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През месец декември Общински съвет Сърница 
проведе две заседания – извънредно на 07.12.2020 
г. и редовно на 16.12.2020 г.

На тях бяха взети следните по-важни решения:
• Приета бе Програма за работа на Общин-

ски съвет – Сърница за 2021 година;
• Актуализирана бе Програмата за упра-

вление и разпореждане на Община Сърница, като 
бяха взети решения за продажна на общински 
имоти за жилищни нужди;

• Учредено бе право на управление на имот 
– публична общинска собственост в полза на Аген-
ция за социално подпомагане, което ще се използ-
ва за нуждите на филиал Сърница към Дирекция 
„Социално подпомагане” гр. Велинград;

• Приета бе нова Наредба за престой и пар-
киране на превозни средства, управлявани или 
превозващи хора с увреждания на територията на 
Община Сърница;

• Приета бе Наредба за изменение и допъл-
нение на Наредба за определянето и администри-
рането на местните такси и цени на услугите на 
територията на  Община Сърница;

• Актуализиран бе индикативния разчет за 
средствата от Европейския съюз на Община Сър-
ница за 2020 година;

• Приета беше план-сметка за дейностите 
по събиране, извозване и обезвреждане на битови 
отпадъци и за поддържане на чистотата на тери-
ториите за обществено ползване за 2021г. и опре-
деляне размера на такса битови отпадъци за 2021г. 
за жилищни и нежилищни имоти на физически и 
юридически лица;

• Актуализиран бе бюджета на Община 
Сърница за 2020 година и програмата за капитало-
ви разходи на Община Сърница за 2020 година

и държавно ниво, Агенция пътна инфраструк-
тура и Регионално пътно управление Пазар-
джик осъществи цялостно обновяване на над 
50 км. трасе на републиканския път Сърница 
— Велинград, с който вече се осъществява без-
препятствената връзка на Община Сърница с 
областния център, като се облекчава и движе-
нието по републиканската пътна мрежа за жи-
телите и туристите на Сърница.

Това е само част от работата, която аз и моят 
екип свършихме през 2020 г. Оценката за това 
как тя се е отразила върху Община Сърница и 
животът в нея оставям на нашите граждани.

Накрая, бих искал да благодаря на всички 
граждани на Община Сърница за сплотеност-
та на обществото ни, за дълбоките чувства на 
правда, чест, справедливост и неизменна го-
товност заедно да се борим за интересите на 
Община Сърница и да отстояваме позициите 
си, да бъдем обединени в дни на триумф и дни 
на изпитания.

Нека новата година да бъде благодатна и 
мирна за България. И да ни донесе най-вече 
здраве!

Да ни честита 2021 година!

Неби Бозов
Кмет на община Сърница

АКЦЕНТИ ОТ СЕСИЯТА НА 
ОбС СЪРНИЦА ЗА МЕСЕЦ 

ДЕКЕМВРИ 2020 г.

Уважаеми съграждани и приятели,

Изминаха още 366 дни и вече сме пред прага 
на новата 2021 г., която всички очакваме с ог-
ромна надежда за по-добри дни и бих казал, с 
новопридобита смиреност за важните и ценни 
неща от живота.

Отиващата си 2020 беше в много отношения 
различна година от преходните. Разразилата 
се в световен мащаб пандемия от COVID-19 
се отрази, в по-малка или по-голяма степен, 
на всеки аспект от нашия живот. Постави под 
съмнение и риск ценности и идеали, които 
бяхме приели за даденост. Показа ни нови из-
мерения на понятието демокрация, домини-
рана от правата на човека, като ни накара да 
осъзнаем, че правото на живот на всеки един 
е най-ценното и изконно човешко право, и в 
стремежа си да го запазим, трябва да сме гото-
ви и за съответните лишения.

Коронавирусът не прави разлика между 
здрави, болни, бедни, богати, привилигерова-
ни, социална принадлежност, народност, рели-
гия, раса, пол. Оказа се, че никой не може да 
се защити на 100% от него и дори на науката и 
напредналата медицина им трябва време, за да 
успеят да се борят с мащабите на такава зараза.

