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1. Увод 
 

Планът за развитие на община Златоград за периода 2008-2013 година е част от 
системата от стратегически и планови документи, разработването на които 
произтича от Закона за регионално развитие (2004 г.). С приемането и реализацията му 
през следващия пет годишен период, Общинският план ще замести действащия до 
момента „Общински план за развитие на община Златоград 2005-2013 г.”.  

Освен от национални източници, заложените в националните, регионалните и 
местните планове, приоритети и мерки, ще бъдат финансирани със средства от 
Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. Всичко това поставя нови 
изисквания пред местните власти и прави процеса на разработване на общинските 
планове за развитие една от техните приоритетни задачи. 

Актуализацията на съществуващия Общински план за развитие на община 
Златоград, се налага именно, за да се отговори на новите изисквания, които 
Оперативните програми и Структурните фондове на Европейския съюз поставят 
пред страната ни.  

Основното предназначение на Общинския план, е  да се поставят на планова 
основа местните инициативи и намерения за изграждането на ефективна местна 
политика за устойчиво и балансирано развитие на общината. Той подпомага 
местната власт в определянето на стратегическите направления при решаването на 
социални, инфраструктурни, екологични и други проблеми. 

Настоящият Общински план за развитие на община Златоград за периода 2008-
2013 г., е обобщаващ документ, който обхваща всички ключови елементи на бъдещото 
развитие на общината. Разработен, съгласно Закона за регионалното развитие и 
актуализиран в съответствие с изискванията на Европейския съюз, Общинският план за 
развитие става основен програмен документ за развитието на общината за 
следващия пет годишен период.  

Изхождайки от съдържателната му страна, той ще играе ролята на управленски 
документ за провеждане на комплекс от различни политики, свързани с местното 
развитие.  

Целта на настоящия стратегически документ е да се актуализира информацията 
за състоянието на демографските, социално-икономическите и други процеси в 
общината, на разполагаемите ресурси и потенциали на територията ни. На основата на 
цялостна оценка на силните и слабите страни, на възможностите и заплахите, да се 
изведат основните приоритети и цели на развитие на община Златоград.  

В процеса на разработката планът е съобразен с:  

• Националната стратегия за регионално развитие на Република България за 
периода 2005-2015 (решение 294/21.04.2005 на МС  - НСРР).  

• Закона за регионалното развитие.  
• Закона за административно-териториалното и селищно устройство на Република 

България и по-точно номенклатурата за териториалните статистически единици 
(NUTS) – основни обекти за планиране по линията на Европейския съюз.  

• Законите за държавния и общинския бюджет.  
• Други нормативни актове, правилници и методики, свързани с проблеми по 

планирането на общинското развитие.  
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Основен документ е НСРР със своя многоцелеви и многофункционален характер. 

Отчитайки визията на общината и стратегическите възможности за развитие, се 
формулира пакет от мерки, съвместни програми и проекти за осигуряване на устойчиво 
и балансирано развитие на общината, които се представят под формата на План за 
действие. 

Планът за развитие на община Златоград не засяга само дейността на Общинска 
администрация и Общински съвет, а на всички субекти (вкл. и от неправителствения 
сектор), които осъществяват дейност на територията. Местната власт се представлява 
от Общински съвет и Общинска администрация и в тази връзка, при реализацията на 
Общинския план за развитие, местната власт ще играе координираща роля с 
останалите органи, институции и структури, разположени на територията на 
общината.  

Общинският план за развитие има отворен характер и в срока си на действие ще 
се усъвършенства и допълва в зависимост от конкретните задачи и наличие на 
необходимите средства.  
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2. Визия 

ЗЛАТОГРАД – ПО-ДОБРОТО МЯСТО ЗА ЖИВЕЕНЕ 

Община Златоград е динамично развиваща се община, стремяща се да развие 
ефективна, конкурентноспособна икономика и висок жизнен стандарт на цялото 
население на територията.  

 Всичко това я изправя пред предизвикателството успешно 
да се включи в процеса на европейската интеграция и да се 
превърне в равностоен партньор на европейските общини и 
региони.  
 Съчетавайки географското положение и добрите природни 
дадености с ентусиазма и желанието на местните жители за 
повишаване качеството на живот, община Златоград ще се 
стреми да изгради ефективна местна политика на устойчиво и 
балансирано развитие, запазващо културното и историческото 
си наследство.  
 За осъществяването на този стремеж, местната власт извежда като основна 
стратегическа цел модернизиране и оптимизиране на общинското управление и 
икономика, постигане на устойчиво развитие и подобряване качеството на 
живот на местното население. 
 Основната цел пряко кореспондира със следните специфични цели: 
 

� Създаване на благоприятни условия, стабилизиращи местната икономика и 

водещи до балансирано и устойчиво развитие; 

� Подобряване качеството на публичните услуги и на жизнената среда на 

населението от общината; 

� Повишаване на общественото доверие в местната власт и общинска 

администрация;  

� Активиране на гражданското общество за решаване на значими проблеми от 

местно значение; 

� Развитие на трансграничното сътрудничество; 

Тези специфични цели се очаква да бъдат постигнати чрез реализация на 
Общинския план за развитие за периода 2008-2013 година. 
Достигането на първата цел предполага действия насочени към преодоляване на 

икономическата нестабилност и стабилизиране на местната 
икономика. За постигането на това, Планът предвижда мерки за 
качествено изграждане на местната инфраструктура, посредством 
които да се привлекат и да се осигури достъп на чужди инвестиции.  

Основните действия са в посока на развитието на всякакъв вид 
туризъм, в това число и развитие на услуги, свързани с използването 

на геотермалната вода; стимулиране производството на алтернативни и екологично 
чисти продукти на земеделието и животновъдството; създаване на благоприятни 
условия за развитие на малкия и среден бизнес. 
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Реализирането на втората цел - подобряване качеството на публичните 
услуги и на жизнената среда на населението от общината, означава по-добър достъп 
до предоставяните от общината публични услуги и повишаване на качеството им. С 
реализацията на инфраструктурни проекти, свързани с подобряване на пътната мрежа, 
водоснабдяването, канализацията, подобряване управлението на отпадъците ще се 
осигури по-добра жизнена среда и качество на живот в община Златоград. 

Третата цел - повишаване на общественото доверие в местната власт и 
общинска администрация, е свързана с изграждане на ефективни местни политики, 
повишаване на местния административен капацитет за управление на средствата от 
Структурните фондове на Европейския съюз, постигане на прозрачност в дейностите 
на местната администрация и изграждането на устойчиво сътрудничество между 
общинска администрация и общински съвет, с оглед постигането на добро 
управление.  

Четвъртата цел е насочена към активиране на гражданското общество за 
решаване на значими проблеми от местно значение. По този начин се дават равни  
възможности на всички граждани да участват реално и активно в процеса на вземане 
на решения, в разработването и прилагането на ефективни местни политики. Такива 
могат да бъдат: организиране на обществени форуми, различни форми на публично-
частни партньорства, както и местни референдуми. Посредством тях ще се постигне 
ефективно партньорство между гражданското общество, неправителствения сектор 
и местната власт, ще се изгради един устойчив механизъм за системно обсъждане 
на общите проблеми и координиране на съвместните дейности.  Така действително 
ще се оцени двустранно инициативата на гражданското общество да участва в 
публични дейности на местната власт и в процеса на вземане на решения по важни 
обществени проблеми.  

Петата цел – развитие на трансграничното сътрудничество има отношение 
към всичко онова, което е свързано с взаимстване на добър опит в сферата на 
местното управление и извличане на ценни поуки от местното развитие на 
чуждестранни общини. Членството в Европейския съюз носи не само привилегии, но 
и сериозни задължения. Като нова държава-членка на Европейския съюз, България е 
изправена пред предизвикателството да се справи със своите задължения.  За да стане 
това възможно най-ефективно, влияние ще окаже взаимстването на опит и добри 
практики за прилагане на принципите на качествено управление. По този начин ще се 
предостави възможност не само да се взаимства модел на сътрудничество, но и да се 
избегнат вече допускани грешки в дейността на администрации, които имат 
дългогодишен опит като членове на ЕС. 

При реализирането на всяка една от тези цели, общинска администрация ще 
разчита изключително на активността на неправителствените организации и на 
гражданското общество в община Златоград.  

Основните насоки на социално-икономическото развитие за периода 2008-2013 
година начертават следните приоритети на местното управление: 

• Устойчиво оползотворявана на геотермалните води, съсредоточени в 
геотермалната система „Ерма река – Елидже”; 

� Конструиране на районна геотермална отоплителна система за 
жителите на град Златоград;  

� Балнеолечение и други форми на оползотворяване на топлата вода; 
� Оползотворяване на минералната вода в спортните комплекси; 
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• Завършване на  трансграничния коридор „Златоград - Термес” и 
отваряне на ГКПП; 
 

• Развитие и ефективно използване на инфраструктурата; 
� Привеждане на техническата инфраструктура на общината 

(енергийна, транспортна, съобщителна, водоснабдителна и 
канализационна) към европейските изисквания за по-комплексно и 
качествено обслужване на местното население и за по-добри 
условия за развитие на местния бизнес; 

� Благоустрояване на централната градска част и в т.нар. 
„ Казармен терен”; 

� Благоустрояване на населените места; 

� Изграждане на съвременни съоръжения за преработка на 
отпадъци; 

� Подобряване на управлението и контрол на дейностите по 
опазване на околната среда; 

� Подобряване на общинската образователна инфраструктура – 
доизграждане, модернизация и преструктуриране на 
образователната материално-техническа база; 

� Подобряване на здравното обслужване на населението;  
 

• Създаване на благоприятни условия за развитие на общинската 
икономика; 

� Стимулиране на икономическото развитие и повишаване нивото на 
инвестиционния климат за пълно използване на ресурсите, които 
предлага региона; 

� Създаване на условия за развитие на нови икономически дейности; 
� Улесняване развитието на местния бизнес в община Златоград чрез 

въвеждане на гише на предприемача и на нови електронни услуги за 
бизнеса; 

� Подпомагане местния бизнес при кандидатстване по програми на 
ЕС и по национални програми; 

� Развитие на човешките ресурси, на гражданското общество и 
взаимодействие с неправителствения сектор за създаване на 
условия за повишаване на заетост, доходи и социална интеграция, 
осигуряващи добро качество на живот; 

� Укрепване капацитета на специалистите по бизнес развитие; 
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• Създаване и развитие на туристически продукти, чрез използването на 
природните ресурси и културно-историческо наследство на община 
Златоград и региона; 

� Подпомагане развитието на културен, спортен, селски, планински, 
балнеолечебен, ловен туризъм; 

� Насърчаване създаването на местни туристически продукти и 
развитие на техния маркетинг; 

� Развитие на спорта и включването му в единен туристически 
продукт; 

� Създаване на природно съобразен туристически продукт, спомагащ 
за запазването на основните туристически услуги и създаването на 
нови, така че да се увеличи броят на посетителите на района и да 
се създаде постоянен поток от туристи, оставащи в района за 
повече от един ден; 

 

• Повишаване капацитета на общинска администрация с оглед 
осигуряване на добро управление: 

 
� Изграждане на е-община; 
� Оптимизиране на предлаганите услуги и подобряване на 

административното обслужване и регулиране; 

� Повишена прозрачност и отчетност в администрацията; 

� Повишаване квалификацията на служителите в общинска 
администрация; 

� Повишаване на ефективността от превенцията, чрез  
предприемане на мерки за предотвратяване на проявата на 
различните форми на корупция в администрацията; 

� Прозрачно и законосъобразно организиране на обществени поръчки, 
търгове и конкурси;  

� Ефикасно управление на общинската собственост; 

� Подобряване на взаимодействието с бизнеса; 
� Финансов контрол и одит в условия на законност, откритост, 

прозрачност и отговорност; 
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3. Ситуационен анализ 
 

3.1. Физико - географска и териториална характеристика 
 
3.1.1. Географско положение и обхват на община Златоград 

 

Община Златоград е разположена в южна България, в края на Източните Родопи, 
до последния родопски рид, след който започва беломорската равнина. Златоград е 
скътан в долината на река Върбица. Намира се на около 300 км от столицата – София, 
на около 70 км от международния курортен комплекс Пампорово и на 60 км 
югоизточно от Смолян. Най-южният ни град е разположен само на 2 км от българо-
гръцката граница и на 50 км от Бяло море. 

В близост е и до предвидените за изграждане международни коридори (Златоград 
– Термес – Ксанти и Маказа). Това е най- краткия и лесен маршрут  „ един час път”  
от  атрактивния  гръцки остров Тасос. На изток община Златоград граничи с 
общините Кирково и Джебел, на север с община Неделино, а на запад с общините 
Мадан и Рудозем. Южната й землищна граница съвпада с границата на Република 
България с Република Гърция.  

В административно отношение общината е в Смолянска област и е географски 
център на общини в Южна България. Административният център е град Златоград, 
обединяващ около себе си осем населени места- Старцево, Долен, Ерма река, 
Аламовци, Цацаровци, Страшимир, Пресока и Кушла. 

Територията на общината обхваща площ от 175.8 км2 , която е 5.4 % от тази на 
Смолянска област и 0.2 % от тази на страната. Надморската височина варира от 385 до 
1118 м. Град Златоград е най-ниското разположено място в общината – 420 – 550 м. 
Релефът е планински, като на места рязко се променя - редуват се стръмни склонове и 
малки долини разширения и силно развита хидрографска мрежа. С това се обяснява и 
разпокъсаността на селскостопанските площи. Средния им наклон е 10°-12°. 

До Златоград може да се стигне единствено с автомобилен транспорт (има 
възможности за избор на маршрут). Единият маршрут е от Асеновград през 
Бачковския манастир, Нареченски бани, Чепеларе, Смолян и Мадан (около 140 км от 
Асеновград). До Златоград може да се стигне и от Кърджали (60 км) през Джебел и с. 
Бенковски. 

Общината е отдаличена от основните летища в страната (София, Пловдив, Варна, 
Бургас) и от най-развитите дестинации за престой на чужденци (Черноморското 
крайбрежие, София, Боровец, Банско). Същевременно близостта до курорта 
Пампорово, създава потенциални възможности за генериране на чуждестранни 
потоци. 

Географски координати на общината: 41° 23'  северна ширина, 25° 6' източна 
дължина и предполагаема приблизителна надморска височина от 522 метра.   
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3.1.2. История 

В един свят, обграден от високите борове на планината, се кипри малкото златно 
градче – Златоград. Градът, чието име песента за Дельо хайдутин носи безспирно из 
Вселената, е едно селище с богата култура и многовековна история.  

Някога Златоград се е наричал Беловидово – заради ослепително белите му 
къщи. По-точно наименование на селище едва ли има! Варосани са зидовете, които 
ограждат всички старовремски къщи, бели са стените им и стаите. 

Белите къщи на някогашното Беловидово са накацали из припеците на двете 
реки – Голяма и Малка, които се събират и слагат началото на река Върбица. 

През турското робство Златоград се нарича Даръ-дере – едно име с неизяснен 
етимологичен произход. „Дар-ъ” означава и „просо”, и „тясно”. Тясно не може да бъде, 
защото Златоград е построен на единственото широко място из цялата долина, а и 
просото тук не е познато. Според други теории Дар-ъ дере идва от Дер-и-Дааре, 
преведен като „врата на водата, на изобилието”. А, знае се, че Златоград е заселен по 
течението на две реки. Кога за първи път става това заселване се е известно. Но при 
разкопки, направени в местностите Чойневи лъки и Джерахови ниви, се се разкриват 
средновековни некрополи от Х – ХІІ век от ранната християнска епоха. От друга 
страна, едно древно погребение, намерено на билото срещу връх Света Неделя, е явно 
тракийско. В него освен скелета и една конска глава, са открити фибули и маронийски 
монети от преди 2 000 години. Археологическите и историческите паметници доказват, 
че този край е бил населен с траки, славяни и българи. В района има следи от старо 
селище – развалини от църкви, крепостни стени, пътища, мостове. 

След Освобождението от турско робство, градът получава днешното си име – 
Златоград. Зеленото злато – тютюнът, залежите на олово-цинкова руда, бистра вода и 
чист планински въздух са кръстниците на това населено място. 

Първото килийно училище, поставило началото на просветно – образователното 
дело в Родопите, се намира в Златоград. Тук е открит и най-стария писмен паметник от 
Родопското Възраждане – „Златоградски писмовник” (датиращ от 1852г.), който е без 
свой аналог сред откритата досега възрожденска книжнина в България. Тук се намира и 
най- старата църква в Родопите “Успение Богородично”- построена през 1834 година, 
според преданието, за 40 нощи.  

Характерен облик на града придава  
архитектурния резерват. В него от Националния 
институт за паметниците на културата  са регистрирани  
над 100 архитектурни паметника на културата. За 
българските етнографи, историци и филолози Златоград 
е средище на най- старите традиции на материалната 
култура и бита на нашия народ. Постройките в резервата 
се отличават с белите си зидове около дворовете, с 
откритите одъри, белите обли комини, с широките 

дъбови врати. Срещат се елементи от ксантийски и пловдивски тип. В дворовете на 
повечето къщи има кладенци, оградени с дъбови кошове, с “врътки“ за въжето и стрехи 
от едноулучени керемиди. В старата част на града се намира и Възрожденския 
ансамбъл, който не е само застинала картина от онова време. И досега комините на 
неговите къщи димят, а стаите му се изпълват с родопска песен и глъч.  В 
архитектурния резерват има изграден Етнографски ареален комплекс.  
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Той е уникален с динамичния показ на музейната експозиция и демонстрация на 
традиционни трудови умения в сарашката и ножарската, гайтанджийската, 
дърворезбарската и златарска работилници.  

Воденицата е един от най-атрактивните обекти, включващ три съоръжения - 
валявица, тепавица и воденица- караджейка.  

През 1871 година е построена втора църква в 
Златоград “Св.вмчк Георги Победоносец”. В двора й е 
създадено и българско светско училище. В запазената му 
сграда се намира музейната сбирка “Просветното дело в 
средните Родопи”. В сграда – паметник на културата също 
е разположена и музейна сбирка на съобщенията.  

Изключителен интерес представляват църковно – 
манастирската крепост на връх Св.Неделя, намираща се на 
8 км северозападно от Златоград, където сред дъбова гора е изграден едноименния 
параклис и помощни постройки към него. Параклисът "Свети Атанас"  е живописно 
разположен на възвишение край града. От него се вижда почти целия Златоград. През 
2006 година бе възстановен параклиса св. „Константин и Елена”, намиращ се на 
самата българо-гръцка граница, предстои възстановяване и на параклис св. 
„Илия”. Всички те са изградени на върховете около Златоград, на мястото на 
разрушени манастири. Тяхното естествено положение образува така наречената 
„Кръстата гора”.  

Местността "Белите каменье"  е планински връх над с. Старцево. От него се 
открива великолепен изглед обхващащ почти целите Източни Родопи. 
Археологическите наблюдения на върха показват, че в дълбоките цепнатини на скалите 
траките са поставяли монети, керамични съдове, жито, просо, а след това замазвали 
цепнатините с глина. Това  дава основание на археолозите  да го определят като 
антично светилище от V в.пр. Хр. до ІV в. сл. Хр..  

Фолклорното богатство се съхранява в четирите читалища на общината- ОНЧ 
“Просвета”гр. Златоград, НЧ”Прогрес” с. Старцево, НЧ “Орфей” с. Ерма река, НЧ 
“Искра” с. Долен. Към всички тях има изградени групи от самодейци за родопски песни 
(2 мъжки и женска битови групи), които участват при надпявания и концерти, както в 
общината, така и в страната.   

Има 4 танцови състава и 5 детски фолклорни групи. Към читалището в 
Златоград има също група за стари градски песни "Златен полъх", дамска формация 
“Надежда” и   детски фолклорен танцов състав. А в село Долен – кукерска група. 

От родопския фолклор, най-впечатляващи са народните  песни, а от тях -  тази за 
Делю хайдутин. Тя изразява надеждите на потиснатите, които златоградският герой 
закриля от насилниците. Песента "Излел е Делю хайдутин", в изпълнение на Валя 
Балканска, е включена в позлатената плоча, отлетяла в Космоса със станцията 
"Вояджър" през 1977 година. 

 

Освен националните празници в Златоградска община се честват местни 
празници:   

� 21 май - посветен на  свети равноапостоли Константин и Елена и 
съпроводен с фолклорен събор на българо-гръцката граница;  

� Делюви празници на 24-26 септември;  
� празник на община Златоград – 21 ноември;  
� празник на Св. Неделя на 3-4  юли; 
� празник на населените места в общината–с.Старцево, с.Ерма река, с.Долен. 
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3.1.3. Климат 

Влияние върху 
климатичните условия в Златоград 
оказват надморската височина и 
особеностите на релефа. В 
климатично отношение районът 
принадлежи към континентално-
средиземноморската климатична 
област, южнобългарската 
климатична подобласт и 
източнородопския нископланински 
климатичен район. В 
нископланинските участъци 
преобладава умерено-
континенталния климат с 
подчертано влияние на 

Беломорието, докато в планинските територии се наблюдава понижение на 
температурата, увеличение на количеството валежи и скоростта на вятъра. 
Средногодишната температура на въздуха е 10,8°С с максимум през юли 20,6°С и 
минимум през януари - 0,8°С, което говори за умерено лято и сравнително мека зима. 
Екстремните стойности на средногодишната максимална и средногодишната 
минимална температура са съответно 17,1°С и 4,9°С, като средномесечната максимална 
е през август /28,9°С/, а средномесечната минимална през януари /- 3.9° С/. 
Средногодишната относителна влажност на въздуха е 75%, с максимум през ноември -
85%, 13 са дните с относителна влажност на въздуха - равна или по-малка от 30%, 
което е показателно за добри растежни условия на горската и тревната растителност в 
района. 

Средногодишните валежи достигат до 1 000 л/кв.м. Характерни за района на 
Златоград са интензивните валежи с различно времетраене, които най-често са през 
есента и съчетани с големия водосборен басейн на р. Върбица са предпоставка за 
големи прииждания на реката. Максималните валежни количества /в тт/ за времето от 
април до октомври се движат от 10,0 за 5 ггмп до 46,3 за 60 тт и 59,7 - за повече от 60 
птп. Валежите от сняг са характерни за зимния сезон. Годишната им сума е 1058 мм, 
като максимумът е през декември -128 мм. Средният брой, обаче на дните със сняг е 13 
от среден брой на дните с валежи през годината - 111 дни. 

Средната месечна скорост на вятъра е в границите 0.9 до 1.2 м/сек, а 
средногодишната скорост е 1.1 м/сек, което е значително под възприетата като горна 
граница за рекреационни занимания . През пролетта се наблюдават фьонови ветрове , 
които достигат до 15 м/сек и представляват ограничител за практикуване на 
природноориентирани дейности на туризма и отдиха. 

Други неблагоприятни атмосферни явления са наличието на мъгли и 
температурни инверсии в долинните разширения на реките. Средният брой на дните с 
мъгла е 11.5, като месецът с най-много дни с мъгла е декември, докато през лятото 
такива не се наблюдават. 

Проявлението на климатичните елементи през различните сезони очертава 
лятото като най-благоприятно за практикуване на всички видове рекреационно -
туристически дейности. Лятото не е горещо, поради охлаждащото действие на реките. 
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На следващо място се нареждат пролетта и есента и на последно -зимата, когато 
климатичните ограничители се проявяват най-силно. 
 

3.1.4. Поземлен и горски ресурс 

Общата територия на община Златоград е 173 321 кв.км. В структурата  на 
поземления фонд най-голям дял заемат горите – 139 068 дка, който представлява 80 % 
от общата площ. Те са държавни и частни, като превес има държавната собственост. 
Селскостопанския поземлен фонд е около 6 пъти по-малко - 27363 дка и заема 17 % от 
площта на общината. Обработваемата земя е 11 840 дка, нивите са 5 841 дка.  

За нуждите на транспорта са  използувани 456 дка, а фонд населени места е 4737. 
Реките и водните течения са 1642 дка, териториите за добив на полезни изкопаеми – 55 
дка. 

По състав горите в района са смесени – бук, смесен с габър и горун. На северните 
изложения е  бук, смесен с габър и горун, а на южните и ветровити склонове – бял и 
черен бор, смрадлика, зановец, и мъждрян. Върху речните наносни терени се срещат – 
черна върба, ива, бъз и леска. В района се срещат също, макар и по-рядко смърч, ела, 
благун, келяв габър, явор, шестил и планински бряст.  

 
 
 
 

 
 

На територията на общината се намира единственото вековно дърво от вида 
питомен кестен на /278 год./. и 12  вида редки растения записани в Червената книга на 
България. През 2001 год. са одобрени квоти за изкупуване на лечебни растения под 
ограничителен режим. Най – масово разпространените  видове лечебни растения са 14 
на брой. 

Животинският свят в района се отнася към централния  високопланински 
фаунистичен район. Най-много са представителите на орнитофауната, влечугите и 
земноводните. 
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3.1.5. Сектор „Селско стопанство” 

Характеризира се със силно разкъсани селскостопански площи, като средният 
им наклон е 10-12 о. Почвата като екологичен фактор и хранителен субстрат е от 
съществено значение за развитието на растенията. Съдържанието на хумус в нея 
определя и почвеното й плодородие. Почвите са предимно кафяви-горски, а на по – 
голяма надморска височина планинско-ливадни. Механичният състав е силно 
пропусклив и при неравномерно разпределение на валежите рефлектира върху 
продуктивността им. Съдържанието на хумус варира от 0.5% до 2.8% , а общия азот - 
0.05% до 0.15 %. Преобладаващите категории земи са от са девета и десета, а само 
площите,  разположени по поречията на реките са с по-висока категория от шеста до 
осма.  На човек от населението се пада по 0.7 дка обработваема земя. 

