточненият план на бюджета на Община Златоград след 

корекции е в размер на 8 299128 лв., в т.ч. държавните дейности – 4 444 320 лв. и в 
местните дейности – 3 854 808 лв. Общото увеличение на бюджета е в размер на 872 962 
лв., в т.ч. в държавни дейности – 138 474 лв. и в местни дейности – 734 488 лв. 

Промените от Министерство на финансите, въз основа на които е коригиран 
бюджетът на общината като цяло са в посока на увеличение на бюджетните 
взаимоотношения с 101 996 лв., както следва: 

 Увеличение на Общата субсидия  /§§ 31-11/ с 71 808лв., в т.ч.: 
- 13 516 лв. – средства за компенсиране на част от разходите за пътуване на 

педагогическия персонал за 2016 г.; 
- 21 667 лв. - средства за делегираната от държавата дейност Центрове за 

социална рехабилитация и интеграция, във връзка увеличаване капацитета на ЦСРИ с 10 
места; 

- 1 425 лв. – за фактически изплатени средства за присъдена издръжка; 
- 24 500 лв. – средства за възнаграждения и осигурителни вноски на кметските 

наместници в общинската администрация; 
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- 10 700 лв. – средства за финансово подпомагане на дейността на 
извънучилищните педагогически учреждения. 

 Намаление на Общата субсидия /§§ 31-11/ с 131 525 лв., произтичащо от 
промени на база на разликата между броя на децата и учениците по данни на 
информационна система „Админ М” към 01.01.2016 г. и броя им, по който е определен 
размера на средствата за функция Образование  и функция Здравеопазване със ЗДБРБ за 
2016 г. 

 Увеличение на целевите трансфери /§§ 31-18/ с 120 000 лв., средства 
предоставени за предотвратяване и ликвидиране на последиците от бедствия и аварии по 
Решения  на МКВП към МС, по ПМС № 115 от 10.05.2016 г.. 

 Увеличение на целевите трансфери /§§ 31-28/ с 41 713 лв. – субсидии за 
вътрешноградски и междуселищни пътнически превози, компенсации за безплатни или по 
намалени цени пътувания и компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 год.  

С размера на получените като трансфери средства от държавния бюджет, от 
други бюджети и сметки на основание чл.56, ал.2 от Закона за публични финанси е 
променен бюджетът за 2016 г., както следва: 

 Увеличение с размера на получените трансфери от министерства и 
ведомства /§61-01; §61-05; §64-01/ - общо в размер на 720 736 лв., в т.ч.: 

 1 024 лв. получени трансфери от Областна администрация – Смолян  
 29 558 лв. получени трансфери от Министерство на труда и социалната 

политика за програми за временна заетост; 
 657 400 лв. получени трансфери от Предприятието за управление на 

дейностите по опазване на околната среда, в т.ч. 649 908 лв. по проект „Изграждане на 
геотермална отоплителна система на гр. Златоград, подобект Водовземно съоръжение и 
конструкцията на надземната част към геотермален водоизточник”; 

 15 272 лв. получени трансфери от Фонд „Социална закрила” за реализиране на 
дейности по социална услуга „Обществена трапезария” на територията на Община 
Златоград; 

 Увеличение на бюджета с получените дарения в размер на 45 020 лв. 
 

С решения на Общински съвет Златоград са извършени вътрешно компенсирани 
промени, както следва: 

 С решение № Ж 100 от 25.02.2016 г. е променен бюджета, като са увеличени 
средствата в дейност „Многопрофилни болници за активно лечение” в намаление на 
резерва в местни дейности с 3 840 лв. 

 С решение № Ж 229 от 06.07.2016 г. са извършени вътрешно компенсирани 
промени в Инвестиционната програма на Община Златоград за 2016 г.  

 
ІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ /Приложение №1/ 
Изпълнението на приходите към 30.06.2016 г. е в размер на 4 871 926 лв., 

(включващи наличните средства в края на периода, отразени в отчета с отрицателен знак в 
размер на 867 791 лв. за балансиране на приходната и разходната част), или 58,70 на сто 
изпълнение от годишния разчет. 

 
Собствени приходи 
Изпълнението на собствените приходи на Община Златоград към 30.06.2016 г. е в 

размер на 824 436 лв., или 40,99 на сто от разчета за годината. 
 