За жалост пандемията не подмина и нашата 
община и общност. Загубихме наши близки и 
приятели, мнозина се оказаха пряко или кос-
вено засегнати от вируса. Колкото и да е труд-
но обаче, продължихме напред. Защото живо-
тът въпреки всичко не спира. Наш дълг е да го 
изживеем по най-достойния и добър начин.

Справянето с последиците на пандемията 
беше ново предизвикателство за общината. Но 
далеч не беше единственото. И както в края на 
всяка година, правя равносметката за свърше-
ното през изминалите 12 месеца. 

Успяхме да завършим изцяло два от голе-
мите инфраструктурни проекти – изгражда-
нето на канализация на Новия квартал в гр. 
Сърница и проект „Реконструкция, благоу-
строяване и подобряване на физическата сре-
да на улици в гр. Сърница”, финансиран от ОП 
РСР. 

По кампания „Красива България” извърши-
хме реновиране на централната градска част 
на гр. Сърница, като общинският център е с 
изцяло нова и модернизирана визия. 

С общинско финансиране осъществихме 
реконструкция и основен ремонт на Здравната 
служба в града, като е изградено ново допъл-
нително помещение на два етажа за осъщест-
вяване на спешната помощ в общината. 

Също изцяло със средства от общинския 
бюджет е извършен ремонт и е доставено ново 

обзавеждане на сградата на общинска админи-
страция. 

Осъществена е цялостна реконструкция на 
покрива на детската градина в Сърница, с кое-
то е съществено подобрена енергийната ефек-
тивност на сградата. 

Отново със средства от общинския бюджет, 
се осъществи основен ремонт и доизграждане 
на водопроводната система в най-отдалечено-
то населено място на общината – махала Горе-
лци.

Реновиран е молитвеният дом в едни от 
кварталите на Сърница, по кампания за про-
ектни предложения на МИГ „Високи Западни 
Родопи – Борино, Доспат, Сърница“. 

С финансиране от Фонд „Социална закри-
ла” при Министерство на труда и социалната 
политика се реализира проект за обновяване и 
ремонт на сграда, в която ще се помещава Днев-
ният център за деца и младежи с увреждания 
в гр. Сърница. Самата сграда пък бе закупена 
от общината с дарение на парични средства на 
лица от Обединените арабски емирства. С реа-
лизирането на този проект социалните услуги 
за най-уязвимите групи от населението ще се 
предоставят вече в нова, достъпна и практич-
на за специфичните нужди на лицата среда.

Чрез договор за предоставяне на безвъзмез-
дна финансова помощ от Държавен фонд „Зе-
меделие“, по Програма за развитие на селските 
райони, реализирахме проект „Изграждане 
на спортна площадка в УПИ X-290, кв. 21, гр. 
Сърница“. С новата спортна площадка се оси-
гури възможност за активен начин на живот 
на жителите на Община Сърница, както и се 
подобри обликът на гр. Сърница.

По проект WiFi4EU, към Изпълнителна 
агенция за иновации и мрежи на Европейската 
комисия, се изгради нова високо функционал-
на мрежа за публичен безплатен и неограни-
чен достъп на територията на цялата община. 

Успешно приключихме и процедура по до-
пълване на общинската пътна мрежа на Общи-
на Сърница и официално пътят за м. Орлино, 
намиращ се от отсрещната страна на яз. Дос-
пат, вече е включен в Регистъра на общинските 
пътища, поддържащ се от Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството.

В изключително голяма конкуренция, с 
265-те общини в България, успяхме да полу-
чим Европейския етикет за иновации и добро 
управление на местно ниво, който се връчва в 
изпълнение на Стратегията за иновации и до-
бро управление на местно ниво на Съвета на 
Европа.

Един от най-големите успехи на общината е, 
че след преговори на най-високо политическо 
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В ДВ, бр. 
107/18.12.2020 г. е 
обнародван Закон 
за изменение и до-
пълнение на Закона 
за местното самоу-
правление и местна-
та администрация /
ЗИД на ЗМСМА/. Със 
ЗИД на ЗМСМА се 
въвеждат съществени 
промени в уредбата 
на правомощията на 
общинските в про-
цеса на съставянето 
и изпълнението на 
общинските бюдже-
ти, управлението на 
общинската собстве-
ност и възлагането на 
обществени поръчки. 
Предвидени са проме-
ни в Закона за адми-
нистративнотерито-
риалното устройство 
на Република Бълга-
рия /ЗАТУРБ/ и Из-
борния кодекс /ИК/ 
относно кметствата и 
кметските наместни-
ци, както и в Закона за 
изменение на Закона 
за местните данъци и 
такси (ДВ, бр. 71/2020 
г.) относно удължава-
не действието на раз-
поредбите, отнасящи 
се до извънредната 
епидемична обста-
новка.