Съществуващите специфични  почвено климатични условия са подходящи за 
отглеждане главно на ориенталски тютюн, зеленчуци, ягоди, малини, етерично – 
маслени и лечебни растения и не на последно място на картофи. 
Картофопроизводството е първа по значение селскостопанска култура, която се 
отглежда в община Златоград. Въпреки, че площите засети с тютюн през последната 
година заемат около 12 % от посевната площ те са от съществено икономическо 
значение за местното населението . През последните години се измени сортовия състав 
на тютюна. Застъпени са нови по-продуктивни сортове като Крумовград – 988, 
Крумовград – 90,  Ксантийска басма  и др.  Производството достигна до 130-140 т. 
годишно. В общината има изключително благоприятни условия за развитие на 
ягодопроизводството, особено на площите покрай реките. Тази продукция е много 
търсена и се реализира на добра цена. Поради нетрайността на плодовете, липсата на 
хладилни съоръжения и добра организация за бързо изкупуване, отглеждането на ягоди 
е ограничено. Почти всички лични стопанства обаче, отглеждат ягоди за собствени 
нужди.  

Природните дадености и специфичните условия за развитие на селското 
стопанство в общината позволяват отглеждането на почти всички видове домашни 
животни и производството на качествени екологично чисти продукти. Статистическите 
данни показват, че броя на домашните животни ежегодно намалява. Най-силно 
изразена е тази тенденция при дойните крави. Основна причина за масовото 
ликвидиране на кравите е чувствителното покачване цената на зърното.  

Намалява броя на овце, кози, свине, птици  поради  недостатъчно производство 
на груби фуражи, липса на средства за подобряване на материалната база, липса на 
изкупвателни пунктове. Напоследък се наблюдава силно развитие на пчеларството. 
Според водения в общината регистър кошерите в момента са над 600 броя. Има и 
учредено Общинско дружество на пчеларите, в което членуват 30 души, като 
отглежданите пчелни семейства са 300 на брой. 

Ниската производителност в селскостопанския сектор в общината е съществен 
проблем, защото се явява алтернативен поминък за населението и е необходимо да бъде 
стимулирано на фона на членството на страната в ЕС. Високото ниво на разходите на 
европейската икономика за подпомагане на сектора (над половината от разходите на 
бюджета на ЕС) означава до голяма степен субсидирани цени на селскостопанската 
продукция на европейския пазар.  
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                   В таблица 1 са дадени площите на отделните фондове 
№ по 
ред 

Землище Селскостопански 
фонд/дка 

Държавен 
горски фонд/дка 

Фонд населени 
места дка 

1. Гр. Златоград 9 364 55 346 2 024 
2. С. Старцево 4 450 12 423 782 
3. С. Долен 3 592 14 578 370 
4. С. Кушла 1 982 10 501 101 
5. С. Аламовци 1 997 16 801 126 
6. С. Ерма река 2 959 25 736 692 
7. С. Фабрика 551 6 076 93 
8. С. Страшимир 451 3 134 160 
 ОБЩО: 25 346 144 595 4 384 

 
По статистически данни ежегодно в частните земеделски стопанства се 

отглеждат следните култури - тютюн, картофи, зеленчуци, трайни насаждения - ягоди.  
 
 

Таблица 2 
№  Култура Прогноза 

всичко дка 
в т.ч. дка  Действително 

засети /дка/ 
Среден 
добив на 

/кг/ 

Общо 
количество 

/кг/ 
   еднолични 

стопани 
фирми, кооперации   

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Царевица - зърно 450 450 0 400 100 40,000 
2 Царевица -силаж 60 60 0 60 1000 60,000 
3 Фуражен грах 10 10 0 10 1200 12,000 
4 Градински грах 70 70 0 60 100 6,000 
5 Фасул 460 460 0 400 30 12,000 
6 Леща 3 3 0 3 20 6,000 
7 Картофи /ранни/ 100 100 0 100 700 70,000 
8 Картофи ср.р./късни/ 2,100 2,100 0 2000 660 1,200,000 
9 Пипер /зелен/ 90 90 0 100 800 80,000 

10 Пипер/червен/   20 20 0 20 500 10,000 
11 Пипер за млене 10 10 0 10 400 4,000 
12 Домати /ранни/ 31 30 0 30 1200 36,000 
13 Домати ср.р./късни/ 200 200 0 200 1,400 280,000 
14 Краставици 0 0 0 20 1,600 32,000 
15 Дини 23 23 0 23 1000 23,000 
16 Тикви 15 15 0 15 1000 15,000 
17 Др.зеленчуци на 

открито 
302 300 0 300   

18 Трайни насаждения, 
всичко 

57 57 0 57   

19 в т.ч.овощни видове 7 7 0 7 800 5,600 
20 Ягоди 50 50 0 50 1000 15,000 
21 Лози 6 6 0 6 400 2,400 
22 Тютюн ориенталски 1,073 1,073 0 1,073 132 143,000 
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3.1.6. Природни богатства 
 
На територията на общината се намират находища на оловно - цинкова руда. 

Експлоатацията на залежи се осъществяваше от “Горубсо – Златоград” АД  в 
ликвидация. В момента металното съдържание е силно намаляло в резултат на 
изчерпване – под 3%,  средно за олово, цинк и мед. 

Към подземните богатства може да се отнесе и геотермалното находище Ерма 
река.  

Геотермалната аномалия Ерма река е уникално и перспективно енергийно и 
балнеоложко находище в България. Открита е по време на проучването на оловно- 
цинковите руди в района на село Ерма река и село Аламовци – община Златоград. За 
изясняването на тази аномалия са прокарани 60 дълбоки структурни сондажа с дължина 
около 1500 метра. В резултат на изследването е установен дебел мраморен хоризонт в 
района на реките Ерма и Малка на площ от около 30 кв.км.  от кота  +360 m до кота –
2000 m. В горнището на мраморния хоризонт е установена кварц кавернозна зона с 
променлива дебелина от 1,4м.-52м. , където са акумулирани геотермалните води. Някой 
сондажи установяват каверни с неуточнена дълбочина вероятно 500 до 1250 метра, 
пълни с термоминерална вода с температура от 92 ºC. Термалната вода в региона има 
постоянно пиезометрично ниво на кота +485 метра. В дълбочина температурите се 
увеличават като в западната част на аномалията сондаж № 13 е измерена температура 
от 128ºC. На територията на България, геотермалната вода няма самоизлив на земната 
повърхност, докато на територията на съседна Гърция, геотермалната вода дренира на 
кота +430 метра в долината на река Елидже, с температура до 53 ºC. 

Термо-минералната система Ерма река – Елидже е трансгранична геотермална 
система.  

Геотермалната вода в региона на Златоград е общинска собственост и не е 
включена в списъка на минералните извори – право на водите държавна собственост по 
силата на Анекс 2, чл. 14, т. 2 от Закона за водите.  

Статичните запаси са около 200 .106 m3 . Температурата на водата е 92–128о С, а 
динамичните запаси 30 – 100 л/сек , средно 60 л/сек . Химичният състав на водата е 
сходен с този на изворите в Беденските минерални бани и село Баните - Смолянска 
област. Водата може да се използва за балнео лечение.  
 Топлинният потенциал на термалната вода дава възможности за: 

1. Изграждане на геотермална станция. 
2. Топлофикация на жилищни, административи и промишлени сгради в гр. 

Златоград. 
3. Оранжерийно производство. 
4. Изграждане на балнеосанаториум, бани, плувни басейни. 

 
4. Социално-икономическа инфраструктура на община Златоград 
 

4.1. Демографски данни 
4.1.1. Население, развитие и тенденции. 

Населението в община Златоград към 31.12.2006 година възлиза на 12 944, което 
е 10 % от населението на област Смолян и около 0.17 % от населението на страната. 
Населението на града е 56.9 % от общото за общината. В разпределението на 
населението по пол жените продължават да бъдат с по-голям относителен дял спрямо 
мъжете – 53:47 %. Преобладава населението в трудоспособна възраст – 18 – 64 години.  
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Икономически активното население за 2006 година е било 8 654 души.  
Процесът на демографското застаряване продължава да се задълбочава. Раждаемостта 
запазва своите ниски стойности, а смъртността става висока, поради което естествения 
прираст е отрицателен. В групата общини от Смолянска област с най-ниска 
раждаемост, попада и община Златоград – по 7.8 на хиляда. Усилва се миграцията от 
селата към града. Тя е по-силно изразена при мъжете, отколкото при жените. 
Обезлюдяването на селата се явява съществен ограничител за развитието на селския 
туризъм. Друга негативна тенденция е отрицателният механичен прираст или броят на 
изселените е по-голям от този на заселилите се.  

Общината се нарежда ва 54-то място сред 262 общини по показателя за равнище 
на грамотност сред населението. 

Селищната мрежа в община Златоград е с пръснат характер. Общият брой на 
населените места е 9., от които 5 са с население под 500 души. По-големите селища 
след общинския център са с. Старцево, с. Долен и с. Ерма река. Селата са разположени 
основно в хипсометричния пояс 450-1 000 метра. Особеност е близостта им до водни 
източници (реки, язовири). Съществуват известни затруднения по отношение на 
обслужването им (предимно транспортно и произтичащо от липсата на интернет) и 
приобщаването им в социално-икономическия живот (визира се високата безработица). 
Много от тях, независимо от сравнително малката си отдалеченост, остават в изолация, 
поради трудната си достъпност, което е основна причина за масовото им обезлюдяване.  

Подробно разпределение на населението, съгласно данни от Националния 
статистически институт за 2006 година, е представено в табличен вид по-долу. 

 
 

                             Таблица 3 
 

ДАННИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО 
 

Населени места 1956 г. 1965 г. 1975 г. 1985 г. 1992 г. 2001 г. 2006 г. 
гр. Златоград 4508 6510 7724 8748 8831 7942 7363 
с. Старцево 1698 2148 2523 2775 2775 2749 2563 
с. Долен 687 895 1044 1271 1346 1339 1219 
с. Ерма река 1730 2082 1599 1552 1453 1157 1034 
с. Аламовци 367 515 551 476 392 393 370 
с. Кушла 252 324 306 210 156 106 88 
с. Пресока - - - 174 190 86 75 
с. Страшимир 1643 1303 311 219 220 153 128 
с. Цацаровци 206 167 159 180 158 87 78 
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Диаграма 3 

Таблица 4 
Населени  места с население под 500 жители към 31.12.2006 г. 

                                                                                                                                   (брой) 
                                                         
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Таблица 5 
Населени места с население  над 250 жители към 31.12.2006 г. 

(брой) 

Население 

Общо Мъже Жени 
Населени места 
под 500 жители 

1 2 3 

с. Аламовци 370 186 184 

с. Страшимир 128 59 69 

с. Кушла 88 45 43 

с. Цацаровци 78 41 37 

с. Пресока 75 41 34 

с. Фабрика 26 13 13 

Населени места 
над 250 жители 

Население 

Общо Мъже Жени 

1 2 3 

гр. Златоград 7363 3384 3979 

с. Старцево 2563 1255 1308 
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Таблица 6 

Население към 31.12.2006 г. по населени места 
 

Население 
Общо Мъже Жени 

Община 
Населено място 

1 2 3 
Община Златоград 12944 6120 6824 
с. Аламовци 370 186 184 
с. Долен 1219 579 640 
с. Ерма река 1034 517 517 
гр. Златоград 7363 3384 3979 
с. Кушла 88 45 43 
с. Пресока 75 41 34 
с. Старцево 2563 1255 1308 
с. Страшимир 128 59 69 
с. Фабрика 26 13 13 
с. Цацаровци 78 41 37 

 
 

с. Долен 1219 579 640 

с. Ерма река 1034 517 517 

с. Аламовци 370 186 184 
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4.1.2. Общо описание на икономическата ситуация. 
Подобно на повечето градове в страната, икономическото развитие на Златоград е 

повлияно от общото икономическо състояние в България. Особеност на досегашното 
развитие на общината е изградената добра производствена база в частния сектор. 
Повечето от предприемачите, които започват свой самостоятелен бизнес, се насочват 
към сектора на услугите и по-специално към търговията. До голяма степен това е 
обусловено от липсата на собствени средства за стартиране и развитиен а 
самостоятелен бизнес, което ги насочва към сектори, които не изискват предварителни 
инвестиции.  

Структурата на заетите по стопански сектори показва, че в икономиката на района 
преобладават промишлените производства (54%), следвани от сектора на услугите 
(45%) и селското стопанство (1%). Тази информация е поместена в Годишника на 
общините в България. 

Индексът за развитие на човека (ИЧР) обхваща три измерими аспекта на човешкото 
развитие – продължителност на живота, образование и стандарт на живот. Индексът е 
съчетание от продължителност на живота, записваемостта в училищата и размера на 
доходите. Според този индекс област Смолян се нарежда на 6 място в класацията на 28-
те области в България, което би могло да се обясни с успешното развитие на туризма.  
За разглежданата област е характерен висок дял на БДС в хотелиерството и 
общественото хранене. Община Златоград се нарежда на 75-то място сред 262-те 
общини в страната. Тя се класифицира като „неиндустриална община ”, поради ниските 
стойности на показатели като средна работна заплата, БВП на глава на населението, 
емисии на вредни вещества в атмосферата и др. 

Обезпокоителен факт е нарастващото ниво на безработица в района. Последица от 
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съкращаването на много работни места в рудниците и закриването на промишлени 
производства е търсенето на част от населението на препитание извън пределите на 
страната. Информация за степента на развитие в областта ни дава Общинския ИЧР, 
отчитан от Програма за развитие на ООН (ПРООН). 

До 1912 година населението на Златоград се е занимавало предимно със земеделие 
и животновъдство, с изработване на аби, шаяци и друга ръчна промишленост – халища, 
покривки и др. Отглеждани са били и много овце. През 1919 г. е прокарана границата, 
която прекъсва редица търговски връзки. През 1924 г. Градът е свързан с шосеен път с 
Кърджали. Открити са тютюнемви складове на фирмите Табакус Консорциум, 
Ориентабако, Никотея и Холбат. Около 800 работници са били ангажирани годишно и 
продукцията от тютюн надхвърляла около 300 хиляди кг. Като цяло този период се 
характеризира с изместване на доходите от животновъдството и преминаване към 
тютюнопроизводство. След 1944 г. Започва развитието на минната промишленост. 
Основни поминъци на населението тогава са рудодобив и тютюнопреработка.  

От началото на 90-те години на ХХ век започват процеси на смяна на 
собствеността и сериозно преструктуриране на икономиката, изразено в спиране или 
силно свиване дейността на някои от сновните предприятия. До края на 1998 година 
основният отрасъл в Златоградско е добивът на оловно-цинкова руда. 

Икономиката в Златоград е с промишлено-аграрна структура. Водеща е добивната 
промишленост – добив и флотация на оловно-цинкови руди („ГОРУБСО-Златоград” 
АД), дърводобив (ЕТ „Зора-Митко Чаушев”, „ Рожен” ЕАД, ЕТ „РОДОПСИС-Митко 
Чафадаров”, ЕТ „Оли-77-Велин Топчиев”, ЕТ „Бай Станко – Станко Давидов”  и 
машиностроене (ЗММ – Златоград АД).  

Дърводобивните фирми отчитат съществуваща недобра горска инфраструктура, 
остаряла техника за извършване на сеч и извозване на отсечената дървесина).  
 

 
 
Застъпени са и производства на текстил, изделия от тектил и облекло – „Белотекс-

95”АД, „Свобода-97”АД, „Бултекс”ООД. Добре развита е и шивашка промишленост – 
8 фирми („Свобода-97”, „Бултекс”ООД, „Ес-Би-Ен-Виолета Беширова”, ЕТ "КРИСТА - 
М", ЕТ "ЧИЛИНГ-СТИЛ ", ЕТ "ИВАН ДИМИТРОВ - БРЯСТ 56",  ЕТ "ВЕЛСИ - 
Величко Николов", „РЕАЛКО”ООД).  

С производство в хранително – вкусовата промишленост са ангажирани  няколко 
фирми като: ЕТ "МИНА - Минка Хаджиминева", ЕТ "МАРИЦА - Альоша Меричев", 
ЕТ "СПАС 64 - Велин Чипчев", "ЕРО-Х –  Емил Хаджиев",  ЕТ “ЕЛИЦА”, ЕТ “РАП”, 
ЕТ “БИСЕР ДАСКАЛОВ” и ЕТ “КРА - СЛАВ” и само 1 фирма се занимава с 
преработка на млечни продукти „Делю войвода-Милк” ООД. 

Отрасъл строителство в общината се представя от множество частни фирми. Някои 
от тях са „СТРОИТЕЛ” ЕООД, СК „ВАЛЗАХ” ЕООД, „СТАЛ” ООД, ЕТ „ЕЛЕКТРА – 
Асен Сидеров”, „ВЕЛК” ООД, ЕТ „ВАТ – Ваклин Татаров – Албен Татаров”, ЕТ 
„КРАСИМИР ЧИПЧИЕВ – РОЗАЛИЯ ЧИПЧИЕВА”, ЕТ „ЕМИЛ ЛЮБОМИРОВ” и 
„ЮГСТРОЙ” ООД.  

 
В заключение от направения преглед на промишлеността може да се отбележи, че 

след свиване на рудодобива, възможностите за просперитет са силно намалели и в 
резултат от наличните ресурси се засилва желанието за развитие на туризъм. 
Характерно за последните години е ускореното развитие на заведенията за хранене и 
средствата за настаняване. Туристическата индустрия е изведена като приоритетен 
отрасъл в Програмата за икономическо развитие на община Златоград и в настоящия 
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План за развитие на общината. 
 

Банковото обслужване на територията на общината се осъществява от - клон на 
SG „ЕКСПРЕСБАНК“ АД, БАНКА ДСК ЕАД, БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА И 
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД 
  

Застрахователните компании, открили свои клонове в община Златоград са – 
ЗПК „Орел”, ЗПК „България”, ДЗИ и други водещи компании в областта на 
застраховането. 

 
4.1.3. Комуникации 

 
Селищата на територията на общината са телефонизирани посредством мрежата 

на БТК, чрез която има техническа възможност за ползване на Интернет комуникация.  
Има 2 интернет доставчика. От мобилните оператори покритието на М-Тел, 

Глобул и на Вивател е близо 95% от територията на общината.  
В Златоград функционира една поща, с клонове в по-малките населени места. БТК 

– Златоград е структурирана във четири звена. Те обхващат осем АТЦ разположени и 
обслужващи територията на две общини – Златоградска и Неделинска. БТК – Златоград 
е изпълнителско звено към – Пловдив – АР – ЮГ, със следните обслужващи населени 
места. 

 
 
 
 
 
 

Таблица 7 
 
№ 
по 
ред 

Местонахождение на АТЦ Изнесена телефонна мрежа 

1 АТЦ - Златоград с.Кушла, с.Аламовци 
2 АТЦ -  Неделино с.Диманови колиби, с.Еленка, с.Крайна 
3 АТЦ – с.Старцево м.Белите камъни, м.Дуня, м.Оловото 
4 АТЦ – с.Ерма река м. Крушкова махала 
5 АТЦ – Долен м. Дуганица, м.Станкова махала 
6 АТЦ – Средец с. Бурево, с. Диманово, с. Изгрев, с. Кундево, 

с.Грънати, м. Усковци 
7 АТЦ – Козарка с.Върлино, с. Тънка бара, с.Кочани, с.Раевица, 

м.Алешанови колиби, м.Учорума 
8 АТЦ – Цацаровци с.Боево, с.Страшимир, с.Цацаровци, м.Равно 

бърце, м.Юрукови колиби 
 
4.1.4 Телевизия 

На територията на община Златоград развива дейност една цифрова телевизия – 
БУЛСАТКОМ и кабелна телевизия –     „САТ  - ТМ”.  

Телевизията има едно централно студио в ЦГЧ, откъдето изнасят програмите си 
към кварталите на града.  

В програмите си за периода 2005 – 2010 година приоритетни задачи на 
телевизията са: 
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� Достигане европейските стандарти по степен потенциални абонати 
от семейства на съответното населено място. 

� Преминаване на цифрови системи – има пакет от цифрови канали 
предлагани на клиентите; 

� Интернет достъп – гр.Златоград, с.Старцево и с.Долен 
Селищата са електрифицирани на 100% чрез мрежите на НЕК и Териториално 

управление на австрийската компания „ЕVN”.  
 

4.1.5. Рентабилност на отраслите в община Златоград 
  Територията на община Златоград има регистрирани над 1500 фирми, но не 

всички от тях са действащи.  
 Съобразно предмета на дейността си, най-активните фирми могат да се групират 

по следния начин: 
Таблица №8 

№ Вид фирми Брой 

1. Търговски 250 
2. Извършващи услуги 98 
3. Транспортни 6 
4. Строителни 22 
5. Шивашки 18 
6. Хранително – вкусовата промишленост 12 
7. Млекопреработвателни  1 
8. Металообработващи 3 
9.      Дърводобовни 4 
10 Хотелиерски услуги 8 
11. Рудодобив 1 

 
 

Преобладават фирмите, които се занимават с търговска дейност и извършващите 
услуги. На следващо място по брой са транспортните и строителни фирми.  По - малко 
са онези фирми, които работят в сферата на производството.  Търговското обслужване 
се извършва от частни фирми, като преобладаващо е ресторантьорството и магазините 
за хранителни стоки. В общината действа и регионална секция на Съюза на частните 
хотелиери и ресторантьори . 
 
4.1.6. Безработица:  

Ситуацията за месец февруари 2008 г. е в рамките на прогнозираната и очаквана 
на основание на оценката за състоянието на пазара на труда.  

Това, което може да се отбележи е отново обръщане на ситуацията в посока на 
намаление на броя на безработните и равнището спрямо предходния период и спрямо 
същия период на 2007 година.   

Очакванията за развитието на състоянието, броят на регистрираните безработни 
и равнището на безработица през месец март 2008 г. е в посока на намаление макар и 
минимално.  

Равнище на безработица в община Златоград към 29.02.2008г. по данни от 
Дирекция  „Бюро по труда” – гр. Златоград е 10, 35 % при 14.54 % за същия период на 
2007 година.              
                Делът на регистрираните безработни жени е преобладаващо трайна ситуация в 
структурата на регистрираните безработни в района на ДБТ – Златоград.  В община 
Златоград има регистрирани 743 лица, от които 556 са жени, а 190 – мъже. Обяснение 
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можем да търсим, както в това, че мъжете са по-мобилни и не поддържат редовно 
регистрация, търсейки реализация в други райони на страната, така и в това, че част от 
мъжете просто не се регистрират в ДТБ по различни свои причини.  
  По данни от ДБТ – Златоград, 40 от безработните са лица с висше образование, 
107 са до 29 годишна възраст, а 82 – с намалена работоспособност.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Туризъм и  културно - историческо наследство  
 

Затихващият поминък, високият ръст на безработицата, миграцията на местното 
население са сериозна предпоставка за даване приоритетно място на туризма в 
общинския план (стратегия) за икономическо развитие. Реализирането на конкретни 
дейности в областта на туризма е насочено предимно към повишаване 
благосъстоянието на местната общност. То ще допринесе община Златоград  да стане 
привлекателно място за живот и работа на младите хора и за това те да останат тук.  

Приоритетен за общината ще бъде този туризъм, който не оказва вредно   
влияние върху околната среда.  

Приоритетни дейности в тази област са: 

� Подпомагане развитието на културен, спортен, селски, планински, 
балнеолечебен, ловен туризъм, минен туризъм; 

� Насърчаване създаването на местни туристически продукти и 
развитие на техния маркетинг; 

� Развитие на спорта и включването му в единен туристически 
продукт; 

� Създаване на природно съобразен туристически продукт, спомагащ 
за запазването на основните туристически услуги и създаването на 
нови, така че да се увеличи броят на посетителите на района и да 
се създаде постоянен поток от туристи, оставащи в района за 
повече от един ден; 
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Стратегическите цели, които община Златоград се стреми да постигне в 
областта на туризма са:  

І. Подобряване на туристическата привлекателност на общината: 
� Да се създадат условия за развитие на алтернативни форми на 

туризъм и възможности за реализиране на доходи на местното 
население, водещо до повишаване на жизнения му стандарт.  

� Да се даде възможност на повече хора да предлагат туристически 

услуги. 

ІІ. Съхраняване и популяризиране на природното и културно наследство 
в региона: 

� Развитие на дейности, които допринасят за възраждане и 
популяризирането на културно-историческото наследство.  

� Поддръжката на съществуващите музеи и музейни сбирки на 
територията на общината. 

� Развитието на туризма не трябва да оказва отрицателно въздействие 
върху околната среда. 

 
ІІІ. Разнообразяване на предлаганите туристически продукти: 

� Предлагане разнообразни и качествени туристически продукти и 
атракции, съобразно наличните ресурси и възможности. Основа за 
развитие на нови продукти за туристи с различни потребности и от 
различни възрасти ще бъдат запазената природа, възстановените 
спортни съоръжения и уникалното културно-историческо наследство. 
 

4.3. Общински бюджет 
 

Собствени приходи и субсидии от републиканския бюджет: 9656910.00 лв 
За 2007г. Община Златоград е с приходи в размер на 9656910.00 лв.  Приходите 

за общински дейности имат тегло 6 463129.00 лв от общите приходи. Приходи за 
държавни дейности са  3 193781.00 лв от общите приходи за общината.  
 

Състав и структура на собствените приходи 
Данъчните приходи за периода 2007 г. са 167 335.00 лв. от собствените приходи. 

Неданъчните приходи са 761 365.00 лв. 
 