Данъчни приходи 
Общото изпълнение на имуществените данъци и патентен данък е 286 574 лв., 

което представлява 65,95 на сто от разчета за годината. Съпоставими със същия период на 
2015 г. постъпленията от имуществени данъци бележат ръст от 22 на сто. 
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Данъкът с най-голям относителен дял в имуществените данъци е данъкът върху 
превозните средства – 50,69 на сто. Приходите от данък върху превозните средства към 
301.06.2016 г. са в размер на 145 270 лв., или 61,11 % от разчета за годината. Спрямо 
същия период на 2015 г. приходите от данък върху превозните средства са нараснали с 
17,83 %. 

Приходите от данък върху недвижими имоти са в размер на 57 223 лв., или 59,86 
на сто от разчета за годината и с 6,9 на сто по-малко спрямо същия период на 2015 г. 

Приходите от данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден 
начин са в размер на 55 055 лв., което представлява 98,31 % от предвидените за годината 
и със 141 на сто повече спрямо същия период на 2015 г.  

Приходите от туристическия данък към 30.06.2016 г. са в размер на 3 384 лв., или 
44,53 на сто от разчета за годината. Спрямо същия период на 2015 г.,приходите от 
туристически данък бележат ръст от 73,27 на сто.  

От патентен данък за периода са постъпили 25 582 лв., или 68,04 на сто от разчета 
за годината. Постъпленията по бюджета от патентен данък за същия период на 2015 г. са в 
размер на 25 130 лв. или към 30.06.2016 г. са постъпили приходи от патентен данък с 1,8 
на сто повече спрямо същия период на 2015 г. 

 
Неданъчни приходи 
Отчетените неданъчни приходи по общинския бюджет за периода са в размер на 

537 862 лв., или 33,90 на сто от разчета за годината. За същия период на 2015 г. 
неданъчните приходи са били в размер на 769 069 лв. или през 2016 г. са постъпили 
неданъчни приходи с 29,73 % по-малко спрямо предходната година. 

 Общински такси 
За отчетния период в общинския бюджет са постъпили 341 522 лв. от общински 

такси. С най-голяма тежест в общинските такси е таксата за битови отпадъци, като 
отчетените постъпления са в размер на 246 485 лв., или 54,82% от годишния разчет. За 
същия период на 2015 г. са събрани приходи от ТБО в размер на 282 510 лв. или към 
30.06.2016 г. са постъпили приходи от ТБО с 12,75 на сто по-малко спрямо същия период 
на 2015 г. 

Постъпленията от такса за ползване на детска градина за отчетния период са в 
размер на 52 448 лв., или 52,12  на сто от годишния разчет и с 2 606 лв. повече спрямо 
същия период на 2015 г. 

Постъпленията от такса за технически услуги за периода са в размер на 10 726 
лв., или 46,63 % от годишния разчет  и с 2 425 лв. повече спрямо същия период на 2015 г. 

Постъпленията от такса за административни услуги са в размер на 13 677 лв., 
което представлява 52 на сто от разчета за годината и с 1 097 лв. повече спрямо 2015 г. 

Постъпленията от такса за ползване на пазари, панаири, тържища, тротоари и 
други са в размер на 3 197 лв., или  48,44 на сто от разчета за годината и с 383 лв. повече 
спрямо същия период на 2015 г. 

 Приходи и доходи от собственост 
Постъпленията от приходи и доходи от собственост към 30.06.2016 г. са в размер 

на 43 180 лв., или 34,79 на сто от разчета за годината. Съпоставими с данните за същия 
период на 2015 г. постъпленията от приходи и доходи от собственост са с 8 083 лв. повече. 

Постъпленията от продажба на нефинансови активи (§40-00) към 30.06.2016 г. са 
в размер на 55 874 лв. при план 676 240 лв. или 8,26 % изпълнение. Съпоставими с 
данните за същия период на 2015 г. приходите от продажба на нефинансови активи са по-
малко с 200 965 лв. 

Приходите от концесия са в размер на 36 846 лв. при план 81 300 лв. или 45,32 на 
сто изпълнение. Спрямо  първо тримесечие на 2015 г.  приходите от концессии също 
бележат намаление от 4 570 лв. 
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 Други приходи 
От глоби, санкции и наказателни лихви към 30.06.2016 г. са постъпили 18 417лв., 

или 36,83 на сто от предвидените в бюджета, в т.ч. наказателни лихви върху данъци – 13 
353 лв. Наблюдава се намаление на постъпленията спрямо същия период на 2015 г. с 8,73 
%. 

За отчетния период в общинския бюджет са постъпили Други неданъчни приходи 
в размер на 9 814 лв. или 41,39 на сто от предвидените за годината. 

Постъпилите дарения от страната към 30.06.2016 г. са в размер на 45 020 лв.  
 
