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І. РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ 
  

 
В качеството си на кмет на община Златоград, декларирам че през мандат 2011-2015 година, ще 
се ръководя от следните принципи на добро управление: 

 
• Единодействие и Сътрудничество. 

 
Единодействието на двата изборни органа в общината – общински съвет и кмет е предпоставка 
за отговорно и разумно управление. Местната власт има за основна цел подобряване качеството 
на живот на местното население. Следвайки принципа на единодействие и сътрудничество тази 
цел е лесно постижима.  
 

• Публичност и прозрачност. 
 
За да бъде успешно едно управление е важно местната власт да разгласява и обсъжда със 
заинтересованите страни и гражданите намеренията си за развитие на населените места, както и 
да отчита редовно, максимално популяризирайки, извършеното.  Основополагащ елемент на 
откритото управление е диалогът с гражданите по всички обществено значими действия за 
гарантиране на обществения интерес.  Прилагането на този принцип ще утвърди общественото 
доверие в местната власт.    
 

• Професионализъм и ефективност 
 
Насочването на усилията на административния капацитет за удовлетворяване индивидуалните 
потребности на гражданите и обществените очаквания, чрез пълноценно използване на 
собствен ресурс, на европейските фондове и на обществения ресурс, е гарант за ефективно 
управление.  
 

• Партньорство 
 
Ефективното използване на междуобщинските и международни партньорства са коректив в 
дейността на всяка една местна власт, но и възможност за усъвършенстване на местната 
политика. 
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ВИЗИЯ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 

 
Програмата за управление на община Златоград /2011-2015/ е съобразена с целите и 
приоритетите на Общинския план за развитие /2005 –2013/.  Тя допълва плана с нови 
предложения, направени от жителите на община Златоград при проведените предизборни 
срещи по населени места, за изпълнението на конкретни проекти. 
 
Настоящата програма определя ключовите проблеми на местното развитие, зачитайки волята на 
гражданите. На базата на тази програма ще се подготвят и новите проектни предложения за 
финансиране от Европейския съюз, както и ще се търсят възможности за изграждане на 
публично-частни партньорства за реализация на малки проекти от обществен интерес. 
Постигнатото до сега позволява да се направи една балансирана и реалистично обмислена 
програма за управление, която да концентрира ресурси за инвестиционни дейности. 

 
Визията на програмата ми за развитие на община Златоград кореспондира с начертаната в 
Общинския план за развитие. Със съвместни усилия да превърнем  

 
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД В  ПО-ДОБРОТО МЯСТО ЗА ЖИВЕЕНЕ! 

 
Имайки опита на мандат 2007-2011г., както и ентусиазма, и желанието за повишаване 
качеството на живот на местното население, усилията ще бъдат насочени в посока реализиране 
на стратегическата цел, кореспондираща с Общинския план за развитие: изграждане на 
ефективна местна политика на устойчиво и балансирано икономическо развитие за 
подобряване качеството на живот на местното население, запазващо културното и 
историческото наследство. 

Стратегическата цел е пряко свързана със следните приоритети: 
 

� Оползотворяване на европейските средства, предоставени на община Златоград, за 

реализиране на мащабни инфраструктурни проекти и благоустрояване на населените 

места; 

� Финансово стабилизиране на община Златоград и ефективно управление на 

общинската собственост; 

� Подобряване на общинската инфраструктура и реализиране на успешни и прозрачни 

форми на публично-частното партньорство; 

� Утвърждаване на туристическа дестинация Златоград на европейско ниво и развитие 

на международното сътрудничество; 

� Осигуряване на качествени социални услуги, образование и здравеопазване; 

� Подобряване на административното обслужване на населението. 
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За реализиране на посочените цели е необходимо да се осъществят положителни промени във 
всички общественно значими сфери на дейност на местната власт, следвайки определените 
приоритети, съобразени с Общинския план за развитие на община Златоград за период 2005-
2013 /актуализиран през 2008 г./.  