 
 

Таблица № 9 
Структура на разходите по функции 

 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ 

И ДЕЙНОСТИ 
Изпълнение за 2007г  

(в хил.лв.) 
Общи държавни служби 769994 
Отбрана и сигурност 90151 
Образование 2274481 
Здравеопазване 169476 
Социално осигуряване и грижи 477191 
Жилищно строителство и БКС 3737867 
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Почивно дело,култура и религиозна 
дейност 

340697 

Икономически дейности и услуги 1798053 
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА: 9656910 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4. SWOT – анализ на социално-икономическата ситуация в Община 
Златоград 
 

Силни страни Слаби страни 
Относително евтина работна сила за 
инвеститори; 
 
Наличие на подземни богатства; 
 
Функциониращи няколко големи 
предприятия; 
 
Благоприятен възрастов профил на 
населението на общината; 
 
Нисък дял на младежка безработица; 
 
Развити производствени умения в 
селското стопанство; 
 
Професионалната структура на 
безработните съдържа потенциален 
резерв от квалифицирани кадри с 

Ниска конкурентоспособност на местната 
икономика; 
 
Слаба динамика и нестабилност на местното 
социално икономическо развитие; 
 
Ниска производителност на труда; 
 
Недостатъчни инвестиции  за технологично 
обновяване и преструктуриране на 
производството; 
 
Силна зависимост от републиканския 
бюджет; 
 
Раздробеност на земята и ниска техническа 
обезпеченост; 
 
Висок дял на безработни жени; 
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работнически професии и специалисти; 
 
Безработицата показва тенденция към 
намаление и стабилизиране към един 
нормален „резерв” от работна ръка; 
 
Наличие на квалифицирана работна 
ръка в традиционните отрасли; 
 
Отсъствие на промишлено 
замърсяване, еклогично чиста природа; 
 
Наличие на значителни горски площи и 
горскистопански ресурси;  
 
Характерни природни и културно-
исторически забележителности; 
 
Съществуващи местни събори и 
разнообразие на туристическото 
предлагане; 

 
Ниски доходи на населението; 
 
Моноструктурно земеделие основано на 
картофопроизводството; 
 
Липса на профилирано професионално 
образование, подготвящо кадри в 
приоритетните направления за развитие на 
общината; 
 
Недостатъчна материално-техническа база в 
областта на туризма и неразвита 
туристическа инфраструктура; 
 
Недостатъчен брой на активните частни 
фирми работещи в областта на туризма; 
 
Липса на развита здравна и спортна 
инфраструктура; 
 
Ограничено предлагане на социални услуги 
в общината за рисковите групи от 
населението (възрастни хора, хора 
сувреждания, деца ) 
 

Възможности Заплахи 

Използване на фондовете на ЕС  за 
инвестиции в икономиката на 
общината; 
 

Увеличаване на собствените приходи  
на общината; 
 

Развитие на обслужващите дейности, 
след пускане в експлотация на 
трансграничен коридор между 
България и Гърция (Златоград – 
Термес) и увеличаване на 
инвестиционния интерес; 
 

Развитие на трансграничното 
сътрудничество; 
 

Развитие на селско и горско стопанство 
(специфично животновъдство, 
насочено към екологични нисши на 
пазара, ловно стопанство и първична 
обработка на билки, гъби и други); 
 

Въвеждане на алтернативни форми на 

Невъзможност на общината да се възползва 
от фондовете на ЕС поради слаб 
административен капацитет; 
 
Липса на средства за реализация на частна 
инициатива и поддръжка на съществуващите 
ресурси; 
 
Консервативни нагласи; 
 
Липсва стратегически инвеститор; 
 
Въвеждане на производствени стандарти на 
ЕС; 
 
Липса на селскостопанските производители 
с пазарна ориентация; 
 
Обезлюдяване на част от селищата и 
увеличаване на миграцията (отделни лица 
или родители в трудоспособна възраст 
заедно с децата); 
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земеделие; 
 

Създаване на условия за реален пазар 
на земеделска земя, включително чрез 
комасация; 
 

Подобряване на предприемаческите 
умения и професионалните умения в 
земеделието и леката промишленост; 
 

Подобряване на икономическите 
връзки между селскостопанските 
субекти и преработвателната 
индустрия; 
 

Проучване на пазара -
предлагане,съобразено с търсенето 
привличане на чужди туристи на база 
побратимяване; 
 

Реклама за утвърждаване на 
туристическия продукт на общината, 
съхраняване и популяризиране на 
традиции, бит и култура; 
 

Възстановяване и развитие на 
занаятите, уплътняване на капацитета 
на туристическата база; 

 
Влошена демогравска ситуация; 
 
Силна зависимост от развитието в 
национален мащаб на шивашката 
промишленост; 
 
Липса на перспективно бюджетно планиране 
на национално ниво; 
 
Влошаване на инфраструктурата за социален 
сервиз и качеството на предоставяните 
социални услуги; 
 

 
5. Aнализ на околната среда 
5.1. Атмосферен въздух 
 

Неповторимата природа на Родопите, явяваща се уникално съчетание от чист 
планински въздух, воден ресурс, планински и скален масив , биоразнообразие привлича 
любители на лова и риболова, туристи и планинари.  

Състоянието и качеството на атмосферния въздух на град Златоград не е обект 
на наблюдение и контрол от организирания Национален екологичен мониторинг на 
въздуха.  

През минали години от РХЕИ гр. Смолян са провеждани периодични 
кратковременни наблюдения относно замърсяването на атмосферния въздух в града. 
Основни източници на замърсяване на атмосферния въздух в град Златоград са 
автотранспорта и битовите отоплителни източници. Несъмнено върху чистотата на 
атмосферния въздух в района на общината оказва и антропогенния фактор през есенно 
– зимния период вследствия емисии от отоплителни инсталации в частни и обществени 
сгради.  

Съществуващите  промишлени източници на вредни емисии са с нисък 
потенциал и не могат да се определят като значими източници на замърсяване на 
атмосферния въздух в града. 

 
5.2. Реки и язовири на територията на общината   

Опазването чистотата на водите е първостепенна задача на обществото, която 
осигурява здравословното съществуване на човешките индивиди. 
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През последните години се забелязват тенденции към засушаване. 
Глобалното затопляне на климата води до намаляване на общите водни ресурси, които 
са ограничени, както за цялата страна, така и за общината. Във връзка с това някои 
притоци са напълно пресъхнали. С всяка изминала година периодът на засушаване през 
летния сезон се увеличава, а високите температури водят до силно намаляване на 
влагата в почвата. Това силно се отразява върху селското стопанство, върху водните 
запаси  и водопотреблението. Възникналите пожари през изминалата година до голяма 
степен се дължат на засушаването .  

Отчита се , че водните ресурси са намалели с около 30 % спрямо минали години.  

През територията на Община Златоград преминава р. Върбица с обща дължина 
98,1 км и с водосборна площ 1202,8 км2 . Тя води началото си от вливането на реките 
Малка река и Голяма река в центъра на гр. Златоград. И двата притока имат нарушение 
на естествения си отток чрез съществуващите хидротехнически съоръжения - язовир 
“Златоград” на Малка река и хвостохранилище “Ерма река” на р. Ерма река - приток на 
р. Голяма река. Освен това притоци на р. Върбица са реките - Неделинска и Кушленска. 
Терасата на р. Върбица в местността “Пресека” се използува за водоснабдяването на гр. 
Златоград, посредством 4 бр. водовземни кладенци.  

На територията на община Златоград се намират язовир “Златоград” и 
микроязовир “Хасидере”.  

Язовир Златоград се намира на 3,5 км. западно от гр.Златоград по посока на село 
Аламовци. Въведен е в експлоатация през 1968 г. Изграден е за осигуряване на 
промишлено водоснабдяване на “Горубсо” и за питейни нужди на с. Ерма река. 
Короната на стената е с дължина 146 м, ширина 5м и височина 52 м. Денивелацията 
между кота корона и кота преливник е 2,5 м. Завирения обем на язовира е 38,20 . 106 
m3.  

Микроязовир Хасидере е с площ 26,73 км2 с завирен обем – 4,4 . 106 m3 , 
височина на стената 52 м и дължина 146 м. 

Хвостохранилище “Ерма река” се намира на 8 км от гр.Златоград и на 5км на 
изток от с.Ерма река. Стената му прегражда Ерма река на двеста метра от вливането и в 
Голяма река. Въведено е в експлоатация през 1964 г., непосредствено след пускане на 
флотационната фабрика. То е язовирен тип. Хвостът от флотационната фабрика се 
изпуска директно в реката, която го транспортира до опашката на хвостохранилището и 
от там започва неговото отлагане с естествено придвижване към района на стената. За 
пречистване на водата през стената се подържа утаечно езеро в дължина най-малко 300 
метра. 

Короната на стената е с дължина 300м, ширина 20м и височина 75 м. Котата на 
короната е 582.5м., котата на водното ниво на преливника е 577.5м. Дължината на 
опашката е 3 км. с дължина на утаечното езеро 450м. Денивелацията между кота 
корона и кота преливник е 5м. Завиреният обем на хвостохранилището е 13.5.106 m3 .  

Наличието на това съоръжение е довело до пълен дисбаланс на екосистемите в 
непосредствена близост с хвостохранилището. От провежданите в района на 
хвостохранилището мониторингови и контролни анализи на водата, почви и прахови 
емисии във въздуха е установено наличие на тежки метали, които представляват   
здравно – хигиенен риск  за населението.  

 
5.3. Отпадъци 
 
В резултат на човешката дейност, свързана с развитието на урбанизацията и 
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индустриализацията се увеличават количествата образувани отпадъци. 
Депонирането на тези отпадъци без съответното третиране, води до замърсяване на 
околната среда до степен, превишаваща способността й да ги разгражда по естествен 
път.  

Сред проблемите, свързани с отпадъците са и непрекъснато нарастващите 
количества отпадъци от опаковки. В резултат на масовото производство и консумация, 
образуването на твърди битови отпадъци на глава от населението в развитите райони, е 
приблизително 1 кг. на ден. Тяхното депониране води до бързо запълване на капацитета 
на депата и необходимост от отреждане на площадки за изграждането на нови 
съоръжения.  

Растящото количество отпадъци, образувани от жизнената дейност на хората, 
производството и търговията, налага предприемането на мерки за намаляване на 
тяхното общо количество и по-специално на опаковките, повторната им употреба и 
увеличаването на рециклирането и оползотворяването им. 

С развитието на технологиите за третиране на отпадъци става възможно 
ограничаването на тяхното количество, депонирането и използването им като 
алтернативен суровинен и енергиен източник. За ефективно прилагане на технологиите 
за оползотворяване, е необходимо отпадъците да са събрани разделно, допълнително 
сортирани по материали и да бъдат постигнати определени характеристики за чистота 
на материалите, поставени от преработвателните предприятия.  

С Наредба за управление на отпадъците в община Златоград се определят 
условията и реда за изхвърлянето, събирането (включително разделното), 
транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, 
строителни и масово разпространени отпадъци на територия на община Златоград. 

 

 

 

В момента усилията на общината са насочени към създаване на всички условия 
за постигане на следните цели: 

� Намаляване на отпадъците, подлежащи на последващо третиране и 
окончателно обезвреждане; 

� Недопускане на непосредствен риск за здравето на хората и околната 
среда, възникващ от образуването на нерегламентирани сметища при 
недостатъчно добро управление на генерираните отпадъци на 
територията на общината; 

� Събиране на реални данни за образуваните отпадъци на територията 
на община Златоград и анализ на условията за реализация на системи 
за разделното им събиране; 

� Изпълнение на изискванията, определени в действащото национално 
и общинско законодателство, в сферата на управление на отпадъците; 

� Оптимално и екологосъобразно събиране, сортиране, транспортиране 
и предаване за оползотворяване на отпадъците, образувани на 
територията на град Златоград; 

� Постигане на високо ниво на участие на обществеността при 
прилагането на новата системата за интегрирано управление на 
отпадъците в община Златоград. 

Приоритетите и мерките заложени в Общинския план за развитие (2008-
2013) са насочени към преодоляване на проблемите, свързани с високата безработица и 
обезлюдяването на общината, повишаване на привлекателността и качеството на 
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живот, преодоляване на икономическата изолация, чрез привличане на външни 
инвестиции и увеличаване на трудовата заетост.  

Община Златоград трябва да се справи с постоянно възникващите проблеми, 
прилагайки интегрирани действия за плановото им решаване. В тази връзка е нужно 
изготвянето на доклад за количествено и морфологично проучване на отпадъците, 
който да бъде в основата на бъдещ интегриран план за управление на отпадъците и 
проектиране на необходимите съоръжения за екологосъобразно третиране на 
отпадъците - изграждане на сепарираща инсталация за третиране на масово 
разпространени отпадъци, съоръжение за третиране на биоразградими отпадъци, 
обезопасяване на минна галерия в с.Страшимир, за запълване на празните и 
очистни пространства със строителни отпадъци и земна маса, изграждане на 
трупосъбирателна площадка.  

5.4. Биоразнообразие и защитени територии 
Биологично разнообразие или биоразнообразие е термин, определящ 

разнообразието на живота на Земята и различните модели, формирани от него. 
Биоразнообразието, което виждаме днес, е резултат от милиарди години еволюция. То 
формира паяжината на живота, неотменна част, от която сме ние и от която напълно 
зависим. 

Това, което е направило Земята уникално обитаемо място за хората, е 
комбинацията от форми на живота, тяхното взаимодействие едни с други или с 
останалата част от околната им среда. Биоразнообразието ни предлага и големия брой 
продукти и нематериални блага, които поддържат живота ни. 
 Биологичното разнообразие е неразделна част от националното богатство и 
опазването му е приоритет и задължение, както на държавните и общински органи, така 
и на гражданите.  

Община Златоград се характеризира с изключително запазено биологично 
разнообразие, непокътнати и до момента природни местообитания за редица защитени  
растения и животни. Антропогенният фактор, който е най–голямата заплаха за 
биологичното разнообразие на територията на общината, за наша радост не е оставил 
сериозно отражение върху нея. Изключение правят  районите свързани с минно-
добивната дейност на Горусбсо, където е нанесено безвъзвратно отрицателното му 
въздействие върху околната среда. 

Мерките и действията свързани с дългосрочното опазване на биологичното, 
геологично и ландшафтно разнообразие в община Златоград ще бъдат насочени към 
провеждане на задълбочено проучване на биоразнообразието на територията на 
общината. Резултатите от  проучването ще формират основата на дългосрочно 
планиране и определяне на защитени зони на местообитанията на редки растителни и 
животински видове, изготвяне на картен материал и ограничаване на антропогенното 
въздействие в тях. Целта е да се осигурят достатъчни по площ и качество места за 
размножаване, хранене и почивка, включително при миграция, линеене и зимуване на 
редки и защитени от изчезване растителни и животински видове. 

Запазената и чиста природа, разнообразните екосистеми са едно от най-големите 
богатства на общината ни. Естественият горски масив в тях  представлява силен 
интерес за търговци на дървесина и билки. В горите най-разпространени са 
широколистна дървесна растителност - бук, габър,  дъб, бреза и дрян, а от иглолистните 
видове - смърч, ела, бял и черен бор. 

Според геоботаническото райониране на България, територията на община 
Златоград попада в Иларийска провинция, Родопски окръг, Чернатишки район. По 
състав горите са смесени. На северните изложения обикновено се срещат – бук , габър, 
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горун, а на южните и ветровити склонове – бял и черен бор, смрадлика, зановец и 
др. Върху речните наносни терени са се самонастанили черна върба, ива, бъз и по-
рядко леска. В района макар и рядко, върху изсечени терени от смърчови гори, се 
срещат благун, келяв габър, а в ниските части на района – явор, шестил и планински 
бряст.  

В Червената книга на България са споменати следните видове, характерни за тази 
част на Родопите:  
 
� Гръцка ведрица  (Fritilaria graeca), сем.Кремови (Liliaceae), рядък вид, български 

ендемит; 
� Оливеров минзухар (Crocus oliveri), сем. Перуникови (Iridaceae), рядък вид, 

включен е в списъка на защитените растения в България; 
� Веленовскиево плюскавиче (Silene velenovskyana), сем.Карамфилови 

(Caryophyllaceae), рядък вид, български ендемит; 
� Средиземноморски шпорец  (Delphinium halteratum), сем. Лютикови 

(Ranunculaceae), рядък вид; 
� Червенодръжково шапиче  (Alchemilla erythropoda) , сем. Розови (Rosaceae) , рядък 

вид; 
� Фривалдскиев зановец (Chamaecytisus frivaldszkyanus), сем. Бобови (Fabaceae), 

рядък вид, български ендемит; 
� Родопска люцерна (Medico rhodopea), сем. Бобови (Fabaceae), рядък вид, български 

ендемит; 
� Ниско бясно дърво (Daphne cneorum), сем. Тимелееви (Thymelaeaceae), рядък вид; 
� Анасоновиден воден морач (Oenanthe pimpinelloides), сем. Сенникоцветни 

(Apiaceae), рядък вид; 
� Фривалдскиев пчелинок (Marrubium friwaldskyanum), сем. Устоцветни (Lamiaceae). 

  
Впечатление правят още красивите диви орхидеи, пролетното ботурче, джела, 
планинското кокиче, родопското подрумиче и много други редки растения. 

Животинският свят в района се отнася към централния високопланински 
фаунистичен район. Характерни представители на орнитофауната са :  

 
� Черен кълвач (Driocopus martius); � Черен синигер (Parus ater); 
� Зелен кълвач (Picus viridis); � Голям синигер (Parus major); 
� Голям пъстър кълвач (Picoides major); � Сойка (Garrulus glandarius); 
� Обикновена чинка(Fringilla coelebs); � Сокерица (Nucifrada cariocatactes); 
� Елхова скатия (Carduelis spinus); � Сива врана (Corvus corone); 
� Обикновена кръсточовка (Loxia 

curvirostra); 
� Полско врабче (Passer montanus); 

� Кос (Turdus merula); � Домашно врабче (Passer domesticus); 
� Елов певец (Phylloscopus collibitus); � Градска лястовица (Delichon urbica); 
� Качулат синигер (Parus cristatus); � Селска лястовица (Hirundo rustica); 
 

Влечуги, 
� Зелен гущер (Lacetra viridis); � Усойница (Vipera berus); 
� Ливаден гущер (Lacetra agilis); � Пепелянка (Vipera ammodites); 
� Стенен гущер (Lacetra muralis); � Обикновена водна змия (Natrix natrix); 

 
Земноводни, 

� Голяма водна жаба (Rana ridibunda); � Планинска водна жаба (Rana temporaria); 
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� Земна крастава жаба (Bufo viridis); � Дъждовник (Salamandta salamandra) ; 
 

• Лечебни растения  
 

Дейностите свързани с опазване и устойчиво ползване на лечебните растения, 
включително събирането и изкупуването на получаваните от тях билки са уредени от 
Закона за лечебните растения. 

 За да се опазят естествените местообитания на лечебните растения в района на 
община Златоград, е необходимо те първо да бъдат проучени и картирани. Липсата на 
научна информация и целенасочена работа в тази насока до този момент е 
възпрепятствало община Златоград да прилага разпоредбите на Закона за лечебните 
растения, както и да планира мерки и дейности за тяхното опазване.  

С актуализацията на настоящия план ще бъде поставено началото на работата на 
община Златоград в тази насока и търсене на възможности за финансиране на 
задълбочено научно проучване и картиране на биологичното разнообразие, 
включително и  на лечебните растения на територията на община Златоград.  

Изключително значение за биологичното разнообразия има НАТУРА 2000. Като 
екологична мрежа от защитени зони, тя се явява основен инструмент на Европейската 
общност за запазване на природни местообитания и видове от интерес за Общността. 
Изграждането на тази екологична мрежа е задължение на всяка страна членка на 
Европейския съюз, съгласно Директивата за хабитатите и Директивата за птиците.  

Приносът на НАТУРА 2000 в цялостния процес на опазване на биологичното 
разнообразие се изразява в предотвратяване на деградирането, фрагментирането и 
унищожаването на естествени и полу-естествени хабитати, както и хабитати на редки и 
застрашени видове. Екологичната мрежа като такава, гарантира свободното географско 
разпространение на видовете, осъществяването на генетичен обмен и мигриране. 

 
В периода 2005-2006 г. по предложение на Българска фондация „Биоразнообразие”, с 
подкрепата на община Златоград и на основание чл.33, ал.1, чл.35 и чл.36 ал.1, 2 от 
Закона за защитените територии, се откри процедура за проучване и обявяване за 
защитени зони на следните райони от община Златоград: 

 
 
1. „Циганско градище-Мързян” , обхващащ 

част от землището на с. Ерма река. Защитената зона 
вече е включена в Натура 2000, по Директивата за 
местообитанията на дивата флора и фауна.  
Характерното за нея са запазените вековни дъбови 
и букови гори. Площ от около няколкостотин 
хектара попадат в землището на с. Ерма река, 
община Златоград. Те заемат части от отдели 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40 в Държавно лесничейство 
„Златоград” и съседни отдели в ДЛ „Рудозем”. 
Вековните гори от зимен дъб и бук са със семенен и издънков произход и са се 
запазили поради недостъпния терен и липсата на пътища около тях. Някои подотдели 
са на възраст над 140 години! Запазената вековна широколистна гора освен, че е с 
огромна научна и консервационна стойност,  привлича и такива усамотени видове като 
мечката и глухаря. Популацията на последния там е доста многобройна и заедно със 
съседните терени в община Рудозем, покрива изискванията за орнитологично важно 
място от световно значение. 
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Тази местност е предложена да бъде включена в списъка 
на защитените зони, с цел да се опазят вековните букови 
гори, алувиални гори, балкано-панонски церово-
горунови гори, ацидофилни гори, планински сенокосни 
ливади, ацидофилни тревни съобщества. Освен тези 
местообитания предмет на опазване са и популациите на 
някои видове земноводни, влечуги и бозайници - 
Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), Шипоопашата 
костенурка (Testudo hermanni), Шипобедрена костенурка 

(Testudo graeca), Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros), Голям подковонос 
(Rhinolophus ferrumequinum), Европейски вълк (Canis lupus), Кафява мечка (Ursus 
arctos), Дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica). 
             Защитената зона граничи с гръцкия Национален парк Родопи и с включеното в 
него гръцко Натура 2000 място GR1120003.  
 

2. „Долен – Старцево”  се нарича, втория район, проучен от Българска фондация 
Биоразнообразие. Характерно за него е запазената вековна дъбова гора с площ 
около 100 ха в землището на с.Долен и с. Старцево, община Златоград. Тя заема 
отдел 191 в Държавно лесничейство „Златоград”. Вековната гора със семенен 
произход от зимен дъб и бук на възраст над 120 години се е запазила поради 
недостъпния терен и липсата на пътища около него. Въпреки, че е малка на 
площ, гората е уникална поради факта, че това е една от малкото оцелели 
вековни дъбови гори в Родопите. Девствени гори като тази в с. Долен са 
уникални и имат огромна научна и консервационна стойност.  

 
 
 
 
 
 

С изключително значение за община Златоград е и територията на църковно – 
манастирската крепост «Св.Неделя». Разположена е на висок връх, на 8 км от 
гр.Златоград. «Св. Неделя» е определена и за обект с природо-защитна зона. 
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Бъдещето на БИОРАЗНООБРАЗИЕТО в община Златоград и неговото 

опазване е немислимо без провеждането на открити обществени дискусии за 
популяризиране на биологичното земеделие като алтернативен поминък, 
повишаване на  информираността на местните хора по отношение на 
проблемите свързани с ГМО, развитие на алтернативен туризъм, стопанисването 
на горите, повишаване на информираността сред местните хора по въпросите на 
биологичното разнообразие, уреждане на обществените взаимоотношения 
свързани със стопанисването на създадените вече екопътеки, повишаване на 
екологичната ни култура с цел предотвратяване на проблема с отпадъците в 
природата и др.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5. SWOT – анализ на част Околна среда 

 
 

СЛАБИ СТРАНИ 
ВЪЗМОЖНОСТИ ДА ГИ 

ПРЕОДОЛЕЕМ 
 
НЕДОСТАТЪЧНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
с централни ведомства, министерства при 
решаване на проблемите на ОС; 
 
ЛИПСА НА ЛОБИ; 
 
ЛИПСА НА АНГАЖИРАНОСТ от страна 
на население, граждански институции по 
проблемите на околната среда ; 
 
СЛАБ КОНТРОЛ върху превантивните 
мерки , които всяка една институция, 
предприятие, фирма са взели в своите 
програми за ООС; 
 
НЕОЦЕНЕНА ОТГОВОРНОСТ – винаги 
опазването на околната среда и мерките 
които трябва да вземат остават на последно 

 
НАСОЧВАНЕ НА УСИЛИЯТА към 
оптимизиране на работата с  миниистерства и 
други централни и регионални институция,  без 
чиято протекция не бихме могли да реализираме 
планираните дейности в програмата; 
АНГАЖИРАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ 
за региона депутати в народното събрание с 
проблемите на ООС; 
ВЪВЕЖДАНЕ НА ОТЧЕТНОСТ ПРЕД ОБС 
на предприятия и фирми по отрасли за мерките 
предвидени за опазване на околната среда и 
годишен отчет за изпълнението им; 
ЗАСИЛВАНЕ НА ПРЕВАНТИВНАТА И 
КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ – относно 
изпълнение на програмите за ООС на всяка една 
стопанска единица на територията на общината. 
ОСИГУРЯВАНЕ НА АНГАЖИРАНОСТ и 
финансово подпомагане при провеждане на 
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място, за сметка например на “бизнес и 
печалба на всяка цена”; 
 
ФИНАНСОВ НЕДОСТИГ за изпълнение 
на мероприятията по опазване на околната 
среда 

общинските мероприятия за информиране на 
населението, повишаване на екологичната 
култура, отбелязване на екологичните празници 
и мероприятия от страна на предприятия, 
учреждения и НПО. 