I. Промени в 
ЗМСМА 

1. Въвежда се за-
дължение за общин-
ския съвет при при-
емането на бюджета 
на общината да одо-
брява разходи по оп-
ределени показатели 
на районите, кмет-
ствата и населените 
места с кметски на-
местници / с изключе-
ние на определените 
като второстепенни 
разпоредители с бю-
джет/, в рамките на 
общия бюджет на об-
щината; 

2. Изрично се регла-

ментира задължение 
за кмета на общината 
в хода на изпълнение 
на бюджета да оси-
гурява своевременно 
одобрените разходи 
по бюджетите за ра-
йоните, кметствата 
и населените места с 
кметски наместници, 
с изключение на опре-
делените като второ-
степенни разпореди-
тели с бюджет; 

3. Въвежда се за-
дължение за общин-
ския съвет по пред-
ложение на кмета 
на общината да ут-
върждава показатели-
те по чл. 45, ал. 1, т. 2 
от Закона за публич-
ните финанси за ра-
йоните и кметствата 
в рамките на приетия 
бюджет на общината; 

4. Задължения за 
общинския съвет при 
сделки с общинско 
имущество: При от-
даването под наем, 
под аренда, при полз-
ването на дървесина 
и недървесни горски 
продукти и при раз-
пореждане с имоти 
и вещи - общинска 
собственост, които 
се намират на тери-
торията на съответ-
ното населено място 
извън територията 
на общинския цен-
тър, извън случаите 
на приватизация, об-
щинският съвет оп-
ределя: 1. не по-малко 
от 30 на сто от по-
стъпленията от про-
дажбата на общински 
нефинансови активи 
да се използват за фи-
нансиране на изграж-
дането, за основен и 
текущ ремонт на со-
циалната и техниче-
ската инфраструкту-
ра на територията на 
съответното населено 
място; 2. не по-мал-

ко от 30 на сто от по-
стъпленията от раз-
пореждането с друго 
общинско имущество, 
извън имущество-
то по т.1, от наем, от 
аренда на земеделски 
земи и горски терито-
рии и от ползването 
на дървесина и не-
дървесни горски про-
дукти от горите, об-
щинска собственост, 
да се използват за из-
пълнение на дейности 
от местно значение в 
съответното населено 
място. 

5. Показателите за 
разходи по чл. 45, ал. 
1, т. 2, букви „а“ - „д“ 
от Закона за публич-
ните финанси се оп-
ределят въз основа на 
обективни критерии, 
определени с наред-
бата по чл. 82, ал. 1 от 
Закона за публичните 
финанси. 

6. Капиталовите 
разходи по чл. 45, ал. 
1, т. 2, буква „е“ от За-
кона за публичните 
финанси се определят 
въз основа на актуал-
ни данни за състоя-
нието на социалната и 
техническата инфра-
структура в района 
или в населеното мяс-
то, изготвени от зве-
ното по устройство 
на територията, съв-
местно с кмета на ра-
йона, с кмета на кмет-
ството или с кметския 
наместник, като се 
вземат предвид и про-
ектите, които се из-
пълняват със средства 
от Европейския съюз.

7. Въвежда се за-
дължение за кмета на 
общината да включва 
кметовете на кмет-
ства, кметските на-
местници или оп-
равомощени от тях 
длъжностни лица в 
съставите на комиси-

ите по чл. 103 от За-
кона за обществените 
поръчки, в комисиите 
за въвеждане в екс-
плоатация на стро-
ежите, както и при 
съставянето на актове 
и протоколи по вре-
ме на строителството 
съгласно Закона за 
устройство на терито-
рията и нормативните 
актове по прилагане-
то му, когато обектите 
са на територията на 
кметствата и населе-
ните места с кметски 
наместници и възло-
жител е кметът на об-
щината.