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

В сферата на управление на общинската собственост отдавна има законоустановена 
децентрализация. За ефективното управление на общинската собственост, в интерес на 
местната общност, водещи принципи ще продължават да бъдат публичност и отчитане 
мнението на местната общност.  
Политиката за управление на общинската собственост за периода 2011-2015 г., подробно 
описана в Стратегията за управление на общинската собственост, ще продължава да поставя 
като свои цели: строителство и рехабилитация на общинската инфраструктура с 
конкретни обекти, разширяване обхвата на социалните дейности в общината, целящи 
подкрепа на най-уязвимите и най-безпомощни наши съграждани, приоритетно внимание 
ще бъде насочено и към здравеопазване, образование, култура и спор. Изключително 
важен е и общинският ангажимент, свързан с подпомагането на инвеститорите от местния 
бизнес. 
Вниманието през настоящия мандат ще бъде насочено към осъществяване на специална 
общинска политика в областта на енергийната ефективност на обекти-публична общинска 
собственост. Изпълнението на мерки за енергийна ефективност, както в общинския сграден 
фонд, така и в частния сектор, безспорно ще се отрази не само върху подобряване на условията 
за живот и енергийните показатели на сградите, но и върху подобряване на качеството на 
атмосферния въздух. Намаляването на вредните емисии в атмосферния въздух, прилагането на 
т.нар. «зелено строителство», съчетано с информационно стимулиране на гражданите да 
използват екологосъобразни системи и горива за отопление е политика, която ще продължим и 
през настоящия мандат. 
Приоритетно ще търсим възможности за финансиране на инвестиционните ни намерения за 
подобряване на условията и услугите, които се предлагат в здравеопазването и уличното 
осветление, чрез прилагане на конкретни енергоефективни мерки. 
Едновременно с това ще бъде продължен процеса на ново строителство, на рехабилитация и 
ремонт на редица обекти от инфраструктурата на община Златоград. 
Финансовите средства, необходими за изпълнение на приоритетите и дейностите по 
управлението на общинската собственост, се формират и приемат ежегодно с разработването на 
Годишните програми за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост и 
бюджета на община Златоград.  
За постигане на максимална ефективност и ефикасност на процесите по придобиване, 
управление и разпореждане с общинска собственост в община Златоград, следва да се запази 
механизма за координиране и планиране на дейностите, и разпределението на собствените 
финансови средства.  
Възможност за осигуряване на финансови средства за управлението на собствеността на 
община Златоград са и различните Оперативни програми на Европейския съюз. 

В резултат на постигнатото от местната власт, през изминалия мандат на управление, за 
следващите четири години ще имаме възможността на оползотворим финансовата подкрепа от 
Европейския съюз. Изработената Концепция за развитие на централната градска част, 
представляваща съвкупност от свързани във времето и пространството проекти, действия и 
инвестиционни намерения, ще се реализира.   

В програмния период 2007 – 2013 г. на действащите Оперативните програми, Програма за 
развитие на селските райони, Европейско териториално сътрудничество Гърция-България и др., 
община Златоград кандидатства с много проектни предложения, голяма част от които получиха 
финансиране.  
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Програмният периода на действащите в момента финансиращи програми е 2007 – 2013 година. 
До 2013 г., в зависимост от периодите на отваряне на програмите за кандидатстване с проектни 
предложения, община Златоград предвижда да кандидатства за осигуряване на финансиране на 
следните проектните идеи: 

• В сферата на туризма - създаване на единен туристически пакет за регион Средни 
Родопи за осигуряване на по-широкообхватна реклама; 

• В сферата на водоснабдяването и канализацията – за доизграждане и подмяна на 
съществуващите водопровод и канализации на гр. Златоград и с. Старцево, и 
водопровод на с. Ерма река;   

• Оползотворяване на геотермалното находище Ерма река – Елидже. 

Проект Цел на проекта 
 

Краен срок за реализиране 
на проекта 

Бюджет на проекта 

«Изграждане на крайбрежна 
стена – корекция на левия 
бряг на р. Върбица, от о.т. 
970 до о.т.977 по бул. 
„България” и почистване 
на речното корито» 
 

Предотвратяване на риска от наводнения и 
минимизиране на опасността от нанасяне на щети 
върху местното население, чрез изграждане на 
крайбрежна стена (264,60 м.) и извършване на 
дейности по почистване на речното корито (265 м.).  

 

11.2012 г. 
 

1 002 377,88 лв., от 
които 5 % собствен 
принос (50 118, 89 лв.) 
 

«Повишаване на 
туристическата 
атрактивност на град 
Златоград» 

Подобряване и обновяване на група културно – 
исторически обекти и свързаната с тях публична 
инфраструктура на територията на град 
Златоград, а именно: Взаимно училище, в което е 
експонирана Музейната сбирка на просветното дело 
в Средните Родопи, Пачилова къща (в която е 
изложена Музейна сбирка на съобщенията) и 
архитектуния паметник Чалъкова къща, чрез 
консервационно – реставрационни дейности, 
изграждане на допълваща дребномащабна 
инфраструктура и разнообразяване на предлагането 
им;  
Създаване на нови туристически атракции и 
обогатяване на материално – техническата база 
на вече същестуващи, свързвайки ги в общ 
комплексен туристически продукт и 
преживяване.  
 

05.2013 г. 
 

1 444 838, 51 лв., от 
които  
4, 84 % собствено 
участие (69 930, 18 лв.) 
 
