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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

           Общинският план за развитие е разработен в съответствие с предвижданията на 

Националната стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022); 

Регионалния план за развитие на Южен централен район на планиране (2014-2020) и 

Областната стратегия за развитие на област Пазарджик (2014-2020).  Планът за 

развитие на община Сърница обхваща периода до 2020г., след отделянето от община 

Велинград с указ на Президента на Р. България и обособяването й като самостоятелна 

община от 01.01.2015г.  

Общинският план обвързва сравнителните предимства и потенциала за развитие 

на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на 

стратегическите цели, обединени от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората 

в общината и осигуряване на устойчиво развитие. Общинският план за развитие е 

разработен в съответствие с изискванията, принципите и правилата за прилагане на 

структурните инструменти в областта на регионалната политика на ЕС: 

 Координация и съгласуваност с европейските, националните и местните 

политики за конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и равните 

възможности; 

 Осигуряване на информация и публичност на процесите на планиране и 

програмиране, финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в областта на 

интегрираното регионално и местно развитие; 

 Методологическите работни документи на ЕК за използване на индикатори и 

извършване на оценки; 

 Спазването на принципа на съфинансиране и допълняемост на местните 

собствени финансови ресурси за развитие със средства от държавния 

бюджет, фондовете на ЕС и други публични и частни източници. 

Основните задачи на плана за развитие на община Сърница са: 

♦ Да дефинира стратегическите цели на общинското развитие за периода до 

2020г. 

♦ Да очертае изпълнима стратегия за постигане на тези цели чрез определяне на 

основните приоритетни направления, мерки и проекти и чрез институционално и 

финансово осигуряване на плана. 

♦ Да послужи за мобилизиране на собствените и привличане на външни ресурси 

за постигането на набелязаните цели. 
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♦ Да създаде условия и предпоставки за работа с очакваните структурни фондове 

на ЕС и за привличането им на територията на общината. Финансирането на местни 

проекти от външни източници в бъдеще ще бъде изключително трудно, ако същите не 

са част от планов документ, по който има обществено съгласие. 

♦ Да интегрира всички заинтересовани страни към изпълнението на мерките, 

заложени в плана и по този начин да разшири демократизацията на управлението и 

социалната основа на стратегическото планиране. 

Принципът на партньорство е приложен при всички етапи на разработване на 

плана. В неговото изработване основно участие взеха и служителите от общинската 

администрация. 

      Изработването на плана премина последователно през следните фази: 

      Предварителни проучвания 

В тази фаза бяха проучени наличните документи за територията на общината и 

населените места в нея и бе събрана актуална информация; 

            Проучвания и консултации 

      За консултиране с общественото мнение беше направено допитване до 

граждански групи, неправителствени     организации и местния бизнес с предварително 

раздадени анкети. Бяха  проведени профилирани консултации с общинска 

администрация. 

      Междинно съгласуване, принос на партньорите 

      В работни срещи с представители на общинската администрация и общинските 

съветници бяха обсъдени основните проблеми на общината, стратегическите цели и 

приоритети.  
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II. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА 

ОБЩИНА СЪРНИЦА 

 

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА / ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА 

      

С указ на Президента на Р.България от 

01.01.2015г., Сърница се обособява като 

самостоятелна община с административен 

център град Сърница. В състава на общината 

са включени три населени места с общо 

население 4 952 жители (08.01.2015 г.) - град 

Сърница и селата Медени поляни и Побит 

камък. 

Община Сърница се намира в 

Западните Родопи и е с територия 198.59 1 

km². Тя заема югозападната част на област 

Пазарджик и е разположена в Южен 

централен район. Средната надморска 

височина на района е 700м., като попада в 

континентално-средиземноморската 

климатична област.  

Относителен дял на територията на 

община Сърница спрямо територията на 

област Пазарджик (4 458 km²) : 2.2 % 

Административният център град Сърница е разположен в Доспатската 

котловина – един от най-красивите райони на Западните Родопи. В непосредствена 

близост до града минава река Доспат, вливаща се в едноименния язовир „Доспат” – 

вторият по големина в България. Градът се намира на около 180 км. югоизточно от 

София, на 90 км. югозападно от гр. Пазарджик,  на около 50 км. южно от гр. Велинград 

в югозападна посока и на около 20 км. северозападно от гр. Доспат.  