II. Промени в други 
закони0 

1. Закон за админи-
стративнотеритори-
алното устройство на 
Република България 
Промяна в броя на на-
селението, необходим 
за създаване на кмет-
ство - население над 
350 души с постоянен 
адрес. Населено мяс-
то – кметство, което 
към деня на обнарод-
ването на указа на 
президента на репу-
бликата за насрочва-
не на общи избори за 
общински съветници 
и за кметове не отго-
варя на това изисква-
не, загубва статута си 
на кметство по силата 
на закона. Населените 
места, които към деня 
на обнародването на 
указа на президен-
та на републиката за 
насрочване на общи 
избори за общински 
съветници и за кмето-
ве отговарят на изис-
кването на закона за 
наличие на население 
над 350 души с посто-
янен адрес, придоби-
ват по силата на зако-
на статут на кметство 
и в тях се произвеж-
дат избори за кметове 

на кметства едновре-
менно с произвежда-
нето на избори за об-
щински съветници и 
за кметове. 

Кметските на-
местници в населени-
те места, които към 
деня на влизането в 
сила на закона отгова-
рят на изискването за 
наличие на население 
над 350 души с посто-
янен адрес, продъл-
жават да изпълняват 
правомощията си до 
полагане на клетва от 
новоизбрания кмет на 
кметство. 

При предсрочно 
прекратяване на пъл-
номощията на кмет-
ски наместник в тези 
населени места, кме-
тът на общината може 
да назначи нов кмет-
ски наместник. 

2. Промени в За-
кона за общинската 
собственост Въвеж-
да се задължение за 
кмета на общината да 
включва кметовете на 
райони, кметовете на 
кметства, кметските 
наместници или оп-
ределени от тях слу-
жители от съответна-
та администрация в 
състава на комисиите 
по провеждането на 
търговете или кон-
курсите в случаите, в 
които предоставянето 
под наем, под аренда 
или разпореждането с 
имоти на територията 
на района или на съ-
ответното населено 
място се извършва от 
кмета на общината, 
както и в комисиите 
за възлагане изпълне-
нието на дейности и 
за ползването на дър-
весина и недървесни 
горски продукти от 
горските територии в 
съответното населе-
но място – общинска 

собственост. 
3. Закон за измене-

ние на Закона за мест-
ните данъци и такси 
(ДВ, бр. 71 от 2020 г.) 
Общинският съвет 
може да освобождава 
от заплащане на так-
сата за битови отпа-
дъци за услугата по 
сметосъбиране и сме-
тоизвозване за опре-
делен период от 2020 
г. задължените лица 
предприятия, които 
вследствие на извън-
редното положение, 
обявено с решение 
на Народното събра-
ние от 13 март 2020 г., 
съответно на извън-
редната епидемична 
обстановка, са преус-
тановили стопанската 
си дейност, осъщест-
вявана в недвижим 
имот на територията 
на общината. 

4. Промяна в Из-
борния кодекс Свър-
зана промяна с про-
мените в Закона за 
а д м и н и с т р а т и в -
нотериториа лното 
устройство на Ре-
публика България – 
изискване за наличие 
на кметство, в което 
се провеждат местни 
избори; 5. Закон за 
изменение и допъл-
нение на Закона за 
устройство на тери-
торията (обн., ДВ, бр. 
82 от 2012 г.; изм., бр. 
66 от 2013 г., бр. 98 
от 2014 г., бр. 101 от 
2015 г. и бр. 1 от 2019 
г.) Промени в правни 
норми относно ОУП, 
ПУП и концепциите и 
схемите за простран-
ствено развитие и ус-
тройствените плано-
ве влизат в сила на 1 
януари 2023 г. - § 149 
от преходните и за-
ключителните разпо-
редби.

Важни промени в Закона за местното самоуправление 
и местната администрация

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА
Уважаеми съграждани, 
Намираме се пред прага на зимния сезон, а както знаем, зимата в планинските райони никак не е за подценяване. 
При натрупване на обилна снежна покривка от първостепенно значение е почистването на инфраструктурната мрежа с цел 

безпроблемно и безпрепятствено преминаване на автомобили. А едно от най-големите препятствия са паркираните МПС-та 
по улиците. 

За да облекчим зимното снегопочистване, както и самото преминаване през уличната мрежа през зимата, приканваме жи-
телите на общината да прибират своите автомобили с обособените за целта гаражи и/или прилежащите дворове на техните 
имоти.

