Регистър
на изпълнените проекти, финансирани от ЕС, национални и международни организации
от Община Златоград
Последна актуализация - 22.02.2021 г.

№

1

Име на проекта

"Подобряване на здравния статус на учениците от
ОУ"Васил Левски" гр. Златоград

Източник на финасиране

"Родителско участие в образованието", Фондация
"CRS-Католически служби за помощ в България"

Кратко описание на постигнатите резултати

Период на
реализация

Обща стойност
(лева)

2001-2002

40 994

2004

84 691

2006-2008

7 530 023

2002

135 212

2003

130 853

2003-2004

87 388

2005-2006

430 811

2005

58 468

Завършване и въвеждане в експлоатация на физкултурния салон към
спортния комплекс на ОУ"В.Левски" гр. Златоград

Обособяване на център за обслужване на гражданите с пет работни места
2

"Общински център за информация и обслужване на ААМР, по Националната програма "Подобряване
гражданите
обслужването на гражданите"
Изградена ПСОВ-Златоград

3

"Пречиствателна станция за отпадни води в гр.
Златоград"

ФАР/ТГС България-Гърция

4

BG 9915-01 "Информационно-обучителен център"

ФАР, "Проект за заетост в районите с минна и
стоманодобивна промишленост"

5

BG 0102.06.02.016 "Обединени общински центрове модел на социална интеграция и трудова
реализация на хора с увреждания от община
Златоград"

6

BG 0102.05.05.064 "Бизнес информационнообучителен център"

ФАР "Икономическо и социално сближаване"

7

BG 0202.02.ESC.G.DBET.010 "Дестинация
"Екотуризъм Златоград""

ФАР, "Развитие на българския екотуризъм"

Обособен информационно-обучителен център

8

BG 2002/000.624-05 "Градове на приятелството"

ФАР "Икономическо и социално сближаване"

Създаване на нови възможности за устойчива заетост на хората с
увреждания, подобряване на квалификацията им, осигуряване на трудова
реализация, закупуване на помощни съоръжения

Повишване квалификацията и възможностите за трудова реализация, чрез
стартиране на собствен бизнес на трайно безработни хора

ФАР/ТГС, "Фонд за малки проекти БългарияГърция"

Изграждане на туристически съоръжения-велоалеи, екопътеки, туристическо
бюро, заслон.
Обучение на служители от публичните институции на Златоград и
Хрисуполи за придобиване на умения в разработването, управлението и
реализирането на проекти, повишаване на уменията по прилагане на
европейското законодателство.

9

BG 2003/005-630-07.09 "Трансгранична
информационна система"

ФАР/ТГС, "Фонд за малки проекти БългарияГърция"

Повишаване информираността на обществеността и икономическите агенти
за побратимените общини, ресурси, положителни страни, възможности за
бизнесконтакти и бъдещи партньорства. Осигуряване на широкообхватна и
точна паспортизация, както на икономическите агенти, така и на
регионалните общности, като предпоставка за повишаване на
инвестиционния рейтинг на общините от целевия регион.

2005

70 635

2005-2006

195 493

2006-2008

334 643

2007-2008

209 388

2008-2009

42 528

2008-2009

51 830

2008-2009

58 675

Обособяване на координационен център
BG 2003/005-630.03.02-15 "Координационен център
- звено за професионална квалификация и
алтернативна заетост, съвместен модел на общините
Златоград и Хрисуполис за заетост, интеграция,
ФАР/ТГС, България - Гърция 2003, "Инициативи
10
постигане на достъпна обществена среда и
за заетост в пограничните райони"
съвременен туристически облик на населените
места, чрез повишаване на възможностите за работа
на дългосрочно безработни лица"

11

12

BG 2004/016-782.01.06.03"По пътя на Траките"

BG 2004/016-711.01.01-1.090 "Дневен център за
деца с увреждания"

13

BG 2005/017-353.01.02-2.50 "Социална сигурност предоставяне на висококачествени квалифицирани
услуги в домашна среда, посредством създаване и
функциониране на услугата "Домашен помощник"

14

Техническа помощ за подготовката на
инвестиционен проект"Реконструкция на пътния
възел, свързващ Златоград-Заставата с пътните
отклонения към областните градове - Смолян и
Кърджали"

15

Техническа помощ за подготовката на
инвестиционен проект"Изграждане на
трансграничен бизнес център за обмен на добри
практики и насърчаване на икономическото
сътрудничество в региона"

ФАР

Програма ФАР, МТСП

Археологически проучвания, реставрация и консервация на тракийско
светилище, Маркетинг и реклама на туристическия потенциал на община
Златоград, осигуряване на заетост за 30 безработни лица.
Изграждане на Дневен център, повишаване на уменията при деца със
специални образователни потребности, подобряване на говорните и
комуникативните им умения, развитие на умения за социален живот и
извеждане от изолация, създаване на модел на мрежа за взаимна и трайна
подкрепа.
Предоставяне на услугата "Домашен помощник" на 30 възрастни хора и лица
с увреждания

Програма ФАР, МТСП

Изготвен работен проект "Комуникационна трасе - първи етап"
Програма за европейско териториално
сътрудничество между България и Гърция в
периода 2007-2013 /Interreg IVA/
Изготвен работен проект за изграждане на трансграничния бизнесинформационен център
Програма за европейско териториално
сътрудничество между България и Гърция в
периода 2007-2013 /Interreg IVA/

16

"Ремонтни работи по фасади на сградата на
Общинска администрация - фасади североизток и
югоизток"

Проект "Красива България"

17

"Ремонтно-рехабилитационни дейности за
повишаване на енергийната ефективност на
сградата на ЦДГ "Снежанка" гр.Златоград"

Програма за безвъзмездна финансова помощ за
проекти на местно равнище към Японското
посолство

18

"Всички Заедно за чиста и привлекателна община"

19

"Независимост и социално включване на хора с
увреждания и самотно живеещи хора от община
Златоград"

20

Техническа помощ за подготовката на
инвестиционен проект "Доизграждане,
реконструкция и рехабилитация на
водоснабдителна и канализационна мрежа гр.
Златоград"

21

BG161PO001/4.1-01/2007/011 "Реконструкция,
ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в
сградите на ОУ"В.Левски" гр. Златоград, СОУ "Св.
Княз Борис I-ви" с. Старцево, ОУ "Св.св. Кирил и
Методий" с. Долен"

Подмяна на съществуваща дограма по прозорци, полагане на топлоизолация
и фасадно боядисване по стени.