Селището е основано през 1860 г. Първият заселник бил чобанинът Шабан и 

почти столетие е носело неговото име - Шабанлии. Заселниците били предимно от 

Доспат. През 1975 година селата и махалите Шабанлии, Крушата, Петелци, Бърдуче и 

                                                
1 Площ землища община Сърница 



Общински план за развитие 2015- 2020 г.                                               8 

 

Орлино са обединени под името Сърница. От 1950 г. до 1987 г. Сърница е 

самостоятелна община, включваща и сърнишките села Медени поляни и Побит камък. 

Сърница е обявена за град на 16 септември 2003 г./ Обн. ДВ. бр. 82 от 16 септември 

2003 г./ 

Град Сърница е със средна надморска височина около 1200 м., поради което 

зимата е доста продължителна и студена. Около селището има много гъсти гори, 

представени най-вече от бор и смърч. Градът се намира на 20 км. от град Доспат и на 48 

км. от гр.Велинград.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географското положение на община Сърница я поставя в известна периферност 

и отдалеченост от основните транспортни и комуникационни центрове, но планинският 

релеф и ресурсното многообразие създават значителни възможности за развитието на 

селски, еко, познавателен, ловен и риболовен туризъм. 

Най-голямото природно богатство на община Сърница са нейните вечнозелени 

иглолистни гори. Те се стопанисват от Държавно горско стопанство (ДГС) “Селище”. 

Горското стопанство се намира в Западните Родопи и заема цялата горна половина (на 

северозапад от линията Кървав дол - Бърдуче) на Доспатската долина, през която 

протича река Доспат. Това са северните склонове на Родопския дял "Дъбраш" и 

склоновете южно от вододела на река Доспат (приток на р. Места) и водосбора на р. 

Марица. Формата му наподобява силно издължен правоъгълник с дълга страна около 

36 км. в посока северозапад-югоизток и средна ширина около 6 км. 

Релефът  е типичен планински, определен от три главни теренни линии: река 

Доспат и нейните главни вододелни била, които започват северозападно от с. Медени 
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поляни и спускайки се на югоизток очертават широка долина. Северното било започва 

от Висока могила, минава през м. "Кара тепе", м. "Гюловете", връх "Голям гарван" 

(1794 м), връх "Малък гарван" и достига най-югоизточната си точка (над мах. Бърдуче). 

Южното било, от Висока могила, се спуска на юг до местност "Преслапа", след което 

променя посоката си на югоизток към връх Беслет, но минава на около 500 м северно 

под върха (1870 м н. в.) - най високата точка на района, продължава в същата посока, 

през местност "Ранча" , местност "Казана", местност "Чаирджик", до началото на 

Кървав дол, където излиза от границите на лесничейството. 

 От двете главни била към р. Доспат се спускат множество по-силно или по-

слабо изразени била и долове, като общо взето, северните склонове  са по-стръмни и на 

места наклоните на терена са над 30° (под м. "Чаирджик", м. "Казана", м. "Дивите кози" 

и др.).  Най-ниската кота е проектната кота на водата на яз. "Доспат"-1198 м. 

Преобладават терените с надморска височина 1451-1500 метра (табл. № 1), 27.5 % от 

дървопроизводителната площ. 

Склонът на Дъбрашкия рид е 45 градуса. Това е най-представителният и 

величествен склон от целите Западни Родопи. Ридът е сравнително млад. 

Геоморфоложкото развитие на района е свързано с няколко издигания, последвани от 

спокойни периоди, през които са се оформили обширни равнини. Съвременният релеф 

се характеризира със заравнени била, поради липсата на заледяване през четвъртичния 

период, което е характерно за другите български планини.  

Климатът е планински. Средногодишната температура варира от седем до десет 

градуса. Зимата е дълга, доста често с температури под нулата. Януари и февруари са 

най-студените месеци, а най-топлите са юли и август. Изразени са североизточните и 

югоизточните ветрове. Характерни са многото безоблачни дни, дори и през зимата, 

когато полето е подтиснато от мъгла, в планината е ясно и слънчево. Характерни са 

също така обилни валежи от дъжд през пролетта, а през зимата - снеговалежи. Есента е 

топла, приятна и цветна, а пролетта е дъждовна и в повечето случаи идва със 

закъснение. Тези климатични условия са в резултат от високата надморска височина – 

1 200 м. 

Средната надморска височина на дървопроизводителната площ е 1500 метра. 

Тази голяма надморска височина е фактор за формирането на свежи и влажни типове 

горски месторастения. Сухи месторастения са изключения и се срещат като отделни 
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петна на южни и югозападни стръмни склонове, с плитка и силно каменлива почва. 

