
№ Наименование
 Индикативна 
стойност 
(хил.лв) 

Източник на 
финансиране

Отговорна 
институция

Период на 
отчитане и 
наблюдение

Период на 
реализация

                    36 720 

Мярка 
1.1.1.1

Изграждане на бизнес-инкубатор 800                        ПРСР, ТГС Община Златоград 2017; 2020 2016-2017
Изграждане на съвременен пазар на производителя 2 500                     ПРСР Община Златоград 2017; 2020 2014-2020

Мярка 
1.1.1.2

Информационни кампании за възможностите и начините за 
кандидатстване и финансиране на частния сектор от 

финансовите инструменти на ЕС 30 ПРСР, ОПИК
Община Златоград, 
ОИЦ-Смолян ежегодно 2014-2020

Насърчаване на инвестициите в неземеделски дейности в 
селските райони 2 000                     ПРСР, ОПРЧР Частен сектор ежегодно 2014-2020

Проекти за стартиране на самостоятелна стопанска дейност с 
сферата на земеделието и отглеждането на горски продукти 2 000                     

ПРСР, ОПРЧР, 
Еразъм+ Частен сектор ежегодно 2014-2020

Мярка 
1.1.2.1

Технологична модернизация и въвеждане на иновации в 
предприятията 7 000                     ОПИК Частен сектор ежегодно 2014-2020
Въвеждане на модерни информационно-комуникационни 
технологии в предприятията 2 000                     ОПИК Частен сектор ежегодно 2014-2020
Проекти за подобряване на икономическата ефективност на 
предприятията 3 000                     ОПИК, ПРСР Частен сектор ежегодно 2014-2020

Мярка 
1.1.2.2

Въвеждане на енергоефективни мерки и мерки във ВЕИ в 
производствените предприятия, вкл.изграждане на ко-
генерационни мощности 4 000                     ОПИК Частен сектор 2017; 2020 2014-2020

Насърчаване на предприемачеството и самонаемането

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР 2014-2020 Г. НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

Специфична цел 1.1.2. Повишаване на конкурентноспособността на предприятията в общината

Технологично обновление, модернизация и стимулиране на иновациите на производствените предприятия

Повишаване ефективността на ресурсите в производството

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 Развитие на балансирана и устойчива общинска икономика, функционираща  в благоприятна среда, стимулираща инвестициите и 
предприемачеството и отличаваща се с ефективно оползотворяване на местните ресурси и потенциали

Приоритет 1.1 Динамично и устойчиво развитие на предприятията в общината чрез създаване на благоприятни условия за предприемачество и инвестиции

Специфична цел 1.1.1. Насърчаване на предприемачеството и  инвестициите

Осигуряване на подкрепа за развитието на МСП

ИНДИКАТИВНА СТОЙНОСТ НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ПО 
ПРИОРИТЕТ 1.1-хил.лв



Въвеждане на безотпадни технологии или техонологии, 
намаляващи количеството на отпадъците 3 000                     

ОПИК, Частни 
средства Частен сектор 2017; 2020 2014-2020

Мярка 
1.1.3.1

Създаване на клъстери и браншови съюзи и укрепването на 
институционалния им капацитет 150                        ПРСР, ОПИК

Община Златоград, 
Частен сектор 2017;2020 2014-2020

Мярка 
1.1.3.2

Обмен на добри практики при реализация на ПЧП 100                        ОПДУ Община Златоград 2017; 2020 2014-2020

Реализирани дейности чрез ПЧП в инфраструктура, спорт, 
здравеопазване, култура и туризъм 5 000                     

ТГС, Общински 
бюджет, Частни 

средства

Община Златоград, 
Частен сектор ежегодно 2014-2020

Мярка 
1.1.3.3

Създаване на граждански и консултативни съвет, като форма за 
консултиране със заинтересованите страни 120                        ОПДУ Община Златоград ежегодно 2014-2020

Изработване на инвестиционен профил на общината и активен 
маркетинг на икономическия потенциал на общината 250                        ОПДУ Община Златоград ежегодно 2014-2020

Международно бизнес-сътрудничество 250                        
ТГС, ОПИК, 

Частни средства Община Златоград ежегодно 2014-2020

Създаване на мрежа между предприятия и научно-
изследователски центрове и институти за внедряване на 

иновационни решения в производството 100                        ОПИК, ОПНОИР Община Златоград 2017; 2020 2014-2020

Мярка 
1.1.4.1

Въвеждане на електронни административни услуги, 
предоставяни от Общинска администрация 250                        ОПДУ Община Златоград ежегодно 2014-2016

Въвеждане на електронни разплащания с Общинска 
администрация 120                        ОПДУ Община Златоград ежегодно 2014-2016

Осигуряване на широколентов интернет и подобряване на 
телекомуникационните услуги в подкрепа на бизнеса 300                        ОПРР МТИТС ежегодно до 2017

Мярка 
1.1.4.2

Пространствено обособяване на икономически зони 100
Общински 
бюджет Община Златоград 2017;2020 2014-2020

Подобряване на техническата инфраструктура в 
икономическите зони 2 000                     

Общински 
бюджет

Община Златоград, 
Частен сектор ежегодно 2014-2020

Изграждане на паркинги и благоустрояване на обществените 
пространства в икономическите зони 1 500                     ПРСР, ТГС Община Златоград ежегодно 2014-2020

Институционална подкрепа на създаването на индустриални, туристически и земеделски клъстери и браншови съюзи

Специфична цел 1.1.4. Подобряване на инфраструктурата и услугите за бизнеса

Развитие на качествени информационни и административни услуги за бизнеса

Развитие на техническата инфраструктура, свързана с бизнеса

Специфична цел 1.1.3. Изграждане на сътрудничество и насърчаване на публично-частното партньорство

Икономическо развитие чрез публично-частни партньорства.