 

 «Рехабилитация на 
градския парк в град 
Златоград» 
 

Рационално оползотворяване на наличните зелени 
площи и паркови пространства в град Златоград, 
така че те да са достъпни за всички желаещи да 
прекарат свободното си време на открито. 
Увеличаване на възможностите за общуване и 
социална интеграция на хората с увреждания.  

23.04.2012 г. (срокът ще бъде 
удължен) 
 

1 640 508 лв. 
 

«Благоустрояване на 
площад в централната 
градска част на град 
Златоград» 

Благоустрояване на площад в централна градска 
част на гр. Златоград - повишаване на 
привлекателността на централна градска зона и 
превръщане на града в притегателно място за работа 
и живот.  

04.2013 г. 
 

1 472 496 лв. 
 

«Реконструкция и 
доизграждане на 
водопроводна мрежа в 
с.Долен и реконструкция на 
спортен център, изграждане 
на обслужваща сграда и 
зала за спорт на закрито в 
град Златоград» 
 

Подобряване на достъпа до качествена 
водоснабдителна инфраструктура. Повишаването на 
ефективността при  водопотреблението е свързано 
главно с намаление загубите при преноса на вода, 
изискващо преди  всичко ремонт и реконструкция 
на амортизираната водопроводна мрежа. 
Подобряване качествата на питейната вода, чрез 
изграждане на качествена водоснабдителна мрежа. 
Намаляване на загубите и ограничаване на авариите. 
Увеличаване на възможностите за отдих и 
прекарване свободното време на открито. 
Осигуряване на възможност хора на различна 
възраст да практикуват различни спортове и игри. 
 

06.2013 г. 
 

4 432 174 лв. 
 

«Изграждане на 
Комуникационно трасе – ГП 
„ Златоград – Термес – 
Ксанти» 

Насърчаване и подпомагане ТГС и регионално 
сближаване по българо-гръцката граница, чрез 
инвестиране в дейности за подобряване на пътната 
инфраструктура 

03.2013 г. 
 

1 887 403, 91 евро 
 

„Open protocols and tools for 
the edUcation and Training of 
voLuntary organisations in 
the field of Civil Protection, 
against nAtural Disasters 
(forest fires) in Greece and 
Bulgaria – OUTLAND”  

Създаване на механизъм за обучение на 
доброволци, които да подпомагат процеса на гасене 
на горски пожари в България и Гърция, закупуване 
на противопожарен автомобил и оборудване на 
противопожарни депа. 

12.2013 г. 
 

144 353 евро 
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С придобиването от Община Златоград на собствеността върху бившите гранични застави ще се 
осигури възможност за развитие на алтернативен туризъм-планински, с осигуряване на бази за 
почивка. Това е една привлекателна алтернатива за общината, в която, чрез инвестиции, може 
да се разкрият нови работни места.  
 

МЕСТНИ ФИНАНСИ И ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ 
 
Финансовата стабилизация на община Златоград и осигуряването на по-висока ефективност на 
бюджетните разходи, е пряко зависима от финансовата политика на местната власт, свързана с 
осигуряване на средства за изпълнение на проекти, финансирани по Оперативните програми на 
Европейския съюз и Програма за развитие на селските райони. Основен източник на 
общинските инвестиции са именно тези проекти. Правилата за ползване на одобрените средства 
изискват привличането на кредитен ресурс, с който се финансират. Ползването на дългови 
инструменти е част от дългосрочното инвестиционно планиране. Необходимо е да се направи 
умел подбор на кредитния инструмент. В тази връзка е изключително належащо, в най-скоро 
време, съвместно с общинските съветници, да се обсъдят алтернативните източници на 
финансиране на проектните дейности– поемане и обслужване на общински дълг, след което 
взетото решение да се подложи на широко обществено обсъждане сред населението на община 
Златоград. 
 
В основата на управлението на общинските финанси ще продържава да стои ефективна и 
прозрачна система за провеждане на открит бюджетен процес с широко гражданско участие. 
Общинският бюджет се формира и от парите на данъкоплатците и се разходва за задоволяване 
на потребностите на населението. Той е публичен и гражданите трябва да имат глас при 
определяне на неговите приоритети. Именно за това, за мен е особено важно представителите 
на местната общност да бъдат реални участници в бюджетния процес, да бъдат чути всички 
мнения и предложения.  
За осигуряване на повече публичност и прозрачност в управлението на местните финанси и 
съставянето на бюджет, отговарящ в най-голяма степен на потребностите на населението, всяка 
година ще се отправят покани към всички жители на общината да се включат в изготвянето на 
общинския бюджет със свои предложения, мнения и препоръки, а така също и ще се 
организират конкретни срещи за тази цел.  
 