 
СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ДА ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ 

 
НАЛИЧИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРС- 
квалифицирани служители с доказан 
професионализъм 
ДОБРО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ между 
местна власт, НПО, учреждения, 
предприятия частен бизнес при решаване на 
проблемите на околната среда 
ПРИЕМСТВЕНОСТ В ОБЩИНСКА 
АДМИНИСТРАЦИЯ- установени правила 
и норми на поведение в ОбА, осигуряващи 
необходимата приемственост без отричане 
на направеното при смяна властта , насочени 
към надграждане и повишаване на 
качеството. 
 

 
ОСИГУРЯВАНЕ НА МОТИВАЦИЯ на 
общинските служители  - финансово и морално 
стимулиране при доказан професионализъм,  
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОЗРАЧНОСТ в 
работата на Общинска администрация при 
“отворени врати”. 
НАБИРАНЕ НА МЛАДИ КАДРИ за работа по 
опазване на околната среда при спазване на 
моралната етикеция за израстване в иерархията; 
ОБОСОБЯВАНЕ НА ОБЩИНСКА 
ЕКОПОЛИЦИЯ – доброволци на граждански 
договор, които да бъдат обучени от експертите в 
ОБА и да осъществяват контролна дейност 
съгласно нормативната уредба 

 
 

 
 
 
 

6. Анализ на инженерната инфраструктура на община Златоград 
Техническата инфраструктура в община Златоград включваща 

електроснабдителни, водоснабдителни, канализационни, пътни, далекосъобщителни, 
транспортни и водни връзки и системи, се развива с неравни темпове.  

 

6.1. Пътна инфраструктура 
6.1.1. Общо описание 
Добрата пътна връзка е задължително условие за развитие на общината. За 

съжаление обаче, голяма част от пътната инфраструктура е в незадоволително 
състояние. Настилката на много от общинските пътища не задоволява нарасналите 
изисквания на жителите на града и туристите за безопасно и безаварийно пътуване по 
тях. Голяма част от пътищата са без трайна настилка. Тези, които са асфалтирани вече 
са нарушени и се нуждаят от текущ ремонт. 
Общинските пътища на територията на община Златоград са 15, номерирани както 

следва: 
1. Общински път № KRZ2103 /ІІІ-867, Златоград – Пресека/ - Граница общ. 

(Кирково-Златоград) – Долен. 
Пътят е с дължина 8,100 км. В участъка от разклона от републиканския път до моста 

над р. Неделинска настилката е в задоволително състояние. В останалата си част до 
селото се нуждае от полагане на втори пласт асфалтобетон. Това е единствената връзка 
на жителите на с. Долен до общинския цeнтър и страната. 



 

39 | P a g e  
 

2. Общински път № KRZ3200 /KRZ1105/ Горски извор – Граница общ. 
(Кирково – Златоград) – Кушла. 

Пътят е с дължина 6,000 км. Строи се от 1983 г. До момента е положена асфалтова 
настилка в участъка от км 5+500 до км 6+000. Единствена пътна връзка е за жителите 
на селото. 

3. Общински път № SML1102 /ІІІ-867, Цацаровци - Златоград/ - Ерма река – 
мах. Мързян. 

Пътят е с обща дължина 12,600 км. в т.ч. до селото дължината му е 8,100 км. 
В предвид на интензивната експлоатация на пътя от тежкотоварните коли на 

«ГОРУБСО-ЗЛАТОГРАД» АД и неподдържането му през последните години, големи 
участъци са силно нарушени. За нормална експлоатация на съществуващия път, е 
необходимо полагане на нова асфалтовата настилка. Това ще създаде по - добри пътни 
условия за ежедневното придвижване, както на  работещите в рудодобивното 
предприятие, така и на ученици от Крушкова махала до училището в селото. 
 

4. Общински път № SML2100 /ІІІ-876, Мадан – Цацаровци/ - Страшимир – 
мах. Боево. 

Общата дължина на пътя е 4,000 км. По него е положена асфалтова настилка, която 
се поддържа текущо, но общото й състояние не е добро. 
 

5. Общински път № SML2103 /ІІІ-8652, Неделино – Златоград/ - Старцево – 
мах. Белите камъни – Граница общ. (Златоград – Неделино) – Дуня. 

Пътят е с дължина 5,200 км и свързва с.Старцево с третокласен път Златоград-
Мадан. Върху част от трасето от с.Старцево до местност „Белите камъни” с дължина 4 
км е положена асфалтова настилка, която вече е нарушена. За удобно и безаварийно 
пътуване по него и във връзка с развиващия се туризъм в тази част на общината, е 
необходимо да бъде реконструиран пътя с разкриването на целия габарит, направа на 
уширения и полагане на един пласт плътна асфалтобетонна смес. 
 

6. Общински път № SML2109 /ІІІ-867 /Златоград – Аламовци. 
Път с дължина 12,350 км. Пътят е с амортизирана пътна настилка в участък от 

3+500 до км 11+000. Необходима е да се извършат кърпежи и обезопасителни 
мероприятия за безаварийно пътуване.  
 

7. Общински път № SML3101 /ІІІ-867, Цацаровци – Златоград/ - Фабрика – 
мах. Гюдюрска. 

Пътят е с дължина 5,100 км. В района предстои изграждане на фабрика за 
патрониране на взривни материали, с което ще се разкрият работни места. С оглед 
насърчаване на инвестициите в община Златоград, е нужно поддържането на този 
участък. 

 
8. Общински път № SML3104 /ІІІ-867, Мадан – Цацаровци/ - мах. Равно бърце. 
Пътят е дължина 2,139 км на земна основа. Особено затруднено е придвижването с 

МПС през зимния период. Пътят се нуждае от изграждане на пътни и отводнителни 
съоръжения и трайна настилка. 

 

9. Общински път № SML3105 /ІІІ-867, Цацаровци - Златоград/ - мах. 
Юруковци. 

Път с дължина 1,103 км. Единственото населено място в община Златоград без 
реализирана транспортна връзка с останалите населени места. Има изготвен  работен 
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проект, които е актуализиран. Необходими са средства за отчуждаване на терена 
/горски фонд/ и прокарване на трасето на пътя. 

 

10. Общински път № SML3106 /SML2103/ Старцево – мах. Оловото. 
Пътят е с дължина 0,700 км. Води до земеделски земи и създава възможности за 

развитие на бизнеса в областта на земеделието и животновъдството. 
 

11. Общински път № SML3107 /ІІІ-8652, Неделино - Старцево/ - Пресока – мах. 
Читакови колиби. 
Път с дължина 6,000 км. Положена е трайна настилка, която вече е 

амортизирана. След проливни дъждове е констатирана необходимост от изграждане на 
подпорна стена за предотвратяване на щети от стихийно бедствие.  

 

12. Общински път № SML3108 /KRZ2103/ п.к.Долен – Станкова махала – мах. 
Дуганица. 

Пътят е с дължина 3,900 км. През 2007 г. завърши полагането на асфалтобетонова 
настилка по цялата дължина на пътя. Необходимо е да се поддържат съществуващите 
канавки, а там където липсват и да се изградят, както и да се монтират обезопасителни 
елементи.   
 

13. Общински път № SML3110 /SML2109, Златоград – Аламовци/ - мах. 
Кубилен дол. 

Пътят е с дължина 3,200 км и е на земна основа. Търпи щети при проливни 
дъждове. Необходимо е изграждане на отводнителни и пътни съоръжения. 

 

14. Общински път № SML3111 /ІІІ-867/ Златоград – параклис Свети Атанас – 
м. Хасидере. 

Пътят е с дължина 10,000 км. В по – голямата си част е на земна основа. Води до 
микроязовир, общинска собственост. Съществуват възможности за развитие на ловно – 
рибарски туризъм. 

 
15. Общински път № SML3112 /SML2109/ Златоград – Заставата. 

Пътят е с дължина 4,000 км и е с важно значение за трансграничното 
сътрудничество с Република Гърция, стигащ до историческа местност „Св. Св. 
Константин и Елена”. Вече стана традиция ежегодно на границата да се организират 
събори между българи и гърци. С оглед на бъдещото отваряне на ГКПП на това място, 
е нужно изцяло да се завърши пътната настилка. 
 

Улиците, водещи до туристическите обекти в града също не са в добро 
състояние. Голяма част от тях се нуждаят от спешен ремонт, включващ подновяване на 
тротоарните настилки, асфалтиране, оформяне на цветни и зелени площи , изграждане 
на съоръжения за достъпна архитектурна среда. 
 

За подобряване организацията на движението в населените места в община 
Златоград предстои да бъде разработен и одобрен План за организация на движението.  

 
Списък на общинските пътища и информация за състоянието им  е представена 

в Приложения №1 и №2. 
 

6.2.  Водоснабдяване и канализация. 
Съгласно действащото в страната законодателство община Златоград отговаря 
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за предоставянето на ефективни и качествени услуги на гражданите, за 
изграждане и поддържане на инфраструктурата за питейни и отпадни води. 
Изпълнението на дейности в тази връзка изисква мобилизирането на значителни 
инвестиции, които общината ни трябва да осигури за цялостно решаване на проблемите 
във водния сектор. Ето защо насочваме усилията си към поготовката на интегрирани 
проекти по населени места с цел успешното им представяне за финансиране по 
оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” и по Програмата за развитие на 
селските райони.  
 

6.2.1. Канализация на населените места.  

Приоритет в инвестиционната екологична програма на Община Златоград е 
изграждането, рехабилитацията и реконструкция на канализационните мрежи по 
населени места, строителство на отвеждащи колектори, както и пречиствателни 
станции за битови отпадни води към тях.  
 
6.2.1.1. Град Златоград 
  Канализационната мрежа на гр. Златоград е изградена през 1965 година. 
Обхваща 70 % от града, като в много участъци канализационните канали са с малко и 
недостатъчно сечение. Канализацията е проектирана и изпълнена от смесен тип.  

 

Поради това е необходимо изграждането на един основен елемент – охранителни 
канали, като неизпълнението му до този момент допълнително е довело до 
компрометиране на канализацията в крайните квартали. Необходимо е да бъдат 
доизградени основните колектори, които да обхванат  нови канализационни клонове, 
както и реконструкция на съществуващи аварирали участъци. 

 

 

До момента съществуващата канализационна мрежа на гр.Златоград е построена 
на базата на работни проекти от 1961г., 1982г., 1986г., 1989г. и 1994г. За да бъде 
завършена канализационната мрежа, е необходимо да се изпълнят дейности, свързани с 
доизграждане, рехабилитация и реконструкция на следните обекти: 

� Обект „Главен канализационен колектор 1А” гр. Златоград; 

� Обект «Главен колектор ІІ А и ІІ Б гр. Златоград»; 
� Обект «Главен колектор ІІ В, гр. Златоград»; 
� Обект «Колектор и канализационна мрежа  в кв. Тракия”; 
� Обект „Изграждане на второстепенна  канализационна мрежа в кв. 

”Рингова пещ”,  кв. ”Изгрев” и др.”  гр. Златоград»; 
� Обект „Реконструкция на канализационна мрежа гр. Златоград”; 
� Обект  „Канализационна мрежа гр. Златоград, част - Охранителни 

канали»; 
� Пречиствателна станция за отпадни води гр. Златоград. 

 

6.2.1.2. Село Старцево 

В село Старцево с население 2 750 жители, строителството на канализационната 
мрежа е започнало през 2001г. и към момента са изградени трите основни събирателни 
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колектора и малка част от второстепенната канализационна мрежа – Мушкова 
падина 2.  

За да бъде завършен цикълът по събиране и отвеждане на битовите отпадни води 
до пречиствателна станция в с. Старцево е необходимо реализацията на : 

� Обект - Канализация с.Старцево, Подобект -  Канализация с.Старцево - 
дерета "Мушкова падина2", " Марева падина 2а", " Джамийска", 
" Бодурова" и "Мангарова падина"; 

� Обект «Реконструкция на канализационната мрежа в с. Старцево (прибл. 
1.5 км)»; 

� Обект «Пречиствателна станция за отпадни води с. Старцево». 
 

6.2.1.3. Село Долен 

Село Долен е населено място с 1368 жители, в което до 2007 година няма  
канализационна мрежа и събирателен колектор за отпадните води от домакинствата, 
които се заустват в най-близките дерета. Това създава предпоставка за замърсяване на 
околната среда и представлява потенциална опасност за здравето на населението. 

Канализацията в с. Долен включва проектирането на 3 събирателни колектора и 
второстепенната канализационна мрежа към тях. Работен проект към момента има само 
за Главен събирателен колектор І. През 2006 година обектът е включен в списъка с 
приоритетните екологични обекти за изпълнение през 2006 г. и е осигурено 
финансиране в размер на 600 000.00 лв от ДБ. Обекта е дофинансиран през 2007г. със 
средства от ПУДООС в размер на 300 006.00 лв.  

Към момента е възложено изготвянето на работен проект за главен колекторII. 
Необходимо е да се изготви и изпълни работен  проект за : 

 

� Обект „ Главен колектор ІІІ и ПСОВ в с. Долен.  
  

 

 

6.2.1.4.  Село Ерма река  

Село Ерма река е от V-функционален тип и е с население 1260 жители. Намира 
се в долината на р. Ерма река и отстои на 18 км от гр. Златоград. Относителните 
превишения на релефа се колебаят от 550 до 750м. Климатът е умерен, преходно-
континентален, среднопланински със специфични микроклиматични особености от 
силното беломорско влияние. 

Необходимо е да се има впредвид, че населеното място до момента няма 
изграден колектор и канализационна мрежа и отпадните води се изливат в реката и 
прилежащите дерета, а тя от своя страна се влива в  р. Върбица. Това създава 
предпоставка за замърсяване на околната среда и представлява потенциална опасност 
за здравето населението.  

Реализацията на проект «Главен канализационен колектор и вътрешна 
канализационна система в с. Ерма река», ще се отрази положително върху околната 
среда в района.  

Решението на канализацонната мрежа е определено на база топографски 
особености на терена, функционалния тип на населеното място и регулационния план 
на селото. На тази база са предвидени два главни колектора и вътрешна 
канализационна мрежа само за битови отпадни води (с цел бъдещето пречиствателно 
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съоръжение за битови отпадъчни води да бъде с минимални габарити и стойност). 
 Трасето и на двата главни канализационни колектора І и ІІ е изцяло само  
коритото на р. Ерма река. 
  
6.2.1.5. Село Аламовци 

По отношение на канализацията трябва да отбележим факта, че с. Аламовци е 
населено място с частична, крайно недостатъчна изградена канализационна мрежа с 
обща дължина около 200м., изпълнена от бетонови тръби ф300, 400, 500. 

Отпадните води се изливат в деретата, а от там постъпват в р. Малка - яз. 
Златоград – р.Малка - р.Върбица - р. Арда – р. Марица, които са с безспорно 
трансгранично значение. Реализацията на проектните виждания и пречистването на 
водите е необходимост и защото в инвестиционната програма на община Златоград в 
областта на водоснабдяването се предвижда допълнително водоснабдяване на 
гр.Златоград и с. Старцево от язовир Златоград. Ето защо е необходимо да се 
предприемат действия за проектиране и изграждане на канализационна мрежа в селото 
и отвеждане на отпадните води до пречиствателно съоръжение. 

Предварителните проучвания показаха, че за да бъдат отведени битовите 
отпадни води от селото трябва да се даде техническо решение във фаза работно 
проектиране на три събирателни колектора и канализационната мрежа към тях с обща 
дължина 1255м и пречиствателно съоръжение.  

 
 6.3. Водоснабдяване на населените места  
 
Управлението на водите в страната ни  се осъществява на национално и басейново 

ниво. Принципът на басейново управление се основава на естественото разположение 
на водоемите между водосборните области на една или няколко основни реки на 
територията на Република България. Районите на басейново управление са четири, като 
р. Върбица е приток на р. Арда, а тя от своя страна се влива в р. Марица и попадат в 
Източно беломорския район на управление на водите.  

 
 
 
Той обхваща водосборите на реките Марица, Тунджа и Арда. Трите реки са 

трансгранични, като Арда и Тунджа са част от международния речен басейн на р. 
Марица. Части от речния басейн на р. Марица са разположени на териториите на 
РГърция и РБългария.  
Многогодишни са  усилията на община Златоград да разреши не малките проблеми 

във връзка с водоснабдяването на съставните й населени места. Съществуващото 
положение е крайно тежко, а настъпващите засушавания през летния период 
допълнително утежняват ситуацията.  

В системата на „ВиК” на територията на община Златоград се използват подземни 
води за питейно-битово водоснабдяване на населените места със средногодишен 
максимален експлоатационен дебит.  

 
1. Общо водоснабдяване на населените места спрямо броя 
на жителите,  %  

90 

        в това число, водоснабдено от мрежите и експлоатирани 
от ВиК ЕООД 

83 

        в това число, водоснабдено от собствени водоизточници 7 
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2. Процент на жителите обхванати от канализиране на 
отпадните води, % 

56 

3. Наличие на пречиствателни станции за питейни води, бр.  1 
4. Потребление на вода м3/жител/година 76,92 

 
6.3.1. Съществуващо положение по населени места 

 
6.3.1.1. Град Златоград 
 

Гр. Златоград е с население 8438 жители (към м. 02.2008 г.) и се водоснабдява от 
група шахтови кладенци, разположени в терасите на река Върбица и р. Неделинска. 
Чрез помпена станция, напорен водопровод и изградени водоеми, питейната вода 
постъпва във водоснабдителната мрежа  на  града.  

Водовземните кладенци са разположени в терасата на р. Върбица, намиращи се 
на 4 км. от мястото на заустване на главния колектор. В периода 2004 -2008г. бяха 
реализирани редица действия, свързани с разрешаването на два основни проблема, 
водещи до подобряване качеството на водите в р.Върбица и ликвидиране на 
източниците на замърсяване. Това са първо, отвеждане и пречистване на битовите 
отпадни води от градската канализация в ПСОВ – Златоград и второ, ликвидация на 
съществуващото общинско депо, изпълнявана в момента.  

 Напорният водопровод на града е от преди 35 години, изграден е от етернитови 
тръби, които са амортизирани, вследствие на което настъпват чести аварии. Към 
разрешаването на този сериозен проблем, община Златоград трябва да насочи усилията 
си. Тук се отчита и факта, че по – голяма част от водопроводната мрежа е разположена 
по уличната мрежа, като подземна инфраструктура, а отстраняването на авариите е 
свързано с нарушаване на асфалтовата настилка. За възстановяването и се изисква 
технологично време, а това съответно е свързано с нарушаване на естетическия вид на 
улицата и нейното благоустрояване, предпоставки за ПТП и др. 

За решаване на проблема е необходимо  спешно да се проектира и изпълни 
реконструкция  на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. Златоград.  

 

 

6.3.1.2. Село Старцево 
С.Старцево e с население 2706 жители и има дългогодишен проблем с 

водоснабдяването, който през последните години се изостря драстично. Във връзка с 
настъпващите засушавания през летния период на  годината се преминава към режим 
на водоподаване - по един час на всеки четири дни. Водоснабдяването за с. Старцево се 
осъществява от водоснабдителна група „Крайна”, откъдето се водоснабдяват още 
гр.Неделино и с. Долен, община Златоград.  
 Друг проблем, който с. Старцево спешно трябва да реши, е старата 
водопреносна мрежа в населеното място. Същата се е провокирала в годините на 
експлоатация, а честите аварии водят да загуба на не малки количества вода.  

Съществен момент, на който трябва да се обърне внимание в инвестиционната 
програма на с. Страцево по отношение на водоснабдителната мрежа е необходимостта 
от проектиране и реализация на допълнителна водопроводна мрежа за  новите 
квартали. 

   
6.3.1.3. Село Долен 

С. Долен, с население 1368 жители, от няколко години също е на воден режим. 
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Водоснабдителна група „Крайна “ – съществува от тридесет години, състои се от 
два шахтови кладенци, разположени на десния бряг на р. „Неделинска”. Първоначално 
е водоснабдявала само село Долен. По-късно към водоснабдителната група е включен 
гр.Неделино, а отпреди 10 години и село Старцево. В техническия проект за 
водоснабдителна група „Крайна” е отчетено, че наличното водно количество за с. 
Старцево е недостатъчно и е необходимо да се продължат проучванията на инвеститора 
за допълване недостига от питейна вода.   

Съществуващата до момента вътрешна водопреносна мрежа в с. Долен е 
изпълнена също от етернитови тръби крайно амортизирани, вследствие на което 
настъпват чести аварии. За решаване на проблема е необходимо  спешно да се 
проектира и изпълни реконструкция  на 5км. от съществуващата водоснабдителна 
мрежа в с. Долен.  

 

6.3.1.4.  Село Ерма река 
С. Ерма река е с население 1133 жители. В периода 2000 – 2007 г. е завършен 

обект «Външно водоснабдяване с.Ерма река».  
Следващите действия, които са необходими да бъдат направени във връзка с 

решаване на проблемите по отношение водоснабдяване на населеното място, е 
реализацията на проект «Допълнително водоснабдяване с. Ерма река». Проектът 
включва цялостно изграждане на вътрешна водопроводна мрежа, включително и 
разходна, както и нейното зониране. 
 

6.3.1.5.  с.Аламовци 
Село Аламовци е съставно населено място на община Златоград с население 

около  358  жители. Разположено е на самата граница с Република Гърция,  на висок 
южен планински хребет. Местоположението му е било избрано заради удобната връзка 
с Беломорието. Големият водосбор от стръмния планински рид и билото в района  на 
населеното място дават началото на  Малка река, приток на р. Върбица.  

Вследствие на чувствителното намаляване на дебита на съществуващите 
каптажни източници за водоснабдяване, в селото, практически няма вода във 
водопроводната мрежа. През 2003 година е изготвен работен проект „Допълнително 
водоснабдяване на с. Аламовци “ . 

За да бъде завършено водоснабдяването на населението от с. Аламовци е 
необходимо да бъде извършено проектиране и изпълнение на вътрешната 
водоснабдителна мрежа.  

За осигуряване на населението от с. Аламовци с необходимото количество вода 
е нужно да се проектира и изпълни още един водоем с вместимост 50 куб.м., към 
съществуващия вече 100 кубиков. 
 Освен това е необходимо  да бъде подменена съществуващата вътрешната 
водопроводна мрежа, която  е на повече от 35 години, изпълнена от етернитови тръби.  

При изготвянето на работния проект трябва да се преразгледа и трасето на 
съществуващия водопровод, като се даде алтернативно решение на проблема с честите 
му аварии, причини за което, според специалисти, са силно пресечения терен и 
повърхностното му разположение.  

 
6.3.1.6. с.Цацаровци 

Село Цацаровци е с население 121 жители и се водоснабдява от четири 
природни водоизточника с малък дебит (събирателен водоем с вместимост 25м3), който 
през летния сезон е крайно недостатъчен. Проблемът тук е в необходимостта от 
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проучване на нови извори и изграждане на водоем с вместимост 100 м3. 
През периода 2002-2003 година е извършена реконструкция и разширение на 

съществуващия водоем. 
За разрешаване проблема на с. Цацаровци и осигуряване на населението с 

необходимите количества вода, е необходимо спешно  да се извърши задълбочено 
хидрогеоложко проучване на водоизточниците в района на населеното място и 
проектиране на обект  «Водоснабдяване на с.Цацаровци, община Златоград». 
 

6.3.1.7. Село Кушла  

Село Кушла е с население 67 жители и се водоснабдява от няколко броя каптажа 
изградени от двете страни (източни и северни извори) над селото и обхванати в две 
събирателни шахти „Водоеми” по 5 куб.м. От тях водата по гравитачен път стига до 
пет, шест чешми в населеното място. Водоемите са много малки, а конструкцията им в 
годините се е провокирала. Наличието на пукнатини по дъното и стените води да 
загуба на вода. По принцип количеството на водата в тези водоеми е крайно 
недостатъчно, за да задоволи нуждите на населеното място. Ситуацията още повече се 
утежнява през летния период, когато дебита на водоизточниците силно намалява и 
практически чешмите пресъхват. 

През 2002 – 2003 година  е извършена реконструкция на съществуващото 
водоснабдяване в с. Кушла. 

Друг момент, който затруднява решението за водоснабдяване на селото, е 
височинното разположение на изворите. Изворите в източния край са на доста по-ниска 
кота, поради което може да се използва за водоснабдяване на по-малко от 1/3 от 
сградите на селото. По същата причина водата от него не може да се акумулира в общ 
водоем, който се предвижда да бъде на по-висока кота. 

Ето защо основен водоизточник за селото остават северните извори. 
Географското им местоположението и ситуирането на новия 50 куб.м. водоем  ще 
осигурят вода до всяка една сграда от населеното място.  

 За разрешаване проблема на с.Кушла и осигуряване на населението с 
необходимите количества вода е необходимо спешно да се извърши задълбочено 
хидрогеоложко проучване на водоизточниците в с. Кушла и проектиране на обект  
«Водоснабдяване на с.Кушла, община Златоград». 

 
6.3.1.8. Село Пресока  и село Страшимир  

 Село Пресока  е с население 70 жители. През периода 2002-2003 година са 
подменени водопроводни тръби от външно захранване, извършен е и ремонт на 
съществуващи каптажи.  

Село Страшимир е с население 131 жители. През периода 2002-2003 година са 
подменени водопроводни тръби от външно захранване, извършен е и ремонт на 
съществуващи каптажи. 

 
Положението с водоснабдяването в населените места е крайно 

незадоволително. Съществуващите водоеми  се поддържат от самите хора, 
които ги стопанисват.  