Засилване на сътрудничеството и партньорството между местна власт, бизнес и СГО



Изграждане на достъпна работна среда за хора с увреждания в 
производствените предприятия 100                        ОПРЧР

Община Златоград, 
Частен сектор ежегодно 2014-2020

Изграждане на видеонаблюдение в икономическите зони 50                          ОПРР Община Златоград ежегодно 2014-2020

49 190                

Мярка 
1.2.1.1 

 Развитие на съпътстващи туристически дейности-
занаятчийство, къщи за гости, ресторантьорство, анимация и 

др. във всички населени места 3 000                     
 ОПРР, ПРСР 
Частни средства  Частен сектор ежегодно 2014-2020

 Разработване на нови туристически атракции и обекти, 
базирани на културните и природни дадености в общината, 
създаване на нови и обновяване на  музейните сбирки 2 500                      ОПРР  Община Златоград ежегодно 2014-2020

 Обособяване на туристически атракции в селата от общината 1 500                      ОПРР  Община Златоград ежегодно 2014-2020
 Обособяване на групов паметник на културата в зоната на 

стария град  50                          
 Общински 
бюджет  Община Златоград 2017; 2020 до 2016

 Създаване, благоустрояване и обозначаване на екопътеки, 
велоалеи и пешеходни маршрути  3 000                      ОПРР, ПРСР  Община Златоград ежегодно 2014-2020

 Осигуряване на достъпност, консервация и социализация на 
тракийско светилище "Белите камъни", представяне на 

тракийското културно наследство 2 500                      ОПРР, ПРСР  Община Златоград 2017; 2020 до 2018

 Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване 
и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с 
туристическа цел (Училище на занаятите) 

                      1 250 
 ОПРР  Община Златоград 2017; 2020 до 2018

 Ремонти на религиозни храмове и обекти 1 500                      ПРСР  НПО ежегодно 2014-2020
Мярка 
1.2.1.2 

Комплексно информационно обезпечаване на 
туристическите атракции, маршрути и обекти на 

територията на общината 800                     ОПРР Община Златоград 2017; 2020 2014-2020
Изграждане на художествено осветление в 

туристическите зони 250                     ОПРР Община Златоград 2017; 2020 2014-2020

Създаване на планински туристически пунктове, 
подпомагащи туристите при посещенията им в планината 300                     ОПРР Община Златоград 2017; 2020 2014-2020

Опазване и експониране на културното и природно наследство, създаване на уникален туристически продукт с разнообразни туристически атракции

Обновяване на туристическата инфраструктура и осигуряване на лесен достъп до туристическите обекти

Приоритет 1.2. Използване потенциалите на местната икономика

Специфична цел 1.2.1. Насърчаване развитието на комплексен и специфичен туристически продукт, базиран върху опазването, популяризирането и 
развитието на културно-историческото наследство и разумното оползотворяване на местните природни ресурси и потенциали

ИНДИКАТИВНА СТОЙНОСТ НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ПО 
ПРИОРИТЕТ 1.2 (в хил.лв)



Осигуряване на удобен достъп и атрактивен транспорт до 
туристическите обекти-влакчета, джипове, АТВ, файтони 1 000                  ОПРР Община Златоград 2017; 2020 2014-2020

Мярка 
1.2.1.3 

Изготвяне на концепция за оползотворяване на 
икономическия потенциал на геотермалното находище 120                     

ОПДУ, 
ПУДООС

Община Златоград, 
Частен сектор 2017; 2020 до 2015

Ремонт на сграда на бивше кметство и ЦДГ в Ерма река и 
промяна на предназначението й за балнеология 750                     ПРСР, ТГС Община Златоград 2017; 2020 до 2016

Изграждане на центрове за балнеология в Златоград 3 000                  Частен сектор Частен сектор 2017; 2020 2015-2020
Изграждане на общински балнеоложки центрове-МБАЛ, 

"Пирийца", Плувен басейн, ЦГЧ 5 000                  
ОПРР, ТГС, 

ПРСР Община Златоград 2017; 2020 2015-2020
Реализация на други икономически дейности, свързани с 

потенциала на геотермалното находище 3 000                  Частен сектор Частен сектор 2017; 2020 2015-2020
Мярка 
1.2.1.4 

Инициативи за представяне и популяризиране на културно-
историческото наследство чрез възстановки, фестивали, 

пленери и традиционни събори 2 500                     ОПРР

Община Златоград, 
Частен сектор ежегодно 2014-2020

Популяризиране на творчеството на известни златоградски 
творци, създаване на документални филми и рекламни 

материали 500                        ОПРР

Община Златоград, 
Частен сектор ежегодно 2014-2020

Изготвяне на туристическа маркетингова стратегия, създаване 
на единна програма за ориентация и реклама на туристическото 

предлагане в общината 1 000                     ОПДУ, ОПРР
Община Златоград, 
Частен сектор 2017; 2020 до 2016

Участия в туристически борси, организиране на промоторски 
кампании в страната и чужбина 1 500                     ОПРР, ПРСР

Община Златоград, 
Частен сектор ежегодно 2014-2020

Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване
и обзавеждане на туристически и посетителски информационни

центрове в града и населените места

                         300 

ОПРР Община Златоград ежегодно 2014-2020

Изработване, преиздаване и разпространение на рекламни

материали, създаване на туристически портал за общината,
представящ възможностите за туризъм в общината

                         250 

ОПРР

Община Златоград, 
Частен сектор ежегодно 2014-2020

Мярка 
1.2.2.1

Специфична цел 1.2.2. Насърчаване на селското стопанство

Повишаване информираността и познанията за аграрния сектор и насърчаване на стартирането на земеделски дейности

Оползотворяване на икономическия потенциал на геотермалното находище за развитието на балнеологията

Подобряване на туристическата информация, маркетинг и реклама.



Изготвяне на програма за развитието на селското стопанство в 
общината и подбор на позходящите за отглеждане сортове 

според природно-климатичните условия 120                        ОПДУ, ПРСР Община Златоград 2017; 2020 до 2016

Стартова помощ за млади фермери и технологично обновяване 
на земеделските стопанства, включително и за специализирани 

транспортни средства 2 000                     ПРСР Частен сектор ежегодно 2014-2020

Създаване на земеделски стопанства с трайни насаждения, 
зеленчукопроизводство и животновъдство, както и със сортове 

и породи, подходящи за отглеждане в региона 2 000                     ПРСР Частен сектор ежегодно 2014-2020
Мярка 
1.2.2.2

Реализация на проекти за увеличаване на обработваемите 
площи и увеличаване на броя на селскостопанските животни 1 500                     ПРСР Частен сектор ежегодно 2014-2020

Модернизация и разширяване на животновъдните обекти 1 500                     ПРСР Частен сектор ежегодно 2014-2020
Мярка 
1.2.2.3

Създаване на сертифицирани земеделски стопанства за 
биопродукти и инвестиции в агроекология 1 500                     ПРСР Частен сектор 2017, 2020 2014-2020

Мярка 
1.2.2.4

Прокарване и ремонт на селскостопански пътища 500                     ПРСР

Община Златоград, 
частен сектор 2017, 2020 2014-2020

Прокарване и ремонт на горски пътища 2 500                  
Държавен 
бюджет ЮЦДГП ежегодно 2014-2020