Трансфери 
Трансфери от централния бюджет: 
Усвоените трансфери от централния бюджет към 30.06.2016 г. са в размер на 2 709 

430 лв. в т.ч. за държавни дейности – 2 204 056 лв. и за местни дейности – 505 374 лв.  
Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС: 
По параграф 61-01 „Получени трансфери” са отчетени получените към 

30.06.2016 г. трансфери общо в размер на 126 220 лв. в т.ч. предоставените средства от ДФ 
„Земеделие” в размер на 92 442 лв., представляващи плащания за финансиране на разходи 
за данък върху добавената стойност  по одобрен проект по ПРСР за периода 2007-2013 г., 
съгласно т.16 от ДДС №07/29.06.2015 г., получени трансфери от Фонд „Социална 
закрила” за реализиране на дейности по социална услуга „Обществена трапезария” на 
територията на Община Златоград в размер на 15 272 лв., получен трансфер от Агенция 
„Пътна инфраструктура” за финансиране на поддържането на републикански пътища в 
чертите на гр.Златоград, в размер на 7 492 лв., предоставени средства от Община Мадан в 
размер на 9 990 лв. от събраните отчисления по чл.64 от Закона за управление на 
отпадъците за Регионално депо за неопасни отпадъци – Мадан. 

По параграф 61-02 „Предоставени трансфери” са отчетени със знак (-) 
отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците предоставени на община 
Мадан,  в размер на  41 410 лв.  

По параграф 61-05 „ Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на 
заетост” са отразени получените трансфери от Министерство на труда и социалната 
политика по програми за осигуряване на заетост, в размер на 29 558 лв. 

По параграф 62-02 „Трансфери между бюджети и сметки за средства от ОС”са 
отразени със знак (-) 132 002 лв., в т.ч. предоставени трансфери за „СЕС”, 
представляващи плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената 
стойност,  – 92 442 лв. , съгласно т.16 от ДДС №07/29.06.2015 г., със знак (-) е отразено и 
възстановените средства на МРРБ в размер на 39 516 лв. за наложена финансова корекция. 

По параграф 64-01 „Получени трансфери” към 30.06.2016 г. са отчетени 
получените трансфери от ПУДООС общо в размер на 657 400 лв., в т.ч. 649 908 лв. по 
проект „Изграждане на геотермална отоплителна система на град Златоград, подобект 
Водовземно съоръжение и конструкция на надземната част към геотермален 
водоизточник”. 

 
Временни безлихвени заеми 
По параграф 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за 

средства от ЕС” са отразени със знак (+) възстановен заем предоставен през 2015 г. по 
проекти в размер на 138 633 лв., със знак (-) са отразени предоставени заеми на 
извънбюджетната сметка за реализиране на проекти в размер на 124 472 лв. или салдото 
по параграфа възлиза на (+) 14 162 лв. 

 
Операции с финансови активи и пасиви  
По параграф 72-00 „Предоставени временна финансова помощ” са отразени със 

знак (-) средства в размер на 23 908 лв., представляващи временна финансова помощ на 
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Сдружение”Местна инициативна група Кирково-2010”, съгласно решение № Ж 
46/29.12.2015 г. на Общински съвет Златоград. 

По параграф 83-00 „Заеми от банки и други лица в страната” са отразени със 
знак (-) погашенията  към 30.06.2016 г. на главници по договори за кредит с  „Фонд за 
органите на местно самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, в размер на 155 824 лв. и 
погашения по дългосрочни заеми от банки в размер на 67 000 лв., със знак (+) са отразени 
получените заеми от банки в страната, в размер на 11 282 лв.  

Наличност в края на периода 
Наличността в края на периода  е в размер на 867 791 лв., в т.ч. наличност в лева за 

държавни дейности – 455 915 лв., в т.ч. 229 478 лв. на училища и детски градини, и 
наличност в лева за местни дейности – 411 876 лв. (средствата формиращи наличността в 
местни дейности са с целеви характер). 

 
ІІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ /Приложение №2/ 
 
Отчетените разходи към 30.06.2016 г. са в размер на 4 004 135 лв., от които за 

държавни дейности – 2 029 881 лв., за държавни дейности дофинансирани с общински 
приходи – 96 793 лв. и разходи за местни дейности – 1 877 461 лв. 

 
Изпълнение на разходите за държавни дейности (ДД): 
Общият обем на отчетените разходи за държавни дейности е 2 029 881 лв., при 

годишен план от 4 444 320 лв. или 45,67 % изпълнение. 
Разпределението им по групи разходи е както следва: 
- Общият размер на изплатените трудови разходи е 1 721 170 лв. Трудовите 

разходи по отчет представляват 84,79 % от общо изразходваните средства за държавни 
дейности/ДД/.  