Релефът е основен фактор, преразпределящ светлината, топлината и влагата и това има 

важно значение при формиране богатството на почвите и лесорастителните свойства на 

месторастенията. Показателите наклон, надморска височина и изложение формират 

микро различията в растежните условия и по този начин влияят на преразпределението 

на климатичните параметри, а оттам заедно обуславят горската растителност по видове 

и насаждения. 

Таблица 1: Разпределение на дървопроизводителната площ спрямо наклона на терена 

Степен на наклона  Площ (хектари) % 

равно (0-4) 176.50 1.1 

полегато (5-10) 529.80 3.3 

наклонено (11-20) 4539.00 28.5 

стръмно (21-30) 7811.10 49.0 

мн. стръмно (над 30) 2888.30 18.1 

Общо: 15944.70 100.0 

 

Хидрографската мрежа в района на гр. Сърница е гъста и добре развита, което 

води до голямо разнообразие на теренните форми. Главното водно течение е р. Доспат. 

Тя започва да събира водите си от землището на с. Медени поляни. Протича на 

югоизток по протежение на цялата Доспатска долина и при гр. Сърница се влива в яз. 

"Доспат". Реката е пълноводна с постоянен дебит през цялата година. Всички други 

водни течения в района на Сърница са притоци на р. Доспат. По-важни от тях са: 

Широк дол, Бегов дол. Дивите кози, Барабунски дол, Луда река, Дерменка, Усойна, 

Гехталийски дол, Гюмюш дере, Караосман дере, Боров дол, Камен дол и др. Те не са 

особено пълноводни, но са с постоянен воден отток, като през най-сухия лятно-есенен 

период запазват около 2/3 от средния си дебит. Като цяло, северните склонове на 

долината са по-влажни и водните течения там имат по-постоянен воден отток. По 

южните склонове водните течения са различни по отношение на воден отток през 

различните годишни сезони. Долните части на северните склонове на Доспатската 

долина почти по цялото протежение се характеризират с високо ниво на подпочвените 

води (0.5 -2.5 м). 
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Климатичните условия2 са решаващ фактор за горскорастителното райониране 

и за формирането на различни типове месторастения. Според климатичната 

класификация на България от Л.Събев и Св.Станев - 1959 г., територията на Сърница е 

в Европейско - континенталната климатична област, преходно - континенталната 

подобласт. Планински климатичен район - среднопланинска част - 1000 до 2000 м н.в. 

В горско-растително отношение тази климатична подобласт е обособена Тракийската 

горско-растителна област (Т), среднопланинския пояс на горите от бук и иглолистни 

гори(II), среднопланински подпояс от 1200 до 1700 м н.в. (Т-П-2), в който попада 

районът на Сърница. 

  Таблица 2: Температура на въздуха 

Климатичен район с 

надморска височина в 

метри 

Средна годишна 

температура 

Средна от год. 

абсолютна 

минимална 

Средна от год. 

абсолютна 

максимална 

1000 - 1700 18˚ , 20˚ -20˚ 23.5˚ 

2000 - 2900 16˚ , 18˚  -20˚ 23.5˚ 

Таблица 3: Количество на валежите 

Климатичен район с 

надморска височина в 

метри 

Сума валежи 

годишно в мм 

Месец минимална 

валежна сума 

Месец максимална 

валежна сума 

1000 - 1700 700 - 960 5, 6 9, 10 

 

Климат 

Климатът на Сърница и Доспатската котловина е подчертано планински. 

Средногодишната температура е около 7-10º С. Зимата е продължителна, с устойчиви 

температури под 0º . Най-студени месеци са януари и февруари със средна месечна 

температура от -2 до - 4ºС, а най-топли са юли и август със средно месечна температура 

съответно 15,5º и 18,8º С. Абсолютната максимална температура е 29,6º С, а 

абсолютната минимална е -22º С. Циркулацията на въздуха осигурява добро 

                                                
2  За охарактеризиране климата в района на Сърница са използвани данни от "Климатичните 

райони на България и техния климат" – Л . Събев и Св. Станев - 1959 год., данни от метеорологичната 

станция в м. "Орлино" (отд. 306), климатичния атлас на РБ и климатичните справочници от 1979, 1982 и 

1983 год. 
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проветряване на целия район около Сърница. Преобладават североизточните и 

югоизточните ветрове, а средната скорост на вятъра достига 0,8 м.сек. 

Средният годишен брой на безоблачните дни са 168. Валежната сума е висока 

през пролетта и зимата, а в края на лятото и началото на есента понякога 

засушава. Има изобилни снеговалежи. Есента е топла и приятна, пролетта е влажна, 

но настъпва със закъснение. Тези климатични особености се дължат на голямата 

надморска височина, но са в зависимост от циркулационните условия на 

Средиземноморския басейн. 

