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В Общинска администрация Златоград функционира система за 

                           управление на качеството, съобразно изискванията на стандарта ISO 9001:2000. Системата е 
сертифицирана от Bureau Veritas със Сертификат № BG 11705Q 

 
 
Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. съгласно чл.10, ал.1 за 

Община Златоград са определени целеви средства за капиталови разходи в размер на 321 400 лв., 
в т.ч. 188 700 лв. за изграждане и ремонт на общински пътища. 

В зависимост от очакваните собствени приходи определихме средства в размер на 209 906 
лв. за капиталови средства. 

През 2009 г. за капиталови обекти ще използваме и други средства с преходен остатък от 
2008 г. и други източници в размер на 1 221 619 лв. 

Общият размер на капиталови разходи на община Златоград за 2009 г. определяме на 1 752 
952 лв. 

Средствата за изграждане и основен ремонт на обекти от общинската пътна мрежа 
предлагаме да бъдат разпределени на следните обекти: 
- Общински път за с. Ерма река – пътната настилка е разрушена в участъка от шивашкия цех 
до рудник Ерма и нейното възстановяване е наложително; 
- Общински път за с. Аламовци – монтираните еластични огради през 2008 г. не обезопасиха 
изцяло опасните участъци около водния басейн и при стръмни наклони в криви, предлагаме да 
продължим тези монтажни работи, както и да се извършат асфалтови кърпежи в нарушени 
участъци. 
- Общински път за с. Пресока – има необходимост от подобряване на асфалтовата настилка; 
- Общинския път за с. Долен – също се нуждае от асфалтови кърпежи в определени 
нарушени участъци; 
- Общински път с. Старцево – мах. Белите камъни – през 2008 г. се възложи работно 
проектиране с идея за разширяване на габарита на пътя, проекта е изготвен и предаден в общинска 
администрация, необходимо е доразплащане на извършената услуга; 
- Общински път за махала Юруковци – през изминалата година са възложени изкопни работи 
за разкирване на габарита на пътя с дължина 1 103 м и ширина 4 м, предлагаме през 2009 г. 
строителните дейности на пътя да продължат; 

При разпределение на останалите средства  /132 700 лв. от държавния бюджет и 209 906 лв. 
от собствени бюджетни средства/ бяха разгледани всички постъпили предложения на Кметове и 
Кметски наместници по населени места и докладни записки на ръководителите на организациите 
на общинска бюджетна издръжка, както и вече установените нужди за подобряване на 
техническата инфраструктура. Известно е, че общото състояние на мрежите и съоръженията на 
инженерната инфраструктура, както и на общинските сгради не е добро, но също е известно, че и 
капиталовите разходи са крайно ограничени, което не дава възможност дори за частичното им 
подобряване. 

Изготвиме предложение за Инвестиционна програма на капиталовите разходи за 2009 г. и я 
предлагаме на вашето внимание в раздели за обекти по следния начин:  

 
I. Продължаване на строителството на преходни общински обекти: 

- Разширение и благоустрояване на гробищен терен гр. Златоград – особено внимание 
обръщаме на проблемите с осигуряване на гробни места, предприели сме действия по закупуване 
на допълнителен терен и неговото благоустрояване; 
- Главен колектор ІІ А и ІІ Б гр. Златоград; 
- Главен канализационен колектор II В гр. Златоград 
- Водоснабдяване с. Долен; 
- Главен колектор І с. Долен; 
- Главен колектор II с. Долен; 
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- Канализация на с. Старцево - Канализация на дерета: "Мушкова падина 2", "Мушкова 
падина - входна шахта", "Марева падина 2а", "Джамийско дере", "Бодурова падина", "Мангарова 
падина" и "Езилева падина"; 
- Ликвидация на общинско депо за ТБО; 