- Разходите за веществена издръжка за всички делегирани дейности са в размер 
на 203 064 лв., или 10,00 % от общите разходи за ДД. С най-голям дял са разходите за 
външни услуги – 54 892 лв., за вода, горива и ел.енергия – 52 117 лв.,  за материали – 44 
017 лв., за храна – 31 939 лв. 

- Разходите за стипендии са в размер на 15 240 лв. 
- Изплатените трансфери за безплатни и намалени цени пътувания и 

субсидии за  вътрешноградски и междуселищни пътнически превози за първото 
полугодие са в размер на 20 708 лв. 

- Субсидии за читалища в размер на 56 640 лв. 
- Капиталови разходи – 2 694 лв.  
Структурата на отчета за делегираните от държавата дейности по функции е : най-

голям дял имат разходите за образование – 65 %,  за общи държавни служби – 13 %, за 
социалните услуги – 11  %. 

В стойностно измерение като план и отчет по функции, разходите в делегираните 
от държавата дейности имат следния вид: 

 

ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА 
 

План  
2016 г. 

 

Отчет 
30.06.2016 г. 

 

Процентно 
изпълнение  

на плана 
Общи държавни служби 515 668 249 522 48.39% 
Отбрана и сигурност 341 803 40 709 11.91% 
Образование 2 700 967 1 331 225 49.29% 
Здравеопазване 291 116 131 554 45.19% 
Соц.осигуряване и грижи 473 027 213 473 45.13% 
Почивно дело, култура, рел.дейности 115 985 57 644 49.70% 
Икономически дейности и услуги 5 754 5 754 100.00% 
Всичко разходи 4 444 320 2 029 881 45.67% 
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Изпълнение на разходите за местни дейности (МД): 
Общият обем на отчетените разходи за местни дейности е 1 877 461 лв., при 

годишен план 3 604 474 лв. или 52,09 %. 
Разпределението им по групи разходи е както следва: 
- Общият размер на изплатените трудови разходи в местни дейности е 167 941 

лв. Трудовите разходи по отчет представляват 8,95 % от общо изразходваните средства за 
местни дейности /МД/.  

- Разходите за веществена издръжка за всички местни дейности са в размер на 
571 908 лв., или 30,46% от общо извършените разходи за МД. Най - голям дял в 
издръжката на местни дейности имат разходите за външни услуги – 227 088 лв. или   39,71 
% от общия обем разходи за издръжка, за вода, горива и ел.енергия – 163 947 лв. или 28,67 
% от общия обем разходи за издръжка , за храна – 65 502 лв. или 11,45 % от общия обем 
разходи за веществена издръжка за местни дейности. 

- Капиталови разходи –  1 081 569 лв. или 57,61 % от общо разходите за МД. 
- Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата –  2 550 лв. 
- Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации – 4 923 лв. 
- Разходи за лихви – 33 006 лв. 
 
Структурата на отчета за местни дейности по функции е : най-голям дял имат 

разходите за Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда – 65,16 %,  за 
общи държавни служби – 9,05 %. 

В стойностно измерение като план и отчет по функции, разходите в местни 
дейности имат следния вид: 

 

ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА 
 

План  
2016 г. 

 

Отчет 
30.06.2016 г. 

 

Процентно 
изпълнение  

на плана 
Общи държавни служби 348 414 169 927 48.77% 
Отбрана и сигурност 4 700 3 581 76.19% 
Образование 263 275 120 407 45.73% 
Здравеопазване 135 317 88 579 65.46% 
Соц.осигуряване и грижи 32 072 16 906 52.71% 
Жил.стр.,благоустр., комун.ст-во и ООС 2 159 303 1 223 296 56.65% 
Почивно дело, култура, рел.дейности 153 813 93 049 60.49% 
Икономически дейности и услуги 426 273 127 710 29.96% 
Разходи некласифиц. в други функции 65 147 34 006 52.20% 
Резерв 16 160 0 0.00% 
Всичко разходи 3 604 474 1 877 461 52.09% 

 
Изпълнение на разходите, дофинансирани с местни приходи 
 
Общият обем на разходите за държавни дейности, дофинансирани с местни 

приходи е 96 793 лв. при годишен план 250 334 лв. или 38,67 % изпълнение. 
Разпределението им по групи разходи е както следва: 

- Общият размер на изплатените трудови разходи е 92 915 лв. Трудовите 
разходи по отчет представляват 95,99 % от общо изразходваните средства за държавни 
дейности, дофинансирани с местни приходи. 