2009

300 000

2009

73 567

2009

9 665

Оперативна програма"Човешки ресурс", Схема за Организиране и провеждане на обучителен курс за "Социален асистент" и
безвъзмездна финансова помощ " BG051РО001/5.2- "Домашен помощник" , подбор и назначаване на лица за "Социален асистент"
и "Домашен помощник"
01 "Грижа в семейна среда за независимост и
достоен живот на хора с различни видове
увреждания и самотно живеещи хора - дейност
"Социален асистент" и "Домашен помощник" фаза II"

2009-2010

69 112

Изготвяне на подробно прединвестиционно проучване, идеен проект,
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 финансов анализ с анализ на чувствителността и риска, формуляр за
г.”, Референтен № BG161PO005/08/1.10/02/04
кандидастване и подробен бюджет.
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за
питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10
000 е.ж.”

2008-2009

388 945

2008-2010

802 538

2008-2010

739 070

Национален конкурс за "Чиста околна среда"
2009г.

Оперативна програма "Регионално развитие"

Подмяна на съществуваща дограма по прозорци, полагане на топлоизолация
и фасадно боядисване по стени, ремонт на санитарни възли.

Изградени две детски площадки - Детска площадка в „Междублоково
пространство на трите блока в началото на града”
Детска площадка до чешма „Кадиев вриз”, включващи обособяване на
детски кът с катерушка, пързалка и четири люлки.

Подмяна на дограма, реконструкция на отоплителна инсталация,
довършителни СМР, доставка и монтаж на технологично оборудване за
плувен басейн към спортния комплекс при ОУ”В.Левски” гр. Златоград,
подмяна на дограма в СОУ ”Св.Княз Борис I-ви” с.Старцево, ремонт на
покрив на ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” с.Долен.

Изготвен Доклад за количествения и морфологичен състав на отпадъците,
формирани от трите общини, изготвяне на регионална и общински програми
Техническа помощ за подготовка на инвестиционен
за управление на отпадъците за общините Мадан, Златоград и Неделино,
проект"Разширение на регионално депо за ТБО гр.
изготвени работни проекти за:
22 Мадан и изграждане на площадки за предварително Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 1. „Разширение на регионално депо за ТБО гр. Мадан и изграждане на
третиране на отпадъците в общините Мадан,
претоварна станция за община Мадан”;
Златоград, Неделино"
2. „ Претоварна станция за община Златоград”
3. „Претоварна станция за община Неделино”

23

24

«Многофункционална спортна площадка, запазване
на съществуваща детска площадка и чешма,
изграждане на кът за отдих»

„Обичам природата и аз участвам в нея”

Изградена многофункционална спортна площадка за футбол на малки врати,
хокей на трева, хандбал и тенис на корт, обособяване на паркова част за
Наредба Н-1 от 02.08.2007 г. за условията и реда рекреация с алейна мрежа, пейки и благоустроени градинки, полагане на
на подпомагане от МФВС на спортни дейности обезопасителна каучукова настилка за детската площадка.

Национален конкурс „Чиста околна среда”,
МОСВ, ПУДООС

Изградени две детски площадки - Детска площадка в „Междублоково
пространство /бл.7 и 8/ в кв. „Граничар”; Детска площадка в квартал Запад
на гр. Златоград /терен, намиращ се в близост до кръстовище между ул. „Ст.
Стамболов” и ул. „Виктор Юго”/, включващи обособяване на детски кът с
катерушка, пързалка и четири люлки.

2011

130 000

2011

17 964

2011

18 000

2012

9 036

2009-2012

1 122 913

2010-2013

1 063 890

Изготвяне на хидрогеоложки доклад "Преоценка на ресурсите на находище
на минерални води "Ерма река" община Златоград.

25

“Преоценка на ресурсите на геотермално находище
на минерална вода „Ерма река“

МОСВ, ПУДООС

26

„Красотата на природата е моят свят, мое
ежедневие, мой ангажимент”

Национален конкурс „Чиста околна среда”,
МОСВ, ПУДООС

Изградена детска площадка в с. Аламовци

Реконструкция и рехабилитация на зелените площи в централната градска
част на град Златоград – 11 980 кв.м. (засаждане на дървета и храсти,
Програма за развитие на селските райони 2007 –
оформяне на цветни алеи) и обособяване на зони за отдих и детски кътове.
27 «Рехабилитация на градския парк в град Златоград» 2013 г. (ПРСР), мярка 322 «Обновяване и развитие
на населените места»

28

Подмяна на настилката на площада в ЦГЧ на гр.Златоград със съвременни
материали със здрава основа, обединяване на пешеходни пространства,
Програма за развитие на селските райони 2007 – увеличаване на зелените площи и реновиране на паметника на Делю войвода.
„Благоустрояване на площад в централната градска
2013 г. (ПРСР), мярка 322 «Обновяване и развитие
част на град Златоград”
на населените места»

29

1. Реконструкция на водопроводна мрежа в с.Долен, махала Доганица и
махала Станоква - подменени са съществуващите тръби с полипропиленови,
намалени загуби на вода и повишаване на качеството и.
2. Реконструиран общински спортен комплекс в гр. Златоград, отговарящ на
съвременните тенденции и очаквания към спорта. Обновения и
модернизиран спортен комплекс, предлага възможности за упражняване на
високо ниво на различни спортни дисциплини, чрез футболно игрище с
размери в план 100/70 метра, лекоатлетическа писта с четири пътеки за
Реконструкция и доизграждане на водопроводна
мрежа в с.Долен и реконструкция на спортен
ПРСР 2007 – 2013 г., мярка 321 „Основни услуги бягане, сектор за хвърляне на диск и чук, сектор за хвърляне на копие, сектор
център, изграждане на обслужваща сграда и зала за за населението и икономиката в селските райони” за скок на височина, сектор за тласкане на гюле, сектор за скок на дължина и
троен скок, сектор за овчарски скок. Изградена обслужваща сграда на два
спорт на закрито в град Златоград”
етажа към спортния комплекс. На първия етаж са разположени: съблекални,
лекарски кабинет, бани с тоалетни, склад. В специално обособени, на втория
етаж, помещения са тепиха за борба, фитнес кът и тенис маса.