За посочените обекти са осигурени средства за строителните дейности от ПУДООС и МФ. 
Разходите за надзор в строителството и авторски надзор следва да се осгурят от община Златоград 
и те са посочени с конкретни стойности в таблицата. 
- Площад с. Старцево – предвиждаме площада, които беше реконструиран по проект 
„Красива България” да бъде завършен с тротоарна настилка, озеленяване и други 
благоустроителни работи; 
- Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна 
мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград – проекта е внесен за финансиране пред Оперативна 
програма „Околна среда”, очакваме неговото одобрение и изпълнение, което изцяло ще подобри 
водоснабдителната и канализационни мрежи на цялата територия на гр. Златоград, през 2009 г. с 
предвидените средства ще разплатим разходите за изготвената оценка за съответствие на проекта 
с нормативнит изисквания; 
- Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна 
мрежа и изграждане на ПСОВ, с. Старцево – има готовност за представяне на проекта пред 
Оперативна програма „Околна среда” за финансиране, предвидени са строителни дейности изцяло 
по подмяна на водопроводните и канализационни мрежи на цялата територия на с. Старцево, 
както и изграждане на нова ПСОВ; 
 

II.  Изготвяне на работни проекти за: 
- Подпорна стена на ул. „Янтра” в гр. Златоград – участък от улицата търпи щети при 
проливни дъждове и затова е необходим работен проект, с който да търсим финансиране от 
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане; 
- Проектиране на система за наблюдение на 3 входно – изходни точки и преносна среда в гр. 
Златоград, във връзка с откирването на граничния преход Златоград – Термес очакваме и 
интензивен поток на МПС, което изисква и контрол и наблюдение на определени зони в града с 
цел повишаване на сигурността на гражданите и предотвратяване на престъпността; 
- ПУП и работно проектиране на казармения терен в съответствие с одобреното задание от 
ОбС; 
- Схема за градоустройствено и комуникационно трасе в гр. Златоград – необходимо е 
трасето да бъде отразено в устройствения план на града и да се проектират пътните съоръжения; 
- Проект за устройство на кооперативен пазар в гр. Златоград – работното проектиране на 
застрояването ще е основа за бъдещото благоустрояване на района; 

Наличието на работни проекти ще ни даде възможност за кандидатстване по опреративните 
програми на Европейския съюз.  

 
III.  Придобиване на нови транспортни средства и други съоръжения: 

- Специализиран превоз за тъжни ритуали ; 
- Климатична инсталация за новото помещение на Общински съвет; 
-         Картотека за нужди на служителите по гражданско състояние  

IV.  Повишаване качеството на административните услуги. 
- Придобиване на нови компютри и сървър за информационната сигурност на документите в 
администрацията и общински съвет. 
 
    V. Ремонт на учебни, здравни и административни сгради 
- ОУ „Васил Левски” гр. Златоград – част „Ел.” и „О и В” – проекта се реализира към 
настоящия момент с финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие”, през 2009 г. е 
необходимо да предвидим допълнителни средства за ел. захранване и вентилация на плувния 
басейн;  
- ЦДГ „Снежанка” гр. Златоград – финансиране ще получим от японското посолство ; 
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- Помещения на общински съвет гр. Златоград – втори етаж – предвиждаме да бъдат 
окончателно завършени ведно със санитарните възли; 
- Санитарни помещения в Общинска администрация гр. Златоград – IV етаж – сегашното им 
състояние се нуждае от неотложен ремонт; 
- МБАЛ „проф. д-р Асен Шопов” гр. Златоград – предлагаме капиталов трансфир в размер на 
60 000 лв., в т.ч. изграждане на подход за хора с увреждания, изготвяне на проект за 
реконструкция на котелно и вътрешна отоплителна инсталация и закупуване на оборудване; 
 
   VI. Разплащане на разходи, извършени в предходни години: 
- Проект за костница и ритуална зала на гробищния терен в гр. Златоград; 
- СМР за изградена подпорна стена на общинския път за с. Аламовци при км 5+300 – по 
изпълнителен лист. 
 