  

 

2. АНАЛИЗ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 

 

                      22..11..  ССъъссттоояяннииее  ии  ттееннддееннццииии  вв  ррааззввииттииееттоо  ннаа  ооббщщииннссккааттаа  ииккооннооммииккаа  

 

Най-значими за икономиката на общината са дърводобивната и 

дървопреработвателната, шивашката и хранително – вкусовата промишленост.  

Селското и горското стопанство са също не по-малко значими за местното 

икономическо развитие. Върху площ от около 1 700 дка се садят и отглеждат прочутите 

с вкусовите си качества  сърнишки картофи. 

Предприятията в общината са микро-, малки и средни по брой на заетите в тях.  

Основни предприятия в сферата на дърводобива и дървопреработвателната 

промишленост са:  

“Фейзал” ЕООД-гр.Сърница  е регистрирана през 2002г. и е с предмет на 

дейност дърводобив, преработване на дървесина, лесокултурна дейност, семе събиране, 

производство на фиданки и разсаден материал, залесяване, отглеждане на култури и 

млади насаждения без материален добив, покупка на стоки или други вещи с цел 

продажба в първоначален, преработен или обработен вид и др. 

 „Хавале” ООД – фирмата е регистрирана през 2008 година. Оперира в сферата 

на добива, преработката и търговията с дървен материал.  

„Сар-Груп” ООД е една от водещите фирми за добив, преработка и търговия на 

дървен материал в град Сърница. Фирмата е създадена през 1993 г.  

„КРИСТАЛ ЛЕС” ЕООД  е специализирано в добив, преработка и търговия 

на дървен материал. Дружеството разполага с нов цех за преработка отговарящ на 

всички стандарти и изисквания ,складова база, сушилна и собствен транспорт. 
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ЕТ – „Кемал Башев” – фирмата се занимава с обработка и търговия с дървен 

материал.  

„ЕМКА – 68” ЕООД е една от водещите фирми за добив, преработка и търговия 

на дървен материал в град Сърница.  

„Османджик” ЕООД – преработка и търговия с дървен материал. 

„Еделвайс КМ 3”  ООД – занимава се с преработка и продажба на дървен 

материал. 

„Бари Лес” ЕООД – преработка и търговия с дървен материал. 

„Транс Лес” 82 предлага богат асортимент от дъски, греди, талпи, летви, ребра, 

обшивка, подпори, трупи, лампериа, дърва за огрев и др. 

„Дренков” ЕООД е основана през 1994 г в град Сърница. Основната дейност на 

фирмата е производство, преработка и търговия с дървен материал.  

Леката промишленост е застъпена в производството на шивашки изделия и 

конфекция, където е заета предимно женската работна ръка от населението. "Сунай” 

ООД е една от водещите фирми утвърдили се в този отрасъл. Дейността й се изразява 

предимно в изработката на дамско облекло, както за българския, така и за световния 

пазар, като в цеха се шият и облекла за известната марка H&M. 

В района на Сърница функционират също така малки предприятия за преработка 

на мляко – мандри. 

СПИСЪК НА ФИРМИТЕ В ОБЩИНА СЪРНИЦА ПО ОСНОВНА ДЕЙНОСТ 

/по азбучен ред/ 

1. Ай Си Ди 61 ЕООД – дървообработване; 

2. Бари Лес ЕООД – дървообработване; 

3. Вуд Трейдинг ООД – дървообработване;  

4. Голден форест ООД – дървообработване; 

5. Гюнеш 80 ЕООД – дърводобив; 

6. Дренков ЕООД – дървообработване; 

7. Евро Груп 012 ЕООД – дърводобив; 

8. Евро Лес ЕООД – дърводобив и дървообработване; 

9. Евролес 78 ЕООД – дървообработване; 

10. Еделвайс КМ 3  ООД – дървообработване; 

11. ЕТ – Бино 50 Сабри Прцев – дърводобив; 

12. ЕТ – Братя Бисер Мечкарски – дърводобив; 

13. ЕТ – Джевджет Мечкарски – Дерменка – дърводобив; 

14. ЕТ – Джига 80 Али Джигов – дърводобив; 

15. ЕТ – Кемал Башев – дървообработване; 

16. ЕТ – Лино Али Мустафа – дърводобив; 

17. ЕТ – Сайдев 70 Антон Сайдев – дърводобив;  
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18. ЕТ – Самуил Бозов -  дърводобив; 

