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През 2019 година се реализира мащабна общинска политика в 

областта на енергийната ефективност на многофамилни 

жилищни сгради. 

 

 

Започна реализацията на четири нови проекта по 

Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 

г., с които се обновяват нови 32 сгради в град 

Златоград. 

   

 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 



МЖС - "Станко и Даниел Пееви“ 

 

 

 

 

преди след 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 



МЖС - “Орфей“ 

 

 

 

 

преди след 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 



МЖС - “блок №174“ 

 

 

 

преди след 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 



МЖС - “блок №177“ 

 

 

 

преди след 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 



Блок №189“  

 

 

 

преди след 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 



 

  
 

 

 

 

МЖС -  “Аристе“  

 

преди след 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 



МЖС -  “Блок 178“  

 

след преди 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 



МЖС -  “Белия дом" 

 

 

преди 
в процес на 

строителство 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 



МЖС -  “Пехливанови" 

 

 

преди след 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 



МЖС -  “блок 190" 

 

 

преди след 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 



МЖС -  “блок 195 А" 

 

 

преди след 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 



МЖС -  “Велико Търново" 

 

 

преди в процес на 

строителство 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 



МЖС -  “Раз Цвет" 

 

 

преди след 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 



МЖС -  “Фамилна къща Чаушеви" 

 

 

преди 
в процес на 

строителство 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 



МЖС -  “Синчец" 

 

 

преди 
в процес на 

строителство 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 



МЖС -  “Братя Хъмчеви" 

 

 

преди 
след 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 



МЖС -  “Гогаджови" 

 

 

преди в процес на 

строителство 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 



МЖС -  “Фамилия Касабови" 

 

 

преди 
в процес на 

строителство 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 



МЖС -  “Текстилски блок" 

 

 

преди в процес на 

строителство 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 



За останалите многофамилни жилищни 

сгради (“Сватеви”, “Архида 22”, “Тракия”,  

“Мила”, “Анджерови”, “Йосиф Кехайов”, 

“Пролет”, “Бочукови-Златоград”, „Зюмбюл”, 

„Дарина”, „Саралийски” и „Хаджиеви”), за 

които има осигурено финансиране по 

ОПРР, е открита процедура за избор на 

изпълнител на СМР.  

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 



 
По Проект „Красива 

България” бяха 
подменени дървени и 

амортизирани 
прозорци на МБАЛ 

„Проф. д-р Асен 
Шопов” гр. Златоград, 

корпус „В”. 
 
 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 



 
Благоустрои се входа към 

Поликлиниката, като се 
ремонтираха стълбите, монтира 

се нов парапет и козирка. 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 



 

 

ПРОГРАМА “Еразъм +” 

 

 С международна 
пресконференция, в която 

участваха експерти в областта на 
палиативните грижи и лични 

асистенти, приключи изпълнението 
на международния проект 

„Подобряване на 
квалификацията на 

професионалистите, 
предлагащи палиативни грижи 

на европейско ниво, чрез 
създаване на сравнителна 

рамка на компетентностите, 
ECVET базирани учебни 

материали и инструмент за 
самооценка на уменията”. 

 

 



 Две нови проектни идеи на Община Златоград 

бяха одобрени за финансиране на Програма 

„Еразъм +”:  

 

 „Обучение за разпознаване на злоупотребата с 

възрастни (сексуална, физическа) и указване 

на подкрепа”; 

 

 „Еко-отговорен гражданин чрез обучение, 

основано на сериозна обучителна игра”. 

  

 

 

ПРОГРАМА “Еразъм +” 

 



  

  

 През 2019 г. се създаде 
социално предприятие в град 

Златоград, което развива 
дейности в две направления: 

  

 "Обществена пералня с 
химическо чистене“; 

 "Благоустрояване, озеленяване 
и почистване на зелени 
площи“.  

 

Осигурена бе заетост на 32 лица 
от уязвими групи.  

 

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В 

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 



  

  

 Започна реализация на проект 
„Заетост и инвестиции в повишаване 
на квалификацията на безработни 
лица от Община Златоград”, чрез 
който се осигурява субсидирана 
заетост на 30 безработни лица.  

  

 

Партньор по проекта е „Младенов 
консултинг” ЕООД. 