Надяваме се, че заедно ще допринесем за по-благоприятно и по-безопасно придвижване из улиците на Община Сърница.
Благодарим Ви предварително за оказаното съдействие!
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О к о н ч а т е л н и т е 
противоепидемич-
ни мерки, които ще 
действат до 31 януари 
2021 г. бяха докладва-
ни от министрите на 
работно съвещание 
при премиера. 

Една от промени-
те в сега прилаганите 
ограничения пред-
вижда разрешаване 
на учениците от 1 до 
4 клас да започнат да 
посещават училище 
от 4 януари, да се от-
ворят също детските 
градини и яслите. 

Нощните заведе-
ния, игралните зали 
и казината ще про-
дължат да бъдат за-
творени до 31 януа-
ри, ресторантите и 
спортните зали също. 
Това каза здравният 
министър Костадин 
Ангелов на брифинг в 

МС. 
МОЛ-овете ще про-

дължат да са затворе-
ни, с изключение на 
институциите, които 
работят в тях — бан-
ки, аптеки, магазини, 

телекомуникацион-
ните компании и т.н. 

До 31 януари ще 
остане в сила забра-
ната за провеждане на 
събития, конферен-
ции и конгреси. 

От 1 януари ще от-
ворят театри, музеи, 

галерии, кина при за-
ети 30% от местата в 
тях. 

„Местата за хра-
нене, които са в хо-
телите, ще работят в 
следната организа-

ция: първо - закуска, 
обяд и вечеря. Трябва 
да изработят график, 
който да гарантира 
поне 2 или 3 смени 
във всеки един от ча-
совете за хранене, да 
гарантира отстояние 
между хората и не по-

вече от 50% заетост 
на местата там. Също 
така те ще работят с 
вечерен час до 22:00 
ч., с което избягва-
ме автоматично въз-
можностите за праз-
ненства, събирания 
по празниците и т.н. 
Много внимателно ще 
наблюдаваме какво се 
случва с мерките и аз 
ви гарантирам, че в 
това, което предстои 
ще видите цялата сила 
на държавата. Ще се 
намесваме много ясно 
и категорично, вкл. 
със затварянето на 
вериги, които не оси-
гуряват дистанция и 
спазване на противо-
епидемичните мерки“, 
категоричен бе проф. 
Ангелов. 

Очаква се издава-
нето на заповед на ми-
нистър Ангелов.

Позицията на 
Сдружението по но-
вия Закон за ВиК е 
фокусирана върху 
основните елементи, 
които формират нова 
среда за управление в 
сектора. 

Относно предвиде-
ното задължителното 
законово окрупня-
ване на обособените 
територии НСОРБ 
предлага да бъде пре-
доставена правна 
възможност на една 
обособена територия 
да оперират няколко 
ВиК дружества, като 
общините самостоя-
телно и в условията на 
лоялна конкуренция 
да имат възможност 
избират своя опера-
тор. Сдружението на-
стоява да бъдат регла-
ментирани стандарти 
за качество на предос-
тавяната услуга, неза-
висимо собственост-
та и териториалния 
обхват на конкретния 
оператор. 

Общините разчи-
тат новият Закон да 
гарантира равнопос-
тавеността на всички 

собственици в рам-
ките на Асоциациите 
по ВиК, като предлага 
промени в кворума за 
провеждане на заседа-
нията на Асоциации-
те и мнозинството за 
вземане на решения. 
Към момента държа-
вата си запазва блоки-
ращата квота за всяко 
решение, дори то да е 
подкрепено от всички 
общини, които влизат 
в Асоциациите и при-
тежават по закон 65% 
от гласовете. В свое-
то становище НСОРБ 
апелира да бъде пре-
доставена възмож-
ност за председатели 
на Асоциациите по 
ВиК да бъдат избира-
ни кметовете на об-
щини или областния 
управител, по модела 
на Регионалните сдру-
жения за управление 
на отпадъците. Сдру-
жението предлага и 
редица гаранции за 
справедливо опреде-
ляне на цената за ВиК 
услугите. Относно въ-
веждане на принци-
път на единната цена 
в обособената тери-