30

„Комуникационно трасе гр.Златоград – ГП
„Златоград – Термес – Ксанти” община Златоград

31

«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»

32

33

„ Имам очи за природата и знам какво трябва да я
направя за да я запазя чиста”

„ По-добър живот за хората от с. Долен”

С реализацията на проекта е постигнато значително подобряване на пътната
инфраструктура, организацията на движение в централната градска част и
към ГКПП с Р.Гърция. Изграденият, прилежащ към комуникационното трасе
паркинг с 72 паркоместа, решавава дългогодишен проблем с паркирането в
централната част на града и е удобство за гости и туристи, решили да
Програма за европейско териториално
разгледат за кратко Златоград, преди да се отправят към друга туристическа
сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013 г. дестинация. Новоизграденото трасе, облекчава движението на МПС – та в
други обществено натоварени улици, обслужващи Многопрофилна болница
за активно лечение, детските градини и училища.

Оперативна програма «Регионално
сътрудничество»

Изградена е крайбрежна стена в рисков участък от поречието на р. Върбица ,
прилежащ към бул. България с дължина 264.60 м. Почистено е речното
корито от наноси в същия участък.

Изпълнените дейности допринесоха за почистване на населеното място,
благоустрояване и обособяване на зона за отдих с детска площадка в кв.158
по плана на гр. Златоград, терен прилежащ към улица Янтра в квартал
Националния конкурс „За чиста околна среда –
Тракия. На детската площадка са монтирани готови елементи от детски
2013 г.” на тема : „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ
катерушки, люлки и пързалка, поставени са пейки и декоративни кошчета за
УЧАСТВАМ ”, МОСВ и ПУДООС.
отпадъци.

Изпълнените дейности допринесоха за почистване на населеното място,
благоустрояване и обособяване на зона за отдих с детска площадка в кв.
Националния конкурс „За чиста околна среда – Станкова махала, с. Долен. На детската площадка са монтирани готови
2013 г.” на тема : „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ елементи от детски катерушки, люлки и пързалка, поставени са пейки и
УЧАСТВАМ ”, МОСВ и ПУДООС.
декоративни кошчета за отпадъци.

2011-2013

2 374 782

2010-2013

3 691 441

2011-2012

540 783

2013

10 000

2013

10 000

34

„Повишаване на туристическата атрактивност на
град Златоград”

35

"Отворени протоколи и инструменти за
образование и обучаване на доброволчески
организации в сферата на гражданската отбрана,
срещу природни бедствия - горски пожари в
България и Гърция с акроним OUTLDND"

36

CrossAccess – “Трансгранична достъпна
инфраструктура”
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„ЕЕ мерки за сградата на ОУ”В.Левски” гр.
Златоград, МФ Козлодуй
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„ЕЕ мерки за сградата на СОУ”Антим I-ви” гр.
Златоград
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„ЕЕ мерки за сградата на ОбА- Златоград ”

40

„Обществена трапезария” град Златоград

1. Консервация, реставрация и ремонтни дейности по НКЦ – Взаимно
училище, музейна сбирка на просветното дело, културно-туристическа
атракция в УПИ II – 58, кв. 22, гр. Златоград; 2. Консервация, реставрация и
ремонтни дейности по НКЦ – Пачилова къща, музейна сбирка на
съобщенията, културно-туристическа атракция в УПИ III – 58, кв. 13, гр.
Златоград; 3. Консервация, реставрация и експониране на – Чалъкова къща
в УПИ V – 84, кв. 15, гр. Златоград като туристическа атракция : представяне
на българския бит и култура от втората половина на XIX век, демонстрации и
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007- обучение; 4. Подобряване състоянието на съществуващи автобусни спирки
2013г., Схема за предоставяне на безвъзмездна чрез промяна на визията им с цел вписване в оригиналната архитектура на
финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010
ЕАК – Златоград, разположени по основния маршрут, свързващ отделните
„Подкрепа за развитието на природни, културни и атракции в града; 5. Монтаж на малки декоративни съоръжения за
исторически атракции”
сметосъбиране, изградени в стила на автентичната златоградска архитектура;
6. Изпълнение на туристическа маркировка – поставяне на указателни табели
на ключови места по основни туристически маршрути и др.;

Програма за европейско териториално
сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013 г.

Доставка на противопожарна екипировка, доставка на оборудване за
противопожарни депа, организиране на обучения и практика в Гърция,
доставка на високопроходим противопожарен автомобил, видео уроци и
изготвена брошура.

Одобрено финансиране за реализиран обект "Изграждане на пътен мост при
Програма за европейско териториално
Вунцовата воденица"
сътрудничество между България и Гърция /20072013 /
Международен фонд „Козлодуй” по Мярка 3 - Положена външна топлоизолация и фасадно боядисване.
Високоприоритетна проектна линия за енергийна
ефективност за общински сгради за общини в
страната
Подменена дограма, положена топлоизолация по стени и фасадно
Международен фонд „Козлодуй” по Мярка 3 Високоприоритетна проектна линия за енергийна боядисване.
ефективност за общински сгради за общини в
страната
Международен фонд „Козлодуй” по Мярка 3 - Подменена дограма, положена топлоизолация по стени и фасадно
Високоприоритетна проектна линия за енергийна боядисване.
ефективност за общински сгради за общини в
страната
Предоставена социална услуга „Обществена трапезария” на 80 лица
Фонд "Социална закрила", МТСП

2010-2014

1 444 839

2012-2014

2 263 637,55 лв.
(общ бюджет)
282 329,93 лв.
(бюджет за общ.
Златоград)

2011-2013

880 860 (бюджет
за община
Златоград)

2013

406 494

2013

178 398

2013

187 996

2013

23 600

Обновяване и освежаване на сградите на четирите
детски градини на територията на общината – ЦДГ Програма за хуманитарна помощ към посолството
41
„Радост” и ЦДГ „Снежанка” в Златоград, ЦДГ
на Съединените американски щати в Република
„Детски свят” в с.Долен и ЦДГ „Щастливо детство”
България
в с.Старцево.

Подменена е дограмата на сградите на детските заведения, направена е
външна топлоизолация, боядисани са фасадите. Извършен е вътрешен ремонт
на електрическата инсталация и ВиК мрежата на ЦДГ "Снежанка" и е
доставен нов котел за осигуряване отоплението на ЦДГ "Радост". В ЦДГ
„Щастливо детство”, с.Старцево е ремонтирана покривната конструкция.

2013

350 000

2014

77 502

2014

490 214,51

Доставени са съдове за временно съхранение на битови отпадъци и
специализирани чували за разделно събиране на годните за рециклиране
отпадъци. Закупен е и специализиран автомобил с обем на вместимост 16
м3.