 
 

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В 

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 



 Община Златоград предостави, на 127 потребителя, чрез Център за 

социална рехабилитация и интеграция, социалните услуги: “Личен 

асистент”, “Домашен помощник”, “Социален асистент”.  

 120 потребителя, от големите населени места в Община Златоград, 

се възползваха от социалната услуга “Топъл обяд”, финансово 

обезпечена от Оперативна програма за храни и/или основно 

материално подпомагане, фонд за европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица. 

 Осигурена бе заетост на 54 лица по механизма за личната 

помощ, който предоставя услугата “Личен асистент” на хора с 

трайно намалена работоспособност над 90% с чужда помощ. 

Личната помощ на лицата ще им бъде предоставяна 5 години или 

до изтичането на срока на ЕР на ТЕЛК. 

 

  

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В 

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 



 Община Златоград подписа договор за реализацията на проект 

"Социални и здравни услуги в домашна среда – интегрирани 

услуги за качествен живот" по Оперативна програма ”Развитие 

на човешките ресурси” 2014-2020 г., чрез който 30 лица с 

увреждания от общината и хора над 65 години с невъзможност за 

самообслужване ще получат социални услуги. 

 Община Златоград продължи да доставя социалната услуга 

“Приемна грижа” чрез две приемни семейства.  

 В партньорство с Община Чепеларе, започна реализацията на 

проект "С грижа за хората в нужда" по Процедура „Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, финансиран от 

ОПРР. В  рамките на проекта се предоставят почасови мобилни 

интегрирани здравно-социални услуги в домовете на хората и бе 

закупен лек автомобил, марка „Дачия - Лоджи“.  
 

  

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В 

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 



 В партньорство с Община Чепеларе, 

започна реализацията на проект "С 

грижа за хората в нужда" по 

Процедура „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания”, 

финансиран от ОПРР. В  рамките на 

проекта се предоставят почасови 

мобилни интегрирани здравно-

социални услуги в домовете на хората 

и бе закупен лек автомобил, марка 

„Дачия - Лоджи“.  
 

  

  

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В 

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 



ОБРАЗОВАТЕЛНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

 В ДГ “Снежанка”, бе закупен 

професионален хладилен щкаф 

ВНВ - 470 литра 

Модернизация на материалната база  

През 2019 г. ДГ “Радост” закупи и монтира 

пекарна на две нива – “ INOIT” ЕО86-2 



 В ДГ “Детски свят”, село Долен бе направен 

ремонт на санитарните помещения 

 

  

Модернизация на материалната база  

ОБРАЗОВАТЕЛНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 



 

КЪЩИЧКИ-БИБЛИОТЕКИ В 

ЗЛАТОГРАД 

 

 Център за деца и младежи с 

увреждания „Зора”, поставиха три 
малки къщички с книги, по повод 
Световния ден на книгата и 
авторското право – 23 април. 
Идеята е реализирана с цел 
насърчаване на четенето сред 
младите хора и свободната 

размяна на книги.   



 

 

Безплатни прегледи за жители 

на Община Златоград 

 „Студенти по медицина на мисия“, съвместно с д-р Елина 
Белева,проведоха безплатно изследване на кръв и общ преглед на 
жители от с. Аламовци, с. Кушла и Крушкова махала в с. Ерма река. 

 В трите населени места бяха прегледани и изследвани общо около 
100 човека.   



 

 

Община Златоград изгради 

свободна WiFi зона  

 

 Свободна WiFi зона бе изградена в 
централната част на град Златоград, 

МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов”, 
Стадион „Златоград”, в старата част на 

града, както и в село Старцево, село 
Долен, село Ерма река и село 

Аламовци,  

 

 Партньори при реализирането на 
проекта са Теленор България ЕАД и 

Диаматикс ЕООД. 

 
Реализацията на безплатната WiFi 

зона стана възможна благодарение на 
европейската инициатива WiFi4EU.  



  

  

 През 2019 г. продължи да функционира 
системата за разделно събиране на 
отпадъци, като количеството разделно 
събрани отпадъци е около 65 тона, само 
от домакинства от град Златоград.  