тория, НСОРБ счита 
за целесъобразно тя 
да бъде определяна 
диференцирано за 
групи потребители в 
зависимост от техно-
логията на добиване 
и доставяне на водата. 
Този тип ценообра-
зуване би отразил в 
пълна степен възмож-

ностите, които дава 
чл. 9 от Рамковата 
директива за води-
те. НСОРБ намира за 
неуместно предвиде-
ното редуциране на 
задълженията на ВиК 
операторите за под-

дръжка и обновяване 
на водоснабдителни-
те и канализационни 
системи. Като рав-
ноправни участници 
в процеса, те трябва 
да имат ясни ангажи-
менти за инвестиране 
в поверената им ин-
фраструктура с цел 
постигане на подобра 

ефективност и подо-
бряване на качеството 
на услугата, а не един-
ствено да поддържат 
системите. 

Тези задължения 
следва да бъдат зако-
ново регламентира-

ни. НСОРБ настоява 
да бъде предоставена 
свобода на общини-
те за предоговаряне и 
сключване на анекси 
към Договорите с ВиК 
операторите, с които 
да бъдат гарантирани 
техните ангажимен-
ти по своевременно-
то отстраняване на 
текущи аварии и по-
вреди. Виждането на 
НСОРБ е, че Общин-
ските съвети и Асоци-
ациите по ВиК следва 
не само да съгласуват 
формално, а трябва да 
имат правомощия да 
разглеждат и да при-
емат Регионални гене-
рални планове за ВиК 
(Мастер плановете) 
и Бизнес плановете 
на ВиК дружествата. 
Тази възможност е от 
огромно значение за 
необходимото син-
хронизиране на капи-
таловите програми на 
общините с инвести-
ционните програми 
на съответните ВиК 
дружествата. 

Сериозен проблем 
пред развитието на 
ВиК системите е лип-

сата на документация 
за съоръжения и ин-
сталации, изградени 
преди повече от 50 
– 60 години. В тази 
връзка НСОРБ пред-
лага законът едноз-
начно да дефинира 
кой финансира изда-
ването им и е отгово-
рен за набавянето и 
окомплектоването им 
в разумни срокове. 

Позицията на 
НСОРБ, която беше 
приета от Управител-
ния съвет, е форми-
рана след проведено 
проучване сред всич-
ки общини и ще бъде 
изпратена до минис-
търа на регионално-
то развитие и благо-
устройството, както 
и до народните пред-
ставители. 

С пълния текст на 
становището ни мо-
жете да се запознаете 
на сайта ни, в секция 
“Позиция пред Цен-
тралната власт”, “Ста-
новища по норматив-
ни актове”, “Закони”: 

https://www.namrb.
org/ zakoni# 

Последни промени на 
противоепидемичните мерки

НСОРБ настоява общините да могат да избират ВиК 
оператор и за регламентиране на стандарти 

за качество на услугата

Уважаеми студенти,
Позволете ми да Ви поздравя по случай 

8-ми декември!
Днес е празник на всички млади хора, из-

брали нелекия път на висшето образование. 
Затова съм сигурен, че Вие най-добре разби-
рате огромното богатство, което е то. Призо-
вавам Ви да вземете колкото можете повече от 
него. 

Изживейте едно безоблачно студентство, 
успешно дипломиране и добра реализация в 
живота. 

Бъдете здрави, щастливи, не спирайте да 
учите от живота и да се развивате.

С уверени стъпки преследвайте мечтите си!

Весел празник!

Неби Бозов
Кмет на Община Сърница
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Ноември месец, 
кметът на Община 
Сърница г-н Неби Бо-
зов и кметът на кмет-
ството в с. Побит ка-
мък г-н Антон Мехов, 
подписаха админи-
стративен договор за 
предоставяне на без-
възмездна финансова 
помощ за изпълнение 
на проект „Основен 
ремонт и цялостно 
обновяване на сграда-
та и двора на ОУ “Ни-
кола Вапцаров”, нами-
раща се в УПИ-I -232, 
кв. 14 по плана на с. 
Побит камък, Общи-
на Сърница”. 

Проектът ще се 
изпълнява по Про-
грама за развитие 
на селските райони 
2014-2020 год. чрез 
Местна инициатив-
на група „Високи За-
падни Родопи-Бори-
но-Доспат-Сърница”, 
подмярка 7.2 “Инвес-

тиции в създаването, 
подобряването или 
разширяването на 
всички видове малка 
по мащаби инфра-
структура”.