2014 - 2015

299 717

Предоставена социална услуга "Личен асистент" за потребители в Община
Оперативна програма „Развитие на човешките
Златоград
ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ:
BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи”

2010-2014

946 006

2011-2013

414 453

2012-2014

3 068 097

(1) Разработени и въведени правила и методика за ефективен мониторинг,
контрол и последваща оценка на изпълнението на общинските политики;
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"Ефективна местна политика, чрез въвеждане на
механизми за мониторинг и контрол и участие на
заинтересованите общности"

Оперативна програма "Административен
капацитет"

(2) Подобрен капацитет на местно ниво за извършване на дейности по
стратегическо планиране, ориентирано прилагане на система за мониторинг,
контрол и оценка на общинските политики;
(3) Разработен Общински план за развитие (2014-2020 г.) и други
стратегически документи, съобразени с интересите на местната общност и
разработената методика за мониторинг и контрол.
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„Рехабилитация на улична мрежа с. Старцево,
община Златоград – ул. Миньорска, ул. Граничар,
ул. Балканска”
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„Оптимизиране на системата за управление на
отпадъците в Община Златоград”
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„Подкрепа за достоен живот”

«Развитие на туристически регион «Средни
Родопи» и маркетинг на неговите дестинации»

Публичната инвестиционна програма „Растеж и
устойчиво развитие на регионите"

ПУДООС, МОСВ

Оперативна програма "Регионално развитие",
Схема за БФП BG161PO001/3.2-02/2011

Извършена е рехабилитация на 3 улици в с. Старцево, общ. Златоград.

Разработени са нови туристически пакети за региона, изрботени са
информационни материали, реализирано е представяне на региона на
туристически борси, изложения и панаири. Организирани са експедиентски
турове за туроператори, автори на пътеводители и журналисти за
популяризиране на регион "Средни Родопи".

Изграден е сондаж и сгради към него, доставено е и мониторингово
оборудване. Проведено са предексплоатационно водочерпене и хидроложки
„Изграждане на геотермална отоплителна система
изпитания.
на гр. Златоград", включващ изпълнението на
четири подобекта - „Водовземно съоръжение и
конструкция на надземната част на геотермален
ПУДООС, МОСВ за подобект „Водовземно
водоизточник”, „Външен топлопровод от
съоръжение и конструкция на надземната част на
водовземно съоръжение до геотермалната централа
геотермален водоизточник”
в гр. Златоград”, „Геотермална централа”, „Градска
топлопреносна мрежа и абонатни станции до 8
обекта с обществено предназначение на
територията на гр.Златоград”
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„Разработване на Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Златоград”

Оперативна програма "Регионално развитие"

"Реконструкция и доизграждане на водопроводните
Програма за развитие на селските райони 2007мрежи на с. Ерма река и с. Аламовци, община
Златоград и реконструкция и рехабилитация на
2013, Мярка 321-Основни услуги за населенето и
общински път № SML3107/III-8652, Неделиноикономиката в селските райони
Старцево/ - Пресока - мах. Читакови колиби"

„По-добро управление на Община Златоград чрез
повишаване на професионалната компетентност на
служителите от общинска администрация
Златоград“

Оперативна програма “Административен
капацитет”, приоритетна ос ІІ”Управление на
човешките ресурси”, подприоритет
2.2.”Компетентна и ефективна държавна
администрация”, бюджетна линия
ВG051PO002/13/2.2-14, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд

Разработен е средносрочен стратегически документ набелязващ
приоритетите за развитие на град Златоград за периода 2014 - 2020 г.
Интегрираният план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град
Златоград е документ, разработен чрез специализирана и
висококвалифицирана експертиза и консултантски услуги в областта на
интегрираното стратегическо териториално планиране и управление.
Реконструирана и доизградена е водопроводната мрежа (2702 м) на с.Ерма
река, община Златоград; Реконструирана е и водопроводната мрежа на
с.Аламовци (1151 м); Рехабилитиран и реконструиран е общински път SML
3107/III- 8652, Неделино-Старцево / Пресока-мах.Читакови колиби с
дължина, около 4 км.
Организирани и проведени са обучения за повишаване на професионалната
компетентност на служителите от Общинска администрация Златоград.
Общинските служители са преминали чуждоезикови обучения по английски
и гръцки език, обучения за работа с хора със специфични потребности и
обучения за развитие на туристическите дестинации и маркетинг на
трансграничните райони.

2014 - 2015

199 005

2014-2015

1 778 165,45

2014 - 2015

139 562.03

2015

Общата стойност
на проекта 107 968,00 лв.,
като общинското
съфинансиране
възлиза на 50%
или 53 984,00 лв.

2015

Средства в размер
на
262 400,22
лв.

2015

Средства в размер
на
10 000 лв.

1.Топлоизолация на стени; 2. Полагане на цветна минерална мазилка; 3.
Ремонтни дейности по покривната конструкция.
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„Ремонтни работи по фасади на сграда на Детска
ясла „Мир”, гр. Златоград”

Проект „Красива България”

Проект “Нови възможности за грижа”

Оперативна програма Развитие на човешките
ресурси, Процедура за директно предоставяне
2014BG05М9ОР001-2.2015.001 „Нови
алтернативи”, Агенцията за социално
подпомагане, в партньорство с Община Златоград.

Предоставена е социалната услуга „Личен асистент”.
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"Обичам природата - и аз участвам"

ПУДООС

Оформяне на зелени площи за отдих и рекреация в с.Ерма река, община
Златоград.
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Закупено е специализирано медицинско оборудване за диагностика и лечение
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007- на заболявания; Извършен е ремонт на отделенията с новозакупена
2013 г. , Схема за безвъзмездна финансова помощ апаратура, а също така е осигурена и достъпна архитектурна среда до
сградата на МБАЛ Златоград.
„Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ
BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за
„Проф. д-р Асен Шопов" АД, гр.Златоград”
реконструкция/ обновяване и оборудване на
общински лечебни заведения в общини, извън
градските агломерационни ареали”

Проект за подготвителни дейности по подмярка
19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка
19 "Водено от общностите местно развитие" от
Програма за развитие на селските райони 2014 2020

2013-2015

Средства в размер
на
2 000 000
лв.

2015-2016

Средства в размер
на
47 815,75
лв.

2015-2016

Средства в размер
на
956
015,57 лв.

2016

Средства в размер
на
10 000
лв.

2016-2017

Средства в размер
на
499
989,72 лв.

2016 - 2018

Средства в размер
на
291
269,80 лв.