С цел предотвратяване на реално съществуващия риск от замърсяване на 
водоизточниците, е нужно предприемане на спешни превантивни мерки,  свързани 
с: 

� анализ на качествата на водата в ползваните водоеми; 
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� изготвяне на работен проект за „Реконструкция на съществуващите 
водоеми и вътрешната водопреносна мрежа по населените места”; 

� ограждане на водоемите, за предотвратяване на свободния достъп до тях 
на хора и животни. 

 
 
 
6.4. Енергийна ефективност 
6.4.1. Анализ на съществуващото положение  

 
Непрекъснато увеличаващото се потребление на енергия и неговата 

концентрация в урбанизираните територии, предизвиква  значителни замърсявания на 
околната среда и ускорено отделяне на парникови  газове, предимно въглероден 
диоксид, което води до глобални негативни въздействия върху климата и налага 
вземането на неотложни мерки  за решаване на въпроса за енергийната ефективност.  

Проблемът има и значими икономически и социални измерения за нашата 
страна от гледна точка на бедните енергийни ресурси и високия дял на вносни 
енергоносители.  

По тези причини, енергийната ефективност става приоритет и на националната 
политика.  

Както в развитите западни страни, така и у нас, реализирането на национална 
политика по енергийна ефективност е невъзможно без активното участие на общините 
и е в техен пряк, и жизнен интерес. Необходимостта от активното участие на общините 
се определя от обстоятелството, че те са основния фактор, от чиито действия зависи 
повишаването на енергийната ефективност на сградите и комуналния сектор.  

Това са обектите, които не само реализират значителен дял от енергийното 
потребление в страната, но и поради високата степен на териториалната им 
разпръснатост не се поддават на централизирано управление. 

Интересът на общините за повишаване на енергийната ефективност, е както 
пряк, така и косвен. Първият се изразява в намаляване на сметките за енергия, 
респективно на разходите от общинския бюджет.  

 
Косвеният интерес се обуславя от отговорностите на общинските власти пред 

населението, чиито представители са: отговорност за качеството на околната среда на 
територията на съответните общини, отговорност за осигуряване на благоустройството 
и техническата инфраструктура на територията на общината, за осигуряване на 
нормална осветеност на улиците, нормални условия в социалните, културните, 
образователните, здравните и други общински обекти.  
 В програмата за опазване на околната среда в община Златоград, в частта 
управление качеството на атмосферния въздух, е заложено разработване на 
термоминералното находище в с. Ерма река и реализация на инвестиционни проекти на 
общината в тази насока. Реализацията на проект свързан с топлофициране на 
обществени сгради, а на по-късен етап и на жилищни  сгради, би довело до значително 
намаляване на вредните емисии,  отделяни в атмосферата при показателно  повишаване 
на коефициента на полезност на енергопотреблението.  

Общинският план за развитие и програмата за опазване на околната среда, 
засягат проблемите на енергийната ефективност косвено. Община Златоград оценя 
възможностите, които  предлагат мерките за  енергийната ефективност, както в 
обществения така и в частния сектор. Значимостта на проблемите и тяхното решаване, 
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ще подобри, както състоянието на околната среда в района, така ще доведе и до: 
� намаляване на разходите за  енергопотребеление; 
� намаляване количеството на използваните природни ресурси - нафта, 

мазут, дърва,  както в бита, така и обществения сектор; 
� по- висок коефициент на полезност. 

 
6.4.2. Дефиниране на проблема “Енергийна ефективност” за община Златоград 
 

Най-характерна роля на Община Златоград в енергийния сектор е като 
потребител на енергия. Тази функция е тясно свързана със задълженията на общината 
да осигурява енергия за всички общински обекти: сгради, улично осветление, 
транспортни средства.  

Поради недоброто финансово състояние на общината, често се прилагат 
принудителни мерки за икономии, като ограничаване количеството на горивата, 
намаляване на уличното осветление, несвоевременно извършване на аварийните 
ремонти, което води до влошаване качеството на услугите и има негативен социален 
ефект. Намаляването на уличното осветление е предпоставка за увеличаване на 
престъпността и пътно транспортните злополуки. Преразходът на енергия завишава 
количеството на вредните емисии, което се отразява негативно върху околната среда и 
климата. 

Намаляването на разходите за енергия в общинския бюджет чрез система от 
енергийно ефективни мерки ще позволи да се осигурят средства за решаване на  редица 
други обществени проблеми. Ще се подобри  комфорта и качеството на енергийните 
услуги. Значително ще се намали замърсяването на околната среда. Резултатът от 
прилагането на комплекс от енергоефективни  мероприятия ще бъде както 
икономически, така и социален.  
 
 
 
 
 
 
 

За реализиране на енергийна ефективност, общината си поставя постигането на 
следните 

 
ЦЕЛИ 

Обединяване усилията на всички заинтересовани страни и създаване на единна 
политика по отношение на енергийната ефективност и мерките, които се предприемат; 

Определяне на потенциала и ефективно използване на наличните ресурси на община 
Златоград; 

Повишаване качеството на енергийните услуги чрез прилагане на енергийно ефективни 
мерки и системи; 
Подобряване на екологичното състояние на територията на общината, чрез намаляване 
на вредните емисии и замърсявания на въздуха, водата и почвите; 
Повишаване на  ефективността на общинското електропотребление; 
Намаляване на разходите за енергопотребление и създаване на условия за устойчиво и 
балансирано развитие на община Златоград 
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Основните мерки свързани с енергийната ефективност, с чиято реализация биха се 
постигнали целите, могат да се обобщят със следното:  

� въвеждане на енергоикономични и енергоефективни системи на 
територията на Общината; 

� чрез методите на енергийната ефективност подобряване на 
екологичната обстановка в общината; 

� информационно обслужване на гражданите на общината по 
въпросите на енергийната ефективност; 

� намаляване на разходите и разхищението на енергийни ресурси. 
 

6.5. Транспортно обслужване на населението  
 

        До региона на Златогорад, както в цялата планина Родопи, можете да стигнете 
само с кола или автобус. 
 От София до гр. Смолян, Чепеларе и Пампорово можете да пътувате с автобус, 
който тръгва от автогарата зад хотел "Принцес". 
За справка : 
Фирма "Рожен", тел: 0301/ 3 22 98 и 
Фирма "Пампорово", тел: 0301/ 32 330. 

От Пловдив можете да пътувате до Смолян с автобус, който тръгва от автогара 
"Родопи". 

 

 

 

 

Разписание на автобусните линии по направление Златоград към 08.04.2008 г. 

Автобусна линя 
Час на тръгване от начална 

или междинна спирка 

 
Превозвач 

 
Телефон за 
контакт 

Златоград - Кърджали 
- Хасково - София 

06,00 от Златоград;  
08,15 от Кърджали;  
09,10 от Хасково;  
пристига в София в 11,50 

ЕТ "Кристал-Лютви 
Хаджиюсеин" 

0897992993 

Златоград - Кърджали 
- Хасково - София 

07,00 от Златоград;  
09,15 от Кърджали;  
10,20 от Хасково 
пристига в София в 13,30 

ЕТ "Кристал-Лютви 
Хаджиюсеин" 

0889165754 

Златоград - Смолян - 
Пловдив - София 

12,00 от Златоград;  
13,40 от Смолян;  
16,00 от Пловдив 

ЕТ "Иво Топчиев" 0897992994 
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 пристига в София (ЦА) в 18,40 

София - Хасково - 
Кърджали - Златоград 

13,30 от София;  
16,30 от Хасково;  
17,35 от Кърджали; 
пристига в Златоград в 19,50 

ЕТ "Кристал-Лютви 
Хаджиюсеин" 

0897992993 

София - Хасково - 
Кърджали - Златоград 

16,30 от София;  
19,35 от Хасково;  
20,35 от Кърджали 
пристига в Златоград в 22,00 

ЕТ "Кристал-Лютви 
Хаджиюсеин" 

0897992993 

София - Пловдив - 
Пампорово - Смолян - 
Златоград 
 

12,00 от София;  
14,15 от Пловдив;  
16,40 от Пампорово; 
17,05 от Смолян;  
пристига в Златоград в 18,40 

ЕТ "Иво Топчиев" 0889165754 

Златоград - Устово - 
Пловдив 
 

05,00 от Златоград;  
06,29 от Устово; 
пристига в Пловдив в 09,10 

ЕТ "Тони - Филчо 
Джандев" 

0896085985 

Златоград - Устово - 
Пловдив 
 

07,30 от Златоград;  
09,10 от Устово; 
пристига в Пловдив в 11,40 

ЕТ "Иво Топчиев" 0889165754 

Златоград - Устово - 
Пловдив 
 

13,30 от Златоград;  
15,00 от Устово; 
пристига в Пловдив в 17,40 

ЕТ "Тони - Филчо 
Джандев" 

0896085985 

Пловдив - Устово - 
Златоград 
 

12,30 от Пловдив;  
15,12 от Устово; 
пристига в Златоград в 16,40 

ЕТ "Тони - Филчо 
Джандев" 0896085985 

Пловдив - Устово - 
Златоград 
 

13,30 от Пловдив; 
16,15 от Устово; 
пристига в Златоград в 17,40 

ЕТ "Иво Топчиев" 
0889165754 

 
Пловдив - Устово - 
Златоград 

19,30 от Пловдив;  
22,15 от Устово; 
пристига в Златоград в 23,40  

 
ЕТ "Тони - Филчо 
Джандев" 

 
0896085985 
 
 

Златоград – Стара 
Загора – Бургас – 
Варна 

05,00 от Златоград;  
09,35 от Стара Загора;  
13,20 от Бургас 
пристига във Варна 18,00 

ЕТ "Кристал-Лютви 
Хаджиюсеин" 

0897992993 

Златоград - Смолян 
 

06,00 от Златоград; 
пристига в Смолян в 07,30 

 0896085985 

Златоград - Смолян 
 

08,30 от Златоград; 
пристига в Смолян в 10,10 

ЕТ"Севдалин 
Профиров" 

0887266005 

 
Разписание на автобусите, тръгващи от Златоград до близките села : 
с. Ерма река -7:00, 10:00, 12:40, 16:30  
с. Старцево – 7:30, 9:30, 11:30, 16:30 
с. Долен – 7:15, 12:00, 17:30, 19:30 
с. Аламовци – 7:00, 14:00 
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Разстояния от големи градове 

София – Златоград (през Пловдив – Асеновград – Смолян) – 282 км.  

София – Златоград (през Пловдив – Хасково – Кърджали - Джебел) – 370 км. Пътят от София за Златоград през 

Смолян е много по-кратък, но се пътува значително по-бавно заради многото завои по дългия планински път, 

разходът на гориво е по-голям. Пътят през Кърджали е по-хубав като настилка, завоите са малко, основно след 

Джебел и се спестява гориво. И по двата маршрута се пътува средно за 3,30 – 3, 45 часа, без да смятаме 

почивките. 

София – Смолян (през Пловдив – Асеновград – Чепеларе) – 238 км 

София – Кърджали – 258 км 
Пловдив - Златоград – 134 км 

Смолян – Златоград (през Мадан) – 55 км 

Кърджали - Златоград – 70 км 

Опасни трасета през зимата 

 

Джебел – Кирково 

Бачково – Смолян 

Мадан – Златоград 

 
Голяма част от транспортната инфраструктура е на незадоволително ниво. Това 

от една страна затруднява транспорта, а от друга оскъпява  продукцията на местния 
бизнес. Превръща се в пречка за навлизането на инвеститори в региона, които иначе са 
привлечени, поради наличието на евтина работна ръка, за развитието на туризма и за 
трансграничното сътрудничество. Членството в Европейския съюз, предполага 
въвеждане на редица мерки в областта на транспорта и транспортната инфраструктура.  

Именно в областта на трансграничното сътрудничество и изграждането и 
обновяването на пътната инфраструктура, е транспортният коридор между Златоград и 
Термес в Гърция, който е приоритетен проект за Община Златоград. 

Общината се обслужва само от автомобилен транспорт. Поради 
незадоволителното състояние на пътната инфраструктура се налага ново строителство, 
поддръжка, ремонт и реконструкция. Дължината на пътната мрежа е 230 км., само 
основният път Златоград – Смолян - Пловдив № 111-865 е третокласен. Останалите са 
четвъртокласни и повечето не са асфалтирани. Транспортът е особено важен за 
общината ни заради развитието на туризма, установяване на контакти с търговска цел в 
страната и чужбина и не на последно място заради членството ни в Асоциацията на 
европейските погранични райони.  
 
6.6.  Политика по устройство на територията на община Златоград  

Създаването на актуална градоустройствена основа – общ устройствен план и 
подобрени устройствени планове е приоритет в дейността на общинската 
администрация. Основната задача е чрез подходящо зониране и устройствено 
планиране да се гарантират за сериозен период от време инвестиционните намерения, 
относно атрактивните терени в урбанизираната територия и извън строителните 
граници на населените места в община Златоград, осигуряване на необходимото 
инфраструктурно обезпечаване запазване на екологичното равновесие в региона.  

За създаване на благоприятна среда за привличане на нови външни инвестиции и 
разширяване дейността на вече работещите на територията на общината инвеститори е 
наложително да се преосмисли цялостно градоустройственото планиране на 
територията.  
 Резултатите от едно отговорно и прецизно устройствено планиране – 
синхронизиране с инвестиционните процеси в съответствие с общите и трайни 
интереси на съответната териториална общност ще осигурят в обозримо бъдеще нови. 
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6.7. SWOT анализ на състоянието на инженерната инфраструктура  
Силни страни Слаби страни 

• Надеждни източници за питейна и 
промишлена вода и довеждащи съоръжения; 
• Изпълнен първи етап от проект за 
енерго-спестяващо улично осветление; 
• Готов модел на цифров кадастър; 
•    Високо ниво на изграденост на мрежите 
на БТК и мобилните оператори; 
•    Обезпеченост на енергийната система в 
общината; 
• Наличие на пречиствателна станция за 
отпадни води; 

липсва пречиствателна станция за 
отпадни води; 

• Липсва технически и работен 
проект за реконструкцията и 
рехабилитацията на водопроводната 
и канализационна мрежа на града,  
• Липса на синхронизирани 
действия на операторите на 
публични услуги в града; 
• Започващо изграждане на 
подземни оптични системи на 
кабелните оператори – нарушаващи 
настилките; 
• Липса на местен регулаторен 
орган за комуналните дружества; 
• Липса на общ градоустройствен 
план; 

Възможности Заплахи  
• Рехабилитация на съществуващата пътна 
мрежа, след внедряване на система за 
приоритизиране на обектите; 

• Подобряване на координацията между 
операторите; 

• Подобряване начина на управление и 
поддръжка на системите на уличното 
осветление; 

• Прилагане на цялостен модел за 
енергийна ефективност в обществените 
сгради в общината; 

• Реконструкция на важни за града пътни 
артерии; 

• Рехабилитация на водоснабдителната мрежа; 

Заплахи: 
• Забавяне реконструкцията на 
жизнено важни за общината пътни 
артерии; 
• Изоставяне на темповете на 
реконструкция на ВиК и ел. 
мрежата; 
• Сериозно изоставяне в 
рехабилитацията на 
водоснабдителната мрежа; 
• Липса на достатъчно средства 
за обезпечаване на прилежащата 
инфраструктура; 

 
7.Анализ на социалната сфера в община Златоград 
7.1. Анализ на образователната система в община Златоград.  

На територията на Общината действат 5 детски заведения –  ЦДГ „Снежанка”, 
ЦДГ „Радост”, ЦДГ „Щастливо детство” с. Старцево, ЦДГ „Детски свят” с. Долен и 
ЦДГ „Детелина” с Ерма река. Има 3 основни и 4 средни училища. 

Таблица 12 

 

 

 

 

 

Таблица 13 

Nо ОСНОВНИ УЧИЛИЩА 

1  ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” гр. Златоград 

2 ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” с. Ерма река 

3 ОУ „Св.Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” с. Долен  
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7.1.1. Предимства на образователната сфера в община Златоград 

І. Учебно – възпитателен процес. 
1. Прием на децата в детските градини. 

� Висок е % на обхванатите деца в разкритите в общината /яслени/, целодневни и 
полудневни групи; 

� Образователно – възпитателният процес с шестгодишните е добре организиран в 
разкритите 5 целодневни подготвителни групи към детските градини и   1 полудневна 
към детска градина.  

� В града групите са сформирани на базата възрастта на децата и желанието на 
родителите; 

� Всички подлежащи една година преди постъпване в първи клас са обхванати; 
2. Прием на учениците в училищата. 

� Постигнат е 100% на обхваната ученици подлежащи на    задължително обучение до 16 
годишна възраст; 

� Успешно се изпълнява  план-приема в Професионалната гимназия ”Христо Ботев” и в 
СОУ”Антим І”; 

� Професионалното и профилирано образование е подчинено на социално-
икономическото развитие на общината. 

� Професионалните паралелки обхващат следните специалности: 
“Технология на облеклото”, “Оператор в шевното производство”, “Машинен монтьор”, 
“Сервитьор-барман”; 

Профилите в СОУ”Антим І” са: 
Чуждоезиков – немски и английски език. 

� През последните няколко години се увеличи % на ученици, които остават да учат в 
общинските училища след VІІ и VІІІ клас. 

� Учебно- образователния  процес е организиран на една смяна, а за СОУ”Антим І” и 
Професионална гимназия”Христо Ботев” на две смени. 

� За нуждите на учениците от училищата в гр.Златоград е осигурено общежитие. 
� За подпомагане на учебно-възпитателния процес и за задоволяване потребностите на 

учениците и социалните нужди на семействата са разкрити полуинтернатни групи във 
всички училища и са назначени възпитатели. 

3. Възпитателна работа с подрастващи 
� Приета е стратегия за закрила на децата на Общинския съвет по Закрила на детето.  
� Изготвя се всяка година план-програма за дейността на Общинската комисия за борба 

срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. 
� Към Общински детски комплекс  в град Златоград са изградени клубове 

”Журналистика”, “Общество и личност”, “Модерен балет”, “Екология”, както и кръжок 
“Математика и химия”. 

� Изградени са различни форми за извънкласна работа и СИП към училищата, които да 
развиват творческите и физическите способности на учениците. Това са: 
СИП-“Български език и литература”, “Чужд език (английски език или немски език)”, 
“Математика”, “Човекът и обществото”, “Информационни и комуникационни 
технологии”. 
Извънкласни форми: 

„Танци”, „Народни танци”, „Фотография”, „Баскетбол”, „Футбол”.  
Всички тези форми спомагат за активното  и масово участие на учениците в тържества и 
програми по повод различни празници в общината, региона и в побратимения гръцки град 
Хрисуполис. 

Nо СРЕДНИ УЧИЛИЩА 
1. СОУ „АНТИМ І-ВИ” гр. Златоград- от V до ХІІ кл. 
2. СОУ „Св. КНЯЗ БОРИС І-ви” с. Старцево 
3. ПГ „ХРИСТО БОТЕВ” гр. Златоград   
4. ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА : 

- УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ; 
- ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС; 



 

54 | P a g e  
 

Към читалищата в град Златоград, с.Старцево, с.Ерма река и с.Долен са организирани ученически 
групи по : „Народни танци”, „Танци”, „Народно пеене”, „Детска вокална група” и др., които 
участват в различни дейности на общинско, регионално и национално ниво. 
4. Оптимизация на училищната мрежа 
Действащите училища сега отговарят на следните изисквания:  

� В повечето училища има добри условия за учебен труд на учениците 
� Учебните дисциплини се преподават от съответните специалисти 
� Утвърждава се правото на избор на втори чужд език 
� Насочване и влагане на финансовите средства за подобряване на  материалната база  

ІІ.Кадрови ресурси 
� В детските градини и училищата работят учители с висока професионална 

квалификация и много добър педагогически опит. 
� В общината са назначени 2 педагогически съветника, 1 логопед и 3 ресурсени учители 

за работа с деца със специални образователни потребности. 
� От 2005 година се провеждат квалификационни дейности с учителите от І до ХІІ клас. 
� Провеждат се форуми с представители на МОН, РИО – Смолян и др. за обсъждане на 

актуалните проблеми в образованието. 
� Във всяко училище и детска градина се организират семинари и дискусии с учителите 

по новите учебни програми. 
� Провеждат се обмени на положителен опит с колеги от други региони. 
� Подсигурени са социални придобивки за ръководните кадри и персонала към учебните 

заведения. 
� В детските градини в града е отпусната щатна бройка за музикален ръководител. 

ІІІ. Учебно-техническа и материална база 
Материално-техническата база в учебно-възпитателните заведения се поддържа в добро състояние. 
Създадени са и функционират специализирани кабинети в т.ч. и по информационни технологии. През 
последните десет години се извършени следните по-важни ремонти: 

СОУ” Антим І” гр.Златоград 
- изградена е нова покривна конструкция 
- основен ремонт на физкултурен салон 
- подобрени са физкултурните площадки 
- подновена е старата парна инсталация и осветлението 
- подменена е старата дограма с нова PVC 
- разполага с кабинети-физика, химия, биология, трудово обучение 
- оборудвани са компютърни кабинети с достъп до Интернет 

ПГ “ Христо Ботев” гр.Златоград 
- Училището провежда теоретични занятия по учебна практика в сградата на СОУ”Антим І” 

гр.Златоград 
- Разполага с три учебни работилници 

 
 

- Работилниците са снабдени с машини и инструменти за придобиване на професионални умения 
от учениците по различните специалности 

- Оборудвани са 2 компютърни зали с 18 компютъра с досъп до интернет 
ОУ” Васил Левски” гр.Златоград 

- направен е частичен ремонт на старата сграда, възстановена и освежена е външната фасада и 
часовниковата кула 

- завършен е дълго проточилия се основен ремонт на голям физкултурен салон 
- оборудвани са 3 компютърни зали с 29 компютъра с достъп до интернет 

СОУ” Св.Княз Борис” с.Старцево 
- цялата сграда е основно ремонтирана 
- основен ремонт на ученическия стол 
- основен ремонт на сервизни помещения 
- разполага с кабинети по химия и биология 
- разполага с работилница за провеждане на часовете по мебелно производство 
- оборудвани са 2 компютърни зали с 16 компютъра с достъп до интернет 
- изградена е парна инсталация за отопление 
- подобрени са физкултурните площадки 

ОУ” Васил Левски” с.Ерма река 
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- извършен е основен ремонт на старата част от училищната сграда и е подменена с нова 
покривната й конструкция 

- извършени са частични ремонти за подобряване на осветителните тела в класните стаи 
- извършен е основен ремонт на сервизните помещения на І етаж 
- входните врати са подменени с PVC дограма 
- извършен е ремонт на подовите настилки в 5 класни стаи (балатумът е заменен с теракот), 

физкултурната зала (балатумът е заменен с шпонт) 
- създадена е физкултурна зала за гимнастически упражнения 
- подобрени са физкултурните площадки 
- разполага с кабинети по биология и БД 
- оборудвана е 1 компютърна зала с 12 компютъра с достъп до интернет 

ОУ” Св.св.Кирил и Методии” с.Долен 
- извършен е частичен ремонт на външната фасада   
- подобрени са физкултурните площадки 
- оборудвана е 1 компютърна зала с 10 компютъра с достъп до интернет 

ОДК гр.Златоград 
- разполага със самостоятелен етаж в общинска сграда – в сравнително добро състояние 
- има един компютър за административни нужди 

УО "Н.Вапцаров"Златоград 
- трите етажа на общежитието имат необходимост от основен ремонт 
- подновяване на инвентара в стаите на учениците и занималните 

ЦДГ “Снежанка” гр.Златоград 
- направена е нова външна фасада на сградата 
- извършен е частичен ремонт на покривната конструкция 
- извършено е частично подобрение на детските площадки за игри на открито 
- изградена инсталация  за отопление с течно гориво 
 

ЦДГ “ Радост” гр.Златоград 
- извършени са вътрешни частични ремонти 
- извършено е частично подобрение на детските площадки за игри на открито 

ЦДГ "Щастливо детство" с.Старцево 
- извършен е частичен ремонт на сградата 
- извършено е частично подобрение на детските площадки за игра на открито 

ЦДГ “ Детелина “ с.Ерма река 
- преместена в друга сграда на която е направен основен ремонт 
- изградена е малка детска площадка 

ЦДГ"Детски свят" с.Долен 
- направен е основен ремонт на ІІ етаж и частичен ремонт на фасадата 
- извършено е частично подобрение на детските площадки за игра на открито 

 
Във всички детски градини има по един компютър за административни нужди. Отоплението в училищата 
и детските градини се извършва, както следва: 4 училища, 1 ученическо общежитие и 4 ЦДГ са с парно 
отопление – течно гориво; 2 училища и 1 ЦДГ са с печки на твърдо гориво; ОДК е с ел.отопление. 
Осигурен е безплатен транспорт за учениците от махалите: Крушкова махала-училище с.Ерма река, 
Станкова махала-училище с.Долен, а от Пресока до с.Старцево има училищен автобус. 

Изграден е физкултурен салон в СОУ”Св.Княз Борис І” с.Старцево.  
ОУ”Васил Левски” гр.Златоград, СОУ”Антим І”, ПГ „Х Ботев” гр.Златоград, СОУ „Св. княз Борис І” 
Старцево, ЦДГ „Снежанка” и ЦДГ „Радост” Златоград, разполагат със здравни кабинети и медицински 
персонал.   
 