19. ЕТ Агро Ардали – Исмет Ардалиев – дървообработване; 

20. Инвест 3 ООД – дървообработване; 

21. Кестен 76 ЕООД – дърводобив; 

22. Кристал Лес ЕООД – дърводобив и дървообработване; 

23. Лес Груп 2010 ЕООД – дървообработване; 

24. Лес Транс Строй ЕООД – дървообработване; 

25. Мерджан ООД – дървообработване; 

26. Османджик ЕООД – дървообработване; 

27. Пилев 71 ООД – дървообработване; 

28. Рефреш ООД – дървообработване; 

29. Сар Груп ООД – дървообработване; 

30. США ЕООД – дървообработване; 

31. Сър-Реджеп-Ница ЕООД – дърводобив; 

32. Тефик ЕООД – дървообработване; 

33. Тинев 71 ЕООД – дървообработване; 

34. Триманс ЕООД – дървообработване; 

35. Уником ЕООД – дървообработване; 

36. Фа трейдинг ЕООД – дървообработване; 

37. Фейзал ЕООД – дървообработване; 

38. Фейзе 91 ЕООД – дървообработване; 

39. Хавале ООД – дървообработване;  

40. Хари ЕООД – дърводобив; 

41. Църенски ООД – дървообработване; 

42. Чам- Сдб ООД – дървообработване; 

 

Изводи и заключения 

 Преобладават микро и малките предприятия в община Сърница. Те реализират 

общите нетни приходи от продажби; 

 Преобладаващата част от фирмите са в сферата на дърводобива и 

дървопреработката. Именно те определят икономическия облик на община 

Сърница; 

 Аграрният сектор в общината заема също важно участие в икономическото 

развитие, предимно картофопроизводството; 

 Осигуреността с местни ресурси е фактор за развитието на отрасъл 

„дървообработване”;  

 В общината има добри условия за създаване на нови и развитие на 

съществуващите предприятия от сектор хранително-вкусова промишленост; 

 Повечето фирми на територията на общината не разполагат със съвременна 
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техника. Влаганите инвестиции в предприятията са недостатъчни за 

осъвременяването им, както и за  подобряването на материалната база; 

 Необходими са инвестиции за нови технологии и ноу-хау в предприятията, което 

е от съществено значения за повишаване на тяхната конкурентоспособност. 

 

22..11..ТТууррииззъъмм  

  

Сърница все повече се утвърждава като привлекателна туристическа дестинация. 

Съчетанието от езеро, вековни иглолистни гори и обширни поляни прави местността 

неповторимо място за почивка и отдих. Сърница се намира на самия бряг на яз. 

Доспат, а покрай града тече и р. Доспат. Това го превръща в привлекателен център за 

планински и риболовен туризъм. В околностите на язовира има множество вилни зони, 

хотелски комплекси и къмпинги. Построени са и се строят много нови семейни хотели, 

вили, бунгала, къмпинги. Хората отвориха вратите на домовете си, предоставяйки стаи 

за гости. Увеличеният туристически поток през последните години предизвика и бум в 

откриването на нови търговски обекти – магазини, ресторанти, сладкарници. 

Намиращият се на около 40 км. отстояние Велинград е привлекателна туристическа 

дестинация, предлагаща целогодишно отдих сред чистата природа на Родопа 

планина и лековитите минерални извори, подпомагащи лечението на множество 

заболявания. 

Туризмът  се превръща във водещ стопански отрасъл за общината, допринасящ 

за: 

- стимулиране на предприемачеството; 

- откриване на много нови работни места, което задържа младите хора в града, т. 

е. води до решаването на социални и демографски проблеми; 

- възникване на нови производствени и обслужващи сектори; 

- умножаване доходите на местното население; 

- увеличаване на приходите от данъци в общината; 

- развитие на инфраструктурата; 

- естетизиране на жизнената среда; 

- повишаване на грижите за природната среда; 

- възраждане на стари, позабравени занаяти; 

- активизиране на обществени контакти. 

Родопският край – благоприятно място за развитие на селски туризъм. 



Общински план за развитие 2015- 2020 г.                                               16 

 

Планината Родопи разполага с богата гама от ресурси за предлагане на 

туристически продукт. Тя е най-обширната планина в България. Характеризира се най-

често с ваканционен туризъм. В планината се намират известните ски-курорти – 

Пампорово, Цигов чарк, Чепеларе. Има минерални бани и престижни спа-центрове – 

Велинград, Нареченски бани, Девин, Баните. Предлага също условия за пешеходен, 

екотуризъм, пещерен, спортен, религиозен, културен, исторически, риболовен. И не на 

последно място има много райони, където се развива селски туризъм. Утвърдените 

дестинации за селски туризъм в Родопите са: Широка Лъка; Момчиловци; Гела; 

Стойките; Ковачевица; Лещен; Орехово; Триград; Долен; Сърница.  