  

 Предприети са мерки за разширяване на 
общинската система за разделно 
събиране на отпадъци, с включване и на 

останалите населени места в общината. 
  

Разделно събиране на 

отпадъци:  

Мисия (не) възможна? 



    

  
  

 

 

Намаляване на 

количеството битови 

отпадъци, депонирани 

на Регионалното депо, 

след разделното 

събиране на отпадъци – 

от 2016 г. 

Депонирани битови отпадъци в Община Златоград,  

в тона, за година, за период 2013-2019 г.  

Смесен битов отпадък в Община Златоград 

(тон)

1800

2000

2200

2400

2600

2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г

Разделно събиране на 

отпадъци:  

Мисия (не) възможна? 



 

 БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ  

Данните от извършения 

морфологичен анализ 

показват, че голям дял 

от битовите отпадъци, 

от домакинствата, в 

Община Златоград, се 

състои от 

биоразградими 

отпадъци.  

 

Разделно събиране на 

отпадъци:  

Мисия (не) възможна? 



 

  

Морфологичен анализ 

Разделно събиране на 

отпадъци:  

Мисия (не) възможна? 



 

 Сумарният потенциал на биоразградимите отпадъци в 

общината е 1 269 т. годишно, в т.ч.: 

•   хранителни, градински, дървесни отпадъци - 768 т; 

•   зелени отпадъци от паркове и градини – 400 т; 

•   утайки от ГПСОВ Златоград – 101 т; 
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Сумарен годишен потенциал

хранителни, градински,

дървесни отпадъци 

зелени отпадъци от

паркове и градини 

утайки от ГПСОВ

Златоград 

Разделно събиране на 

отпадъци:  

Мисия (не) възможна? 



 

СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 

Генерирани строителни отпадъци  

в Община Златоград 

Увеличението на количеството строителни отпадъци, за 

2016, 2017,и 2018г., 2019 г., е резултат от реализираните 

проекти за енергийна ефективност. 

Строителни отпадъци в Община Златоград 

(тон)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Вид 

отпадък 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Строителн

и отпадъци 

в Община 

Златоград  

(тон) 420 318 551 708 540 582 

Разделно събиране на 

отпадъци:  

Мисия (не) възможна? 



 

 Информационни кампании 

за отговорно отношение 

към системата ни за 

управление на отпадъците 

и недопускане на 

нерегламентираното им 

изхвърляне.  
 

 Ангажиране на 

гражданското общество в 

ежегодните общински и 

национални доброволчески 

инициативи за почистване 

на околната среда.  

 

 

КЛЮЧЪТ КЪМ УСПЕХА: 

Разделно събиране на 

отпадъци:  

Мисия (не) възможна? 



Резултати! 
 

 Намаляване на общия поток от битови отпадъци; 
 

 Намаляване обема на депото за битови отпадъци; 
 

 Удължаване живота на регионалното депо; 
 

 Намаляване на разходите за събиране,    транспортиране и 

депониране на отпадъците; 
 

 Формиране на екологосъобразно поведение - пестене на 

ценни суровини и природни ресурси. 
 

 Запазване на поносим размер на такса “Битови отпадъци”. 

Разделно събиране на 

отпадъци:  

Мисия (не) възможна? 



Разделно събиране 

на отпадъци -   

Мисия ВЪЗМОЖНА!  

Разделно събиране на 

отпадъци:  

Мисия (не) възможна? 



Общ устройствен план на 

Община Златоград 

  От 16.01.2019 г. в Община 

Златоград действа Общ 

устройствен план - основен 

документ за управление на 

територията в период на 20 

години.  



 

Генерален план за движение на 

Община Златоград 

 
 С оглед осигуряване условия за безопасност на движението, бе 

изработен Генерален план за организация на движение в град 
Златоград.  



 По проект, с акроним eOUTLAND, финансиран от Програма 

Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2014-

2020, Община Златоград закупи следното оборудване: 

 

 2 броя дронове за въздушно наблюдение; 

 

ТРАНСГРАНИЧНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 



 специална екипировка за доброволци – 15 бр.;  

 

ТРАНСГРАНИЧНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 



 Специализиран автомобил за гасене на горски пожари, с монтирана мобилна 

система с високо налягане за пожарогасене  с вода и пенообразувател, състояща се 

от автономен двигател с вътрешно горене, помпа, резервоар за вода и 

пенообразувател, тръбопроводи, шланг за високо налягане, навит на макара. 