Бюджетът за из-
пълнение на строи-
телно-монтажните 
работи е в размер на 
457 520 лв. Чрез ре-
ализирането на про-
екта ще се изпълнят 
следните дейности: 

Вътрешен ремонт:
• Монтиране на 

нова PVC дограма с 
вътрешни подпрозо-
речни первази;

• Направа на въ-
трешна варово ци-
ментова мазилка по 
стени и тавани, както 
и шлайфана мазилка;

• Шпакловане, гру-
ндиране и боядисване 
с латекс на стените и 
таваните;

• Поставяне на ин-
териорни, алумини-

еви и ГОУ врати;
• Поставяне на 

настилки от PVC, гра-
нитогрес и ламиниран 
паркет;

• Осъществяване 
на ремонт на санитар-
ните помещения;

• Цялостна подмя-
на на водопроводната 
и канализационна ин-
сталация;

• Всички освети-
телни тела ще се сме-
нят с енергоспестява-
щил

• Монтаж на нови 
ключове и контакти;

• Инсталиране на 
автоматизиран пеле-
тен котел, като ще се 
изгради и цялостна 
ОВК инсталация с 
алуминиеви радиа-
тори и автоматични 
обезвъздушители. 

Външният ремонт 
се състои от: 

• Поставяне на 
топлоизолация по 

стени и цокъл; 
• Полагане на си-

ликонова драскана 
мазилка и мозаечна 
мазилка по цокъл;

• Ще се поставят 
нови външни алуми-
ниеви подпрозоречни 
дъски;

• Ще се положи 
гранитогрес по стъл-
бището, както и пара-
пети;

• Покривът на сгра-
дата ще бъде изцяло 
ремонтиран с нова 
конструкция и дър-
вена обшивка, топло-
изолация от каменна 
вата и метални кере-
миди. 

Ще бъде доставено 
ново функционално и 
интегрирано оборуд-
ване и обзавеждане в 
следните параметри:

• 12 броя настолни 
компютри; 

• 1 бр. мултифунк-
ционално устройство 
(принтер, копир и 
скенер); 

• 9 бр. интерактив-
ни дъски; 

• 4 бр. маси за хра-
нене; хладилник; гот-
варска печка; кухнен-
ска мивка и шкафове.

През 2019 год. Об-
щина Сърница склю-
чи административен 
договор с Държавен 
фонд „Земеделие“ за 
реализиране на про-
ект „Изграждане на 
спортна площадка в 
УПИ X-290, кв. 21, гр. 
Сърница“. 

Дейностите са из-
вършени с финан-
совата подкрепа на 
ЕЗФРСР чрез Про-
грама за развитие 
на селските райони 
2014-2020 год., про-
цедура чрез подбор 
BG06RDNP001-7.007 
Спорт „Изграждане, 

реконструкция, ре-
монт, оборудване и/
или обзавеждане на 
спортна инфраструк-
тура“ по подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създа-
ването, подобряване-
то или разширяване-
то на всички видове 
малка по мащаби ин-
фраструктура“.

С реализацията на 
проекта се извършиха 
следните дейности: 

• направиха се из-
копи за нови алеи, 
площадки и основи; 

• изгради се бето-
нова ивица; 

• беше положен 

трошен камък; 
• положена бе 

настилка от изкустве-
на трева с геотекстил-

на мембрана;
• обзавеждането се 

състои от футболни 
врати с мрежи; 

• поставени са ко-
шчета за отпадъци, 
пейки с облегалки и 
подлакътници; 

• около площадката 
са поставени оградни 
пана, с транспортна 
плъзгаща врата, както 
и пешеходна врата; 

• монтирано е ново 
електрическо табло 
за нуждите от освет-
ление на площадката, 
както и 12 бр. прожек-
торни лед лампи.

Така Община Сър-
ница осигури въз-
можност за активен 
начин на живот на 
своите грацдани, как-
то и подобри облика 
на населеното място.

Завършен е проектът за изграждане на нова спортна 
площадка в гр. Сърница

Община Сърница с договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ за ремонт на 

училището в с. Побит камък