В околностите на Сърница са открити стари римски гробища. Запазени са и 

римски пътища. Но все още не са правени сериозни исторически и археологически 

проучвания.  

Традиции и обичаи: 

Родопите са много интересна и разнообразна етнографска област, където могат и 

сега да се намерят много от старинните черти на местните бит и култура. За жалост 

богатото културно наследство по тези земи не е достатъчно добре проучено и не е 

добре популяризирано.  

Празници: 

Населението изповядва мюсюлманската религия и чества два големи религиозни 

празника  в годината. Първият е Рамазан байрям, който се празнува след приключване 

на постите през месец Рамазан. Вторият празник е Курбан байрям и е свързан с 

коленето на жертвено животно по случай приключването на поклонението \хадж\ в 

Мека.  

Природни забележителности: 

Единствено тук от цяла България се намират находища на върболист тъжник 

и блатен плаун. На три километра от Сърница се намира защитената местност 

„Чибуците”, където вирее единственият в Европа защитен храст „върболист 

тъжник”, наречен от местното население “чибук”. Той е храст от семейство розови. На 

височина достига на 1.5 – 2 м. Има остри и двойно назъбени листа. Цъфти в розов цвят, 

рядко и в бяло.  

Блатният плаун е многогодишно растение от семейство Плаунови. Пълзящо 

растение е, което се разклонява и има множество коренчета. Също е защитен вид. Расте 

на влажни места, а понякога и във водата.  
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Друг защитен вид в района на Сърница е жълтата родопска теменужка, която 

расте в местността “Изпикавището.” 

Природна забележителност са Каалитските стени – огромен каменен масив, 

намиращ се  в местността “Беслет”. 

Но най-популярна природна забележителност в района на Сърница е 

Стената – отвесна скала над града, близо до билото на Дъбрашкия рид, от която се 

открива величествена панорама на цялата доспатска котловина. 

Туристически маршрут Сърница – Доспат: 

Маршрутът е един от най-привлекателните заради красотата, която се разкрива 

по него. Той следва брега на язовир Доспат. Виждат се големите напорни тръби, които 

през тунели отвеждат водата до Кричимското и Пловдивското поле. Вътрешността на 

стената е направена от глина, а отвън е изградена с каменни блокове. По нея има 

стръмни стълби, които водят до долу, където се намират съоръженията за отчитане на 

здравината и отклоненията й. На 300 м. от стената се намира къмпинг „Борикомс” – 

Пловдив. Пътят извива край много заливи, които са чудесно място за риболов. Близо до 

землището на Сърница пътното платно се врязва в стръмно спускащите се склонове от 

запад. Пресича се голям тунел, който довежда водите на реките Осинска, Вищерица и 

Канина до язовира. Преди този тунел до язовирния бряг се откриват останки от стари 

гробища, които са покрити с тикли. Открити са и останки от керамични съдове.  

Не са правени археологически разкопки.  

По западните склонове растат много горски плодове и растения: червена и черна 

боровинка, малини, къпини, лечебни билки и гъби. През целия път на близки 

разстояния има направени доброволно от местните хора мраморни чешми. При много 

от тях има изградени и беседки, за да могат минаващите да седнат и да си починат. 

Според някои публикации, броя на чешмите е над 1 200.  Поради наличието на много 

чешми са провеждани национални събори на чешмите под егидата на „Екофорум за 

мир”.  

По сенчестите склонове и на обширните поляни се намира къмпинг „Орлино”. 

Над него е ситуирана местността „Манастира”, където има останки от каменни стени, 

за които се предполага, че датират от преди Второто българско царство. През 30-те 

години на миналия век местността Орлино е била гъсто населена махала с хора от 

Доспат. Интересното е, че тук, преди да се изгради язовира, е имало военно летище, 

построено от германците през Втората световна война.  
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Около местността „Орлино” се разкриват обширни поляни, а отвсякъде бликат 

бистри извори. Близо до тази местност на пътното платно се намира чешмата „Райската 

вода”, където се провеждат районни събори.  