2016-2018

Средства в размер
на
202 771,65
лв., от които 5
540 лв. лева
собствен принос

Подготвена е Местна стратегия за развитие на територията на МИГ Кирково Златоград.
Прорама за развитие на селските райони
2020

2014-

1. Реконструкция на котелно помещение и отоплителната система в сградата
на ОУ "В. Левски";
2.
Програма BG04 „Енергийна ефективност и
възобновяема енергия”, Грантовата схема BG04-02- Реконструкция на котелно помещение и отоплителната система в сградата на
СОУ "Антим №.";
3. Реконструкция на
03 „Мерки за повишаване на енергийна
І ЕТАП "Реконструкция на котелно и отоплителни
котелно помещение и отоплителната система в сградата на Общинска
ефективност и използване на възобновяема
56 системи в сградите на ОУ "В. Левски", СОУ "Антим
енергия в общински и държавни сгради и локални администрация Златоград;
I" и Общинска администрация, гр. Златоград"
отоплителни системи”, Компонент 1 „Мерки за
енергийна ефективност”
Оформяне на зелени площи и кът за отдих и рекреация в гр.Златоград,
община Златоград.
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"Обичам природата - и аз участвам"
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"Център за услуги в домашна среда - интегрирани
услуги за качествен живот"
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„Обновяване и внедряване на мерки за енергийна
ефективност в сградата на Районна служба
„Пожарна безопасност и защита на населението”
град Златоград”

„Обновяване и внедряване на мерки за енергийна
60 ефективност в сградата на Районно управление град
Златоград”

ПУДООС

1. Предоставяне на услугата "Социален асистент";
2.
Предлагане на услугата "Домашен помощник";
3.
Предоставяне на социо-консултантски услуги, в областта на социалната
Оперативна програма "Развитие на човешките закрила, психологическа и мотивационна подкрепа, консултации,
ресурси" 2014 - 2020, процедура BG05M90P001- подкрепящи терапевтични дейности в дома на потребителя;
2.002 "Независим живот"

Оперативна програма "Региони в растеж" 20142020, приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в периферните
райони", процедура BG16RFOP001-2.001
"Енергийна ефективност в периферните райони"

В рамките на проекта ще бъдат изпълнени мерки за обновяване и
повишаване на енергийната ефективност в сградата на РСПБЗН. След
изпълнение на заложените в проекта мерки, класът на енергопотребление на
сградата ще се покачи на клас "В" и ще бъдат генерирани над 60% енергийни
спестявания.

Проектът ще допринесе за повишаване на класа на енергийна ефективност на
Оперативна програма "Региони в растеж" 2014- сградата - клас "B" и генериране на 46% енергийни спестявания, както и за
2020, приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна удължаване на жизнения цикъл на сградата.
ефективност в опорни центрове в периферните
райони", процедура BG16RFOP001-2.001
"Енергийна ефективност в периферните райони"
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„Обновяване и внедряване на мерки за енергийна
ефективност в сградата на Гранично полицейско
управление град Златоград”

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и
обновяване на многофамилни жилищни сгради,
блокове №7, №8, №175, №181, №182 и №195, в
град Златоград

Проектът ще допринесе за повишаване на класа на енергийна ефективност на
Оперативна програма "Региони в растеж" 2014- сградата - клас "В" и генериране на 60% енергийни спестявания, както и за
2020, приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна удължаване на жизнения цикъл на сградата.
ефективност в опорни центрове в периферните
райони", процедура BG16RFOP001-2.001
"Енергийна ефективност в периферните райони"

Оперативна програма "Региони в растеж" 20142020, приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в периферните
райони", процедура BG16RFOP001-2.001
"Енергийна ефективност в периферните райони"

Проектът ще допринесе за повишаване на класа на енергийна ефективност на
шест жилищни сгради в град Златоград, а именно: блокове №7, №8, №175,
№181, №182 и №195. Блоковете ще достигнат клас "С" на
енергоефективност, а също така ще бъдат изпълнени мерки за удължаване на
жизнения цикъл на сградите.

1. Реконструкция на котелно помещение и отоплителната система в сградата
Програма BG04 „Енергийна ефективност и
на ЦДГ „Радост” в гр. Златоград;
2.Реконструкция
възобновяема енергия”, Грантовата схема BG04-02- на котелно помещение и отоплителната система в сградата на ЦДГ
ІІ ЕТАП "Реконструкция на котелно и отоплителни
03 „Мерки за повишаване на енергийна
„Щастливо детство” в с. Старцево.
системи в сградите на ДГ „Радост” гр. Златоград и
ефективност и използване на възобновяема
ДГ ”Щастливо детство,, с. Старцево, Община
енергия в общински и държавни сгради и локални
Златоград"
отоплителни системи”, Компонент 1 „Мерки за
енергийна ефективност”

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и
обновяване на многофамилни жилищни сгради,
блокове №193, №199 и Златолист", в град
Златоград"

„Обновяване и внедряване на мерки за енергийна
ефективност в сградата на Районен съд Златоград и
Районна прокуратура Златоград”

Оперативна програма "Региони в растеж" 20142020, приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в периферните
райони", процедура BG16RFOP001-2.001
"Енергийна ефективност в периферните райони"

Проектът ще допринесе за повишаване на класа на енергийна ефективност на
три жилищни сгради в град Златоград, а именно: блокове №193, №199 и
"Златолист". Блоковете ще достигнат клас "С" на енергоефективност, а също
така ще бъдат изпълнени мерки за удължаване на жизнения цикъл на
сградите.

Проектът ще допринесе за повишаване на класа на енергийна ефективност на
Оперативна програма "Региони в растеж" 2014- сградата - клас "А" и генериране на 60% енергийни спестявания, както и за
2020, приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна удължаване на жизнения цикъл на сградата.
ефективност в опорни центрове в периферните
райони", процедура BG16RFOP001-2.001
"Енергийна ефективност в периферните райони"

2016 - 2018

Средства в размер
на
111
873,25 лв.

2016-2018

Средства в размер
на
1
177 982,86 лв.

м.април, 2017

Средства в размер
на
272 554
лв.

2016-2018

Средства в размер
на
879 768,78
лв.

2016 - 2018

Средства в размер
на
302
501,40 лв.