Мобилната система е защитена със закрита покривна конструкция тип „Хардтоп“. 

 

ТРАНСГРАНИЧНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 



 Многоцелева машина с висока проходимост за експлоатация в труднодостъпни 

райони – АТВ. Многоцелевата машина разполага с ремарке, вериги за сняг и 

лебедка, с възможност за теглене на мин. 1550 кг товар. 

 

ТРАНСГРАНИЧНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 



 По проект с акроним e-SOHECA се реализираха следните 

дейности:  

 Ремонтира се Здравната служба в с. Старцево. 

  

 

ТРАНСГРАНИЧНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 



 Закупи се мамограф, който е монтиран в МБАЛ “Проф. д-р 

Асен Шопов”, гр. Златоград 

 

ТРАНСГРАНИЧНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 



  Закупи се медицинско оборудване, осигуряващо възможност за развитие на телемедицина. 

  

 
ПУЛСОВ ОКСИМЕТЪР  

 

 

 

 

 

 

 

 

Измерване насищането с кислород в организма,пулс 

и сила на пулса (SpO2) 

СЛЕДЕНЕ НА ДИШАНЕТО ПО ВРЕМЕ НА СЪН  

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение и скрининг при проблеми със съня, като 

Обструктивна сънна апнея (OSA) 

ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Проследяване варирането на кръвното 

налягане и сърдечна честота 

ТЕРМОМЕТЪР 

 

 

 

 

 

 

 

Измерване на телесната температура с висока точност 

 

ТРАНСГРАНИЧНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 



  

  

 

 На специални срещи с бизнеса бе коментирана темата 
за изграждане на техническа инфраструктура за 
балнеолечение в Златоград; 

 

 Обсъдена беше необходимостта от възлагане 
проектирането на разпределителни станции в града, 
за минералната вода; 

 

 На дебат бе подложено предложението за осигуряване 
на финансиране, чрез заем.  

 

 Държавата – наш гарант пред Световната банка. 
 

 

ГЕОТЕРМАЛНА ВОДА 



  

 Изготвен бе работен проект 
“Изграждане на паркинг, чрез 
покриване на част от речно 
корито” 

 

 Паркингът е с площ 1700 м2. 
Предвидени са 51 стандартни места 
за паркиране и 4 специализирани за 
хора с увреждания, които се 
предвижват с помощни средства. 

 Предвижда се обособяването на 
зелени площи около 
новопроектирания паркинг. Общата 
площ на зелените площи е 288.85 м2. 

 

   

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



 През м. септември стартира 
изграждането на Главен 
колектор I-A в гр.Златоград. 

  Финансирането бе осигурено от 
ПУДООС.  

 Главният канализационен 
колектор е с дължина 371 
метра, а подпорната стена към 
него - 355 метра.  

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



 Със средства, осигурени с ПМС, бе подменена вътрешната водопроводна мрежа на 4 

улици в Старцево: ул. „Васил Левски”, ул. „Дельо Войвода”, ул. „Европа” и ул. „Пеньо 

Пенев”. Подмениха се етернитовите тръби, с тръби от полиетилен с висока плътност. 

Към новите водопроводи се захраниха всички единични сградни водопроводни 

отклонения, снабдени с тротоарни спирателни кранове и водомерни шахти. Подмениха 

се и съществуващите водопроводни отклонения към прилежащите сгради.  

 

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



 ул. “Христо Ботев” гр. Златоград  

 

Изградиха се водопроводни мрежи на следните улици: 

 ул. “Пейо Яворов” гр. Златоград  

 

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



 ул. “Виктор Юго” гр. Златоград  

 

 ул. “Стефан Стамболов” гр. Златоград  

 

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



 ул. “Рила” гр. Златоград  

 
 ул. “Акация” гр. Златоград  

 

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



 ул. “Рожен” гр. Златоград  

 

 ул. “Бор” гр. Златоград  

 

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



 ул. “Ангел Кънчев” гр. Златоград  

 

 ул. “Боровец” гр. Златоград  

 

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



 ул. “Водолей” гр. Златоград  

 

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



  

Изградена  бе нова 
водопроводна и нова 

канализационна  
мрежа на ул. ”Връх 

Костадин”, гр. 
Златоград. 

