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                                В Общинска администрация Златоград функционира  Система за  управление на качеството и информационната 

                        сигурност, в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005.  

 
 

Младежки инициативи и реализирани дейности от 
годишната младежка програма 2010 г. 

 
 През 2010 г. в община Златоград се реализираха редица младежки 
инициативи – спортни, музикални, културни и образователни.  

Във връзка с кампанията „Месец срещу насилието” се проведе общински 
конкурс за есе, стихотворение и рисунка по темата за насилието. Като част от 
същата кампания ученици от цялата община участваха в голям концерт в град 
Смолян, на който пяха, танцуваха и показаха своите умения пред 
многобройната публика. Първокласникът от СОУ „Св. княз Борис І” с. 
Старцево, Христо Карамфилов, спечели първо място на областния кръг за 
рисунка, а осмокласникът Стефан Алендаров, от същото училище, спечели 
първо място за стихотворение по темата за насилието. В началото на месец 
април деца и учители от детска ясла „Мир”, детските градини в с. Долен и 
с.Старцево и Дневен център за деца с увреждания „Зора” се включиха в 
кампанията „Гората утре – наша грижа днес” и обогатиха растителността в 
дворовете си с нови дръвчета. На 23 април – световен ден на Земята, ученици от 
ПГ „Христо Ботев” Златоград, СОУ „Антим І” Златоград, ОУ „Васил Левски” 
Златоград и Спортен клуб по хокей на трева, засадиха нискорастящи 
декоративни храсти и дървета на територията на града. На петия трансграничен 
събор в Златоград се проведе рок-фест с участието на младежи от Златоград и 
Девин на който концерт те показаха своя талант пред събралото се множество 
на централния площад.  

По повод празника на града се проведе турнир по баскетбол с ученици от 
Златоград, Мадан и Кърджали. Състоя се спектакъл „Бъди в час”, посветен на 1 
декември – Световен ден за борба против СПИН. 
 Във връзка с годишната младежка програма бяха реализирани следните 
дейности: 
 Освежена беше спортната площадка „Червено игрище”, съвместно със 
Спортен клуб по баскетбол „Златоград”, като се боядисаха скамейките и се 
поставиха няколко нови, почисти се растителността и храстите около самото 
игрище, заравниха се с шамотна пясък двете подкошия на площадката. 
Игрището се ползва свободно от всички желаещи младежи в община Златоград.  

За поддръжката на „Градски стадион” бе назначено лице, което 
осъществяваше поливането и косенето на тревната настилка, в резултат, на 
което игралното поле предоставя добри условия за спортуване на младите хора 
от общината. Два пъти през годината стадионът е валиран, което доведе до 



 
 

подобряване състоянието му. Редовно се почистваха и площите около 
игралното поле.  
 Бяха подпомогнати финансово всички три спортни клуба на територията 
на община Златоград. Пререгистрира се Спортен клуб по борба Златоград. 

От 17 заложени спортни мероприятия в Спортния календар на община 
Златоград, успешно се проведоха десет от тях. Две участия на баскетболния 
отбор момичета, в град Пловдив, както и коледен турнир по спортен бридж, 
бяха финансирани със средства от Спортния календар. 

Беше одобрена кандидатурата на община Златоград за домакинство на 
зоналните ученически игри по баскетбол във всички възрастови групи, при 
момчетата и момичетата, а след това и домакинството на Републиканските 
ученически игри по баскетбол, за момчета, 5-7 клас, което е най-значимото 
спортно събитие в Златоград от дълги години. 

Общинска администрация съдейства активно за участие на младежи от 
града в различни мероприятия в съседна Гърция. 

Обсъжда ни са варианти за стимулиране на даровити деца и ученици с 
призови места и класирания на областни и национални олимпиади, 
мероприятия, състезания и конкурси. 

Бяха одобрени за финансиране проектните предложения на община 
Златоград: 

1. „Рехабилитация на градски парк град Златоград” в резултат, на който 
ще се обособят зони за отдих и прекарване на свободното време на 
открито; 
2. Изграждане на многофункционална спортна площадка и обособяване 
на кът за отдих;  
3. Реконструкция на спортен комплекс град Златоград и изграждане на 
зала за спорт на закрито. 
Община Златоград ще продължи да работи приоритетно за по-добри 

условия за живот на младите хора, предоставяйки по-добри условия за 
спортуване, обучение, занимания  и поле за изява на талант и умения на 
младежите и децата. 
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