Изграждане и обзавеждане на пунктове за изкупуване и 
складиране на растителна и животинска продукция, 

включително и осигуряване на специализиран транспорт 2 000                  ПРСР

Община Златоград, 
частен сектор 2017; 2020 до 2018

10 490                   

Мярка 
2.1.1.1

ИНДИКАТИВНА СТОЙНОСТ НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ПО 
ПРИОРИТЕТ 2.1 (в хил.лв)

Специфична цел 2.1.1 Създаване на условия за устойчива заетост 

Повишаване квалификацията на кадрите, съобразно изискванията на пазара на труда

Подобряване на инфраструктурата, свързана със селското стопанство

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 Повишаване на жизнения стандарт на местните жители, ограничаване на отрицателните демографски тенденции, развитие на 
човешките ресурси чрез осигуряване на равни възможности за конкуретнтноспособно образование и обучение, устойчива заетост, личностен просперитет и 

социално сближаване
Приоритет 2.1. Подобряване на възможностите за заетост, повишаване на благосъстоянието на населението и задържане на хората в общината

Развитие на планинското животновъдство и растениевъдство

Стимулиране отглеждането на биопродукти.



Курсове за квалификация и преквалификация на безработни 
лица според нуждите на пазара на труда 1 000                     ОПРЧР

Община Златоград, 
ДБТ,  ЦПО ежегодно 2014-2020

Стимулиране на ученето през целия живот 500                        ОПРЧР

Община Златоград, 
ДБТ,  ЦПО ежегодно 2014-2020

Предоставяне на услуги за професионална ориентация 250                        ОПРЧР

Община Златоград, 
ДБТ,  ЦПО ежегодно 2014-2020

Проекти за чиракуване и стажуване в реална трудова среда 400                        ОПРЧР, ОПНОИР
Община Златоград, 

ДБТ,  ЦПО ежегодно 2014-2020

Придобиване на квалификационни умения по професиите в 
секторите "Промишленост", "Туризъм" и "Селско стопанство" 1 000                     ОПРЧР, ОПНОИР

Община Златоград, 
ДБТ,  ЦПО ежегодно 2014-2020

Повишаване на компютърните и чуждоезиковите умения 1 000                     ОПРЧР

Община Златоград, 
ДБТ,  ЦПО ежегодно 2014-2020

Мярка 
2.1.1.2

Проекти за повишаване на безопасността на труда в 
производствените предприятия 1 500                     ОПРЧР Частен сектор ежегодно 2014-2020

Подкрепа за заетост и повишаване на пригодността за заетост 
на младежи, продължително безработни, жени и лица над 50 

години 1 200                     ОПРЧР

Община Златоград, 
ДБТ,  ЦПО ежегодно 2014-2020

Реализация на регионални програми за заетост 100                        

ОПРЧР, 
Централен 
бюджет

Община Златоград, 
ДБТ ежегодно 2014-2020

Старт в кариерата за лица, завършващи средно и висше 
образование 200                        

ОПРЧР, 
Централен 
бюджет

Община Златоград, 
ДБТ ежегодно 2014-2020

Подобряване на транспортния достъп на работещите до 
работното им място 200                        ОПРЧР Частен сектор, ДБТ ежегодно 2014-2020

Мярка 
2.1.1.3

Реализация на проекти, насърчаващи стартирането на 
самостоятелна стопанска дейност 750                        ОПРЧР, ОПНОИР Частен сектор ежегодно 2014-2020

Повишаване на предприемаческите умения у населението 500                        ОПРЧР, ОПНОИР
Община Златоград, 

ДБТ,  ЦПО ежегодно 2014-2020
Мярка 
2.1.1.4

Стимулиране образователната интеграция на рискови групи, 
малцинства и хора в неравностойно положение

                           50 
ОПРЧР Община Златоград ежегодно 2014-2020

Придобиване на нови професионални умения на лицата от 
социално-уязвимите групи 120                        ОПРЧР Община Златоград ежегодно 2014-2020
Обособяване на работни места за хора с увреждания 120                        ОПРЧР Частен сектор ежегодно 2014-2020

Създаване на социални предприятия 400                        ОПРЧР Община Златоград ежегодно 2014-2020

Подобряване на достъпа до заетост и осигуряване на нови работни места

Насърчаване на самостоятелната заетост

Насърчаване на трудовата активност и социалното включване, на групите в неравностойно положение на пазара на труда.



Стартиране на самостоятелна стопанска дейност, насърчаване 
на инвестициите в неземеделски дейности в селските райони, 
създаване на трудови работилници, вкл.на младежи и хора с 

увреждания 1 200                     
ПРСР, ОПРЧР, 

Еразъм+ Частен сектор ежегодно 2014-2020

50 420                

Мярка 
2.2.1.1

Въвеждане на информационни технологии и съвременни 
интелигентни системи за интерактивно обучение в детските и 
учебни заведения 300                        ОПНОИР Община Златоград ежегодно 2014-2020
Развитие на целодневните, извънкласните, извънучилищни 
форми на обучение и възможности за самоподготовка на 
учениците 2 000                     ОПНОИР Община Златоград ежегодно 2014-2020
Обмен на добри практики и провеждане на практика в реална 
среда в страната и чужбина 2 000                     Еразъм Община Златоград ежегодно 2014-2020

Създаване на училище за летни стажове и зелено училище 1 500                     ОПНОИР Община Златоград ежегодно 2014-2020

Въвеждане на системи за електронно и дистанционно обучение 500                        ОПНОИР Община Златоград ежегодно 2014-2020
Повишаване на квалификацията на педагогическия състав в 
детските и учебните заведения 500                        ОПРЧР, ОПНОИР Община Златоград ежегодно 2014-2020

Мярка 
2.2.1.2

Обновяване на образователната среда и въвеждане на 
енергоефективни мерки, включително обновяване на 
дворното пространство и изграждане на видеонаблюдение в 
учебните заведения: 5 000                     

ОПРР, ПРСР, 
МФК, ОПНОИР Община Златоград ежегодно 2014-2020

    СОУ "Антим І-ви"-Златоград 1 500                        

    ОУ "Васил Левски"-Златоград 1 500                        

    СОУ "Св.Княз Борис"-с.Старцево 1 200                        

    ОУ "Св.св.Кирил и Методий"-с.Долен 400                           

    ОУ "Васил Левски"-с.Ерма река 400                           

Обновяване на образователната среда и въвеждане на 
енергоефективни мерки, включително обновяване на 
дворното пространство и изграждане на видеонаблюдение в 
детските заведения: 1 500                     

ОПРР, ПРСР, 
МФК, ОПНОИР Община Златоград ежегодно 2014-2020

 ЦДГ "Снежанка"-Златоград 300                        

ИНДИКАТИВНА СТОЙНОСТ НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ПО 
ПРИОРИТЕТ 2.2 (в хил.лв)

Приоритет 2.2. Улеснен и равен достъп до качествени социални и образователни услуги и повишаване на сигурността на индивида

Висококачествено образование

Специфична цел 2.2.1 Качествено образование в обновена образователна среда

Обновена образователна среда.