 Коларски път води до историческата местност Малтепе, която сега е под водите 

на язовира. Този хълм се счита за старотракийска могила. Сега на върха на тази могила 

е построена вила върху циментови колони, като до нея се стига само по вода. След това 

следва  Бардуче – живописна местност на брега на язовира. До седемдесетте години на 

миналия век Бардуче е било оживено селище, но жителите му са преселени в Сърница и 

Доспат. 

 На разстояние от около два километра в гората над Бърдуче има скален масив, 

където се намира дълбок отвор с постоянна температура под нулата, дори и през 

лятото. До това място няма туристическа пътека, но може лесно да се стигне по 

полегатия склон.  

Маршрутът минава през местността Хановете и махала Крушата – живописно 

вилно селище, и завършва в град Сърница. 

Местна кухня: 

В миналото Родопите не са имали удобни пътища за връзка с вътрешността на 

страната. Това е налагало родопчани сами да си произвеждат продукти за храна. Така 

те се хранели с културите, които сами отглеждали – фасул, картофи, алабаш, пшеница и 

други. Задължителни на трапезата били млечните продукти.  

Родопският начин на хранене е близък до съвременната диетична кухня, поради 

факта, че обработката се извършва чрез варене, печене и задушаване, в много редки 

случаи чрез пържене. Всички продукти са се използвали в натуралния им вид. Не са 

били разпространени меленето, консервирането, бланширането. Продуктите се 

съхранявали чрез сушене, осоляване и заравяне в земята. За подправки използвали 

магданоз, чесън, джоджен, червен пипер, чубрица.  

Удоволствието на туриста не може да бъде пълно, без да е опитал от 

оригиналната, вкусна и разнообразна кухня. Пазят се автентични рецепти, предавани от 

векове. Типични ястия са – пататникът, гелската салата, родопски пач, родопски клин, 

родопски качамак. 

Концепция на туристическия продукт 

На база наличните ресурси в община Сърница се обособяват основни видове 

туризъм и туристически продукти: 
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Селски и еко-туризъм, съчетани с лов и/или риболов  

Регионът на Сърница предоставя добри възможности за селски и еко туризъм с 

възможности за множество дейности с различна продължителност: пешеходни преходи 

и разходки, маршрути за езда, наблюдения на животински и растителни видове и фото-

лов, възпроизвеждане и участие в редица традиционни дейности от бита, местни 

празници и ритуали и т.н. Природните дадености и създадената добра материална база 

предлагат възможност за съчетаване на почивка с бране на гъби, билки и диворастящи 

плодове. Типични форми на включване в туристическия продукт са фолклорните 

програми и празници, занаятчийските работилници като туристически обекти,  

демонстрациите и „обучението” на туристите, продажбата на сувенири и местни стоки 

и т.н. Кулинарният туризъм осигурява атракции и допълва предлагането на други 

продукти, но са възможни и самостоятелни акценти и специализирано предлагане. 

Конкретни дейности и услуги са популяризирането на местната родопска кухня с 

използването на характерни продукти, организирането на дегустации и участие в 

производства, установяването на празници и др.  

Районът на Сърница е подходящ също така за лов, риболов, водни спортове - 

водни ски, гребане, велотуризъм; за разходки и активна почивка. В язовир „Доспат” 

може да се лови шаран, пъстърва, кефал, костур, червеноперка и каракуда.  

Веднъж посетили Сърница, туристите остават очаровани от този приказен кът - 

вековни зелени гори, кристални планински ручеи и свеж планински въздух. Сърница 

пленява също така с уникалното съчетание на невероятна природа и съхранени 

патриархален дух, традиции и обичаи, романтичната атмосфера на отдавна отминали 

времена. Всичко това превръща Сърница в привлекателно място за отдих и туризъм. 

Ежегодно Сърница се посещава от над 15 хил. туристи и почиващи от страната и 

чужбина. 

 

Изводи и заключения 

 

 Районът е благоприятен за развитието на селски и еко-туризъм, съчетани с лов, 

спорт и риболов;  

 На територията на община Сърница няма туристически агенти или 

туроператори, както и активни туристически организации; 
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 Необходимост от реклама на района като туристическа дестинация и 

осигуряване на информационно обслужване на туристите; 

 Не е осигурен достъп до потенциални туристически обекти, туристическа 

сигнализация и експониране на ресурсите; 

 Необходимо е разработване на Общинска програма за развитие на туризма и 

сформиране на Консултативен съвет по въпросите на туризма в общината; 

 Оползотворяването на финансовите ресурси на ПРСР 2014-2020 следва да 

доведе до сглобяване на завършени, продаваеми продукти, повишаващи 

атрактивността на района; 

 Общата инфраструктура в общината се нуждае от доизграждане, подобряване и 

от по-добро поддържане - улици, водоснабдяване и канализация, улично 

осветление, управление на отпадъците, пътища между населените места и др. 