VII.  Нови обекти: 
- Обществен санитарен възел в с. Старцево; 

Посочените средства с източник на финансиране – други в размер на 1221619 лв. са с 
преходен остатък от 2008 г. за конкретни обекти и други по съоветни програми и са постъпили по 
сметки на общината с целево предназначение, в т.ч. 
- Път Златоград – Заставата (връх Костадин) – строителството на пътя е в своята 
довършителна фаза. Изпълнени са земните и асфалтовите работи, пътните и отводнителни 
съоръжения, положени са бордюри, изградени са канавки и е оформено кръстовището в началато 
на обекта, положена е трайна пътна настилка от асфалтобетон по цялата дължина на пътя. 
Предстои монтиране на вертикална сигнализация и полагане на хоризонтална маркировка. 
Остават за изпълнение: полагане на ел. провод за електрификация на пътя и терена и 
водоснабдяване на комплекса, където ще се разположи бъдещия граничен преход Златоград - 
Термес, изграждане на подземна тръбна мрежа за полагане на оптични кабели - офинансиране е 
получено по споразумение с МРРБ; 
- Изграждане и рехабилитация на улици в гр. Златоград – продължава благоустрояване на 
предвидените улици, финансирането е осигурено по Споразумение с МРРБ; 
- Детска ясла „Мир” гр. Златоград – с целеви средства от МФ по Наредбата за условията и 
реда за финансово подпомагане на общини с обективен структурен дефицит, се предвидиха 
енергоефективни мероприятия, който започнаха през 2008 г. и към настоящия момент са 
завършени, извършени са дейности по подмяна на дограма по прозорци и ремонт на 
отоплителната инсталация; 
- Подпорна стена на ул. „Здравец” гр. Златоград – предстои изграждане на подпорна стена, 
финанисирането е осигурено по решение на МКВП,  
- Укрепване на мост на р. Върбица, местност „Пирийца” – предстои избор на изпълнител за 
изпълнение на ремонтните работи, финансирането е осигурено от МКВП; 
- Подпорна стена и водосток на общински път за мах. Кобилин дол при км 0+750 – проливни 
дъждове през пролетния сезон на 2008 г. нанесоха щети, които ще бъдат преодолени чрез 
строителство на предвидените дейности, финансирането е по решение на МКВП; 
- Велоалея „По пътя на траките”, землище с. Страшимир - проекта приключи през 2008 г. без 
да бъден завършен според първоначалните предвиждания и останалите целеви средства ще бъдат 
възстановени в републиканския бюджет; 
- Придобиване на спортни уреди за повишаване на физическата култура на ползвателите им 
– те ще бъдат закупени със средства от дарения. 
- Дневен център за деца с увреждания, гр. Златоград – от преходния остатък от 2008 г. 
предлагаме средства в размер на 65 000 лв. да бъдат отделени за пристрояване на сградата ведно с 
изгтвяне на работни проекти и изпълнение на СМР. 
  Освен разчетените разходи в инвестиционната програма ви уведомявам, че община 
Златоград сключи Меморандум за разбирателство с Министерство на труда и социалната 
политика за изпълнение на ремонтни работи на две от фасадите на сградата на общинска 
администрация по проект „Красива България” като през месец март ще бъде проведена 
процедурата за избор на изпълнител. 
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 Ще продължим работа по придобиване на правото на прокарване на топлопровод за 
отопление на 8 обществени сгради в гр. Златоград. 
 Ще продължат и строителните работи по изграждането на моста при воденицата, както и 
ще започнат строителните дейности по разширението на подхода към пътя за граничния преход 

 
 

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ                                                                                                                       
НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ЗА  2009 Г. 

      
Източник на финансиране № Наименование и местонахождение на 

обектите 
Годишна 
задача, 
стойност    

в лв. 

целеви 
средства 

собствени 
средства 

Други  
(в т.ч. 

преходен 
остатък  
от 2008 

г.) 
Всичко капиталови разходи за 2009 година 1752925 321400 209906 1221619 

1. Целева субсидия по чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 
2008 г. 