ІV. Финансиране 
Въведена е система на делегиран бюджет за общинските училища, с което са постигнати 

следните положителни резултати: 
� Ясно регламентирани и прозрачни отношения между общината и училищата 
� Липса на неоправдано прехвърляне на отговорности 
� Системата на ДБ дава възможност да се приоретизират потребностите на учебното 

заведение 
� 100% делегирана финансова отговорност на директорите 
� По-рационално и целесъобразно събиране и изразходване на средствата 
� Създаване на предпоставки за по-добро качество в образованието 
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� Обогатяване и осъвременяване на материално-техническата база 
� Носене на цялата отговорност от директора за разходването на финансовите средства 
� Има условия за търсене на допълнителни финансови средства 

Създадена е организация за набавяне на собствени приходи, чрез отдаване на помещения под 
наеми и т.н.  
 

V. Социални фактори 
Социалната политика на общината е насочена към проблемите на учениците. За учениците, които живеят 
в махали е организиран безплатен транспорт.  Организирано е безплатно предоставяне на закуски и 
топъл чай за учениците от І до ІV клас във всички училища. Всички училища имат ученически лавки за 
закуски. Всички детски градини на територията на общината, разполагат с необходимия персонал за 
приготвяне на топли закуски и обяд на децата. За детските градини в града има осигурен медицински 
персонал. За децата от подготвителните групи и учениците от І до VІІ клас са осигурени безплатни 
учебници и учебни помагала. В библиотеките на всички училища все още има безплатни учебници по 
отделни учебни предмети, които се предоставят за целогодишно ползване на всички ученици от V до 
VІІІ клас. Редовно се изплащат стипендии на учениците от ІХ до ХІІ клас по отличен успех, както и 
стипендии на ученици от социално слаби семейства и сираци. Осигурени са социални придобивки за 
учителите и помощния персонал: 
 
7.1.2. Недостатъци на образователната система в община Златоград 
 

� В детските градини по селата децата са обхванати в смесени групи от 2 до 5 годишна 
възраст и това затруднява образователно-възпитателния процес. 

� Не всички деца със специфични образователни потребности са обхванати в детските 
заведения; 

� Не са интегрирани всички деца със специални образователни потребности. 
 

� През последните години прогресивно се увеличават отсъствията на учениците от 
гимназиален етап по основателни и неоснователни причини в съответствие с ППЗНП. 

� Не се работи достатъчно за стимулиране на даровитите деца. В най-ранна детска възраст 
трябва целенасочено да се следи какви таланти проявяват децата и да  се насърчава и 
подпомага развитието им. 

� Недостатъчна е дейността на всички нива с младежите и липсва цялостен анализ на 
техните потребности. 

� Липсват качествени и добре оформени тематични брошури, диплянки и др. материали за 
работа с родители и ученици. 

� Не е изградено гражданско общество, с цел премахване на негативното отношение към 
образователната система. 

� Родителската общност не се включва достатъчно активно в училищния живот. 
              

В малките училища броят на учениците не може да покрива изискванията на Наредба №7/2000 г. 
на МОН и това води до: 

• Съществуване на паралелки под определения минимален праг  
• Сформиране на слети класове,което, особено в V-VІІІ клас,води до спад в качеството на 

образованието 
• Лишаване от възможност на учениците  да избират втори чужд език 
• Влошаване на материалната база поради невъзможност за допълнителни инвестиции 
• Не всички училища имат педагогически съветници или логопеди и това води до влошаване 

на възпитателната и корегираща работа с децата. 
• Не са достатъчни формите за квалификация на учителите, преподаващи по новите учебни 

програми. 
• Нередовно се провеждат семинари и дискусии с авторите на учебниците по нови учебни 

програми. 
• Не всички детски градини имат назначен музикален ръководител. Особена нужда се 

забелязва в детските градини в селата. 
• Необходими са ремонти и подобрения на външната фасада на всички училища и детски 

градини, свързани с енергийната ефективност 
• Необходими са още подобрения за спортните площадки на открито в училищата и детските 

градини. 
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• Липсват физкултурни зали в ОУ”Васил Левски” с.Ерма река и ОУ”Св.св.Кирил и 
Методии” с.Долен. 

• Физкултурния салон в ОУ”Васил Левски” гр.Златоград не функционира пълноценно поради 
недостатъчно гориво за отопление. 

• Плувния басеин към ОУ”Васил Левски” гр.Златоград не е довършен и съоръжен с 
необходимите пречиствателни и отоплителни инсталации и не функционира. 

• Необходими са основни ремонти и смяна на оборудването в ученическите столове в 
училищата и кухненските блокове в детските градини. 

• Необходим е основен ремонт на сервизните помещения в СОУ”Антим І” гр.Златоград и 
ОУ”Васил Левски” с Ерма река – ІІ етаж. 

• Необходим е основен ремонт на покривните конструкции на ОУ”Васил Левски” 
гр.Златоград, ОУ”Св.св.Кирил и Методии” с.Долен и частични довършителни ремонти на 
покривните конструкции в СОУ”Антим І” гр.Златоград и ОУ”Васил Левски” с.Ерма река. 

• Необходимо е да се продължи с проекта за енергийна ефективност – смяна на остарялата 
дограма с PVC дограма във всички училища, с изключение на СОУ”Антим І” гр.Златоград. 

• Училищните мебели в класните стаи са полуразрушени и остарели(чинове, маси, бюра, 
столове, шкафове и дъски). 

ПГ “Христо Ботев” гр.Златоград 

• Много трудно се осъществява текущия ремонт в машиностроителното и текстилно хале 
(стара конструкция, амортизиран покрив, огромни стъкла). 

• Затруднена е реализацията на изработваната продукция. 

СОУ”Св.Княз Борис” с.Старцево 

• В сградата на училището е разположено шивашко предприятие. 
 

• Липсват медицински кабинети в училищата и детските градини в селата на общината. 
• Не е създадена добра подкрепяща материална среда за децата със СОП. 
• Липсва добро оборудване на детските градини със съвременни технически средства за 

дидактическите игри. 
 
При прилагане на системата за делегирани бюджети все още не са решени проблемите с: 

� Разработване на повече проекти, като средство за набиране на допълнително финансиране. 
� Използване на финансовите средства за повишаване на качеството на образование. 
� Насочване на средства към подобряване на спортната база в училищата. 
� Прилагане на системата на ДБ в детските градини. 
� Директорите на учебните звена не работят достатъчно по различини донорски програми за 

допълнителни приходи и повишаване качеството на обучението. 
 
 

� Необходимо е училищните ръководства да засилят интереса на родителите към учебния 
процес и подобряване дейността на училищата. 

� Необходимо е да се помисли и да се потърси възможност за допълване във формулата за ДБ 
критерии за качество / успех, продължаване на образованието, резултати от национални 
олимпиади, състезания и т.н./. 

� За детските градини в малките населени места няма осигурен мецински персонал. 
� Обезпечаването на детските градини с помощен персонал по различните програми от БТ и 

общината не е в достатъчна степен ефективно-/съкратени са квалафицирани работници, а се 
назначават неквалифицирани/. 

� Обзавеждането в кухненските блокове на детските градини е амортизирано. 
� Не е решен проблемът със столовото хранене от гледна точка на това да се акцентира 

повече върху социалната диференциация на ползващите поевтиняването. 
� Не се изпълнява колективния трудов договор на национално ниво в частта си за размерите 

на сумите за: 
• Сумите за работно облекло са с 50-60% по-малко. 
• Поевтиняване на картите за пътуващи учители с 25% по-малко се изплаща. 
• Необходимо е подобряване условията за здравословен и безопасен начин на живот 

за децата и учениците. 
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• Не всички Училищни настоятелства имат съдебна регистрация по новите 
изисквания. 

 
 
7.2. Здравеопазване 
Здравното обслужване в община Златоград се осъществява в следните здравни 
заведения:   

         Таблица 14 

Nо 
ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗАБЕЛЕЖКА 

1. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І” гр. Златоград 
 

Обслужва Общините Златоград и 
Неделино и част от Кирково  

2. САМОСТОЯТЕЛНИ ЛЕКАРСКИ И 
СТОМАТОЛОГИЧНИ ПРАКТИКИ : 

Старцево, Долен,  
Ерма река 

3. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ.Д-Р АСЕН 
ШОПОВ” 

Обслужва Общините Златоград и 
Неделино и част от Кирково  

4.  ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА 
ПОМОЩ – Златоград  

Обслужва Общините Златоград и 
Неделино и част от Кирково 

 

Доболничната помощ се финансира от Регионалната здравно-осигурителна 
каса. Тя бива първична и специализирана. Първичната се осъществява от семейните 
лекари, а специализираната от „Медицински център - Златоград” ООД и 
индивидуалните специализирани практики на специалистите. 

Болничната помощ продължава да се осъществява в търговското дружество с 
изцяло общинско участие МБАЛ  „Проф. Д-р Асен Шопов”.  Проведена е успешна 
акредитация. Финансирането се осъществява чрез договаряне на клиничните пътеки с 
РЗОК. В здравното заведение е изградена вътрешна информационна компютъризирана 
система и за подобряване на диагностиката  е закупена специализирана техника - 
Апарат Доплер и скенер. 

Спешно болните се обслужват от Филиал за спешна медицинска помощ и МБАЛ 
„Проф. Д-р Ас. Шопов”. 

 
Здравеопазването в община Златоград има нужда от привличане на 

допълнителни общопрактикуващи лекари и специалисти, както и преференции за 
желаещите да специализират от медицинския персонал.  

Възможност за подобряване на здравното обслужване, е изграждането на Хоспис 
(в случай на финансиране от здравната каса) или изграждане на здравен сектор в 
Дневен център за възрастни хора.   

В системата на общинското здравеопазване, освен МБАЛ  “Проф. Д-р Асен 
Шопов”, са детска ясла “Мир” и медицинските специалисти към здравните кабинети в 
училища и детски градини. 
 
7.3. Граждански организации 
7.3.1. Неправителствени организации 
 
„ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД” 
Лице за контакт: Пламен Чингаров  
Адрес: гр. Златоград, ул.”Ст. Стамболов” 1  
E- mail: zcdc@zlatograd.com  
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Област на интервенция: Бизнес услуги 
Телефон за връзка: 0889713703 /4205 /4406 
 
СДРУЖЕНИЕ „ДЕЛЬО ВОЙВОДА” 
Лице за контакт: Пламен Саралийски   
Адрес: гр. Златоград, ул.”Ст. Станболов” 2 
E- mail: advz@mail.bg; eac@abv.bg 
Област на интервенция: Туризъм 
Телефон за връзка: 0887436294 
 

„ СДРУЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ” 
Лице за контакт:Красимир Младенов 
Адрес: гр. Златоград, ул.”Беловидово” 33  
E- mail: soinas@mail.bg 
Област на интервенция: Социална сфера 
Телефон за връзка: 0894744310 
 
СДРУЖЕНИЕ „ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ” 
Лице за контакт: Елмира Угорлиева 
Адрес: ул. "Беловидово"№23 
E- mail: tgsr_zl@mail.bg  
Област на интервенция: Трансгранично, междурегионално  сътрудничество и обмяна 
на опит в различни сфери на обществения живот.   
Телефон за връзка:0889 99 88 79, 0894744993 
 
СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР-21” 
Лице за контакт: Лиляна Андреева- изп. Директор  
Пламен Чингаров- председател 
Адрес: гр. Златоград, ул.”Евгения Пачилова” 2  
E- mail: lilianaandreeva.@mail.bg 
Област на интервенция: Туризъм, екология и трансгранично сътрудничество 
Телефон за връзка: 0898537368/  03071 /2169 ТИЦ 
 
 
СДРУЖЕНИЕ „ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ” 
Лице за контакти: инж. Невена Александрова 
Адрес: гр. Златоград, ул. „Изгрев” №22 
e-mail: nevena_oc@abv.bg  
Област на интервенция: Развитие на гражданското общество, създаване на 
благоприятна институционална информационна среда за устойчиво развитие 
Телефон за връзка: 0894 43 44 00 
 
СДРУЖЕНИЕ „МЛАДИТЕ ЗА ЗЛАТОГРАД” 
Лице за контакт: Емил Менов  
Адрес: гр. Златоград, ул.”Ст. Стамболов” 179  
E- mail: e_menov@abv.bg 
Област на интервенция: Младежки дейности 
Телефон за връзка: 0899198819 
 

НАСТОЯТЕЛСТВО НА ДЕТСКА ГРАДИНА „СНЕЖАНКА” 
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Лице за контакт: Елина Глухова   
Адрес: гр. Златоград, ул.”Хан Аспарух” 25  
E- mail: elina_gluhova@abv.bg 
Област на интервенция: Образование, подпомага дейността на детската градина 
,изпълнение на образователни и възпитателни задачи, наука, екология, изкуства, соц. 
дейност.  
Телефон за връзка:03071/2253 
 

„ГРАЖДАНИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ – ЕВРОБАЛКАНИ” 
Лице за контакт: Хари Торманов 
Адрес: с. Старцево, „Хан Аспарух” №2  
E- mail: evrobalkani@abv.bg 
Област на интервенция: Европейско развитие 
Телефон за връзка:0883328306 
 

„УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 21 ВЕК ПРИ ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 
Лице за контакт: Мариана Димитрова 
Адрес: с. Ерма река,  п. к. 4997 
E - mail: mari78@mail.bg 
Област на интервенция: Образование 
Телефон за връзка: 0885146073 
 

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО„ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР. ЗЛАТОГРАД 
Лице за контакт: Юлия Ушева 
Адрес: гр. Златоград ул. „Ахрида”8 
E - mail: ulia_zl@mail.bg 
Област на интервенция: Образование 
Телефон за връзка: 088514607; 03071/2018;2215 
 

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО „АНТИМ І”  ГР. ЗЛАТОГРАД 
Лице за контакт: Сузана Големилова 
Адрес: гр. Златоград ул. „Ахрида”8 
E - mail: antim12@abv.bg 
Област на интервенция: Образование 
Телефон за връзка: 03071/2291 
 

СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО БЪДЕЩЕ – 2005”  ПРИ 
СОУ”Св. КНЯЗ БОРИС I” С. СТАРЦЕВО   
Лице за контакт: Милена Златанова 
Адрес: с. Старцево, ул. „Пейо Яворов” 4 
E - mail: mimizlatanova@abv.bg 
Област на интервенция: Образование 
Телефон за връзка: 0878 450208; 0889 789127 
 
7.3.2. Браншови организациии 

 

Осъществяват се тесни контакти и сътрудничество с няколко национално 
представени браншови организации. 

 

Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) е 
национално представена работодателска браншова организация. Обхваща над 30% от 
всички предприятия в туризма, на които е даден лиценз и присвоена категория. Общи 
цели на БХРА са подпомагане разширяването на хотелиерския и ресторантьорски 
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бизнес, стимулиране на частното предприемачество, съдействие за увеличаване на 
работните места в бранша и др. БХРА финансира и отпечата второто издание на 
единствения в страната ни “Пътеводител за гости и семейни хотели в България 
2004/2005г.”, в който е включена и къща за гости “Пачиловска къща”. Председател на 
представителство на БХРА в Златоград е инж. Александър Митушев, който е управител 
на фирма “Бултекс”ООД. 

Регионална туристическа асоциация “Родопи” (РТА”Родопи”) град Смолян 
координира усилията на всички заинтересовани страни в Родопите – общини, държавни 
органи, структури на гражданското общество и представители на туристическия бизнес 
за устойчиво развитие на туризма. 

Занаятчийска браншова организация (ЗБО) 
Председател на ЗБО в Златоград е Анелия Чернева (фризьор). След проведено обучение 
на няколко фризьори от Златоград бяха издадени дипломи за майстори, които предстои 
да бъдат преведени на чужд език и поставени на видно място.Тези фризьори ще бъдат 
препоръчвани на туристите, като гаранция за висококачествена услуга 

Български туристически съюз (БТС) упражнява туризъм насочен към активен 
отдих. Развива и насърчава различни видове и форми на туризъм, планинарство, 
ориентиране, алпинизъм, спелеология, спортно-туристическа дейност. БТС разполага с 
общо 410 обекта, в т.ч. хижи, заслони, домове, туристически спални и къмпинги. 
Благодарение на тесните контакти между “Бултекс”ООД и БТС градът ни стана един от 
100-те национални туристически обекти. 
 

 
7.4. Социални групи 

 
Дейността по  социалното подпомагане се осъществява от Дирекция социално 

подпомагане” гр. Златоград. Социалните работници предоставят на гражданите 
необходимата информация за кандидатстване за социално подпомагане, вида и размера 
на отпусканите помощи. При необходимост изготвят  индивидуални проекти за 
социална интеграция, които съдържат конкретни мерки и стъпки за социално 
включване на подпомаганите деца. На хората с увреждания се осигуряват 
необходимите технически помощни средства. За преодоляване на социалната им 
изолация и пълноценното им интегриране в обществото на територията на общината 
функционира Център за рехабилитация и социална интеграция.  

 
Той предоставя възможности за рехабилитация с инструктор - рехабилитатор, 

правни и психологични консултации и различни социални услуги. В общината се 
работи активно за подобряване достъпността на градската среда за хората с 
увреждания. 

Съществено място в социалната политика на общината има грижата за децата и 
защитата на техните права и интереси. Изготвена е общинска стратегия за закрила на 
детето, в която са изведени стратегическите цели и основни задачи, свързани с 
подобряване качеството на живот и грижа за децата.  

 
С постигането на тези цели са ангажирани всички институции в общината, имащи 

отношение към закрилата на децата: 
 
� Общинска администрация 
� Дирекция социално подпомагане 
� РПУ 
� Здравни заведения 
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� Училища 
 

7.5. Социални проекти 

На територията на община Златоград се реализират следните проекти със 
социална насоченост:  

� Програма ФАР BG2004/016-711.01.02 Деинституционализация посредством 
предоставяне на услуги в общността за рискови групи I фаза, Проект 
„ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ – Създаване на условия за 
ефективна социална интеграция на  деца с увреждания от Община Златоград – 
преодоляване на тяхната социална изолация за достигане на пълна 
професионална реализация” 

 
Основни дейности по проекта: 

� Информиране на обществеността и представителите на целевата група чрез 
медиите и срещи - за целите, очакваните и получени резултати от проекта;  

� Строително – ремонтни дейности по обособяване на Дневен център за деца с 
увреждания, които ще се предшестват от тръжна процедура и ще се финализират 
с официално откриване на Центъра;  

� Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане в Дневния център след 
провеждане на тръжна процедура;  

� Подбор и заетост на 7 безработни лица в Центъра;  
� Текущи дейности на  ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ по 

предоставяне на услуги за деца с увреждания и техните семейства;  
� Работна среща на екипа за управление, междинни отчети по проекта, 

представяне на анализ и окончателен отчет; 
Очаквани резултати: 

� ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ – иновационна за Общината 
Златоград, с точни правила за работа и отлична материално-техническа база; 

� Децата със специални образователни потребности – общо 36, ще преодолеят 
дефицита на умения; Ще се подобрят говорните и комуникативните им 
способности; 
 
 

� Ще се разшири спектъра на услугите и ще се предоставят нови услуги за деца с 
увреждания и техните семейства за развитие на умения за социален живот и 
извеждане от изолация; 

� Ще се създаде модел на мрежа за взаимна и трайна подкрепа; 
� Ще се повиши благосъстоянието на семействата на децата с увреждания; 
� Ще се подобрят и разширят на услугите за деца с увреждания, отглеждани в 

семейна среда, с цел превенция на изоставянето. 
� Ще се осигури заетост за специалисти за работа в центъра 

 

Период на изпълнение: 01.04.2007 – 30.09.2008 г. 
Водеща организация: Община Златоград 
 

Проекти, очакващи финансиране: 
� Програма ФАР BG2005/017-353.01.02-2 Деинституционализация посредством 

предоставяне на услуги в общността за рискови групи II фаза, Проект „СОЦИАЛНА 
СИГУРНОСТ – предоставяне на висококачествени квалифицирани услуги в 
домашна среда, посредством създаване и функциониране на услугата “Домашен 
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помощник”; 
 

 Основни дейности по проекта: 
� Информиране на обществеността и представителите на целевата група чрез медиите и    
срещи - за целите, очакваните и получени резултати от проекта; 
� Доставка на оборудване необходимо за администриране на дейността; 
� Закупуване на работно облекло; 
� Подбор  на 15 безработни лица, които ще бъдат обучени чрез квалификационен курс 
и след това назначени да извършват услугата “Домашен помощник”; 
� Текуща работа на звеното към ЦСРИ - “Домашен помощник”; 
� Работна среща на екипа за управление, междинни отчети по проекта, представяне на 
анализ и окончателен отчет. 

 
Очаквани резултати: 

� “ДОМАШЕН ПОМОЩНИК” - нова социална практика за Община Златоград в 
предоставянето на социални услуги в общността; 
� Ще се повиши качеството на живот на възрастните хора с увреждания, чрез 
осигуряване на всекидневна помощ в битовото обгрижване; 
� Ще се осигури квалификация, заетост и формиране на устойчиви трудови навици у 
безработните лица, които ще предоставят услугата”Домашен помощник”; 
� Ще се подобрят и разширят  услугите за лица с увреждания, обгрижвани в семейна 
среда, с цел превенция на попадане в специализирани институции 
� Ще се подобри потенциала на местната власт при управление и реализация на 
проекти с иновативен статут на местно равнище в социалната сфера. 

 

Период на изпълнение: 14 месеца (очаква се финансиране) 
Водеща организация: Община Златоград 
 

� Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  Схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051POO1/07/5.2-01 
”Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни 
видове увреждания и самотноживеещи хора - дейности „Социален асистент” и 
„Домашен помощник”, Проект „Домашен помощник” – нова социална услуга в 
помощ на уязвимите групи от община Златоград” 

 
Основни дейности по проекта: 

� Информиране на обществеността и представителите на целевата група чрез 
медиите  за целите, очакваните и получени резултати от проекта; 

� Подбор на желаещи за работа като „Домашен помощник”. Подписване на 
трудови договори и организация на текущите дейности; 

� Сключване на потребителски договор между доставчика на социални услуги / 
Сдружение за социална интеграция / и потребителя на услугата; 

� Организиране и провеждане на обучителен курс „Домашен помощник; 
 
Очаквани резултати: 

� Информираност за проекта сред обществеността на Община Златоград  и 
представителите на целевата група; 

� Осигуряване на заетост на  35 човека,  членове от семейства в които има лице с 
увреждания, възрастни хора  или желаещи да подпомогнат ежедневните 
дейности на самотно живеещите хора 
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� Сключени  35 бр. потребителски договора с лица заявили изрично че 
желаят да ползват услугата „Домашен помощник” 

� Осигуряване на  допълнителна квалификация за членове от семейства в които 
има лице с увреждания, възрастни хора  и желаещи да подпомогнат ежедневните 
дейности на самотно живеещите хора, което от своя страна ще увеличи 
конкурентно способността им на пазара на труда. 

 
Период на изпълнение: 12 месеца (очаква се финансиране) 
Водеща организация: „Сдружение за социална интеграция” град Златоград 

 

 

7.6. Социална инфраструктура 

Общият брой безработни лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст на 
територията на община Златоград, които са подпомагани от дирекция  “Социално 
подпомагане” на различни основания е 188.  

 Социалната инфраструктура обхваща : 

• Основна организация към Съюза на инвалидите в България – 120 членове 
• Сдружение на хора с увреждания, което включва 92 членове; 
• Сдружение на хора със зрителни увреждания – 206 членове; 
• Териториална организация на глухите (към Централния съюз на глухите) –  

38 члена; 
• Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания; 
• Дневен център за деца с увреждания „ЗОРА”; 
• Читалища; 
• Здравни заведения; 
• Обществени места за отдих; 
• Църкви; 

 
 
 
 
 
7.7. SWOT – анализ на социалната сфера: 

 
Силни страни Слаби страни 

• Добро образователно и 
квалификационно ниво на активното 
население 
• Добре стартирали и действащи 
активни мерки на пазара на труда 
• Квалифицирани преподавателски кадри  
• Добра мрежа от учебни и детски 
заведения 
• Добре функционираща мрежа от 
здравни заведения; 
• Културни  и спортни традиции; 
• Толерантност във взаимоотношенията 

• Висока безработица; 
• Ниска квалификация и 
образование  на голяма част от 
продължително безработните лица; 
• Спад в броя на населението и 
миграция към други региони от 
страната и чужбина; 
• Застаряване на населението и 
висока смъртност; 
• Недостатъчни възможности за 
реализация на младите хора (за 
работа и развлечения); 
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между различните етноси; 
 
 
 
 
 
 

• Наличие на групи в социална 
изолация; 
• Ниски доходи и ниска 
покупателна способност на 
населението; 
• Слаба адаптивност на голяма част 
от безработните към новите 
социално-икономически условия; 
• Лошо състояние на голяма част от 
социалната инфраструктура; 
     Влошено състояние на 
инфраструктурата и материално-
техническата база на културните 
институции, образованието и спорта; 

Възможности Заплахи  
• Изграждане на социално партньорство;  
• Разработка и прилагане на 
специализирани програми за образование и 
преквалификация; 
• Кандидатстване с проекти по 
национални програми; 
• Кандидатстване с проекти по 
оперативни програми; 
• Утвърждаване на съществуващите и 
въвеждане на нови ефективни мерки на 
пазара на труда; 
• Подкрепяща национална политика за 
развитие на културата и спорта; 

 

 
• Ограничаване на финансовите 
ресурси за провеждане на ефективна 
социална политика;  
• Напускане на млади хора; 
• Обезлюдяване на населените 
места; 
• Намаляване на покупателната 
способност на гражданите; 
• Засилване на вредните явления 
като наркомания, престъпност и др. 

 
 
 
 
 
 

8. Туристическо развитие на община Златоград  
8.1 . Културно наследство 
 

Визията за развитие на туризма в общината се основава на разбирането за  
културното наследство като важен фактор за развитието на общността. Запазването на 
културата и историческото наследство подържа и съхранява живо „златоградското 
общество”. 