 

 

 

 

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



  

Изградена  бе нова 
водопроводна и нова 

канализационна  
мрежа на ул. 

”Миньорска”, гр. 
Златоград. 

 

 

 

 

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



  

Изградена  бе нова 
водопроводна и нова 

канализационна  
мрежа на ул. 
”Албена”, гр. 

Златоград. 

 

 

 

 

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



  

Изградена  бе нова 
водопроводна и нова 

канализационна  
мрежа на ул. ”Диана”, 

гр. Златоград. 

 

 

 

 

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



 Изгради се нова канализация по 

ул. „Виктор Юго” в гр. Златоград 

  

 

Финансирането, на стойност 93 000 лв., бе 

осигурено с Постановление на 

Министерски съвет 

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



 ул. “Диана” 

 

  
  

Положена бе нова асфалтова настилка на следните улици: 
 ул. “Връх Костадин” 

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



Бeтониране на ул. “Вихър”,  

гр. Златоград 
ул. “Стефан Стамболов”, гр. 

Златоград 

 

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



По Програма за развитие на селските райони 2014-

2020, Община Златоград започна изпълнението на 

2 проекта: 
 

 

 „Реконструкция и рехабилитация на улици, съоръженията и 

принадлежностите към тях в гр. Златоград и с. Старцево, 

Община Златоград”; 

 

 „Рехабилитация и реконструкция на общински път SМL 2109  

/III 867/Златоград – Аламовци  и общински път SМL 2100 /III 

867, Мадан – Цацаровци/ - Страшимир – махала Боево и на 

съоръженията и принадлежностите към тях”. 

 

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



„Реконструкция и рехабилитация на улици, съоръженията и принадлежностите към тях 

в гр. Златоград и с. Старцево, Община Златоград” 

   

ул. “Васил Левски” с. Старцево ул. “Делю Войвода” с. Старцево 

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



     

„Реконструкция и рехабилитация на улици, съоръженията и принадлежностите към тях 

в гр. Златоград и с. Старцево, Община Златоград” 

ул. “Европа” с. Старцево  ул. “Пеньо Пенев” с. Старцево. 

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



ул. “Ангел Кънчев” гр. Златоград  ул. “Пейо Яворов” гр. Златоград 

„Реконструкция и рехабилитация на улици, съоръженията и принадлежностите към тях 

в гр. Златоград и с. Старцево, Община Златоград” 

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



ул. “Бор” гр. Златоград  ул. “Акация” гр. Златоград  

„Реконструкция и рехабилитация на улици, съоръженията и принадлежностите към тях 

в гр. Златоград и с. Старцево, Община Златоград” 

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



ул. “Христо Ботев” гр. Златоград 

  

 ул. “Албена” гр. Златоград 

  

„Реконструкция и рехабилитация на улици, съоръженията и принадлежностите към тях 

в гр. Златоград и с. Старцево, Община Златоград” 

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



 ул. “Първи май” гр. Златоград 

  
   

 

„Реконструкция и рехабилитация на улици, съоръженията и принадлежностите към тях 

в гр. Златоград и с. Старцево, Община Златоград” 

ул. “Рожен” гр. Златоград 

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



   

„Реконструкция и рехабилитация на улици, съоръженията и принадлежностите към тях 

в гр. Златоград и с. Старцево, Община Златоград” 

ул. “Миньорска” гр. Златоград 

  През 2020 г. 

предстои да 

започне 

реализацията на 

улиците “Рила”, 

“Плиска”, 

“Клокотница” и 

“Виктор Юго”  гр. 

Златоград, които 

също са част от 

проектното 

предложение. 

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



„Рехабилитация и реконструкция на общински път SМL 2109  
/III 867/Златоград – Аламовци” 

   

През 2019 г., в рамките на града, се положиха бетонови бордюри, 

възстановиха се частично демонтираните тротоарни плочи, направиха се 

паркоместа с настилка от „бехатон“, фрезова се пътната настилка и се 

положиха два пласта асфалтово настилка.  