 ЦДГ "Радост"-Златоград 300                        
 ЦДГ "Щастливо детство"-с.Старцево 300                        
 ЦДГ "Детски свят"-с.Долен 200                        
 ЦДГ ""-с.Ерма река 200                        
Детски ясли-гр.Златоград 200                        

Обновяване на образователната среда в сградата на училището 
с камбанарията и обособяването му в център за извънкласни 
дейности и младежки консултативен център 2 000                     ОПРР Община Златоград ежегодно 2014-2020
Подобряване на материално-техническата база в детските и 
учебни заведения 4 000                     ОПНОИР Община Златоград ежегодно 2014-2020
Разработка и усъвършенстване на  програми за обучение и 
оборудване на кабинети за нови професии, съобразно 
изискванията на пазара на труда в ПГ "Христо Ботев" 500                        ОПНОИР Община Златоград ежегодно 2014-2020
Осигуряване на специализирани транспортни средства за 
превоз на ученици 300                        Държавен бюджет Община Златоград ежегодно 2014-2020
Осигуряване на достъпна архитектурна среда до обектите от 
образователната инфраструктура 200                        ОПРР Община Златоград ежегодно 2014-2020

Мярка 2.2.2.1

Изграждане на дневен център за възрастни хора 500                     ОПРЧР Община Златоград 2017, 2020 до 2017
Развитие на услугите "Личен асистент"; "Социален 

асистент"; "Домашен социален патронаж" и "Домашен 
помощник"-разкриване на нови работни места и 

разширяване обхвата на услугата 800                     ОПРЧР Община Златоград ежегодно 2014-2020

Развитие на услугите "Социална трапезария" и 
"Обществена трапезария" и разширяване на обхвата им 350                     ОПРЧР Община Златоград ежегодно 2014-2020

Изграждане на "Защитено жилище" 300                     ОПРЧР Община Златоград ежегодно 2014-2020
Изграждане на социални жилища за настаняване на лица 

от уязвими групи 1 000                  ОПРР Община Златоград ежегодно 2014-2020
Информираност и развитие на услугите по приемни 

грижи 150                     ОПРР Община Златоград ежегодно 2014-2020
Осигуряване на специализирани транспортни средства на 

хора с увреждания 120                     ОПРЧР Община Златоград ежегодно 2014-2020
Разширяване и подкрепа на дейността и капацитета на 
социалните центрове и други обекти на социалната 

инфраструктура 200                     ОПРЧР Община Златоград ежегодно 2014-2020
Обновяване на материалната база на социалните 

центрове от общината 250                     ОПРЧР Община Златоград ежегодно 2014-2020
Ремонт и обновяване на пенсионерски клубове 100                     ОПРЧР Община Златоград ежегодно 2014-2020

Специфична цел 2.2.2 Подобряване на социалната и здравна инфраструктура и предоставяне на качествени услуги за населението.
Подобряване на инфраструктурата в социалните центрове и разширяване обхвата на предоставяните услуги



Обучение и подобряване на професионалните умения на 
персонала в социалните звена на общината 100                     ОПРЧР Община Златоград ежегодно 2014-2020

Мярка 2.2.2.2

Реконструкция и обновяване на здравната 
инфраструктура 2 000                  ОПРР Община Златоград 2014-2020

Закупуване на оборудване и медицинска апаратура 2 000                  ОПРР Община Златоград 2014-2020
Енергоефективни мерки в МБАЛ 4 000                  ОПРР, МФК Община Златоград 2014-2020

Повишаване на здравната профилактика в детските и 
учебни заведения 300                     

ОПРЧР, 
ОПНОИР

Община Златоград, 
РИО, РЗИ 2014-2020

Кампании за повишаване на здравната профилактика 
сред населението 200                     

ОПРЧР, 
ОПНОИР

Община Златоград, 
РИО, РЗИ 2014-2020

Подобряване на качеството на предоставяните здравни 
услуги-обмен на лекари и специалисти, разширяване на 

спектъра от лечими заболявания, въвеждане на 
високотехнологични и мобилни методи за лечение 3 000                  

ОПРР, 
Общински 
бюджет 2014-2020

Подобряване на достъпа до здравни услуги на населените 
места без общопрактикуващи лекарски практики 200                     ОПРЧР 2014-2020

Осигуряване на достъпна архитектурна среда до обектите от 
здравната инфраструктура 100                        

ОПРР, Общински 
бюджет 2014-2020

Мярка 
2.2.3.1

Повишаване на информираността и стимулиране на 
двигателните активности сред населението 100                        ОПРЧР

Община Златоград, 
спортни клубове ежегодно 2014-2020

 Популяризиране на възможностите за осъществяване на 
национални и международни спортни лагери и състезания в 
Златоград 100                        

ОПРЧР, 
Общински и 

държавен бюджет
Община Златоград, 
спортни клубове ежегодно 2014-2020

Провеждане на спортни и тренировъчни лагери на територията 
на общината 300                        

ОПРЧР, Частни 
средства

Община Златоград, 
спортни клубове ежегодно 2014-2020

Организиране и провеждане на спортни събития от общинския, 
регионален и национален спортен календар

                         150 
Общински 
бюджет

Община Златоград, 
спортни клубове ежегодно 2014-2020

Подкрепа на дейността на местните спортни клубове 200                        
Общински 
бюджет

Община Златоград, 
спортни клубове ежегодно 2014-2020

Специфична цел 2.2.3 Утвърждаване на спорта като възможност за подобряване на здравния статус на населението и осмисляне на свободното време 

Насърчаване на физическите и двигателни занимания сред населението

Подобряване на достъпа на населението до качествено здравеопазване



Подобряване на квалификацията на треньори и ръководители 200                        ОПРЧР

Община Златоград, 
спортни клубове ежегодно 2014-2020

Мярка 
2.2.3.2

Изграждане на зала за спорт на закрито 4 500                  ПРСР Община Златоград ежегодно 2014-2020
Многофункционални спортни площадки в Старцево, 
Долен и Ерма река 800                     ПРСР Община Златоград ежегодно 2014-2020
Изграждане на фитнес-зали и на площадки с фитнес 
уреди на открито 120                     