0 321400 0 0 

1.1. Целева субсидия за изграждане и основен 
ремонт на общински пътища 

0 188700 0 0 

Параграф 51-00 Основен ремонт на ДМА 89087 89087 0 0 
  Функция 08 Икономически дейности и 

услуги 
89087 89087 0 0 

1 Общински път /Мадан - Златоград/ - с. Ерма 
река 

31941 31941 0 0 

2 Общински път гр. Златоград - с. Аламовци 26000 26000 0 0 

3 Общински път /Златоград - Неделино/ - с. 
Пресока 

5000 5000 0 0 

4 Общински път /Златоград - Бенковски/ - с. 
Долен 

10000 10000     

5 Общински път с. Старцево - мах. Бели 
камъни 

16146 16146 0 0 

Параграф 52 - 00 Придобиване на ДМА 151938 80743 0 71195 
  Функция 08 Икономически дейности и 

услуги 
151938 80743 0 71195 

  5206 Изграждане на инфраструктурни 
обекти 

151938 80743 0 71195 

6 Общински път /Мадан - Златоград/ - мах. 
Юруковци 

80743 80743 0 0 

7 Път Златоград- Заставата (връх Костадин) 71195 0 0 71195 

Резерв в размер на 10% от целевата субсидия 
за общински пътища 

18870 18870 0 0 

Параграф 52 - 00 Придобиване на ДМА 18870 18870 0 0 

  Функция 08 Икономически дейности и 
услуги 

18870 18870 0 0 

  5206 Изграждане на инфраструктурни 
обекти 

18870 18870 0 0 

8 Общински път /Мадан - Златоград/ - мах. 
Юруковци 

18870 18870 0 0 
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1.2. Целева капиталова субсидия 0 132700 0 0 

Параграф 51-00 Основен ремонт на ДМА 1061623 11730 53000 996893 
  Функция 01 Общи държавни служби 23000 0 23000 0 
9 Помещения на Общински съвет гр. 

Златоград - II етаж 
8000 0 8000 0 

10 Санитарни помещения Общинска 
администрация гр. Златоград - IV етаж 

15000 0 15000 0 

  Функция 03 Образование 26730 11730 15000 0 
11 ОУ "Васил Левски", гр. Златоград - част 

"Ел." и "О и В" 
11730 11730 0 0 

12 ЦДГ "Снежанка", гр. Златоград 15000 0 15000 0 

  Функция 04 Здравеопазване 42990 0 0 42990 
13 Детска ясла "Мир", гр. Златоград 42990 0 0 42990 

  Функция 06: Жил. стр-во, 
благоустройство, КС и ООС 

968903 0 15000 953903 

14 Площад, с.Старцево 15000 0 15000 0 

15 Изграждане и рехабилитация на ул. в гр. 
Златоград с цел подобр. на инфрастр., 
развитие на туристическия потенциал и 
подобр. на жизнената среда 

953903 0 0 953903 

Параграф 52 - 00 Придобиване на ДМА 314377 107700 53146 153531 

  Функция 01 Общи държавни служби 12600 12600 0 0 

  5201 Придобиване на компютри и хардуер 7200 7200 0 0 

16 Компютри за ОбА Златоград 3000 3000 0 0 

17 Преносим компютър за ОбС Златоград 1200 1200 0 0 

18 Сървър 3000 3000 0 0 

  5205 Придобиване на стопански инвентар 4000 4000 0 0 

19 Метална картотека за ОбА 4000 4000 0 0 

  5219 Придобиване на други ДНМА 1400 1400 0 0 

20 Климатик за помещението на ОбС 1400 1400 0 0 

  Функция 02 Отбрана и сигурност 67139 0 0 67139 
  5206 Изграждане на инфраструктурни 

обекти 
67139 0 0 67139 

21 Подпорна стена на ул. "Здравец", гр. 
Златоград 

35867 0 0 35867 

22 Укрепване на мост на р. Върбица, местност 
"Пирийца" 

7028 0 0 7028 

23 Подпорна стена и водосток на общински път 
за мах. Кобилин дол при км 0+750 

24244 0 0 24244 

  Функция 05 Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи 

65000 0 0 65000 

  5202 Придобиване на сгради 65000 0 0 65000 

24 Дневен център за деца с увреждания, гр. 
Златоград 

65000 0 0 65000 

  Функция 06: Жил. стр-во, 
благоустройство, КС и ООС 

64997 50897 14100 0 
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5206 Изграждане на инфраструктурни 
обекти 