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



„Рехабилитация и реконструкция на общински път SМL 2109  
/III 867/Златоград – Аламовци” 

   
Извън града се 

извърши 

обрушване и 

почистване на 

ската. 

 Строителните 

дейности 

продължават. 

 

 

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



   
Изградена бе подпорна 

стена на ул. "Стефан 

Стамболов“ - десен бряг на 

река Голяма река, с 

дължина 37,60м и височина 

от 3.70м до 4.77м.  

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



   

Изградена бе подпорна 

стена на ул.”Тунджа”, 

гр.Златоград. 

 

Монолитната 

стоманобетонова подпорна 

стена е с дължина 57,50 м 

 и височина от 3.00 м до 

7.00 м. 

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



 Благоустрои се и се разшири 

Гробищен парк в село 

Старцево.  

  

 Изградена бе подпорна стена с 

дължина 144 метра.  

 За отводняване на терена бе 

изградена дренажна система от 

хоризонтални тръби и шахти. 

 

Финансирането бе осигурено с 

Постановление на Министерски 

съвет. 

 

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



Модернизация на улично осветление в  с. Долен  - за  34 609 лв. и в с. 

Ерма река – за 55 049 лв.  

Осветителните тела са подменени с LED.  

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



 Благоустрои се площадното пространство в село Долен  

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



  Със средства от Инвестиционната програма 

за капиталови разходи на Община Златоград, 

за 2019 г., се изгради водосток в село 

Аламовци. 

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



   
 

Благоустрояване на общинските пътища на територията  

 

на Община Златоград 
 

 

• Общински път Златоград – Неделино/- с. Старцево - мах. Бели камъни - Граница 

общ. (Златоград - Неделино) – 5 000 лв.; 

 

•   Общински път Златоград – Пресека - граница общ. (Кирково – Златоград) – с. 

Долен - изкърпване на асфалтова настилка в нарушените участъци – 2 500 лв.; 

 

•   Общински път  с. Долен - Станкова махала - махала Дуганица - изкърпване 

асфалтова настилка в нарушените участъци – 2 500 лв.; 

 

•Общински път Неделино-Старцево - с. Пресока - изкърпване на асфалтова настилка в 

нарушените участъци – 7 200 лв. 

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



   

 

 

 Полагане на цялостна 

асфалтова настилка на  

 

Общински път 

Цацаровци - Златоград- 

с. Ерма река - мах. 

Мързян. 

 

 

 

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



   

 

 

 

  

 

 

 

 

Полагане на цялостна 

асфалтова настилка, с 

дължина 300 метра, на 

 

 Общински път /Мадан 

- Цацаровци/ - махала 

Равно бърце. 

 

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



 

 

 Предоставени бяха бетон и 

арматура за възстановяване на 

подпорна стена по улична 

регулация  на ул. “Виктор Юго”, 

гр. Златоград с дължина 13,20 м и 

височина 3,50 м. 

 

ЕФЕКТИВНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПЧП 



  Предоставени бяха бетон 

и арматурна мрежа ф8 за 

бетониране на част от ул. 

”Антон Страшимиров”, 

село Старцево, с дължина 

30 м и широчина 3 м.   

ЕФЕКТИВНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПЧП 



  Предоставени бяха бетон 

и арматурна мрежа ф6 за 

бетониране на част от ул. 

”Кирил и Методий”, село 

Старцево, с дължина 20 м 

и широчина 3 м. 

ЕФЕКТИВНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПЧП 



 

 

 Предоставени бяха цимент в торби, 

пясък и филц за направа на част от 

укрепителна стена на ул. ”Васил 

Левски”, село Ерма река, с дължина 

40 м и височина 1,50 м, както и за 

направа на калдъръмена настилка 

с  дължина 30 м и широчина 3,50 м.   

ЕФЕКТИВНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПЧП 



  

 Предоставени бяха цимент в 

торби, пясък и филц за 

направа на укрепителна 

стена на ул. ”Рила”, село 

Ерма река. 

ЕФЕКТИВНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПЧП 



  

 Предоставени бяха ПЕ тръби ф 200 

и цимент в торби и пясък за 

отводняване на дъждовни води на 

ул. ”Христо Ботев”, село Долен и за 

бетониране на тротоар с дължина 

50 м и широчина 1,20 м.  

ЕФЕКТИВНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПЧП 



  

 Предоставен бе цимент 

в торби за 

възстановяване на 

чешма за обществено 

ползване, намираща се 

на входа на село Долен.  

ЕФЕКТИВНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПЧП 



  

 Предоставиха се бетон, 

арматура и цимент в торби 

за: 

 направа на укрепителна 

стена, с дължина 22 м и 

височина 1 м, в „Станкова 

махала”; 

 бетониране на подход към 

жилищни сгради  с 

дължина 50 м и широчина 

3 м.  

ЕФЕКТИВНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПЧП 



  

 Доставени бяха бетон и 

арматурна мрежа ф5 за 

бетониране на част от улица 

„Георги Бенковски”, село 

Аламовци, с дължина 50 м и 

широчина 4,20 м.  

ЕФЕКТИВНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПЧП 



УТВЪРЖДАВАНЕ НА 

ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ 

ЗЛАТОГРАД 

K3 Ultra не бе само състезание! K3 Ultra бe преживяване! 

През отчетната година в Златоград се проведе  

Ултрамаратон К3 Ултра. 

Станахме свидетели на уникално спортно събитие, което се проведе 

за първи път в Златоград и  осигури възможност да премерят сили 

едни от най-известните бегачи на ултрадълги дистанции.  

Това изпитание се проведе по трасета с дължини 23, 53 и 85 км. 



За шеста поредна година се проведе Празникът на Златоградското 

чеверме! 

 

УТВЪРЖДАВАНЕ НА 

ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ 

ЗЛАТОГРАД 



За втора година в Златоград се проведе и Гайдарско надсвирване и 

надиграване.  

УТВЪРЖДАВАНЕ НА 

ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ 

ЗЛАТОГРАД 



През 2019 г. Делюви празници бяха финансово подкрепени и от 

Министерство на културата 

УТВЪРЖДАВАНЕ НА 

ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ 

ЗЛАТОГРАД 



 Увеличихме обектите в град Златоград, на които 
поставихме летни цветя.  

УТВЪРЖДАВАНЕ НА 

ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ 

ЗЛАТОГРАД 



 Съвместно с инициатива “Красиво Старцево” благоустроихме 

централни площи в с. Старцево.  

УТВЪРЖДАВАНЕ НА 

ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ 

ЗЛАТОГРАД 



Община Златоград - първа по 

прозрачно управление в 

Област Смолян 

 През 2019 г. в 

резултат на 

проучване, извършено 

от Програмата за 

достъп до 

информация, Община 

Златоград се класира  

на челно място за 

прозрачно управление 

в Област Смолян.  

Златоград получи рейтинг 

от 82,8 точки при 

максимални 94,2.  

  



СПОРТНИ ПОСТИЖЕНИЯ 

  

 Община Златоград бе домакин на състезание по плуване, в което се 

включиха над 90 състезатели от Златоград, Смолян, Кърджали, 

Неделино, Мадан и Старцево.  

 Организатори на мероприятието бяха Община Златоград и Плувен 

клуб Златоград, а наградите бяха осигурени от производителите на 

спортна екипировка „Делфина”, гр. София. 

  



СПОРТНИ ПОСТИЖЕНИЯ 

 През м. май, на Стадион „Златоград”, 

се проведоха Районните състезания с 

Младежките противопожарни отряди 

„Млад огнеборец”. Мероприятието е 

част от превантивната дейност сред 

подрастващите, която РС ПБЗН 

осъществява на територията на 

Община Златоград и Община 

Неделино. 

 В състезанието взеха участие ученици 

от училищата в двете общини: СУ 

„Антим І” гр. Златоград, ОУ „Васил 

Левски” гр. Златоград, СУ „Св.Княз 

Борис І” с. Старцево и СУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“ гр. Неделино.  

  



СПОРТНИ ПОСТИЖЕНИЯ 

 Над двадесет отбора, в три различни възрасти, от цяла България и 

чужбина, взеха участие в „Шампион на шампионите 2019”, което се 

превръща в едно от най-големите спортни събития в района на 

Родопите.  



ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ 

 През 2019 година бе осигурена заетост по следните програми и 

проекти, които се администрират от Бюро по труда, гр. 

Златоград:  

 Регионална програма за заетост - 8 работни места за срок от 5 месеца; 

 Проект “Обучения и заетост на младите хора” – 2 работни места за 

срок от 24 месеца;  

 Проект “Обучение и заетост за безработни лица с трайни 

увреждания” - 30 лица за срок от 24 месеца; 

 По Национална програма “Помощ при пенсиониране” бе назначено 1 

лице, като срокът на програмата е двугодишен. Общият брой на 

работилите лица по условията на програмата през 2019 г. е 5 лица, 

като 4 са назначени от 2018 г. 

 Национална програма “Старт на кариерата” -1 работно място за срок 

от 9 месеца. 

 

  



 През 2019 година бяха съставени актове за общинска собственост за 87 бр. 

имоти.  

 Извършени бяха 16 броя разпоредителни сделки с общински недвижими 

имоти.  

     Ежемесечно се актуализираха следните регистри, публикувани на 

официалната интернет страница на Община Златоград (www.zlatograd.bg ): 

 Регистър на актовете за частна общинска собственост; 

 Регистър на актовете за публична общинска собственост; 

 Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти общинска 

собственост; 

 Регистър на етажната собственост; 

 Регистър на концесиите; 

 Регистър на търговските дружества с общинско участие.  

  

 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА 

СОБСТВЕНОСТ  
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ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И МЕСТНИ 

ДАНЪЦИ И ТАКСИ 

  Изпълнението на данъчните приходи, към 31.12.2019 г., възлиза на 

589 449 лв., което представлява 101,61% спрямо плана за 

годината. Постъпилите средства от имуществени данъци са с 

91 279 лв. повече спрямо 2018 г. 

       

   

  Неданъчни приходи са в размер на 1 013 691 лв.  

  През 2019 г., от продажба на общинска собственост, са постъпили 

44 271 лв. 

   
 

    

  

 

       

  

  

 Просрочените задължения на Община Златоград, към 

31.12.2019 г., са на стойност 683 414 лв. и бележат спад със 141 

223 лв., спрямо 2018 г. 

  



     През 2019 г. Община  Златоград  обслужва  шест  договора 

за кредит, четири  сключени  с  фонд  ФЛАГ, два от които са 

сключени през 2019 г., договор  за безлихвен заем с 

ПУДООС и банков кредит, сключен  с „Интернешънъл Асет 

Банк” АД.  

      

 Договорът за безлихвен заем с ПУДООС бе изцяло погасен 

през 2019 г.  

   

  

 Годишният размер на плащанията по договорите възлизат на 

603 535 лв.  

 

ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И МЕСТНИ 

ДАНЪЦИ И ТАКСИ 



АДМИНИСТРАТИВНО 

ОБСЛУЖВАНЕ 

 И през 2019г. продължаваме да прилагаме комплексно 
административно обслужване. Извършваме услуги, без да е 
необходимо заявителят да предоставя информация или 
доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или 
създавани от общинска администрация. 

  

 Осигурена е възможност за онлайн проверка на данъчни 
задължения, чрез интернет страницата на общината, както и 
възможност за заплащане на задълженията в пощенските станции 
в страната. 

  

 Община Златоград получаваше служебната си поща, чрез 
Системата за електронен обмен на съобщения между участниците 
в Административния регистър, намалявайки хартиената 
кореспонденция между общинските и държавни учреждения. 



 През 2019 г. Община Златоград се присъедини към Системата за 

сигурно електронно връчване. Комуникацията чрез тази система 

замества класическия метод за връчване на писма. Електронното 

връчване позволява изпращане и/или получаване и съхранение на 

електронни документи за и от публични органи, физически и 

юридически лица.  

  

 Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен 

еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка.  

  

 Предназначена е за граждани и юридически лица, за администрации 

(в т.ч. общини), за лица, осъществяващи публични функции и за 

организации, предоставящи обществени услуги.   

АДМИНИСТРАТИВНО 

ОБСЛУЖВАНЕ 



    ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД  
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