Общински 
бюджет Община Златоград ежегодно 2014-2020

Ремонт на игрище в центъра на Златоград 150                     ПРСР, ММС Община Златоград ежегодно

Осигуряване на достъпна архитектурна среда до обектите на 
спортната инфраструктура 100                        ПРСР, ОПРР Община Златоград ежегодно 2014-2020

Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или
обзавеждане на обекти от спортната инфраструктура 1 500                  ПРСР, ОПРР Община Златоград ежегодно 2014-2020

Мярка 
2.2.4.1

Изграждане на читалище в с.Долен 800                        ПРСР Община Златоград ежегодно до 2017

Ремонт и обновяване на материалната база на читалище в град 
Златоград и обновяване на прилежащите пространства 400                        ПРСР, ОПРР Община Златоград ежегодно 2014-2020

Ремонт и обновяване на материалната база на читалище в село 
Старцево и обновяване на прилежащите пространства 400                        ПРСР, ОПРР Община Златоград ежегодно 2014-2020

Ремонт и обновяване на материалната база на читалище в село 
Ерма река и обновяване на прилежащите пространства 300                        ПРСР, ОПРР Община Златоград ежегодно 2014-2020
Обновяване и дигитализиране на библиотечния фонд и 
закупуване на софтуер за незрящи хора в библиотеките

                           30 
ПРСР, ОПРР, 
ОПНОИР Община Златоград ежегодно 2014-2020

Проекти, насърчаващи творческата и културната самодейност и 
стимулиращи участията в международни и национални 
фестивали, в т.ч. и на групи в неравностойно положение

                         700 

ПРСР, ОПРЧР Община Златоград ежегодно 2014-2020
Организиране на иновативни културни събития 100                        ОПИК, ОПРР Община Златоград ежегодно 2014-2020

Подобряване на инфраструктурата за спорт

Специфична цел 2.2.4. Подобряване на достъпа до обекти на КИН и културни институции

Осигуряване на лесен достъп до услугите, предоставяни от културните институции и до обектите на КИН 



Инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт,
реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на

културни центрове, театри, читалища, библиотеки, музеи,
галерии, изложбени зали и други обекти, свързани с културния
живот, включително мобилни такива, включително и дейности
по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите

пространства; 1 000                     ОПРР Община Златоград ежегодно 2014-2020
Трансгранично сътрудничество в областта на културата 250                        ОПРР, ТГС Община Златоград ежегодно 2014-2020
Рехабилитация на общински обекти, включени в списъка за 
недвижимо културно наследство 2 000                     ОПРР, ПРСР Община Златоград ежегодно 2014-2020
Осигуряване на достъпна архитектурна среда до културните 
институции и обектите на КИН 250                        ОПРР Община Златоград ежегодно 2014-2020

8 300                  

Мярка 
2.3.1.1

Квалификация на общински служители и подобряване на 
професионалните и чуждоезиковите компетентности и 

умения 500                     ОПРЧР

Община Златоград, 
ДБТ ежегодно 2014-2020

Усъвършенстване и използване на добри практики в 
изпълнението на общински политики 200                        ОПДУ Община Златоград ежегодно 2014-2020

Трансгранично сътрудничество за повишаване на 
административния капацитет 1 500                  ОПДУ, ТГС Община Златоград ежегодно 2014-2020

Разработка и въвеждане на програми за подобряване  на 
ефективността в процесите на управление 150                     ОПДУ Община Златоград ежегодно 2014-2020

Мярка 
2.3.1.2

Създаване на механизми за мониторинг и оценка, на 
партньорство и консултиране със заинтересованите страни в 

изпълнение на общински политики 150                        ОПДУ Община Златоград ежегодно 2014-2020
Създаване на местна нормативна база за реализация на 

политики по развитие 100                        ОПДУ Община Златоград ежегодно 2014-2020
Създаване на младежки съвети, стимулиране на младежката 

активност 100                        ОПДУ, Еразъм + Община Златоград ежегодно 2014-2020
Обмен на опит с чуждестранни общини и въвеждане на добри 
практики за подобряване на ефективността в работата на 
служителите от администрацията

                         150 
ОПДУ Община Златоград ежегодно 2014-2020

Укрепване на капацитета на екипите по управление на проекти 150                        ОПДУ Община Златоград ежегодно 2014-2020

ИНДИКАТИВНА СТОЙНОСТ НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ПО 
ПРИОРИТЕТ 2.3 (в хил.лв)

Специфична цел 2.3.1 Усъвършенстване на административния и институционалния капацитет  на общинска администрация.

Приоритет 2.3. Качествени административни услуги и институционален капацитет за успешно управление

Усъвършенстване на административния капацитет на общинска администрация

Усъвършенстване на институционалния капацитет за осъществяване на политика по развитие, в партньорство със заинтересованите страни.



Изграждане на капацитет и реализация на проекти чрез МИГ 4 000                     ПРСР Община Златоград ежегодно 2014-2020
Трансгранично сътрудничество за повишаване на 

институционалния капацитет 500                        ОПДУ, ТГС Община Златоград ежегодно 2014-2020

Мярка 
2.3.2.1

Анализ и хармонизиране на публичните услуги и 
подготовката им за предоставяне в е-община и обучение 
на изпълнителските кадри в общината за изпълнението на 

електронни услуги 300                     ОПДУ Община Златоград 2017;2020 до 2017
Въвеждане на електронни административни услуги и 

електронни разплащания с потребителите на 
административни услуги 250                     ОПДУ Община Златоград 2017;2020 до 2017

Повишаване на възможностите  на електронната 
страница на общината за предоставяне на услуги на 

гражданите 50                       ОПДУ Община Златоград ежегодно 2014-2020
Въвеждане на механизми за контрол върху управлението 
и дейността на администрацията, включително и контрол 

на работното време 100                     ОПДУ, ОПРЧР Община Златоград ежегодно 2014-2020
Закупуване на нова офис техника в общинската 

администрация и кметствата 100                     ОПДУ Община Златоград ежегодно 2014-2020

70 375                   

Мярка 
3.1.1.1

Изграждане, реконструкция, рехабилитация и 
полагане на трайна настилка на улици и тротоари, 
включително улично озеленяване, енергоефективно 
осветление и видеонаблюдение, хоризонтална и 

вертикална маркировка на: 20 500                 

ОПРР, ПРСР, 
Общински и 
централен 
бюджет Община Златоград ежегодно 2014-2020

Уличната мрежа в Златоград-ул."Васил Левски", "Албена", 
"Прогрес", "Рупите", "Вихър", "Ерма", "Беловидово" 10 000                 2014-2020

ИНДИКАТИВНА СТОЙНОСТ НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ПО 
ПРИОРИТЕТ 3.1 (в хил.лв)

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 Балансирано териториално развитие, чрез комплексно подобряване на състоянието на техническата и социална инфраструктура, 
съхраняване и опазване на природното богатство и обекти на културно-историческото наследство

Приоритет 3.1. Изграждане на модерна техническа инфраструктура и интегрирано и балансирано развитие на населените места

Специфична цел 3.1.1 Благоустрояване и обновяване на населените места от общината

Специфична цел 2.3.2 Подобряване на административното обслужване и осигуряване на равен достъп до административни услуги.