Изготвен Общ устройствен план на Община Златоград за цялостното
устройство на територията на общината, в период от 15-20 години.
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Общ устройствен план на Община Златоград
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"Подобряване на административния капацитет на
Община Златоград при реализиране на проекти за
енергийна ефективност"
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Проект „Изграждане на многофункционална
спортна площадка за: баскетбол, волейбол, футбол
на малки вратички, хокей на трева, хандбал и тенис
на корт в с. Старцево, община Златоград”

Споразумение № РД-02-30-162/20.05.2016г.,
сключено между Министерство на регионалното
развитие и благоустройството (МРРБ) и Община
Златоград, за финансово подпомагане за
изработване на проект на Общ устройствен план
на Община Златоград с осигуряване на
собственото финансиране

ОПРР 2014-2020

Постановление № 153 от 28.07.2017г. на
Министерски съвет

Обменен опит и добри практики в сферата на енергийната ефективност, чрез
участие на 12 общински служители в работни срещи, организирани в страна
от Северна или Централна Европа.
Изградена многофункционална спортна площадка за баскетбол, волейбол,
футбол на малки вратички, хокей на трева, хандбал и тенис на корт в с.
Старцево, община Златоград. Настилката на игрището е изкуствена трева,
която се полага върху съществуващата асфалтово-бетонова
настилка.Спортната площадка е оградена с ограда-метална мрежа с PVC
покритие, върху метални колове с височина 6 м. За трибуни се използват
съществуващи бетонови трибуни, като върху тях са монтирани дървените
пейки. Предвидени бяха два подхода към центъра на комбинираното игрище:
от север и от запад. Изградено на осветителна инсталация, изпълнена с LED
прожектори 50W, IP67, монтирани на един ред по три, на метални стълбове.

Проект изпълнен от Община Златоград, съвместно с общините Мадан и
Неделино. Целта на проекта - намаляване на количеството депонирани
битови отпадъци, чрез осигуряване на допълнителен капацитет за
предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно
събиране и рециклиране, чрез компостиране на зелени и/или биоразградими
Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020г.,
отпадъци.
по Приоритетна ос 2, финансиран в рамките на
Основните дейности: Изграждане на компостираща инсталация за разделно
„Проектиране и изграждане на компостираща
„Комбинирана процедура за проектиране и
събрани зелени и биоразградими отпадъци и инсталация за предварително
69 инсталация и инсталация за предварително
изграждане на компостиращи инсталации и на
третиране на смесено събрани битови отпадъци; Доставка на техника,
третиране на битови отпадъци за регион Мадан”
инсталации за предварително третиране на битови
необходима за експлоатацията на инсталацията за предварително третиране;
отпадъци“ с реф. № BG16M1OP002-2.02.
Доставка на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за
разделно събиране на зелени и биоразградими битови отпадъци и
специализирана транспортна техника.

2017-2018

96 720 лв.,
представляващи
финансово
подпомагане в
размер на 65% от
стойността на
сключения
договор с
изпълнителя и 52
080 лв. собствено
финансиране

20.09.201620.09.2017

Средства в размер
на
27 028,80
лв.

Срок за
реализиране на
проекта 2017г. – 2018г.

Размер на
финансирането
374 076, 54 лв.

Средства в размер
на
9 039
369,69 лв., в т.ч.:
Срок за
безвъзмездна
изпълнение на
проекта ноември финансова помощ
2017г. – май
6 764
2020г.
995.75 лв. и
съфинансиране 2 274 373.94 лв.

„Improving qualification and competencies of palliative
and end-life caregivers on EU level through ECVET
70 outcomes based comparative competence framework,
ECVET learning repository portal and self-assessment
competence tool”,

Програма Еразъм +

Социалният проект насочен към палиативните грижи, с които се подобрява
Стойност на
качеството на живот на пациентите с животозастрашаващи и хронични
проекта
заболявания: рак, тежки сърдечни и белодробни заболявания, болест на
265 289 евро, от
Алцхаймер, Паркинсон и др. С реализиране на проектните дейности се
Срок за
които
повиши осведомеността в страните партньори, относно компетенциите и
изпълнение
определените
за
стандартите в предоставянето на палиативни грижи, както и намаляване на
Община
социалната и икономическата тежест за семействата на страдащите пациенти. октомври 2017г. –
Златоград
октомври 2019г.
Община Златоград беше координатор, а партньорите бяха от пет държави –
средства в размер
Литва, Кипър, Белгия, Унгария и Турция.
на
45 852
евро
Извършен частичен ремонт на покрива и ремонт на санитарните помещения
в сградата на ДГ „Радост“ гр. Златоград.
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Ремонтни дейности в ДГ „Радост“
Златоград

гр.

Ремонтни дейности в ОУ “Св. Св. Кирил и
Методий” с. Долен, общ. Златоград

Целево финансиране от Министерство на
образованието и науката

Целево финансиране от Министерство на
образованието и науката

Подменена дограмата на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с. Долен, общ.
Златоград

Извършен основен ремонт на покрива на МБАЛ “Проф. д-р Асен Шопов” гр.
Златоград.
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По проект “Красива България”

Министерство на труда и социалната политика

Проект „Топъл обяд на нуждаещите се жители на
Община Златоград“

Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане - Осигуряване на топъл
обяд, Наименование на процедурата "Осигуряване
на топъл обяд - 2016-2020г."

Срок за
Средства в размер
реализиране на
на
40 000,00
ремонтните
лв.
дейности 2017г.
Срок за
реализиране на
Средства в размер
ремонтните
на 69 013 лв.
дейности 2017г. –
2018г.
Средства в размер
Срок за
на
113 500
реализиране на
лв., като
ремонтните
общинското
дейности 2017г. – съфинансиране
2018г.
възлиза на 50%
или 56 750 лв.

По проекта 120 потребителя получиха топла храна.
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В рамките на проекта се реконструира уличната канализация на бл. 183, гр.
Проект „Реконструиране на улична канализация на Междуведомствената комисия за възстановяване и Златоград.
бл. 183, гр. Златоград“
подпомагане към Министерски съвет
В рамките на роекта се реализира обект „Укрепване основата на стълб №4 на
мост над река Неделинска при село Долен и направа на бент”. Укрепването
на изровената защита на стълба на стоманобетоновия пътен мост.
Изграждането на бента - енергогасител за успокояване на водния поток,
Проект „Укрепване основата на стълб № 4 на мост
Междуведомствената комисия за възстановяване и предпазва изнасянето на баластра от реката, надолу по течението и опазва
над река Неделинска при село Долен и направа на
подпомагане към Министерски съвет
бреговете на р. Неделинска от ерозионни процеси при непрекъснатата смяна
бент”.
на водния режим-от засушаване до стихийно пълноводие.

Срок на проекта,
от 01.08.2016 до
29.02.2020

Стойност на
проекта 281 242,91 лв.

Срок за
реализация на
дейностите по
проекта 2017г.

Средства в размер
на
62 875 лв.

Срок за
реализация на
дейностите по
проекта 2017г.

Средства в размер
на
104
211,40 лв.
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Проект „МИГ – Кирково –Златоград“

Проект „Създаване на социално предприятие в град
78
Златоград“
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Проект „Ремонт на покрив и подмяна на дограма“ в
СУ “Антим І” гр. Златоград.