- Разходите за веществена издръжка са в размер на 2 378 лв. или 2,46 % от общо 
изразходваните средства за държавни дейности, дофинансирани с местни приходи. 
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В стойностно измерение като план и отчет по функции, разходите в 
дофинансирани дейности, имат следния вид: 

 

ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА 
 

План  
2016 г. 

 

Отчет 
30.06.2016 г. 

 

Процентно 
изпълнение  

на плана 
Общи държавни служби 178 600 92 915 52.02% 
Образование 70 234 2 378 3.39% 
Почивно дело, култура и рел.дейност 1 500 1 500 100.00% 
Всичко разходи 250 334 96 793 38.67% 

 
 
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
 
Отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз към 

30.06.2016 г. е показан в приложение № 3. В приложението са посочени отчетните данни 
по агрегирани показатели за изпълняваните през първото полугодие на 2016 г. проекти от 
Община Златоград, общо за сметките за средства от Европейския съюз, така и по 
отделните оперативни програми. 

 
ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ КЪМ 30.06.2015 г. 
Към настоящият отчет е приложен отчет за състоянието на общинския дълг към 

30.06.2016 г. – Приложение № 4. 
В началото на годината размера на поетия дълг с договори за общински заеми е 

1 477 866,33 лв., в т.ч.: 
  Дългосрочен кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление в 

България - ФЛАГ” ЕАД с предназначение финансиране на проект „Реконструкция, ремонт 
и внедряване на енергоефективни мерки в сградите на ОУ „В.Левски”-Златоград, СОУ 
„Св.княз Борис І” Старцево и ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с. Долен  – 94 038,44 лв. 

 Дългосрочен кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление в 
България - ФЛАГ” ЕАД с предназначение финансиране на проект „Изграждане на 
крайбрежна стена – корекция на левия бряг на река Върбица, от о.т. 970 до о.т.977 по 
бул.България и почистване на речното корито” – 62 620,27 лв. 

 Дългосрочен кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление в 
България - ФЛАГ” ЕАД с предназначение финансиране на проект „Реконструкция, 
обновяване и оборудване на МБАЛ „Проф.д-р Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград – 
75 800,13 лв. 

 Безлихвен заем от ПУДООС за реализация на проект „Оптимизиране на 
системата за управление на отпадъците в Община Златоград – 237 472,40 лв.  

  Дългосрочен кредит от „Интернешънъл Асет Банк” АД, с предназначение 
финансиране на ивенстиционен проект „Рехабилитация и благоустрояване на улици в 
Община Златоград и изграждане на многофункционална площадка в с.Долен” – 
1 007 935,09 лв. 

Към 30.06.2016 г. е усвоен общински дълг общо в размер на 11 281 лв., по договор 
за кредит с „Интернешънъл Асет Банк” АД, с предназначение финансиране на 
ивенстиционен проект „Рехабилитация и благоустрояване на улици в Община Златоград и 
изграждане на многофункционална площадка в с.Долен”. 

Плащанията по общинския дълг са извършвани в определените в договорите 
срокове, като за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. сумата на погашенията на 
главници е общо в размер на 255 200,05 лв. Заплатените лихви и такси в периода са в 
размер на 34 005,95 лв. Към 30.06.2016 г. общинският дълг на Община Златоград възлиза 
на 1 233 948,08 лв. 
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЪЛГА НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ.8А 
ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ 

Съгласно представена информация от управителя на МБАЛ „Проф.д-р Асен 
Шопов” ЕООД гр. Златоград, състоянието на дълга на болницата по договор № 10-10-02 
от 09.11.2010 г., е както следва: 

Размер на дълга към 01.01.2016 г. по счетоводни данни – 57 568,96 лв. 
Извършени погашения по дълга (главница) от 01.01. до 30.06.2016 г. – 57 568,96 лв.  
Остатъчен размер на дълга към 30.06.2016 г. – 0,00 лв. 
 
 
Приложения:  
 
1. Проект на решение 
2. Приложение № 1 Отчет на приходна част на бюджета към 30.06.2016 г. 
3. Приложение № 2 Отчет на разходната част на бюджета към 30.06.2016 г. 
4. Приложение № 3 Отчет на сметките за средства от ЕС към 30.06.2016 г. 
5. Приложение № 4 Отчет за състоянието на общинския дълг към 30.06.2016 г. 
 

 
 
 
 
 
 
МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ 
Кмет на Община Златоград 
 
 
 
 
 
Изготвил, 
Надя Мангарудова 
Директор на дирекция „ФСД, Б, ЧР и МДТ” 