 Качествено административно обслужване

 Изграждане и подобряване на улична мрежа.



Уличната мрежа в Старцево-ул."Любен Каравелов", 
"Миньорска", "Граничар", "Балканска", "Спартак", Люляк", 

"П.Яворов", "Д.Войвода", "К.Фичето", "Гео Милев", 
"Малина", "Беловидово", "А.Страшимиров", "Европа", 

"Люлин", "Топчиеви поляни", "Прогрес", "Здравец", "Първи 
май", "В.Търново", "П.Пенев", "Маврузия", "Орфей", 

"Крайречна" 6 900                   2014-2020
Уличната мрежа в Долен-ул."Христо Ботев", "Прогрес" 1 700                   2014-2020

Уличната мрежа в Ерма река-ул."Христо Ботев", 
ул."Миньорска", ул."Васил Левски", ул."Велико Търново", 

ул."Изгрев" и ул."Иван Вазов" 1 200                   2014-2020
Уличната мрежа в Аламовци-ул."Васил Левски", "Христо 

Ботев", "Любен Каравелов", "Георги Бенковски" 500                       2014-2020
Уличната мрежа в малките населени места от общината 200                           

Изготвяне на работни проекти за благоустрояване на улици 
в населените места 120                       

ОПРР, ПРСР, 
Общински и 
централен 
бюджет Община Златоград ежегодно 2014-2020

Проектиране, изграждане и реконструкция на мостови 
съоръжения на територията на общината 1 500                   

ОПРР, ПРСР, 
Общински и 
централен 
бюджет Община Златоград ежегодно 2014-2020

Реализация на ІІ-ри етап от комуникационно трасе 8 000                   
ОПРР, ПРСР, 

ТГС Община Златоград ежегодно 2014-2020

Мерки за безопасност на движението по уличната мрежа, 
вкл.изготвяне на планове за безопасност в населените места 150                       

ОПРР, ПРСР, 
Общински и 
централен 
бюджет Община Златоград ежегодно 2014-2020

Мярка 
3.1.1.2.

Рехабилитация на общинска пътна мрежа, в това число 
поставяне на вертикална и хоризонтална маркировка и 

мерки за безопасност на движението: 4 075                     

ПРСР, ТГС, 
ОПРР, Общински 
и централен 
бюджет Община Златоград ежегодно 2014-2020

Път /ІІІ-8652, Неделино-Старцево/-Пресока-мах.Читакови 
колиби"-№SML3107 480                        до 2015

 Път /Мадан-Златоград/ - с.Ерма река-Мързян – SML 1102 700                        2014-2020
Път гр.Златоград - с.Аламовци, SML2109 700                        2014-2020
Път /Мадан-Златоград/ - с.Страшимир-махала Боево – 
SML2100 70                          2014-2020

 Подобряване на общинската и републиканска пътна мрежа.



Път /Мадан-Златоград/ - Фабрика – махала Гюдюрска- SML 
3101 10                          2014-2020
Път /Мадан-Златоград/-махала Равно бърце-SML 3104 15                          2014-2020
Път /Златоград-Мадан/ - с.Юруковци, SML 3105 20                          2014-2020

Път /Златоград-Неделино/ - с.Старцево-мах.Белите камъни-
граница с общ.Неделино-Дуня-Печинско-SML 2103 500                        2014-2020
Път с.Старцево - м.Оловото, SML 3106 200                        2014-2020
Път /Златоград-Пресека/граница община Кирково - разклон 
с.Долен, KRZ2103 800                        2014-2020
Път п.к. Долен - Станкова махала-Доганица, SML3108 65                          2014-2020

Път (Златоград- с.Аламовци) - махала Кубилин дол, SML3110 25                          2014-2020
Път Граница община Кирково /с.Горски извор/ - с.Кушла 120                        2014-2020
Път Златоград - параклис "Свети Атанас"-яз.Хасидере, SML 
3111 20                          2014-2020
Път Златоград-Заставата 350                        2014-2020
Рехабилатиция на пътищата от републиканската пътна 
мрежа 2 000                     

Държавен 
бюджет, ОПРР АПИ ежегодно 2014-2020

Мярка 
3.1.1.3

Рехабилитация и благоустрояване на междублокови 
пространства и зелени площи в социалната и обществено-

значима зона в Златоград 1 500                   
ОПРР, ПРСР, 

ТГС Община Златоград ежегодно 2014-2020
Обновяване и благоустрояване на пространството в ЦГЧ, 

бул."България", организация на автомобилното и 
пешеходното движение 1 000                   

ОПРР, ПРСР, 
ТГС Община Златоград ежегодно до 2017

Реконструкция, възстановяване, обновяване и модернизация 
на паркове, градини и паметници в града и населените места 2 000                   

ОПРР, ПРСР, 
ТГС Община Златоград ежегодно 2014-2020

Рехабилитация на площади и публични пространства, в това 
число на съоръженията в тях 500                       

ОПРР, ПРСР, 
ТГС Община Златоград ежегодно 2014-2020

Изграждане на детски площадки в населените места 150                       
ОПРР, ПРСР, 

ТГС Община Златоград ежегодно 2014-2020

Изграждане на паркинги в населените места 1 000                   
ОПРР, ПРСР, 

ТГС Община Златоград ежегодно 2014-2020
Ремонт на кметства в населените места и подобряване на 

материално-техническата база 1 000                     
ОПРР, ПРСР, 

ТГС Община Златоград ежегодно 2014-2020

Отреждане на терени и облагородяване на обществените 
пространства в гробищните паркове във всички населени места 2 000                     