Проект за доизграждане, реконструкция и
рехабилитация на водопроводна и канализационна
мрежа на улици в гр. Златоград

Проект „Рехабилитация на паметник“

Одобрена Стратегия за водено от общностите местно развитие. Стратегията
на МИГ Кирково-Златоград е многофондова и е разработена изцяло въз
основа на местните потребности и потенциал, изведени следствие на
широкообхватно проучване и консултиране с местната общност,
характеристиките и предимствата на територията на МИГ-а. МИГ Кирково Златоград обхваща две общини – Кирково и Златоград, с всички 81 населени
места. Допустимите кандидати за финансова помощ по Стратегията са
Одобрена
физически лица, еднолични търговци и юридически лица.
стратегия в
Програма за развитие на селските райони по
Общият бюджет (публичен принос) на стратегията за ВОМР на МИГ
Срок на
размер на
подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките
Кирково – Златоград - 6 375 908 лева, левовата равностойност на
3 260
Стратегията 2017 - 6 375 908 лв.,
на стратегии за Водено от общностите местно
000 евро, от които:
ОПИК 2014 - 2020
левовата
2020г.
развитие" на мярка 19 ВОМР.
(ЕФРР) – 1 955 800 лв.
ОПРЧР 2014 - 2020 (ЕСФ) –
равностойност на
1 486 408 лева
ЕЗФРСР – 2 933 700 лв., от които:
3 260 000 евро
ПРСР 2014-2020 (ЕСФРСР) – 2 738 120 лв.
Мярка,
извън ПРСР (ЕЗФРСР) – 195 580 лв.

Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.

Целево финансиране от Министерство на
образованието и науката

Постановление № 165 от 07.08.2018 г на
Министерски съвет

Постановление на Министерски съвет

Проектът се реализира в партньорство между Сдружение „Център за
развитие и подкрепа на бизнеса“ и Община Златоград. В рамките на проекта
се създаде социално предприятие в град Златоград, което развива дейности в
две направления: "Обществена пералня с химическо чистене" и
"Благоустрояване, озеленяване и почистване на зелени площи". Дейностите
на проекта осигуриха субсидирана заетост за период до 12 месеца на 32 лица
от уязвими групи. След неговото приключване социалното предприятие
продължи да функционира, запазвайки заетостта на поне 16 от наетите лица
от целевата група.

Средствата са предоставени за ремонт на част от покрива и дограмата в СУ
“Антим І” гр. Златоград.

В рамките на проекта се изпълни доизграждане, реконструкция и
рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и
дъждовна) в гр. Златоград по улиците „Миньорска, „Албена", „Бяло море",
„Връх Костадин", „Яков Змейкович", „Боровец" и „Ерма". Реконструкция и
рехабилитация на водоснабдителна мрежа ще се изпълни по улиците „Ангел
Кънчев", „Бор”, „Христо Ботев", „Пейо Яворов", „Рила", „Акация", „Рожен",
„Здравец", „Стефан Стамболов" и „Виктор Юго".

Чрез дейностите се извърши реновиране и рехабилитация на паметник на
загиналите във войните от Златоградска околия, който се намира в град
Златоград.

Обща стойност на
проекта
Срок за
391 155,58 лв., от
реализиране на
които
332
дейностите по
482.25 лв.
проекта 2018г – европейско и 58
2019г.
673.33 лв.
национално
съфинансиране.

Срок за
реализиране на
дейностите 2018г.

Средства в размер
на
45
675,00 лв.

Срок за
Средства в размер
изпълнение на
на
1 170
дейностите по
999 лв.
проекта 2019г. -

Срок за
Средства в размер
изпълнение на
на
2 500 лв.
дейностите 2018г.

Проект „Ремонт на спортни площадки“ в ОУ “Васил
82
Левски” гр. Златоград
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По проект “Красива България”
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Проект „Рехабилитация и реконструкция на
общински път SМL 2109 /III 867/ Златоград –
Аламовци и общински път SМL 2100 /III 867,
Мадан – Цацаровци/ - Страшимир – махала Боево и
на съоръженията и принадлежностите към тях“

85

Проект по "Красива Бъглария"

Целево финансиране от Министерство на
образованието и науката

Министерство на труда и социалната политика

В рамките на проекта в ОУ “Васил Левски” гр. Златоград се ремонтраха
спортни площадки.

Дейностите по проекта включваха подмяна изцяло на ВиК инсталация,
подмяна на врати на санитарно-хигиенните помещения, стените, таваните и
пода с фаянс и теракот в саниратните помещения в сградата на Общинска
администрация Златоград. Монтиране на ново санитарно оборудване.
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Проект „Благоустрояване на Гробищния парк в село
Старцево, общ. Златоград“

Проект "С грижа за хората в нужда"

Средства в размер
на
51 280,00
лв.

Срок за
Средства в размер
изпълнение на
на
136
дейностите 2018г.
804, 00 лв.

Проектът предвижда рехабилитация и реконструкция на общински пътища:
общински път Златоград – с. Аламовци и общински път Мадан – Цацаровци
Срок за
Средства в размер
– Страшимир – махала Боево, както и съоръженията и принадлежностите към реализиране на
Програма за развитие на селските райони 2014 –
на
5 286
тях.
проекта януари
2020г.
964,84 лв. без
2018 - януари
ДДС
2021г.
В рамките на проекта се изпълниха дейности за строително – монтажни
работи в сградата на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” гр. Златоград.
Подмениха се дървени амортизирани прозорци на болницата, корпус „В”, с
болно-лежащи. Предвидените дейности за изпълнение по настоящия проект
Министерство на труда и социалната политика, по бяха заложени в Доклада за енергийна ефективност на сградата - изваждане
мярка М02 „Подобряване на социалната
на прозорци и врати от зид, доставка и монтаж на PVC дограма, PVCинфраструктура”
стъклопакет, вътрешен подпрозоречен перваз, монтаж на подпрозоречни
външни первази.

В рамките на проекта се изпълниха дейности по благоустрояване на
гробищен парк в село Старцево, общ. Златоград.
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Срок за
изпълнение 2019г.

Постановление на Министерски съвет

Общ бюджет на
проекта 143
816 лв., от които
Срок за
67 594 лв. от
изпълнение на
МТСП и
76
дейностите 2019г.
222 лв.
съфинансиране от
Община
Златоград.

Срок за
Средства в размер
изпълнение на
на
271
дейностите
778,81 лева с
септември 2019 –
ДДС.
декември 2019г.