Все по-популярна сред българските общини става практиката да се формира проектен фонд, за 
който могат да кандидатстват граждански сдружения и определени целеви групи. Приветствам 
тази практика и вярвам, че до края на 2014 година ще успеем, съвместно с Общински съвет, да 
заделим такъв фонд в общинския бюджет. В резултат на това ще се повиши интереса на 
местната общност, относно инвестиционните приоритети и политики, и ще се засили личното 
усещане, че гражданите са включени в процеса на вземане на решение. За осигуряване на 
инвестиции от взаимноизгодни инвестиционни проекти, смятам за най-удачна формата на  
публично-частното партньорство. Тази идея ще бъде обсъдена още веднъж с общинските 
съветници и вярвам, че ще бъде приложена. Ще се организира и дебат за подбор на най-добри 
идеи за развитие на публично-частното партньорство с бизнеса и организациите на 
гражданското общество, по отношение изграждането на привлекателна жизненна среда за 
местната общност. 
С оглед повишаване на събираемостта на местните данъци, такси и глоби, както и 
събираемостта на приходите от отдадено общинско имущество под наем и от рекламна дейност, 
е важно да се оптимизират контролните функции на общината. В тази връзка още от началото 
на 2012 г. ще бъде засилена функцията на публичния изпълнител. 
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БЛАГОУСТРОЯВАНЕ 
 

Дейностите по развитието на инфраструктурата и благоустрояването, управлението на 
отпадъците, както и модернизацията на ВиК системата, са сред основните компетенции на 
общината. За предоставянето на своевременни и качествени услуги на населението и за 
създаването на благоприятна жизнена среда, е важно да бъде извършена оценка на социалната 
поносимост за размера на таксите и цените на услугите. Защото колкото са по-ниски данъците 
и таксите, толкова по-малко възможности ще има за предоставяне на качествени услуги.  
 
Община Златоград няма утвърден Общ устройствен план, нито приети Териториални 
устройствени планове.  
Приети и одобрени подробни устройствени планове имат следните населени места: 

• Град Златоград разполага със Застроителен и регулационен план, одобрен със Заповед 
№ РД-221/16.02.1982г. на Председателя на ИК на Окръжен народен съвет – гр. Смолян. 
Изготвена е кадастрална карта, одобрена със Заповеди № 300-5-80 от 01.10.2003г.; № 
РД-18-53 от 29.11.2005г. и № РД-18-75 от 15.07.2008г. на Изпълнителния директор на 
Агенцията по кадастър – гр. София; 

• Село Старцево разполага със Застроителен и регулационен план, одобрен със Заповед 
№ 16/07.03.1978г. на Председателя на ОНС – гр. Смолян;  

• Село Ерма река разполага със Застроителен, регулационен и кадастрален план, 
утвърден със Заповед № РД-24/12.01.1987г. на Председателя на ОНС – гр. Смолян;  

• Село Долен разполага със Застроителен и регулационен план, одобрен със Заповед № 
РД-271а/31.03.1983г. на Председателя на ИК на ОНС – гр. Смолян. Махалите Станкова 
и Дуганица не разполагат с кадастрална карта и устройствен план. Намират се на 
разстояние 3,800 км от общинския път за с. Долен; 

• Село Аламовци разполага със Застроителен, регулационен и кадастрален план, 
утвърден със Заповед № 46/19.04.1989г. на Председателя на ИК на Общински народен 
съвет гр. Златоград.  

 
Подробните устройствени планове конкретизират устройството и застрояването на 
териториите на населените места и землищата им, както и на селищните образувания. 
Предвижданията на подробните планове са задължителни за инвестиционното проектиране. 
Плановете за посочените населени места в общината са на хартиен носител и тяхното 
многогодишно използване е довело до амортизацията им. Необходимо е тези планове да бъдат 
и цифровизирани /на електронен носител/, за да могат да се използват. 
 

Втората важна стъпка в планирането на територията на общината е изготвяне на Общ 
устройствен план. 
Общият устройствен план е основа за цялостното устройство на територията на общината, на 
части от нея или на отделни населени места с техните землища. Предвижданията на общите 
устройствени планове, с които се определят общата структура и преобладаващото 
предназначение на териториите, видът и предназначението на техническата инфраструктура и 
опазването на околната среда и обектите на културно-историческото наследство, са 
задължителни при изготвянето на подробните устройствени планове.  
Изготвяне на ОУП (Общ устройствен план) се налага поради следните съображения: 

• Законът за горите вече изисква наличие на ОУП, за да може  на терен, попадащ в 
горска територия да се извършва строителство, т.е. да се извърши процедура за смяна 
предназначението на земята. Същото изискване се очаква да се въведе с изменение на 
Закона за опазване на земеделските земи. 

• При получаване лицензи за определен вид дейности, определящ фактор се оказва 
зоната, в която се упражнява тази дейност. ОУП определя преобладаващото 
предназначение и начин на устройство на отделните структурни части на 
територията. 