ОПРР, ПРСР, 
ТГС Община Златоград ежегодно 2014-2020

 Обновяване на обществените пространства и сгради



Проекти за ремонт на общински сгради, в които се предоставят 
обществени услуги, в това число вертикалната планировка и 

прилежащите пространства 2 000                     
ОПРР, ПРСР, 

ТГС Община Златоград ежегодно 2014-2020

Техническа паспортизация на сградите общинска собственост 100                        
Общински 

бюджет, ОПРР Община Златоград ежегодно 2014-2020
Достъпна архитектурна среда до обектите на градска среда, до 

обществените пространства и сгради 100                        
Общински 

бюджет, ОПРР Община Златоград ежегодно 2014-2020
Ремонт, поддръжка, саниране и дезинфекция на 
обществени местни водоизточници 50                          

Общински 
бюджет, ТГС Община Златоград ежегодно 2014-2020

Мярка 
3.1.2.1

Изграждане на топлопровод и водовземно съоръжение за 
отопление на обществени сгради от геотермалното находище 15 000                   

Централен 
бюджет, 

ПУДООС, НДЕФ Община Златоград ежегодно до 2015

Енергоефективни мерки в уличното осветление във всички 
населени места 1 500                     ОПРР, МФК Община Златоград ежегодно 2014-2020

Енергийно обследване на сградите общинска собственост 50                          
Общински 
бюджет Община Златоград ежегодно 2014-2020

Прединвестиционни проучвания за разработка на програма за 
енергийно независима община 150                        ОПДУ Община Златоград ежегодно 2014-2020
Реконструкция  и рехабилитация на електроснабдителни мрежи 
и съоръжения на територията на общината 1 000                     Частни средства Община Златоград ежегодно 2014-2020

Проектиране и изграждане на енергийни мощности от слънчева 
енергия от обществени и частен сектор 1 500                     

Частни 
средства,ОПРР, 

ОПИК Община Златоград ежегодно 2014-2020

Проектиране и изграждане на енергийни мощности от биомаса 
и отпадъци от селско и горско стопанство от обществен и 
частен сектор 2 500                     

Частни 
средства,ОПРР, 
ОПИК, ПРСР Община Златоград ежегодно 2014-2020

Мярка 
3.1.2.2

Цифровизация на архивите в Общинска администрация 25                          

ОПДУ, Общински 
бюджет, 
Централен 
Бюджет Община Златоград ежегодно до 2018

Изготвяне на ОУП за община Златоград 250                        

ОПДУ, Общински 
бюджет, 
Централен 
Бюджет Община Златоград ежегодно до 2016

Специфична цел 3.1.2 Подобряване на енергийната и комуникационна инфраструктура.

 Подобряване на енергийната инфраструктура и използване на ВЕИ в обществения и частен сектор.

 Подобряване на комуникационните услуги и инфраструктура



Създаване на цифровизиран подземен кадастър 150                        

ОПДУ, Общински 
бюджет, 
Централен 
Бюджет Община Златоград ежегодно до 2018

Цифровизация на регулационните и застроителните планове 180                        

ОПДУ, Общински 
бюджет, 
Централен 
Бюджет Община Златоград ежегодно до 2018

Мярка 
3.1.3.1. 

Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и 
развитие и екологична оценка 175                       ОПРР Община Златоград 2017 до 2015

Мярка 
3.1.3.2

Изготвяне на концепции за пространствено развитие на 
населените места 150                       ОПРР Община Златоград ежегодно 2014-2020

75 941                

Мярка 
3.2.1.1

„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на 
водоснабдителната и канализационна мрежа (битова и 
дъждовна) в град Златоград”-над 2000 екв.ж.                     18 006 ОПОС Община Златоград ежегодно 2014-2020

Подмяна на водопроводна мрежа по улици със съществуваща 
канализация в Златоград                     10 365 

ОПОС, Общински 
бюджет

Община Златоград, 
"В и К" ЕООД ежегодно 2014-2020

Рехабилитация на външен довеждащ водопровод от км.0,000 до  
км.5,481                       1 750 

Общински 
бюджет, 

централен бюджет
Община Златоград, 

"В и К" ЕООД ежегодно 2014-2020

Изграждане на охранителни канали и канавки                          420 

Общински 
бюджет, 

централен бюджет Община Златоград ежегодно 2014-2020

Специфична цел  3.1.3 Интегрирано и балансирано развитие на всички населени места от общината

Интегрирано градско развитие на Златоград

 Устойчиво развитие на селата.

Специфична цел 3.2.1 Ефективно използване на местните природни ресурси и контрол върху компонентите на околната среда.

Приоритет 3.2.Опазване на околната среда и разумно използване на природните потенциали

 Изграждане на качествена водоснабдителна и канализационна инфраструктура в града и населените места.

ИНДИКАТИВНА СТОЙНОСТ НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ПО 
ПРИОРИТЕТ 3.2 (в хил.лв)



Рехабилитация на водоснабдителни съоръжения – бункерни 
помпени станции и помпена станция „Пресека”, включително 
монтаж на хлораторна инсталация (комплект), учредяване на 
СОЗ и издаване на разрешително за водоползване                          300 

Общински 
бюджет, 

централен бюджет
Община Златоград, 

"В и К" ЕООД ежегодно 2014-2020

Рехабилитация на водоснабдителни съоръжения – помпена 
станция – II подем, водоем 1000 м3, водоем 1500 м3.                          250 

Общински 
бюджет, 

централен бюджет
Община Златоград, 

"В и К" ЕООД ежегодно 2014-2020

Изграждане на втори етап от ПСОВ гр. Златоград (при доказана 
необходимост след реализация на проект„Доизграждане, 
реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и 
канализационна мрежа (битова и дъждовна) – гр. Златоград”)                       2 500 ОПОС Община Златоград ежегодно 2014-2020

“Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на 
водоснабдителна и канализационна мрежа и ПСОВ, с. 
Старцево” - проектиране и изграждане                     12 350 ОПОС Община Златоград ежегодно 2014-2020

Подмяна на водопроводната мрежа по улици в село Старцево 
със съществуваща канализация                          500 

Общински 
бюджет, 

централен бюджет
Община Златоград, 

"В и К" ЕООД ежегодно 2014-2020

Рехабилитация на водоснабдителни съоръжения – помпена 
станция „Ерма река”, тласкател до водоемите на село Старцево 
и Водоеми 80 м3 и 200 м3.                          300 

Общински 
бюджет, 

централен бюджет
Община Златоград, 

"В и К" ЕООД ежегодно 2014-2020

Затръбяване на дерета в село Старцево, които акумулират 
дъждовен отток                          450 