Община Златоград - водеща организация по проекта, Община Чепеларе партньор. Проектът осигури почасови мобилни интегрирани здравносоциални услуги по домове, като се изгради и съответен материален и
кадрови капацитет за предоставянето им. Дейностите по проекта включвиха
подбор и наемане на персонал за предоставяне на почасови мобилни
Оперативна програма ”Развитие на човешките интегрирани здравно-социални услуги и предоставяне на мобилни,
Срок на
Обща стойност на
ресурси” 2014-2020 г., Процедура: BG05M9OP001- интегрирани, здравно-социални услуги в Общините Златоград и Чепеларе;
изпълнение
от
проекта 2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица Обучение и супервизия на персонала; Предоставяне на психологическа
01.06.2019г. до
166 569,44 лв.
с увреждания – Компонент 2”
01.09.2020г.
подкрепа, консултиране на потребителите и техните семейства;Закупуване на
транспортни средства, за извършване на мобилната работа, на територията на
двете общини; Потребители на услугата - 33
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Проект "С грижа за хората в нужда"

Инициативата WiFi4EU

Проект "Социални и здравни услуги в домашна
среда – интегрирани услуги за качествен живот"

Проект „Благоустрояване и обновяване на центъра
на с. Долен“

Проектът осигури почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги
Оперативна програма ”Развитие на човешките по домове, като се изгради и съответен материален и кадрови капацитет за
ресурси” 2014-2020 г., Процедура: BG05M9OP001- предоставянето им. Потребители по проекта – 73 потребители.
2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица
с увреждания – Компонент 3”

Финансиране от Европейската комисия

Процедура: BG05M9OP001-2.041 „МИГ Кирково –
Златоград – По добър достъп до устойчиви услуги,
вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран
подход на територията на МИГ Кирково Златоград” по Оперативна програма ”Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020 г.

Постановление на Министерски съвет

В рамките на проекта се изгради Wi-Fi оборудване на обществени места в
общината, където нямаше точки за достъп до безжичен интернет.
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Целево финансиране от Министерство на
образованието и науката

Проект „Заетост и инвестиции в повишаване на
квалификацията на безработни лица от Община
Златоград”

Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” по процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP0011.049 „МИГ Кирково -Златоград - Достъп до
заетост на икономически неактивни и безработни
лица, в т.ч. насърчаване и подпомагане на
младежката заетост и инвестиции в повишаване
квалификацията на заетите лица на територията на
МИГ Кирково – Златоград”.

Срок за
Ваучер, на
изпълнение на стойност
15
000 евро.
дейностите 2019г.

Основната цел на проекта - подобряване качеството на живот и достъпа до
услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 години с
невъзможност за самообслужване. Намаляване на бедността и насърчаване на
Срок на
социалното включване. Повишаването на достъпа до услуги, които са
Обща стойност на
изпълнение
от
устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от
проекта
01.11.2019г. до
общ интерес. По проекта бяха наети – социален работник, медицинска
234 699,60 лева
31.12.2020г.
сестра, психолог,
15 лични асистенти и 15 домашни помощника.

В рамките на проекта се изпълни благоустрояване и обновяване на площада
на село Долен, общ. Златоград. С реализирането се целеше подобряване
визията на с. Долен. Изпълниха се дейности по озеленяване с декоративна
растителност и благоустрояване на площада с декоративни цветни бетонови
вибропресовани изделия. Обособяване на кът за почивка с перголи, сцена за
културни мероприятия, две детски площадки (0-3 години и 3-12 години),
както и площадка за стрийт фитнес. Изграждане на обществена тоалетна,
включително и за хора в неравностойно положение, реконструиране на
съществуваща чешма и водопровода в близост до чешмата. В цялото
площадно пространство е монтирано ново парково осветление.

В рамките на проекта бяха извършени дейности по топлинно изолиране на
външни стени, покривна плоча, полагане на екстериорна мазилка по стени.
Проект "Прилагане на мерки за повишаване на
енергийната ефективност в ОУ "Св. Св. Кирил и
Методий" с. Долен, общ. Златоград

Срок на
Обща стойност на
изпълнение
от
проекта
16.03.2020 до
122 625,00 лв.
31.12.2020

Проектът осигури обучения и субсидирана заетост на 30 лица, търсещи
работа - безработни лица на възраст от 30 до 54 г. вкл. и безработни лица,
вкл. продължително безработни, или неактивни участници, извън
образование и обучение, над 54 г. Партньор по проекта - „Младенов
консултинг” ЕООД.

Срок за
Средства в размер
реализиране на
на
344 943
дейностите - 2019
лв.
г.

Срок за
Средства в размер
реализиране на
на
106
дейностите - 2020
066,42 лв.
г.

Срок на проекта
сеп.2019г. –
фев.2021г.

Стойност на
проекта 299 742.30 лв.
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Проект „Благоустрояване и подобряване
естетическия облик на град Златоград“

Проект "Многофункционална спортна площадка за:
баскетбол, волейбол на малки вратични и тенис на
корт в гр. Златоград"

Предприятие за управление на дейностите по
опазване на околната среда

Постановление на Министерски съвет

В рамките на проекта се изпълниха благоустроителни мероприятия за
подобряване естетическия облик на град Златоград. Основните дейности бяха
насочени към почистване и благоустрояване на паркови пространства, зелени
площи, междублокови пространства и зони за отдих на ул. „Стефан
Стамболов” в града. Благоустроиха се зелени и цветни площи, обособени
бяха и зони за отдих, където жители и гости на Златоград да могат да се
Средства в размер
Срок за
насладят на красотата, спокойствието и гостоприемството на населеното
изпълнение на
на
10 000
място. Част от съществуващите зелени площи бяха разорани и върху тях се дейностите 2020г. лв. с вкл. ДДС
зася нова тревна настилка от райграс. Оформиха се цветни алеи – розариум, с
многогодишна декоративна растителност, предимно от Розови храсти. В
новите зони за отдих бяха поставени пейки и кошчета за отпадъци.

В рамките на проекта се изгради спортна площадка, както и благоустрояване
на прилежащия терен към игрището. Игрището е изградено за практикуване
на четири вида спорт - волейбол, баскетбол, футбол на малки вратички и
Срок за
тенис на корт. Настилката на игрището е от изкуствена трева, върху бетонова
настилка. На спортната площадка се постави метална ограда с PVC покритие. изпълнение на
Реконструираха се съществуващите трибуни, на които се поставиха дървени дейностите 2020г.
пейки.

Средстава в
размер на
163 383,67 лв.