Златоград е с богата култура и многовековна история, което обуславя големия 
туристически потенциал. В района има следи от старо селище – древен некропол от 
ранната християнска епоха, развалини от църкви, крепостни стени, древни пътища, 
мостове. НИПК е регистрирал около 100 недвижими паметници на културата, от които 
над 90 запазени от епохата на Възраждането в типичния си архитектурен стил. 
Златоград със своите архитектурни и археологически паметници е средище на най-
старите традиции на материалната култура и бит. Тези дадености, комбинирани с 
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пъстра палитра от местни обичаи, занаяти, кухня, природни забележителности и  
гостоприемни хора могат да се превърнат в средство за икономически растеж и 
устойчиво развитие. На територията на общината има разнообразни културно – 
исторически паметници от различни епохи. 

Най-голямата съвременна забележителност на Златоград е уникалният 
”ЕТНОГРАФСКИ АРЕАЛЕН КОМПЛЕКС – ЗЛАТОГРАД” (ЕАК). Той е първият в 
България (и засега – единствен!) частен етнографски ареален комплекс. 

Неговата неповторимост се обуславя от: 
� Динамичния показ на музейната експозиция и демонстрацията на традиционни 

трудови умения;  
� Новаторския експозиционен подход в занаятчийските работилници; 
� Разположението на обектите в сгради – архитектурни паметници на културата, 

включени в архитектурен резерват (най-големият в градовете на Родопите!), 
който е обитаван целогодишно от своите стопани.  

Основна тенденция в развитието на ЕАК е увеличаването на броя на обектите му, 
обогатяване на съдържанието и повишаване качеството на услугите. Неговата 
структура обхваща: I. Културно-исторически обекти; II. Места за настаняване; III. 
Заведения за храна и развлечения, където има възможности се прилагат подходите на 
туристическата анимация и атракция. През 2004 г. ЕАК е включен в списъка на 100-те 
национални туристически обекта в Република България. В началото на 2006 г. е обявен 
за „най-добър уникален етнографски комплекс в България през 2005г.”. ЕАК вече има 
възможност чрез своите многобройни обекти да предлага на гостите си и двата типа 
туристически услуги – основни (нощуване, хранене и транспортиране) и 
спомагателни/допълнителни, комбинирани в разнообразни туристически пакети 
(еднодневни и многодневни). 

Етнографският ареален комплекс е експозиция „на живо”. Разположена е  в един 
от кварталите на Златоград, известен с името си „Стария град” – няколко улици с 
обитаеми къщи в традиционен архитектурен стил. Някои от къщите са превърнати в 
приятни кафенета и ресторанти. Ако се умориш, вървейки по живописните улички, 
може да опиташ някоя вкусна гозба под звуците на мелодии, изсвирени от гайда и да 
изпиеш чаша или две от ароматното златоградско кафе на пясък. Рецептата все още е 
семейна тайна, но вкусът му е несравним. 

 
 
 

 

8.2. Традиционни занаяти 

Много интересни са работилниците, представящи 
традиционни занаяти.  

Целогодишно, в автентичен и подходящ интериор 
се възпроизвеждат на живо всички дейности, свързани с 
първичната обработка на вълна, козина и памук, на 
предачеството, плетачеството, тъкачеството - с отвесен и 
хоризонтален стан (вкл. и мутафчийство), абаджийство, 
гайтанджийство и терзийство, ножарство, както и производство на родопски 
специалитети и напитки от златоградско.  

Златоград е съживил в тяхната историческа автентичност малки работилнички, в 
които опитни майстори демонстрират своя занаят – правят ножове,  саби и др., които 
трудно могат да се произведат другаде в България. 
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Терзийска работилница 
В терзийската работилница представата за шивашкия занаят и превръщането му в 
съвременна професия се придобива както чрез една документална поредица от фотоси 
и две интересни колекции от ютии и шевни машини, така и чрез съвременното 
производство на работно облекло от “Бултекс” ЕООД. 
Гайтанджийска работилница 
В гайтанджийската работилница вниманието на посетителя се привлича от двата чарка 
– машините за плетене на гайтани. Те са повод за гордост – твoрение на българския 
технически гений от първите десетилетия на ХІХ век. 
Сарашка работилница 
В сарашката работилница са представени и трите разновидности на занаята:  
- седларство: изработване на ездитни седла и товарни седла (самари);  
- хамутчийство: изработване на ремъчните принадлежности за впрягане на коне, 
магарета, мулета и камили – юзди, оглавници, хамути и др.;  
- тапицерство: обшиване на седлата с подплънки от слама, вълна или други 
омекотяващи материали.  
Ножарска работилница 
В ножарската работилница може да се добие представа и узнаят подробности за 
историческия развой и разнообразие на хладните оръжия (особено през последните две 
столетия), както и да се наблюдава умението на майстора-ножар, чиито изделия се 
предлагат за покупка или поръчка. 
Златарска работилница 
В златарската работилница освен умението на майстора, в отделни витрини могат да се 
видят не само образци от рудите и кристалите, добивани в мините на Златоградско, но 
и характерни ювелирни произведения – с различно предназначение, разпространени 
особено в Средните Родопи. Предлагат се сувенири – и в зависимост от тяхната 
взаимна обвързаност с отделни зодии или годишни календарни цикли. 
Медникарска работилница 
Медникарството е най-ранният занаят, свързан с металообработването. Българските 
майстори-медникари от Среднородопието (Централните Родопи) имат вековна 
известност. С таланта на художник и сръчните си ръце, златоградският майстор създава 
произведения на изкуството.  
 
 
 
Грънчарска работилница 
Едно от най-древните домашни занятия, превърнало се може би най-рано в 
самостоятелен занаят и своеобразно изкуство, е грънчарството. „Магията -  чрез която 
глината „оживява” в човешките ръце – гостите на ЕАК могат сами да почувстват...”. За 
изработения лично от тях предмет те получават специален сертификат. 
Тъкачна работилница 
Преди повече от два века Златоград е вече утвърден център на тъкаческия занаят 
(особено на аби и шаяци). В тъкачната работилница на ЕАК се предоставя възможност 
не само да се видят произведенията на традиционното тъкачество и плетачество, но и 
да се почувства  тръпката на тяхното създаване. 
Водни съоръжения 
Водните съоръжения са три – валявица (дъща), тепавица, и воденица-караджейка. Те са 
включени в обща водно-двигателна система и се помещават заедно в сграда, известна 
като Вунцовата воденица. Това е най-атрактивният обект в Комплекса!  
Валявицата е традиционната „машина за пране” – икономична и ефикасна, търсена и 
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използвана – досега.  
Тепавицата изпълнява основна роля при производството на аба и шаяк – тъкани за 
традиционни мъжки и женски носии/облекла. Неописуемо впечатление правят 
огромните дървени чукове.  
Воденицата-караджейка мели и днес – както и в далечното минало. От нейното 
царевично брашно повсеместно се правят вкусни златоградски специалитети. 
 
8.3. Църкви и Манастири 
Религиозните паметници в границите на Златоград са много красиви и би могло да 
представляват интерес за туристите. С най-голямо значение са: църквата „Успение 
Богородично”, църквата „Св. Георги Победоносец”; параклисите „Св. Атанас”, „Св. 
Неделя”, „Св. Илия”, „Св. Константин и Елена” .  
Параклисите „Св. Атанас”, „Св. Неделя”, „Св. Илия” и „Св. Константин и Елена” са 
разположени на четири върха в околностите на Златоград под формата на кръст, 
оформяйки т.нар. Кръстата гора. И до днес се смята, че те закрилят града.  

Църквата „Успение Богородично”  се намира в центъра на 
Златоград и е построена през 1834 година. Тя е една от най-
старите църкви в Средните Родопи. Близо половин метър е 
вкопана в земята.  Тя е вкопана, с наклонен терен, 
трикорабна, едноабсидна, четирискатна, леко разстлана. 
Градежът на църквата е от каменна зидария, подът също е 
каменен, а таваните са дъсчени. Част от иконите са изцяло 

нови, а всички други са възрожденски, рисувани най-вероятно през 19 век. Майсторите 
зографи са неизвестни, но личи рисунъка на художници, представители на 
Самоковската и Тревненската школи. С влизането в нея човек слиза с няколко стъпала 
и остава впечатлен от майсторското изпълнение. На иконостаса има ценни икони, като 
една от тях е на Захари Зограф. След построяването й, в една от постройките на двора 
й, се премества, откритото през 1830 г. в Стоянковата къща, килийно училище. 

В църквата били събирани и опазени стари ръкописи, църковнославянски книги 
и утвари, донесени от Света гора и Божи гроб. 

Според едно предание църквата била построена само за 40 дни и трябвало да 
отговаря на условието, когато турчин на кон минава покрай църквата да не е по висок 
от зидовете й! 
 
 

Църквата „Св. Георги” , според надписа от 
северната фасада е построена през 1871 година и осветена 
на 23.07.1872 година от Пловдивския митрополит Панарет. 
Храмът представлява голяма, куполна едноапсидна 
псевдобазилика с открит притвор на запад. Вероятно от 
началото на 20 век е и голямата камбанария, намираща се 
на западната фасада. Всички икони са в сравнително добро състояние. Според 
ктиторските надписи на някои от тях, майсторът зограф е Нестор от Дебърско. Има 
икони и от Света гора, Трявна, Самоков. 

През 1852 година с обществени средства и труд златоградчани построяват 
Взаимното училище. Тук през 1978 година е разположена музейната сбирка 
„Просветното дело в Средните Родопи” . 

Във възрожденска къща е разположена и музейната сбирка на пощите, телеграфа 
и телефона. Нейната експозиция също представлява интерес за гостите на Златоград. 
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8.4. Маршрути в близките околности  
 

Върхът „Св. Илия” и параклисите „Св. Равноапостоли Константин и Елена”, „Св. 
Атанас” и „Св. Неделя”, намиращи се на едноименните върхове около Златоград, 
формират така наречената “Кръстата гора”. Маршрутите до трите параклиса  на 
“Кръстата гора”, както и този до местността „Белите камъни”, край с. Старцево, 
 представляват маркирани екопътеки.  

 

 
Трите параклиса 

На многобройните си гости ЕАК предлага, както пешеходни преходи по тези 
маршрути с квалифицирани планински водачи, така и обиколка с организиран 
транспорт.   

Интерес за гостите на ЕАК представляват и намиращите се в близост до Златоград 
Археологическа пътека (до с. Мъженци, общ. Кирково) и ферма за щрауси (до с. 
Старцево). 

 

 
Околности на Златоград 

Местността "Белите каменье"  е планински връх над с. Старцево. От него се 
открива великолепен изглед обхващащ почти целите Източни Родопи. 
Археологическите наблюдения на върха показват, че в дълбоките цепнатини на скалите 
траките са поставяли монети, керамични съдове, жито, просо, а след това замазвали 
цепнатините с глина. Това  дава основание на археолозите  да го определят като 
антично светилище от V в.пр. Хр. до ІV в. сл. Хр., като най-голямото светилище, 
посветено на Бога-Слънце! 

На 8 км северозападно от Златоград се намира местността Света Неделя, 
където сред вековна дъбова гора е изграден едноименния параклис и помощни 
постройки към него.  

Параклисът „Свети Атанас”  е живописно разположен на възвишение край 
града. От него се вижда почти целия Златоград.  

Златоградския край е място, където си дават среща красотата на Родопа планина 
и богато културно- историческо наследство. 

 
8.5.  Музейни сбирки 
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Музейната сбирка “Просветното дело в Средните Родопи”  в Златоград е открита през 
1978 година и е втората по рода си в страната след Априловската гимназия в Габрово. В 
музея могат да се видят запазени до днес класна, учителска и битова стая на учителя, 
може да се потопите в просветителския дух и атмосфера на Възраждането. 
Музейната сбирка на съобщенията е единствената в България. Музеят е обявен през 
1987 година и се намира под управлението на Български пощи. Експозицията е 
разположена на 200 кв.м в реставрирана къща в ЕАК, обявена за паметник на 
културата. Съдържа много богат снимков материал и документи, касаещи историята и 
поминъка на града от създаването на първата българска поща. Има над 300 музейни 
единици: марки, стари телефонни и телеграфни апарати, фотоси, морзови апарати, 
кантари, ръчни пощенски теглилки, ведомост за заплати от 1913 г., пощенски 
трактове… Включва и документи, богат библиотечен архив, фотоархив. Пощенският 
музей приема туристически и местни групи, работи и като редовна пощенска станция, 
която извършва всички видове услуги.  
Музейната сбирка към църквата “Св. Атанас”  в село Старцево съществува отскоро. 
Храмът “Свети Атанасий Велики” е открит и осветен през 1998 година от Пловдивския 
митрополит Арсений. Освен храма църковният ансамбъл включва още магазин, музей и 
жилище за свещеника на обща площ 250 кв.м. Три икони са дар от НИМ, както и 
уникалната камбана, принадлежала на Гложенския манастир. Иконостасът е дело на 
тревненски майстори, а 37-те икони – на софийското семейство Лазаров и Сарова. В 
музея на християнството са изложени кръст, кандило и икона, намерени при ремонта на 
джамията в селото през 1916 г. Експонирани са още монети, глинени съдове от 
тракийския период.  
 
8.6.  Културен календар 
 

Някои от по-важните празници, свързани с Християнската религия са: 
06 януари –  Богоявление  - след литургията отецът хвърля кръста в най-дълбокото 
място на реката и който вземе кръста ще бъде здрав през цялата година. 
Сирни Заговезни - стопаните чистят градините си и палят събрания боклук, като 
прескачат огъня, за да не ги хваща болест през годината. С ритуала “хамкане” се поставя 
началото на Великденските пости. На висящ конец се връзва парче халва и всеки се 
опитва да отхапе от него, без да си помагат с ръцете. 
 
Великден - рано сутринта в четвъртък или събота се боядисват яйца, като първото 
задължително се боядисва в червен цвят и с него се докосват челото и бузките на децата, 
за да са здрави и румени като яйцето. 
6 май – Гергьовден. Вечерта преди празника билки и цветове от дюля и ябълка се 
поставят да престоят във вода, а на другата сутрин семейството се измива с тази вода. 
Във всяка къща се приготвя баница с билки, т.н. “просопник”. За този празник е 
характерно препасването за здраве с повой – вид растение. Люлеенето също е обичайно 
за този ден, като люлката се поставя на дрян или плодно дърво за здраве. 
24 декември – Бъдни вечер. Коледари обикалят къщите, пеейки коледарски песни за 
здраве и берекет на стопаните и семействата им. Запазен и до днес е обичаят 
„Коледуване”. Посещават се млади семейства, новодомци и тези, на които им се е 
родило дете. Този обичай за разлика от останалите части на страната се провежда на 22 
декември. Коледарите обикновенно посещават домове, където има новородено или 
младоженци. Семейства- новодомци през изминалата година също се посещават от 
коледари. 
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25 декември  -  Коледа. В дните между Коледа и Нова Година кукери обикалят от 
къща на къща и с шума и маските си и “плашат” злото, за да го прогонят. 

Други традиционни празници на златоградчани, които не са свързани с 
християнската традиция: 

01 януари – Сурвак Нова Година – всеки дом се посещава от сурвакари, които с 
украсени дрянови клонки – сурвачки – сурвакат  гърбовете на стопанина и семейството 
му, наричайки ги с песни и пожелания за здраве и берекет през новата година. 
Стопанинът на къщата дава пари, курабийки и орехи на сурвакарите. 
01 март – Баба Марта – всички се закичват с т. нар. мартеници, направени от бял и 
червен конец, за да са здрави през цялата година. 

 

Културни събития и фестивали, провеждани в Златоград: 
7 юли  - ден на Св. Неделя. На този ден всички златоградчани се събират на курбан на 
връх Света Неделя.  
Първата неделя на месец септември – празник на село Ерма река.  
Последната събота на месец септември – Делюви празници – фолклорно надпяване 
между самодейци.  
Първата събота на месец октомври – празник на село Старцево.   
21 ноември – празник на град Златоград. Освобождението на Златоград.  

Особено атрактивни са кукерските празници в Златоград. Датата на 
провеждането им се променя спрямо Великден. Този обичай се изпълнява на Сирни 
Заговезни, когато става и т.н. “хамкане” на халва или яйце.   

Наред с кукерските празници в Златоград, такива се провеждат и в село Долен. 
Друг интересен ритуал е Пеперуда – запазен е и се изпълнява и до днес при 
засушаване.  Местните хора са вярвали, че така ще “извикат” дъжд. Млади момичета, 
са обикаляли всеки дом и са танцували, окичени със зеленина.  

 
В обобщение след направената характеристика на културно-историческите 

паметници и възможността за използването им като туристически ресурс, могат да се 
изведат следните заключения: по-голямата част от паметниците на културата са в 
отлично състояние, като са инвестирани в тях време и средства за поддържането и 
обновяването им; с оглед на пълното усвояване на наличните ресурси трябва да се 
обърне внимание на периодичните и епизодични прояви, най-вече за тяхното 
комерсиализиране и предлагане, както и на кулинарията – популяризиране на 
златоградската кухня .  
 
 

8.7 . Спорт и развитие на спортен туризъм 
 

Спортните обекти и съоръжения на територията на община Златоград са,  както следва: 
 1. Спортен комплекс, който включва: спортен стадион с олимпийски размери, 
плувен комплекс включващ открит плувен басейн и детски плувен басейн. Общата 
площ на Спортния комплекс  е 23 000 кв.м. 

2. Баскетболна площадка – 1 000 кв.м.  
И за двете спортни съоръжения в момента тече процедура по безвъзмездно 

прехвърляне на собствеността от частна държавна в публична общинска, за да може да 
се задвижат инфраструктурните проекти, свързани с благоустрояването им. 

На територията на общинския център има 2 плувни басейна (един – публична 
общинска собственост и един – частен).  

Неизползван ресурс в населените места са спортните площадки и игрища към 
училищата, за които трябва да се търси подходяща форма на стопанисване, за да бъдат 
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достъпни и за туристи.  
Цялата тази материална база, прави възможно развитието на спортния туризъм, 

използвайки всички спортни съоръжения за организиране на спортни лагери на отбори, 
развиващи дейност в различни сектори на спорта. 

Наличието на природни ресурси – геотермалното находище в с. Ерма река, на 
различни водни съоражения – язовири и рибарници, дава възможност за развитието и 
на друг вид туризъм, освен културния. Става дума за балнеолечението и риболова, 
алтернативи, които все повече и повече започват да се рекламират. 

Предлаганите туристически услуги в община Златоград са на задоволително 
ниво като цяло. Хотелската база е сравнително нова и има възможност за увеличение на 
нейния капацитет. 

На този етап в общината се развива най-вече културният и археологическия 
туризъм.  

Туристическият сезон практически е целогодишен – има възможности за 
практикуване и на зимен, и на летен туризъм, тъй като общината предлага възможности 
за посрещане на туристи през цялата година.  

 

8.8. Предимства и недостатъци на община Златоград – обобщен SWOT анализ на 
туризма в общината. 

 
Общото състояние на преспективите и възможностите за развитие на туризма в 

община Златоград са резултат от анализа на качествени и количествени данни, които 
характеризират района.  

Представеният SWOT Анализ не трябва да се счита за даденост, а трябва 
ежегодно да се преразглежда във връзка със статистическите резултати от туризма, 
предложени проучвания, резултатите от посещенията на експерти и от процедурите за 
консултации в сектора на туризма. 

 
 
 
 
 

 
Силни страни Слаби страни 

• Силно конкурентни цени. 
• Топло и гостоприемно отношение на 

местните хора. 
• Красива и чисто околна среда. 
• Силно културно и историческо наследство. 
• Признание на културното наследство в 

чужбина. 
• Мек и приятен климат и температури. 
• Изключително многообразие от 

туристически ресурси (т.е. минерални води, 
исторически паметници и др.). 

• Наскоро построени или реновирани 
туристически места за настаняване. 

• Национална и местна кухня и вино. 
• Активно участие на частния сектор в 

туризма. 
• Отчитане и възприемане на необходимостта 

• Липса на точно познаване извън страната, няма 
идентифицирана „марка”. 

• Ограничена информация за българското, 
родопското и златоградското културно и 
историческо наследство. 

• Чести изменения на законовата рамка. 
• Слабо познаване на международното търсене на 

пазара. 
• Недостатъчно развитие на информационните 

технологии – Интернет информация и  маркетинг. 
• Относително пренебрегване на вътрешния пазар. 
• Недостатъчно опитен и недостатъчно обучен 

персонал. 
• Лоша вътрешна структура за развитие на туризма 

(пътища, летища, ж.п. транспорт и др.). 
• Туристическите услуги са с качество по-ниско от 

желаното. 
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от обновяване. 
• „Безопасна” дестинация. 
• Наличие на човешки ресурси - 

квалифицирани служители с доказан 
професионализъм. 

• Добро взаимодействие между местната 
власт, НПО, учреждения, предприятия, 
частен бизнес при решаване на проблемите 
на околната среда. 

• Приемственост в общинската администрация 
– установени правила и норми на поведение 
в ОБА, осигуряващи необходимата 
приемственост без отричане на направеното 
при смяна на властта, насочени към 
надграждане и повишаване на качеството.    
 
 
 
 

• Неясен или „недостатъчен” образ на туризма на 
община Златоград – липса на адекватна 
информация. 

• Липса на адекватно постоянно туристическо 
представителство на международно ниво на 
ключовите международни пазари. 

• Регионална диспропорция на туристическата 
инфраструктура (оценяване на ресурсите и 
сезонност).  

• Слаб мониторинг на индикаторите за устойчивост 
на туризма. 

• Ниска ефективност на рекламните и 
промоционните кампании. 

• Ниска оценка на туристите за съпътстващите 
елементи или услуги, извън туристическия сектор. 

• Недостатъчно планиране на туристическият 
регион. 

• Начален стадий на развитие на Публично-частни 
партньорства. 

• Ниска степен на развитие на елементи извън 
обсега на туристическата индустрия. 

• Недостатъчно взаимодействие с централните 
ведомства и министерства та при решаване 
проблемите на околната среда.  

• Липса на лоби. 
• Липса на достатъчна ангажираност от страна на 

населението, на гражданските институции и др. 
заинтересовани страни по отношение проблемите 
на околната среда. 

• Слаб контрол върху превантивните мерки, които 
всяка една институция, предприятие или фирма са 
взели в своите програми за опазване на околната 
среда.  

• Неоценена отговорност - винаги опазването на 
околната среда и мерките, които трябва да вземат 
остават на последно място, за сметка например на 
„бизнес и печалба на всяка цена”. 

• Финансов недостиг за изпълнение на 
мероприятията по опазване на околната среда. 

Възможности Заплахи  
• Голям туристически потенциал. 
• Големи възможности за разнообразяване 

гамата на предлаганите туристически 
продукти (туризъм със специален интерес, 
други услуги и други възможности). 

• Възможност за реклама на общината като 
дестинация за културен, спортен, еко, 
балнеолечебен туризъм. 

• Нереализиран потенциал на вътрешния 
пазар. 

• Неизползвани възможности за вътрешен 
туризъм и туризъм от съседните страни през 
почивните дни в края на седмицата. 

• Създаване на продукти на 
регионалния/местния туризъм. 

• Подобряване на квалификацията и уменията 
на персонала в туризма. 

• Възможности за привличане на 
чуждестранни инвестиции. 

 
• Постепенно загуба на най-конкурентно 

предимство, ниските цени (или идентифициране с 
имиджа на „евтина” дестинация). 

• Прекратяване на правителствената подкрепа за 
нуждите и приоритетите на развитието на 
туризма. 

• Усложнение вследствие на законови промени след 
присъединяването към Европейския съюз. 

• Липса на адекватни устройствени планове и 
зониране на туристическия регион.  

• Въздействие на кампании, насочени към масовия 
туризъм от страна на конкурентни дестинации. 

• Зависимост от международните тур оператори на 
масовия туризъм. 

• Неуспешно постигане на задълбоченост на 
рекламните дейности поради недостатъчно 
финансиране. 
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• Акцент върху повтарящите се форми на 
туризъм (напр. Втори дом, спа, ски и др.). 

• Използване на Европейските структурни 
фондове и други донорски източници на 
финансиране за развитие на туризма в 
общината. 

• Повишаване ефективността на 
маркетинговите и промоционни програми и 
дейности. 

• Насочване на усилията към оптимизиране на 
работата с министерства и други централни и 
регионални институции, без чиято протекция 
не биха могли да се реализират планираните 
дейности в програмата. 

• Засилване на превантивната и контролна  
дейност – относно изпълнение на програмите 
за опазване на околната среда на всяка 
стопанска единица на територията на 
общината. 

• Осигуряване на ангажираност и финансово 
подпомагане при провеждане на общинските 
мероприятия за информиране на 
населението. 

• Повишаване на екологичната култура. 
Отбелязване на екологичните празници и 
мероприятия от страна на предприятия, 
учреждения и НПО на територията на 
общината.   

• Набиране на млади кадри за работа по 
опазване на околната среда при спазване на 
моралната етикеция за израстване в 
йерархията; 

• Подкрепяща национална политика за 
развитие на културата и спорта; 
 

• Отрицателно влияние на проблеми, при които 
държавата и общината не може лесно да се намеси 
като природни явления, болести и терористични 
атаки. 

• Прекомерна концентрация на инвеститори, която 
евентуално би се отразила отрицателно на 
околната среда. 

• Закъснение на влизането в сила на съответните 
нормативни и организационни промени, касаещи 
общината.  

• Понижаване качеството на водите и другите 
природни ресурси.  

• Липса на информираност и на достатъчна 
техническа помощ на работещите в 
предприятията.  

• Проявление на апатия от страна на жителите на 
общината, поради липса на достатъчно ефективна 
информация.    