64997 50897 14100 0 

25 Ликвидация на общинско депо за твърди 
битови отпадъци гр. Златоград 

1100 0 1100 0 

26 Главен колектор ІІ А и ІІ Б, гр. Златоград 1000 1000 0 0 

27 Главен канализационен колектор II В, гр. 
Златоград 

8700 8700 0 0 

28 Водоснабдяване с. Долен 3400 3400 0 0 

29 Главен колектор І, с. Долен 700 700 0 0 

30 Главен колектор IІ, с. Долен 9200 9200 0 0 

31 Канализация на с. Старцево - Канализация на 
дерета: "Мушкова падина 2", "Мушкова 
падина - входна шахта", "Марева падина 2а", 
"Джамийско дере", "Бодурова падина", 
"Мангарова падина" и "Езилева падина" 

3800 3800 0 0 

32 Водоснабдяване с. Кушла 3337 3337 0 0 

33 Водоснабдяване мах. Станкова и мах. 
Дуганица 

5000 0 5000 0 

34 Доизграждане, реконструкция и 
рехабилитация на водоснабдителна и 
канализационна мрежа (битова и дъждовна), 
гр. Златоград  

3600 3600 0 0 

35 Доизграждане, реконструкция и 
рехабилитация на водоснабдителна и 
канализационна мрежа и изграждане на 
ПСОВ, с. Старцево  

17160 17160 0 0 

36 Подпорна стена на ул. "Янтра", гр. Златоград 3000 0 3000 0 

37 Обществен санитарен възел, с. Старцево 5000 0 5000 0 

  Функция 07: Почивно дело, култура, 
религиозни дейности 

90712 44203 25117 21392 

  5206 Изграждане на инфраструктурни 
обекти 

74560 29203 25117 20240 

38 Разширение и благоустрояване на гробищен 
терен, гр. Златоград 

54320 29203 25117 0 

39 Велоалея " По пътя на траките ", землище 
с.Страшимир 

20240 0 0 20240 

  5203 Придобиване на друг ДМА 1152 0 0 1152 

40 Бедрен разтегач 1152 0 0 1152 

  5204 Придобиване на транспортни 
средства 

15000 15000 0 0 

41 Специализиран автомобил за тъжни ритуали 15000 15000 0 0 

  Функция 08 Икономически дейности и 
услуги 

13929 0 13929 0 

  5206 Изграждане на инфраструктурни 
обекти 

13929 0 13929 0 

42 Подпорна стена на общински път за с. 
Аламовци при км 5+300 

13929 0 13929 0 

Параграф 53-00 Придобиване на НДМА 43760 0 43760 0 
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  Функция 02 Отбрана и сигурност 5760 0 5760 0 
  5309 Придобиване на други НДМА 5760 0 5760 0 

43 Проектиране на система за наблюдение на 3 
входно - изходни точки и преносна среда в 
гр. Златоград 

5760 0 5760 0 

  Функция 06: Жил. стр-во, 
благоустройство, КС и ООС 

38000 0 38000 0 

  5309 Придобиване на други НДМА 38000 0 38000 0 

44 ПУП и проектиране на казармен терен гр. 
Златоград 

15000 0 15000 0 

45 ПУП и проектиране на схема за 
градоустройствено и комуникационно трасе 
гр. Златоград  

8000 0 8000 0 

46 ПУП и проектиране на кооперативен пазар 
гр. Златоград  

15000 0 15000 0 

Параграф 55-00 Капиталови трансфери 60000 0 60000 0 

  Функция 04 Здравеопазване 60000 0 60000   

  5501 Капиталови трансфери за 
нефинансови предприятия 

60000 0 60000 0 

47 Общинска болница МБАЛ "Проф. Д-р Асен 
Шопов" гр. Златоград 

60000 0 60000 0 

Резерв в размер на 10% от целевата 
капиталова субсидия 

13270 13270 0 0 

Параграф 51 - 00 Основен ремонт на ДМА 13270 13270 0 0 

  Функция 03 Образование 13270 13270 0 0 

48 ОУ "Васил Левски", гр. Златоград - част 
"Ел." и "О и В" 

13270 13270 0 0 

  
 
С уважение, 
 
МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ 
Кмет на община Златоград 
 
Изготвил: 
Инж. Елка Чаушева – началник отдел УТ, ИК и ООС 


