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ПРИЛОЖЕНИЕ №… 

П Р О Т О К О Л 

 

№………….…/……..……2020 г. 

 

ОТ 

ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2020г. НА ОБЩИНА 

СЪРНИЦА 

 
Днес,  14.01.2019г. в 10:00 часа в Залата на Общински съвет  гр. Сърница в сградата на 

общинска администрация, се проведе публичното обсъждане на проекта за бюджет за 2020г. 

 В залата присъстваха Кметът на Община Сърница г-н Неби Бозов, Председателят на ОбС – 

Сърница г-н Салих Османджиков, общински съветници, служители на общинска администрация- 

Сърница, жители от населените места в общината и представители на местния бизнес и 

неправителствени организации. 

Обсъждането откри и ръководи Главният счетоводител на Община Сърница г-н Исмаил 

Църенски. Той запозна присъстващите с проектобюджета за новата 2020г. Основната цел на 

бюджет 2020 е запазване на финансовата стабилност и недопускане на рискове. Местните приходи 

са планирани реалистично на база оптимизиране събираемостта на приходите от местни данъци и 

такси и от наеми, както и установяване на облозите в реални размери. Разчита се на подобрена 

събираемост на облозите. Г-н Църенски запозна присъстващите и с планираните разходи по 

функции. През 2020 година в частта местни дейности общината планира да извърши капиталови 

разходи представляващи 65.36 % от всички разходи в частта местни дейности. 

Спрямо бюджет 2019 в проекта на бюджет за 2020 година има ръст в субсидията за капиталови 

разходи с 25.80%, ръст от 6 400 лева в изравнителната субсидия. През 2020 година 293 003 лева от 

изравнителната субсидия ще бъде разходвана за капиталови разходи. Увеличение в проекта на 

бюджет за 2020 година има в делегираните от държавата дейности. Средствата за общинска 

администрация са увеличени с 11.30%, средствата за кметове са увеличени с 49.25%. Във функция 

„Отбрана и сигурност” средствата са в размер 95 820 лева, от които: 

-  Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни, центрове за превенция и консултативни кабинети към тях и обществени 

възпитатели увеличение – 12 960 лева; 

- Районни полицейски инспектори – 4 970 лева; 

- Детски педагогически стаи – 4 470 лева; 
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- Денонощни оперативни дежурни – 67 200 лева; 

- Офиси за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия – 1 100 лева; 

- Доброволни формирования – 5 120 лева. 

Във функция „Социално осигуряване и  грижи, община Сърница получава 203 450 лева за Дневен 

център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания. 

Средствата за Народно читалище „Просвета 1947 г.” са увеличени с  10%. Във функция 

„Образование” и „Здравеопазване” конкретния размер на увеличението ще се определени след 

утвърждаване на формула за разпределение на средствата между отделните училища на 

територията на общината. 

Г-н Бозов направи кратко разяснение относно най-съществените разходи за общината, а 

именно реализирането на следните проекти:  

- „Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на 

СОУ „Св.св. Кирил и Методий” в УПИ XXII, кв.15 по плана на град Сърница. Проектът 

е приключен и предстои окончателните разплащания с фирмите изпълнители. 

- „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на фактическата среда на улици в 

Сърница”.  

- „Изграждане на спортна площадка в УПИ X-290, кв. 21 град Сърница”. 

За тяхното реализиране общината ще трябва да кандидатства за отпускането на временен 

безлихвен заем от Централния бюджет, съгласно Постановление на Министерски съвет №215 от 

05.10.2018 година. 

Относно Капиталовата програма, в нея са включени обекти за трите населени места, както 

следва: 

- Изготвяне на технически проект, упражняване на авторски и строителен надзор и 

извършване на строително – монтажни работи на здравната служба в град Сърница; 

- Упражняване на строителен и авторски надзор на главната улица в кв. Крушата от осова 

точка 26 до осова точка 13, с дължина 500 м. 

- Ремонт на тротоарни площи на ул. „Свобода” град Сърница и ремонт на улична мрежа в 

с. Побит камък и с. Медени поляни. 

- Изготвяне на технически проекти, упражняване на авторски и строителен надзор и СМР 

за обект: „Доизграждане, рехабилитация и подмяна на съществуваща канализация на 

улици в град Сърница”; 
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- Ремонт на канализация в с. Побит камък; 

- Ремонт на канализация в с. Медени поляни; 

- Ремонт на водопровод в Горелска махала;  

- Изготвяне на технически проект, упражняване на авторски и строителен надзор по 

време на СМР за обект: Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и 

озеленяване на двор на ОУ „Никола Вапцаров“, намиращо се в УПИ I - 232, кв.14 по 

плана на с. Побит камък, Община Сърница“; 

- Изготвяне на технически проект, упражняване на авторски и строителен надзор по 

време на СМР за обект: „Основен ремонт и реконструкция  на културен дом, намиращ 

се в УПИ I, кв. 61 по плана на гр. Сърница; 

- Изграждане на система за видеонаблюдение на ДГ „МИР” град Сърница; 

- Изготвяне на технически проект за изграждане на спортна площадка в УПИ X-290, кв. 

21 в град Сърница; 

- Проектиране на площадка  за  Масово разпространени отпадъци и претоварна станция; 

- Изготвяне на общ устройствен план на Община Сърница; 

- Изпълнение на строително - монтажни работи по проект "Реконструкция, 

благоустрояване и подобряване на физическата среда на улици в гр. Сърница" – 

промяна по време на строителството по чл.154, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на 

територията. 

 През 2020 година общината ще продължи изграждането на проекти за кандидатстване по 

различните оперативни програми, като е предвидено и съфинансиране по проект „ Красива 

България”. През 2020 година общината ще дофинансира с други местни приходи 

дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци в размер на 172 997 

лева. 

След като нямаше предложения, въпроси и изказвания обсъждането бе закрито в 11:20 ч. от г-н 

Църенски. 

ВрИД Секретар:……………………… 

  /Айтен Туджар/ 

 

ГЛ. СЧЕТ.:……………….........                                          ПРОТОКОЛЧИК:…………………. 

         /Исмаил Църенски/                                                                      /Джемиле Кисьова/ 
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