• Сигурност и проблеми, свързани с преминаването 
на границата след присъединяването на България 
към ЕС. 

 

 
 
 
 
9. Повишаване на административния капацитет на общинска 
администрация и на общественото доверие в нейната работа. 
 
 За утвърждаване на принципите на прозрачност, отчетност и почтеност в 
дейността на администрацията като условие за качествено управление, е нужно 
общинските служители да получат допълнителни знания. Необходими са обучения с 
практическа насоченост, които да формират умения, а не само знания. 

Постигането на «Добро управление», необходимо за реализиране на модерно 
административно обслужване на гражданите, включва развитието на електронно 
управление. Работата с електронните услуги и с т.нар. електронно управление, е слабо 
позната сред обществото, въпреки че доста административни услуги имат вече своя 
електронен вариант. Необходимо е тяхното допълнително популяризиране след 
гражданите и бизнеса. Електронните услуги ще подобрят не само комуникацията 
между отделните администрации в държавата, но и между администрацията и 
потребителите. Електронното предлагане на административни услуги е модерният 
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начин на административно обслужване. Този вариант не само облекчава достъпа 
на гражданите до тези услуги, но и повишава прозрачността в работата на 
администрацията. Въвеждането на е-управление ще намали разходите на време и 
усилия на гражданите и бизнеса в комуникацията им с администрацията. За това, обаче, 
е нужно правилно да се разбере концепцията за електронното управление, което налага 
провеждане на обучения и информационни кампании за популяризиране и разясняване на 
същността, принципите и целите на електронното управление като нов, модерен подход 
на управление. За да се насърчи ползването на електронни услуги, е нужно провеждане 
на информационни кампании, разясняващи видовете услуги и предимствата на 
работа с администрацията по електронен път. 

С оглед постигането на това, общинска администрация – Златоград, ще работи 
за осъществяването на следните приоритети: 

9.1 .ЕЛЕКТРОННА ОБЩИНА 
� Въвеждане на системи за управление на качеството ISO  или CAF; 
� Осигуряване на съвременна периферна техника за подобряване на 

административното обслужване (лазерни принтери, цветни скенери, 
копирна машина, компютри). 

 
9.2. ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И 
РЕГУЛИРАНЕ 

� Предоставяне на гражданите на пълна информация за административните 
услуги като например: наименование на услугата, необходими документи, 
срокове за изпълнение и цени. Тази информация да бъде публикувана в 
брошури, на информационните табла и на електронната страница на 
общината. 

� Да бъде разработена Харта за правата на потребителя на административни 
услуги, като при изготвянето й се привлекат за консултации всички 
заинтересовани страни. 

� Да се разработи ясна и прозрачна процедура за приемане, обработване и 
докладване на предложения, сигнали и жалби на граждани, свързани с 
обслужването на населението. 

 
 

� Да се предприемат мерки за опростяване на регулаторните механизми за 
улеснение на частния сектор и гражданите при предоставянето на услуги. 

� Да се предприемат стъпки за надграждане на Центъра за информационно и 
административно обслужване на населението, като се обособи и гише на 
предприемача. 

 
9.3. ПРОЗРАЧНОСТ И ОТЧЕТНОСТ В АДМИНИСТРАЦИЯТА 

 
� Ясни правила и процедура за предоставяне на достъп до обществена 

информация според изискванията на Закона за достъп до обществена 
информация, в т.ч. и регистър на заявленията по този закон. 

� Публикуване на заповедите на кмета на общината с обществена 
значимост и тяхното популяризиране сред жителите на общината. 

� Информиране на обществеността за текущата общинска дейност чрез 
пресконференции и срещи с журналисти. 

� Поддържане на интернет страница на общината. 
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� Организиране на приемна на кмета на общината, включително 
„изнесена” в отделни населени места в общината. 

� Популяризиране на добрите практики в администрацията и на 
работата във връзка с жалбите и оплакванията на гражданите. 

� Да се въведе регистър на разработените и спечелени проекти като 
резултатите от изпълнението на проектите по европейски програми да 
бъдат представяни публично. 

� Създаване на интернет „горещ телефон” за връзка на гражданите с 
общината с цел надеждност, ефикасност и ефективност на 
управлението в условия на сътрудничество и кохерентност. 

� Оповестяване на годишен отчет за дейността на управленския екип на 
общината пред гражданите чрез: срещи, местни вестници, интернет. 

� Да се разработи система за обратна връзка с потребителите на услуги 
в администрацията. Да се измерва и анализира степента на 
удовлетвореност от обслужването. Да се осъществява редовна обратна 
връзка с гражданите относно предоставянето на услуги чрез анкетни 
карти като резултатите от анкетите се публикуват. 

 
9.4 . РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

 
� Създаване на система и ясен регламент за квалификация на кадрите в 

общинската администрация. 
� Разработване на Стратегия за управление на човешките ресурси, 

която включва подбор (конкурсно начало с ясно и своевременно 
определени критерии), кариерно израстване, атестиране, планиране, 
мотивиране на служителите, оценка на трудовото изпълнение и 
санкциониране при неизпълнение. 

� Обучение на служителите (английски език, гръцки език, IT умения) 
� Оптимизация на персонала, въвеждане на гъвкави форми на работно 

време за определени длъжности. 
� Периодичен анализ на утвърдената организационна структура с цел 

покриване на всички функции на организацията, определени в 
нормативни актове. 

 
9.5 . ПОВИШАВАНЕ  ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРЕВЕНЦИЯТА НА    
    КОРУПЦИЯТА 

 
Ясни и подробни правила за поведение и предотвратяване на конфликт на 
интереси. 
� Работещи системи за дисциплинарно наказание. 
� Да се разработи процедура за докладване на нарушения на Етичния 

кодекс и предприемане на последващи мерки. 
� Отворени комуникационни канали, които да позволят служители или 

граждани да сигнализират за лоша административна практика или 
непочтено и неетично поведение. 

• поставяне на пощенски кутии; 
• приемане на сигнали по електронната поща; 
• разписване на вътрешни процедури, които ще позволят на 

служители и граждани да информират ръководството на 
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администрацията за неетично поведение, без да се 
притесняват, че с това може да се поставят в неизгодна 
позиция. 

 
9.6 . ПРОЗРАЧНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО ОРГАНИЗИРАНЕ НА      
   ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ, ЕФИКАСНО       
    УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

 
� Приемане на обективни критерии за класиране на оферти и 

класирането да се извършва само според тях. 
� Мотивите за класиране на офертите да бъдат обявявани публично. 
� Да се създаде комисия за контрол на сключените договори, която да 

следи за изпълнение на клаузите по тези договори и да дава 
становище в случай на анексиране на договор. 

� Резултатите от контрола по изпълнението и спазването на сключените 
договори да бъдат публично огласявани. 

� Публичен достъп до списъци на имоти общинска собственост, които 
се предлагат за продажба, за отстъпено право на строеж, за замяна или 
за прекратяване на съсобственост. 

� Публичен достъп до списъци на движими вещи, подлежащи на 
продажба. 

� Публичен достъп до правилата за дейността на комисията по 
картотекиране и настаняване (за жилищни имоти). 

� Периодичен отчет пред обществеността за събираемостта на наемите 
като част от общите несъбрани вземания. 

� Поддържане на регистри като напр.: 
• регистър на имотите общинска собственост; 
• регистър за издаване на разрешение за продажба на алкохол и 

цигари 
• регистър за издадените заповеди за категоризация на заведенията 

за обществено хранене и местата за настаняване; 
• регистър на фирми, лицензирани за търговска дейност с отпадъци 

и отломки от черни и цветни метали и сплави; 
• регистър по регистрация на домашните кучета 
• регистър на частните лечебни заведения; 

 
• регистър на търговските обекти по видове 
• регистър на местата за настаняване – хотели, частни квартири, 

бунгала и др. 
• регистър на издадените разрешения за поставяне на временни 

съоръжения; 
• регистър на даренията 

 
9.7 . ПОДОБРЯВАНЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С БИЗНЕСА 

 
� Да се определят служители или Звено в общинска администрация за 

обслужване на бизнеса и инвеститорите. 
� Да се изготви „бизнес профил на общината”, който да се предоставя 

на инвеститорите, както и маркетингова брошура на общината. 
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� Да се инициира създаването на Обществен съвет по въпросите на 
местното икономическо развитие. 

� Да се разработи брошура или електронен бизнес бюлетин, в който да 
се публикуват резултатите от работата на консултативните съвети по 
бизнес развитие и туризъм, както и информация от интерес за 
бизнеса. 

� Да се разработи ясна и прозрачна политика с критерии за 
предоставяне на стимули за бизнеса и инвеститорите. 

� Да се предоставя информация за общинските ресурси, които могат да 
се използват от бизнеса. 

 
9.8 . ФИНАНСОВ КОНТРОЛ И ОДИТ В УСЛОВИЯ НА ЗАКОННОСТ, 

ОТКРИТОСТ, ПРОЗРАЧНОСТ И ОТГОВОРНОСТ 
 

� Публичност на планираните проверки и  резултатите от тях. 
� Последващ контрол за отстраняване на констатирани нарушения.  
� Утвърждаване на правила или процедури за управление на риска в 

администрацията. 
� Утвърждаване на правила и процедури за осъществяване на 

мониторинг и докладване на процеса по управление на риска. 
� Разработване на вътрешни правила за регламентиране на достъпа до 

активите и информацията. 
� Разработване на система за докладване, съгласно която служителите в 

администрацията представят периодични доклади за дейността си. 
� Създаване на база данни за препоръките на вътрешните одитори и на 

предписанията или указанията на други контролни органи. 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

10. Други стратегически документи, действащи в община Златоград 

 
 
 
 
№ 
по 
ред 

Наименование на Нормативния акт Решение на Общински 
съвет - Златоград, № и 

дата  - 

 

1 2 3 
 

 

ПРОГРАМИ 
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1. Общинска програма за опазване на околната 
среда на Община Златоград 
Срок на програмата: 2004 - 2009г. 

№ Г 181/25.11.2004 г.   
 

 

2. Общинска програма за развитие на туризма в 
Община Златоград 

№ Г 195/21.12.2004 г. 
 

 

3. Общинска целева програма за енергийна 
ефективност  на Община Златоград 

№ Г 196/21.12.2004 г.  

4. Общинска програма за закрила на детето.  
 

№ Г 617/29.06.2007 г.  

5.  Оздравителна програма на община Златоград за 
финансово подпомагане, съгл. Наредбата за 
условията и реда за финансово подпомагане н 
на общини ( в сила до 31/12/2007)   

№ Г 448/22.06.2006 г.  

6. Програма за ограничаване структурния дефицит 
на Община Златоград (Проект на община 
Златоград за финансово подпомагане)  ( в сила 
до 31.12.2007 г.) 

№ Г 623/17.07.2007 г.  

7. Програма за управление на общинската 
собственост на Община Златоград за 2008 г. 

№ Д 49/30.01.2008 г.  

 ПЛАНОВЕ 
1. Общински план за развитие 2005 – 2013 г. №  Г 115/10.06.2004 г.  
2. Стратегия за развитие на социалните услуги в 

Община Златоград за периода 2007 – 2009 г., 
ведно с приложение: 
План  за развитие на социалните услуги в 
Община Златоград - 2007 
Социална програма за хора с увреждания и 
възрастните хора в община Златоград за 2008 г. 

№ Г 578/27.04.2007 г. 
 
 
№ Г 578 /27.04.2007 
 
№ Д 40 / 21.01.2008 г 

 

3.  Стратегия за развитие  на образователната 
система в община Златоград /2006 г. 2011 г./ 

№ Г 393/24.02.2006 г.   

ПРАВИЛНИЦИ 
1. Правилник за организацията и дейността на 

Общински съвет Златоград, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска 
администрация  

Актуализиран с 
Решение Д 9/ 
27.11.2007 г. 
Промените,  с изкл. на 
чл. 22,   влизат в сила 
от 01.12.2007 г.  
Актуализиран  с Реш. 
Д54/30.01.2008 

 

2. Правилник за организацията и дейността на 
Общинския консултативен съвет по туризъм  

№ Г 433/28.04.2006 г. 
№ Д 34/27.12.2007 г. 
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3. Правилник за организацията и дейността на 
обществения посредник на територията на 
община Златоград 

№ Г  532/27.12.2006 г.  

4.  Статут за духовно стимулиране в община 
Златоград 

№ В 223/06.03.2001 г.  

НАРЕДБИ 
1. Наредба № 1 за опазване на обществения ред, хигиената 

и естетическия вид на населените места и на 
общинската собственост в Община Златоград 

Изменена с 
Решение № Г 
251 от 
25.05.2005 г.  
 

 

2. Наредба № 2 на ОбС – Златоград за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество 

Приета с 
Решение № 
В/27.04.2000 г. 
Изм. и доп. № 
Г 597/30.05.07 
г.  

 

3. Наредба № 3 за рекламно-информационните материали  Приета с 
Решение № 
198/1997 г., 
акт. С Решение 
№ В 295/ 
26.09.2001 г. 

 

4. Наредба № 5 за управление на отпадъците в Община 
Златоград 

№ Г 443 от 
31.05.2006 г.  

 

5. Наредба № 7 за управление на общинския бюджет  № Г 153/ 
30.09.2004 г.  
 

 

8. Наредба № 8 на ОбС Златоград за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги  

Изм. и доп. 
№Г  448/ 
22.06.06 г. 
№ Г 510/ 
31.10.2006 г. 

 

9. Наредба № 9 за достъпна общоградска среда в община 
Златоград 

№ В 515/ 
30.04.2003 г. 

 

10. Наредба № 10 за определянето и условията за 
разполагане на преместваеми обекти за търговски и 
други обслужващи дейности на територията на Община 
Златоград 

№ Г 205/ 
24.01.2005 г. 

 

11. Наредба № 11 на Общински съвет – Златоград за 
доброволни граждански формирования по охрана на 
обществения ред на територията на Община Златоград 

№ Г 324 от 
31.10.2005 г. 
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12. Наредба № 12 за реда и условията за управление и 
разпореждане с общински жилища на територията на 
Община Златоград 

№ Г 628/ 
30.07.2007 г. 
 

 

13. Наредба № 13 за принудително премахване на 
незаконни строежи  

№ Д 33/ 
27.12.2007 г. 

 

14. Наредба № 14 за определяне на размера на местните 
данъци за 2008 г. 

№ Д 50 
/30.01.2008 г. 

 

 
 
 
 
11. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА  

 
ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА Е ПРЕДСТАВЕНА КАТО 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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                                                                                                                                                                                                                            Приложение №1 

Списък 

 на общинските пътища на 

община ЗЛАТОГРАД 
             

№ 
по 
ред 

Досегашен 
вид на 
пътя 

Досегашен 
№ на пътя 

Предложен 
№ на пътя 

Наименование на пътя 
Дължина 

км 
от км             
до км 

габарит 
настилка 

м' 

габарит 
пътно 
платно 
м' 

водостоци 
бр. 

мостове 
(надлези) 

бр. 

подпорни 
стени м' 

жп 
прелези 
бр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ІV ІV - 86533;  от км 

1,000 до 
км 6,600 

6,00 8,00 36 0 1200 0 1 

ІV ІV - 86536 

KRZ2103 / ІІІ - 867, Златоград - 
Пресека / - Граница общ. 
(Кирково - Златоград) - с. 
Долен 

8,100 

от км 
6,600 до 
км 9,100 

6,00 9,00 12 1 2400 0 

от км 
6,000 до 
км 11,500 

0,00 5,50 24 4 255 0 2 МП М121 
Кирково, 
М13 

Златоград 

KRZ320 / KRZ1105 / Горски извор - 
Граница общ.(Кирково - 
Златоград) - с.Кушла 

6,000 

от км 
11,500 до 
км 12,000 

3,50 5,50 0 0 0 0 

от км 
0,000 до 
км 8,100 

8,00 11,00 10 3 500 0 3 ІV ІV - 86534 SML1102 / ІІІ - 867, Цацаровци - 
Златоград / - Ерма река - 
мах. Мързян 

12,600 

от км 
8,100 до 
км 12,600 

4,00 6,00 5 0 50 0 

4 ІV, МП ІV - 86524, 
М1 

SML2100 / ІІІ - 867, Мадан - 
Цацаровци/ - с.Страшимир 
- мах.Боево 

4,000 от км 
0,000 до 
км 4,000 

3,50 5,50 11 2 452 0 

ІV ІV - 86543,  от км 
0,000 до 
км 1,200 

7,00 12,00 0 1 340 0 5 

МП М4 
Златоград, 
М4 Неделино 

SML2103 / ІІІ - 8652, Неделино - 
Златоград/ - Старцево - 
мах.Белите камъни - 
Граница общ. (Златоград - 
Неделино) - Дуня 

5,200 

от км 
1,200 до 
км 5,200 

3,50 10,00 27 0 730 0 
6 МП М10 SML2109 / ІІІ - 867 / Златоград - 

Аламовци 
12,350 от км 

0,000 до 
6,00 9,00 0 0 0 0 
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км 3,000 

от км 
3,000 до 
км 12,350 

3,50 6,00 40 1 436 0 

от км 
0,000 до 
км 3,600 

3,50 6,00 5 3 150 0 7 ІV ІV - 86528 SML3101 / ІІІ - 867, Цацаровци - 
Златоград / - Фабрика - 
мах. Гюдюрска 

5,100 

от км 
3,600 до 
км 5,100 

0,00 6,00 4 0 70 0 

8 МП М2 SML3104 / ІІІ - 867, Мадан - 
Цацаровци/ - мах.Равно 
бърце 

2,139 от км 
0,000 до 
км 2,139 

0,00 6,00 5 0 240 0 

9 МП М3 SML3105 / ІІІ - 867, Цацаровци - 
Златоград/ - мах.Юруковци 

1,103 от км 
0,000 до 
км 1,103 

0,00 6,00 0 0 0 0 

10 МП М5 SML3106 / SML2103 / Старцево - 
мах.Оловото 

0,700 от км 
0,000 до 
км 0,700 

0,00 5,00 5 0 0 0 

от км 
0,000 до 
км 4,000 

3,00 5,00 6 0 113 0 11 МП М6 SML3107 / ІІІ - 8652, Неделино - 
Старцево / - Пресока - 
м.Читакови колиби 

6,000 

от км 
4,000 до 
км 6,000 

0,00 5,00 0 0 0 0 

от км 
0,000 до 
км 0,100 

3,50 5,50 0 0 0 0 

от км 
0,100 до 
км 2,150 

0,00 5,50 13 0 180 0 

12 МП М8 SML3108 / KRZ2103 / п.к.Долен - 
Станкова махала - 
мах.Дуганица 

3,900 

от км 
2,150 до 
км 3,900 

3,50 5,50 5 0 120 0 

13 МП М11, М12 SML3110 / SML2109, Златоград - 
Аламовци / - мах.Кубилин 
дол 

3,200 от км 
0,000 до 
км 3,200 

0,00 4,00 2 1 0 0 

14 МП М14, М15 SML3111 / ІІІ - 867 / Златоград - 
параклис Свети Атанас - 
м.Хасидере 

10,000 от км 
0,000 до 
км 10,000 

0,00 7,50 6 0 0 0 

15 МП М16 SML3112 / SML2109 / Златоград - 
Заставата 

4,000 от км 
0,000 до 

0,00 8,00 4 0 0 0 



 

84 | P a g e  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложние №2 
ИНФОРМАЦИЯ 

 ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА 
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 
КЪМ 31.12.2007 г. 

           

км 4,000 



 

85 | P a g e  
 

№ 
по 
ред 

Път №  НАИМЕНОВАНИЕ участък 
№ 

от км                  
до км 

дължина  
км 

вид 
настилка Състояние  

Година на 
построяване 

Година на 
последен 
ремонт 

Необходимост 
от строителство 
или ремонт - 

вид 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 от км 

1,000 до 
км 6,600 

5,600 асфалто-
бетон 

добро 1975 г. 2001 г. обезопасителни 
мероприятия 

1 KRZ2103 / ІІІ - 867, Златоград - Пресека / - 
Граница общ. (Кирково - 
Златоград) - с. Долен 

2 от км 
6,600 до 
км 9,100 

2,500 асфалто-
бетон 

лошо 1975 г. 2006 г. преасфалтиране 

1 от км 
6,000 до 
км 
11,500 

5,500 земна 
основа 

лошо 1983 г. - полагане на 
асфалтобетон 

2 KRZ320 / KRZ1105 / Горски извор - Граница 
общ.(Кирково - Златоград) - 
с.Кушла 

2 от км 
11,500 
до км 
12,000 

0,500 асфалто-
бетон 

средно 1983 г. 1993 г. - 

1 от км 
0,000 до 
км 0,800 

0,800 асфалто-
бетон 

отлично 1968 г. 2002 г. - 

2 от км 
0,800 до 
км 2,300 

1,500 асфалто-
бетон 

средно 1968 г. - - 

3 от км 
2,300 до 
км 6,000 

3,700 асфалто-
бетон 

лошо 1997 г. - полагане на 
втори пласт 
асфалтобетон 

 
4 

от км 
6,000 до 
км 8,100 

2,100 асфалто-
бетон 

отлично 1997 г. - - 

3 SML1102 / ІІІ - 867, Цацаровци - Златоград / - 
Ерма река - мах. Мързян 

5 от км 
8,100 до 
км 
12,600 

4,500 асфалто-
бетон 

лошо 1968 г. - преасфалтиране 



 

86 | P a g e  
 

4 SML2100 / ІІІ - 867, Мадан - Цацаровци/ - 
с.Страшимир - мах.Боево 

1 от км 
0,000 до 
км 4,000 

4,000 асфалто-
бетон 

средно 1978 г. 2006 г. подпорни 
съоръжения 

1 от км 
0,000 до 
км 1,200 

1,200 асфалто-
бетон 

лошо 1974 г. 1997 г. 5 SML2103 / ІІІ - 8652, Неделино - Златоград/ - 
Старцево - мах.Белите камъни - 
Граница общ. (Златоград - 
Неделино) - Дуня 2 от км 

1,200 до 
км 5,200 

4,000 асфалто-
бетон 

лошо 1981 г. - 

изграждане на 
подпорни стени, 
отводняване и 
пре-асфалтиране 

1 от км 
0,000 до 
км 3,000 

3,000 асфалто-
бетон 

средно 1968 г. - преасфалтиране 

2 от км 
3,000 до 
км 
10,200 

7,200 асфалто-
бетон 

лошо 1975 г. - преасфалтиране, 
обезо-пасителни 
мероприятия 

6 SML2109 / ІІІ - 867 / Златоград - Аламовци 

3 от км 
9,200 до 
км 
12,350 

2,150 асфалто-
бетон 

добро 1975 г. 2003 г. - 

1 от км 
0,000 до 
км 3,600 

3,600 асфалто-
бетон 

средно 1973 г. - асфалтови 
кърпежи 

7 SML3101 / ІІІ - 867, Цацаровци - Златоград / - 
Фабрика - мах. Гюдюрска 

2 от км 
3,600 до 
км 5,100 

1,500 земна 
основа 

лошо 1973 г. - подравняване на 
основата и 
изграждане на 
отводнителни 
съоръжения 

8 SML3104 / ІІІ - 867, Мадан - Цацаровци/ - 
мах.Равно бърце 

1 от км 
0,000 до 
км 2,139 

2,139 земна 
основа 

лошо 1983 г. - полагане на 
асфалтобетон 

9 SML3105 / ІІІ - 867, Цацаровци - Златоград/ - 
мах.Юруковци 

1 от км 
0,000 до 
км 1,103 

1,103 земна 
основа 

лошо - - разкриване на 
трасето 
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10 SML3106 / SML2103 / Старцево - 
мах.Оловото 

1 от км 
0,000 до 
км 0,700 

0,700 земна 
основа 

лошо 1984 г. - изграждане на 
отводнителни 
съоръжения и 
баластиране 

1 от км 
0,000 до 
км 4,000 

4,000 асфалто-
бетон 

лошо 1989 г. - преасфалтиране, 
изграждане на 
подпорни стени 

11 SML3107 / ІІІ - 8652, Неделино - Старцево / - 
Пресока - м.Читакови колиби 

2 от км 
4,000 до 
км 6,000 

2,000 земна 
основа 

лошо 1989 г. - полагане на 
асфалтобетон 

1 от км 
0,000 до 
км 0,100 

0,100 асфалто-
бетон 

отлично 1996 г. 2006 г. - 

2 от км 
0,100 до 
км 2,150 

2,050 земна 
основа 

лошо 1996 г. - полагане на 
асфалтобетон 

12 SML3108 / KRZ2103 / п.к.Долен - Станкова 
махала - мах.Дуганица 

3 от км 
2,150 до 
км 3,900 

1,750 асфалто-
бетон 

отлично 1996 г. 2005 г. изграждане на 
подпорни стени 

13 SML3110 / SML2109, Златоград - Аламовци / 
- мах.Кубилин дол 

1 от км 
0,000 до 
км 3,200 

3,200 земна 
основа 

лошо 1973 г. - изграждане на 
подпорни стени, 
асфалтиране 

14 SML3111 / ІІІ - 867 / Златоград - параклис 
Свети Атанас - м.Хасидере 

1 от км 
0,000 до 
км 
10,000 

10,000 земна 
основа 

лошо - - подравняване на 
основата, 
изграждане на 
отводнителни 
съоръжения, 
баластриране 
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15 SML3112 / SML2109 / Златоград - Заставата 1 от км 
0,000 до 
км 4,000 

4,000 земна 
основа 

лошо 2006 г. - изграждане на 
отводнителни и 
пътни 
съоръжения, 
подготовка на 
основата и 
полагане на 
асфалтобетонна 
настилка 

  
 
 