• Все повече инвестиционни намерения, свързани със строителство и готовност за 
кандидатстване по европейски програми, са обвързани с наличието на ОУП. 
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Изготвянето на ОУП е една продължителна процедура и включването му в плана ще бъде 
определящо по отношение на готовността на община Златоград да реагира своевременно на 
очертаващите се и вече извършени промени в законодателството. 
При наличие на необходимото финансиране е важно да се изработи Общ устройствен план и да 
се цифровизира информацията от Подробните устройствени планове. 
 
Водоснабдителните и канализационните системи и съоръжения, като основни елементи на 
техническата инфраструктура, оказват съществено влияние за благоустрояване на населените 
места.  
В изпълнение на изискванията на директива 91/271/ЕС, до края на програмния период на 
Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." за доизграждане, реконструкция и 
рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа в гр. Златоград и с. Старцево, ще 
направим възможното за реализацията на: 

• Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна 
мрежа (битова и дъждовна) – гр. Златоград”; 

• „ Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна 
мрежа и изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води с. Старцево, 
община Златоград”. 

Ще продължим да търсим възможности за осигуряване на финансиране за реализиране на ВиК 
инфраструктура и в малките населени места в общината.  

 
Акцент и през настоящия мандат ще бъде регионалния подход за решаване на общите 
проблеми, свързани с управлението на отпадъците. Определената дългосрочна политика 
между общините Мадан, Златоград и Неделино, чрез създаването на Регионално сдружение, без 
съмнение е предпоставка за успешно изпълнение на  изискванията на Закона за управление на 
отпадъците, Националната програма, Регионалната и общинска програма за управление на 
отпадъците. 
За подобряване на управлението на отпадъците на местно ниво, предстои да се вземат редица  
решения, свързани с осигуряване на финасиране и реализация на общинска програма за 
управление на отпадъците. Приоритетно извеждаме реализацията на инвестиционен проект 
„Претоварна станция за община Златоград”. Срокът за изпълнението на този проект зависи от  
стартирането на съответната програма за финансиране.  
С осигуряването на финансиране и реализацията на инвестиционните ни намерения в тази 
насока, ще се постигне цялостно решение на прилагането на изискванията на Закона за 
управление на отпадъците и всички поднормативни актове, регламентиращи разделното 
събиране не само на отпадъци от опаковки, но и на батерии и акумулатори, отпадъци от 
моторни превозни средства, негодни луминисцентни и живачни лампи от бита, излязло от 
употреба електрическо и електронно оборудване, биоразградими отпадъци. 
Наясно съм, че за недоволството на населението на общината по отношение на цените и 
качеството на услугите в областта на водоснабдяването и канализацията и дейностите, 
свързани със събирането и третирането на отпадъците, най-голяма отговорност носи кметът.  
Съгласно чл.8 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет е органът, който определя 
размера на таксите при спазване на принципите за възстановяване на пълните разходи на 
общината по предоставяне на услугите, създаване на условия за разширяване на предлаганите 
услуги, повишаване на тяхното качество и постигането на по-голяма справедливост при 
определяне и заплащане на местните такси. 
В изпълнение на чл.66 от същия закон, Общински съвет – Златоград определя годишния размер 
на такса „Битови отпадъци” и одобрява план–сметка, включваща необходимите разходи за 
извършване на тази услуга. 
С цел намаляване количеството на битовите отпадъци, през 2011г. в общината  стартира 
пилотен проект на фирма ЕКОПАК за разделно събиране на отпадъците. С предоставените от 
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фирмата трицветни чували и с помощта на еколозите, работещи по проект „Развитие”, се 
обхванаха два района в гр.Златоград, включващи около 500 домакинства.  
В резултат на това, в периода април-ноември 2011г. бяха събрани общо 15 тона разделни 
отпадъци, включващи пластмаса, стъкло и хартия. 
Това е подходът, който би довел до определяне на таксата битови отпадъци, не върху данъчна 
основа и отчетната стойност на имотите, а според количеството битови отпадъци. 
Предложение, което може да се коментира с обществеността, при наличие на достатъчни 
основания и проявен интерес. 
 
 

УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ ЗЛАТОГРАД 
 
Използвайки богатото си културно-историческо наследство, природни ресурси и географско 
положение, община Златоград има уникалния шанс да изгради печеливша политика в областта 
на туризма, съобразена със световните тенденции в туристическата индустрия. 
Предизвикателство пред местната власт ще бъде през следващия мандат, новия подход в 
разработването и продаването на местния туристически продукт, така че да отговорим на 
продължаващото преориентиране на пазара към «атракциите на преживяното», което 
предполага повече автентични и уникални туристически продукти, в които да се включват 
самите туристи, да преживеят емоцията като участници в нея, а не само като зрители. 
Златоградският край има богата култура и интересна история, обогатена с много легенди и 
съхранена в архитектурното ни наследство. Факт, който прави района ни интересен и 
атрактивен за туристите. През 2012 г. и  2013 г. ще бъдат реставрирани три обекта-паметници 
на културата, собственост на община Златоград: Взаимното училище, Чалъкова къща и 
Пачилова къща, а така също и ще се популяризират значими златоградски събития и известни 
местни традиции, с цел привличане на повече туристи, желаещи да прекарат индивидуално 
своята ваканция по един атрактивен и полезен начин. И през следващите четири години ще 
продължаваме да съхраняваме и развиваме нематериалното културно наследство в община 
Златоград чрез: 