Общински 
бюджет, 

централен бюджет Община Златоград ежегодно 2014-2020

Канализация с. Долен - доизграждане на главен колектор ІІ с
второстепенната канализационна мрежа и отклонения към него. 2 305 ПРСР Община Златоград ежегодно 2014-2020

Канализация с. Долен - проектиране и изпълнение на главен

колектор ІІI с второстепенната канализационна мрежа и

отклонения към него. 3 400 ПРСР Община Златоград ежегодно 2014-2020

Канализация с. Долен - проектиране и изпълнение на

Пречиствателна станция за отпадни води. 2 500 ПРСР Община Златоград ежегодно 2014-2020

Рехабилитация на съществуващи водоизточници , изграждане 
на допълнителни водохващания, учредяване на СОЗ и издаване 
на разрешителни за водоползване за м. Станкова и м. Доганица, 
с. Долен,  Община Златоград. 650 ПРСР Община Златоград ежегодно 2014-2020



Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа, канализация, 
колектор и пречиствателна станция в село Ерма река                          850 ПРСР Община Златоград ежегодно 2014-2020

Изграждане на канализация с. Ерма река – главен колектор, 
канализационни отклонения и ПСОВ.                        4 710 ПРСР Община Златоград ежегодно 2014-2020

Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа (1151 
м) на с. Аламовци, община Златоград 655 ПРСР Община Златоград ежегодно 2014-2020

Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа 
с.Аламовци и пречиствателни съоръжения 1 150 ПРСР Община Златоград ежегодно 2014-2020

Инвестиции във водоснабдяването, водопроводната мрежа и 
канализацията в малките населени места от общината 500

Общински 
бюджет, 

централен бюджет Община Златоград ежегодно 2014-2020

Рехабилитация на съществуващи водоизточници , изграждане 
на допълнителни водохващания, учредяване на СОЗ и издаване 
на разрешителни за водоползване по населени места, проучване 
на възможности за алтернативно водоснабдяване 1 500

Общински 
бюджет, 

централен бюджет
Община Златоград, 

"В и К" ЕООД ежегодно 2014-2020
Мярка 
3.2.1.2  

Изграждане на площадки за преработка и компостиране на 
отпадъци 750                        ОПОС, ПУДООС Община Златоград ежегодно 2014-2020

Мерки по насърчаване разделното събиране на отпадъците и на 
екологичното поведение на местните жители 100                        ОПОС, ПУДООС Община Златоград ежегодно 2014-2020

Подобряване и усъвършенстване на системата за събиране, 
транспортиране, депониране, обезвреждане и рециклиране на 
битови и промишлени отпадъци 1 000                     ОПОС, ПУДООС Община Златоград ежегодно 2014-2020

Мярка 
3.2.2.1

Изграждане на система за постоянен мониторинг върху 
компонентите на околната среда-въздух, води, шум и 
радиационна обстановка 100                        ОПОС, ПУДООС Община Златоград 2017 до 2017

Мярка 
3.2.2.2

Доизграждане на дъждовен водосток по ул.”Акация” 35                          МКВП при МС Община Златоград 2017 до 2016

Изграждане на подпорна стена на ул. „Тунджа”, от о.т.1108 до 
о.т. 1113 по ПУП на гр.Златоград. 160                        МКВП при МС Община Златоград 2017 до 2016

Изграждане дъждовен водосток по ул.”Рожен”, доизграждане 
на дъждовен водосток по ул.Рила” и отводняване на 
кръстовище на ул.”Ст.Стамболов” – нов мост над р.Голяма” 430                        МКВП при МС Община Златоград 2017 до 2016

Усъвършенстване на системата за отпадъци

Специфична цел 3.2.2 Опазване на околната среда и превенция на екологичните рискове

 Контрол върху компонентите на околната среда.

 Превенция срещу рискове от природни бедствия



Изграждане на подпорна стена ул.”Стефан Стамболов”, десния 
бряг на река Голяма  между  о.т.9 и о.т.11,  кв.1, по ПУП на 
гр.Златоград. 115                        МКВП при МС Община Златоград 2017 до 2016

Изграждане на подпорна стена  на общински  път Златоград 
–Заставата /връх Костадин/, при км 1+700. 160                        МКВП при МС Община Златоград 2017 до 2016

Изграждане на разтоварваща връзка на канала по ул.”Стефан 
Стамболов „  към главен колектор І-А и реконструкция на 
уличен канал бл.183 65                          МКВП при МС Община Златоград 2017 до 2016

Изграждане водосток ф400 на ул.”Плиска” и открит канал на 
ул.”Клокотница” 65                          МКВП при МС Община Златоград 2017 до 2016

Укрепване основите на подпорна стена, северно от УПИ ІV- 
900.901 по ПУП на гр.Златоград 85                          МКВП при МС Община Златоград 2017 до 2016

Укрепителна стена на общински път за с.Страшимир, км.1+450 75                          МКВП при МС Община Златоград 2017 до 2016

Подпорна стена  на ул. ”Христо Ботев”, в участък между о.т.71 
и о.т.74 в кв.11, южно от УПИ – V, ПИ -72 по плана на 
с.Аламовци, община Златоград 120                        МКВП при МС Община Златоград 2017 до 2016

„Укрепване на основата на стълб № 4 на мост на р. Неделинска 
при с. Долен и направа на бент”. 120                        МКВП при МС Община Златоград 2017 до 2016

Изграждане на водостоци и крайбрежни стени за превенция на 
наводнения 2 000                     ОПРР, МКВП Община Златоград ежегодно 2014-2020

Изграждане на охранителни отводнителни канали покрай 
населените места 1 500                     

МКВП, Общински 
бюджет Община Златоград ежегодно 2014-2020

Изграждане на защитни съоръжения и подпорни стени за 
превенция на свлачища 2 500                     ОПРР, МКВП Община Златоград ежегодно 2014-2020

Изграждане на система за наблюдение и контрол на риска от 
природни бедствия 100                        ОПРР, ТГС Община Златоград ежегодно 2014-2020

Прокарване на просеки в горските масиви като превенция на 
пожари, реализация на мерки по залесяване и възстановяване на 
горските територии, както и за подобряване на екологичната 
стойност на горските екосистеми 750                        ПРСР

Община Златоград, 
ЮЦДГП ежегодно 2014-2020

Реализация на мерки за повишаване на сигурността на 
индивида 300                        

ОПРЧР, 
Общински и 

държавен бюджет
Община Златоград, 

МВР ежегодно 2014-2020
ОБЩО 301 436                    