• Подпомагане дейността на самодейните състави от общинските читалища и 
изявите им в страната и чужбина; 

• Обогатяване  на културния календар с отбелязване на юбилейни годишнини – 160 
години Просветно дело в Златоград, 100 години от Освобождението на Златоград, 
малко известни местни традиции с потенциал за превръщането им в ежегодни 
прояви – предоставяне на възможност да се възпроизведе традиционна 
златоградска сватба, Трифон Зарезан с дегустации на вина, На гости на бяло 
сладко в Златоград и др. 

 
Съвременният туризъм е масово социално-икономическо явление. Поради високите темпове на 
развитие той с основание се определя като един от водещите отрасли на настоящия век. 
Туризмът има голямо социално, икономическо, политическо и екологично значение. Той 
допринася за укрепването на здравето и за възстановяването на работоспособността на хората; 
обогатява техните познания; повишава езиковата им култура; разкрива нови работни места; 
осигурява доход на заетите в него; променя облика на селищата и териториите, в които се 
развива; повишава стандарта на живот на местното население. 
 
Развитието на туризма е един от основните приоритети на община Златоград и ще продължи да 
бъде такъв и в мандат 2011 – 2015 г. В община Златоград има предпоставки за успешното 
развитие на няколко форми на туризъм:   

• Културен туризъм /обуславя се от наличието на запазени културно-
исторически паметници и множество атрактивни празници и събития/; 

• Екологичен туризъм /обуславя се от добрите природни дадености и географско 
разположение на община Златоград. Неповторимата природа, явяваща се 
уникално съчетание от чист планински въздух, воден ресурс, планински и скален 
масив, изключително запазеното биологично разнообразие, непокътнати и до 
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момента природни местообитания за редица защитени  растения и животни, 
са едно от най-големите богатства на общината/. 

• Спортен туризъм, включително лов и риболов /обуславя от наличието на 
спортна база, обособени места за отдих и риболов и съществуващи ловни 
дружинки. От 2008 г. спортният комплекс, включващ открит плувен басейн и 
стадион е общинска собственост. Община Златоград спечели проект за 
реконструкция на стадиона и изграждане на зала за спорт на закрито, който 
ще се реализира през 2012 – 2013 г. През 2010 и 2011 г. бяха изградени и спортни 
площадки в град Златоград. Въведен е в експлоатация и закрит плувен басейн в 
ОУ „ Васил Левски”, от който ще могат да се възползват всички жители на 
общината. В добре оборудваната зала за баскетбол в същото училище се 
провеждат и национални шампионати/. 

• Морски туризъм /обуславя се от близостта до гръцките плажове/.  
• Религиозен туризъм /Златоград е заобиколен от четири върха, образуващи 

т.нар. „Кръстата гора”. За всеки от четирите върха има много и интересни 
легенди, които винаги са впечатлявали туристите. В града има и две действащи 
църкви, едната от които е най-старата в Средните Родопи. Близостта на 
Перперикон, Татул и скалната рисунка на бога Митра, от другата страна на 
границата, в територията на Република Гърция, допълват възможностите  за 
развитие на религиозния туризъм/. 

 
Едно от най-сериозните предизвикателства, пред които вече се изправя местната власт е 
намирането на баланс между опазването на културното наследство и околната среда и 
икономическия интерес в областта на развитието на туризма. Съвместно с Консултативния 
съвет по туризъм, Общински съвет и заинтересовани страни ще се търси този баланс през целия 
мандат 2011-2015 г. 
Община Златоград ще положи усилия за развитие на трансграничното и международно 
сътрудничество, с цел утвърждаване на гражданското общество и създаване възможности 
хората да съпреживяват ежедневието и празниците  на  други народи. 
 
 

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ОБРАЗОВАНИЕ, 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 

Устойчивото развитие на социалната политика на общините по отношение на предоставянето и 
управлението на социални услуги в общността, е особено значима. Осигуряването на достъпни, 
качествени и адекватни на потребностите социални услуги и промяна във философията на 
предоставянето им, допринася за повишаване на качеството на живот на хората със специфични 
потребности, превенция на социалната им изолация и подобряване на интеграцията им в 
обществото.  Основните насоки на развитие на социални услуги, предоставени на територията 
на община Златоград, се фокусират върху услугите и грижата за хората със специфични 
потребности, за техните семейства и обкръжаваща ги среда.    
Благодарение на стремежа за осигуряване на качествени и ефективни социални услуги в 
общината и в резултат от усилията на местната власт и местна общност в тази насока, 
Златоград е определян като „модел на предоставяне на социални услуги в региона”. 
Натрупаният опит и практика от предходния мандат откроиха значимостта от използването на 
всички възможности за финансиране на социални проекти и услуги. Защото все още не е 
достатъчно оценен и обхванат капацитета на потенциалните потребители на услуги в 
общината. Идеята е през следващия мандат да се насърчи в по-голяма степен участието на 
потребителите на социални услуги в повече местни инициативи.   
Като приоритет в местната социална политика, ще се следва реализацията на целите, посочени 
и в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги. 

• Подобряване качеството на живот на хората в неравностойно положение; 
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• Преминаване към нови форми на социални услуги, предлагани в общността, съобразно 
потребностите на хората от общината;  

• Въвличане на партньори при предоставяне на социални услуги: други институции, НПО 
и бизнеса, с оглед подобряване социалната интеграция и качеството на живот на 
хората. 

 
Конкретни задачи за работа в община Златоград през периода 2011-2015 година: 

• Работа по програми, осигуряващи услугата „Личен асистент”, „ Домашен помощник”, 
и „Социален асистент” и увеличаване на капацитета им. Това са услуги в общността, 
които имат силен социален ефект, особено за малките населени места като община 
Златоград. Още повече, че през последните години се наблюдава значително увеличение 
на потребностите от социални услуги, които подкрепят задържането на хората в 
семейна среда. Това е свързано с неблагоприятните демографски промени и 
застаряването на населението, особено в малките общини.  

• Разширяване на дейността, капацитета и предлаганите услуги в ЦСРИ и ДЦДУ „ Зора” 
за осъществяване на грижа за хората, които живеят в неравностойно положение, 
както и техните семейства; Създаване на Център за заместваща грижа към ДЦДУ 
при увеличаване на капацитета; 

• Разкриване, през 2012 г., на „Център за обществена подкрепа”, като делегирана от 
държавата дейност. Създаване на Училище за родители към ЦОП през 2012 година, а 
през 2013 – Трудови медиатори; 

• Разкриване, до 2013 г./при наличие на финансираща програма/, на Дневен център за 
стари хора с капацитет – 20 места и увеличаване на капацитета през 2014 г. на 30 
места; 

• Разкриване на обществена трапезария и услугата „ Домашен социален патронаж”, при 
наличие на финансираща програма; 

• Улеснен достъп на хора с увреждания до институции. 
 

На територията на община Златоград освен центровете, предоставящи социални услуги в 
общността, развиват дейност и четири неправителствени организации на хора с увреждания, а 
така също и три клуба на пенсионера. И през настоящия мандат ще положа усилия за 
надграждане на постигнатите резултати, свързани с привличането на потребителите на 
социални услуги в работата на местната власт. По този начин се защитават интересите на 
потребителите, упражнява се обществен контрол върху системата, могат да се генерират ценни 
идеи и сполучливо да се разрешат проблеми.     

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Независимо, че образованието е определено като обект на държавната политика, то е една от 
най-важните дейности в общината, която засяга значителна част от населението.  
Като най-важната инвестиция в бъдещето и през този мандат в максимална степен, съвместно с 
директорите на учебни и детски заведения, както и с подкрепата на общинските съветници, ще 
продължим да инвестираме в качествено образование. През изминалия мандат вложихме 
значителен финансов ресурс за подобряване на енергийната ефективност на училищни сгради. 
През следващите четири години е особено необходимо да се оцени обективно актуалното 
състояние на мрежата от общински училища и да се направят нужните препоръки за 
нейната оптимизация. Така че образователната система в общината да се развива с 
разбирането, че подрастващите са главната ценност в нея, чрез съхраняване на добрите 
традиции и отваряне към високотехнологичните новости.  
Важно е да се продължи развитието на системата на делегираните бюджети в училищата и 
детските градини в община Златоград, така че тя да остане полезна и устойчива в бъдеще. 
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През настоящия мандат активно ще подпомагам училищните ръководства, както и тези на 
детските градини, в стремежа им към подобряване на материалната база и повишаване 
привлекателността на училищната среда и на условията за спорт.  
В тази посока до края на мандата ще бъде реконструиран спортния център в града, с изграждане 
на зала за спорт на закрито. Ще продължаваме да подпомагаме финансово всички спортни 
клубове на територията на общината. С въвеждането в експлоатация на плувния басейн в 
Основно училище „Васил Левски”, през 2012 година ще започне да функционира и клуб по 
плуване. Ще продължим участието си в различни зонални и републикански първенства.   
Непрекъснатото стимулиране на даровити деца и младежи  и подпомагане участието им в 
различни мероприятия, конкурси, състезания в национални и международни прояви в областта 
на младежката политика, науката, изкуството и спорта, е един от начините да популяризираме 
качествата на образователната си система. 

Съвместно с директорите на общинските училища и детските градини ще се инициират 
срещи, на които да се дискутират възможностите за привличане на допълнителен ресурс чрез 
проекти. Важно е на такива срещи да се обсъдят и идеите за разширяване на възможностите за 
видеонаблюдение и охрана на училищата и детските градини, подобряване на безопасността 
на материалната база и условията за училищно хранене.  

През настоящия мандат  ще  има по-ефективна координация, между органите на реда, 
общината и образователните институции, за ограничаване на противообществените прояви и 
агресия сред подрастващите.  

Изключително важно за местната власт е младите хора активно да се включат в обществения и 
политически живот (доброволческа дейност в полза на обществото, екологична дейност, 
здравословен начин на живот, социални дейности, утвърждаване на национални традиции) и 
да партнират на  местната власт при вземането на значими решения.  

 
 
 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
 

През изтичащия мандат здравеопазването в община Златоград бе основен приоритет на местното 
управление. В резултат на множеството срещи, които инициирахме с представители на централната 
власт и лекарите в община Златоград, към настоящия момент местната болница съществува като 
многопрофилна. 
През следващите четири години е изключително важно да успеем съвместно с общински съвет, като 
принципал на здравното заведение, да постигнем едно добро и ефективно управление на здравната 
институция, осигуряваща достъп до специализирана медицинска помощ на жителите от 
общините Златоград,  Неделино и  Кирково. 
Ще се използва възможността, която ОПРР предоставя за подобряване на материалната база, 
чрез изготвяне на проект за енергоефективни дейности на цялата сграда и закупуване на 
медицинска апаратура за отделенията.  Необходимо е да се дискутира в по-широк кръг от хора 
състоянието на местната болница, за да може да се приложи най-добрия инструмент за нейното 
ефективно функциониране! Важно е през този мандат да се намери баланса, който да не лиши 
останалите общински дейности от финансиране, за сметка на покриване на огромните нужди на 
лечебното заведение. Защото здравеопазването се финансира, преди всичко, чрез здравните 
осигуровки на гражданите, а не чрез местните данъци и такси. 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 
 

Съвременната администрация, осъществявайки взаимоотношенията с граждани, трябва да 
работи в обществен интерес ефективно и ефикасно, при максимален резултат и качество на 
обслужването. 
За да се подобри съществено качеството на услугите и усъвършенства организацията на 
управление и работа в общинската администрация, предвиждам да бъде създаден граждански 
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съвет, чиито членове, представители на различни квартали на Златоград и населените места в 
общината, ще упражняват обществен контрол върху местната власт и ще подпомагат дейността 
на местната управа по въпросите за общинското развитие.  
През настоящия мандат ще се стремя общинска администрация непрекъснато да повишава 
ефективността на работата си в процеса на административното обслужване.  
 

За осигуряване на по-голяма прозрачност и откритост, на официалната интернет страницата на 
община Златоград могат да бъдат публикувани заседанията на Общински съвет. Така ще се 
предостави нов начин информацията да достига до по-широк кръг заинтересовани лица. Ще се 
обогати официалния сайт на общината и с видеоновини, свързани с работата на местната власт. 
Ще продължи предоставянето на максимален достъп до информация на гражданите от 
общината за дейността на местната власт. 
Ще се използва веднага съответна оперативна програма като възможност за предоставяне на 
електронни услуги на населението и интегрирано административно обслужване, което рязко 
съкращава сроковете на услугите и спестява време и усилия на клиентите, намалява 
дублирането и грешките при издаването на документи. 
Модерното обслужване и приветливата администрация са лицето на общината пред гражданите 
и основен фактор за степента на доверие към местната власт!  
 

 
 
 
 
 
 
Програмата за управление на Община Златоград е документ, който поставя в основата си 
политиката на диалог с различните власти и инвеститори, при изпълнение на 
приоритетите на местната власт в осъществяването на настоящи и бъдещи 
инвестиционни намерения. 
 
 

Програмата и отчетите по нейното изпълнение ще бъдат публикувани ежегодно на 
Интернет страницата на Общината. Освен това всеки, който желае може да се запознае със 
съдържанието на програмата на място, в сградата на общинска администрация. 
 
 
 
 
 
Мотото на предизборната ми кампания бе „Градим Златоград!”. Вярвам, че със 
съвместни усилия ще превърнем това в обща цел, за да успеем заедно да реализираме 
всички очаквания на нашите съграждани! 
 