Туристическата информационна инфраструктура в населените места и между 

населените места трябва да бъде развивана; 

 Професионалната квалификация на предприемачите, уменията и нагласите за 

обслужване на туристи както и чуждоезиковите умения също се нуждаят от 

развитие. 

2.2. Зееммееддееллииее  ии  ггооррссккоо  ссттооппааннссттввоо 

 

Общината спада към селските райони в България, които се определят като: 

”компактна част от националната територия, включваща села и градове с основна 

функция земеделие и допълващи дейности – горско и рибно стопанство, занаяти и 

селски туризъм”. 

Балансът на територията на Сърница в дка е, както следва: 

 Обработваема земя – 10 287.9 

 Необработваема земя за земеделски нужди – 1 743.8 

 Друга необработваема земя - 176.5 

 Всичко земеделска земя – 12 208.3 

 Негодна за земеделско ползване земя – 1 519.1 

 Общо селскостопански фонд – 13 727.4 

 Държавен горски фонд – 83 229.8 

 Фонд Населени места – 1 231.8 

 Транспортни територии - 292.2 

 Водни течения и площи – 13 329.6 
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Значителна част от обработваемата земя в общината не се обработва. 

Преобладаващият тип производители са многобройните дребни еднолични 

производители с относително малки парцели земеделска земя. През последните годни 

са намалени посевните площи, размера на трайните насаждения и добивите от 

земеделските култури. Застъпено е предимно производството на картофи, които са 

известни в цялата страна.  

За 2014 г. добивът е 600 тона картофи, при среден добив 1,200 кг. от декар. 

Основен поминък на населението представляват дърводобив, животновъдство, 

картофопроизводство, гъбарство и билкарство, със силно развит риболов край язовира.  

В резултат от реформите в селското стопанство, изразяващи се главно в 

ликвидиране на едрите форми на стопанисване на земята и преминаването на 

животновъдството почти изцяло в личните стопанства, е налице значителен спад в броя 

на селскостопанските животни, отбелязан в цялата страна, в т.ч. и в община Сърница. 

Съотношението на тревни площи към ниви до голяма степен определят 

екстензивния характер на земеделието в общината и специализацията в говедовъдство 

и овцевъдство, базирани на производството на сено от естествените ливади и ползване 

на значителния размер мери и пасища (чийто потенциал не се използва пълноценно). 

Животновъдството е насочено предимно към задоволяване на потребностите на 

отделните домакинства. Неголемият брой на отглежданите животни се обяснява с 

ниската изкупна цена на млякото, високите цени на фуражите, слабото търсене на месо, 

които причини принуждават населението да сведе броя на животните до оптималния 

минимум. 

Алтернатива за развитие на земеделието е засаждането и развитието на 

подходящи за условията насаждения като малини, ягоди, арония, билки, етерично-

маслени култури и нискостеблени растения. 

През март 2015г. е създадена Общинска служба по земеделие в град Сърница 

към Министерството на земеделието и храните, за предоставяне на консултации на 

земеделците от страна на експертите по програмите и схемите за подпомагане в 

земеделския сектор.  

Към септември 2015г. са регистрирани 87 земеделски производители по данни 

на Общинската служба по земеделие. 

Като особено богатство се отчита наличният горски фонд. Горите заемат 

80% от територията на общината. Общата площ на горските територии в община 



Общински план за развитие 2015- 2020 г.                                               22 

 

Сърница е 16 209.363 ха. Държавна собственост са 17 461.436 ха. Собственост на 

Община Сърница са 755.596ха. и частна собственост са 1152.579 ха.  

В горите и земите с основно дърво производителни и средообразуващи функции 

организацията на стопанисването е насочена преди всичко към разширеното 

възпроизводство на главния продукт – дървесината. Необходимо е да се проектират 

подходящи залесявания, реконструкция на насажденията, сеч и други мероприятия, 

изцяло съобразени с екологичните условия на района.  

Растителността е представена от бял бор, смърч и ела. Широко са 

разпространени черните и червени боровинки, малини, ягоди. Срещат се още билки и 

гъби. 

Фауната е представена от лисици, златки, катерици, сърни, елени и др. В реките 

и язовира има пъстърва, кефал, костур, шаран и др. Районът е благоприятен за 

развитието на спортен и ловен туризъм. Природните дадености и създадената добра 

материална база предлагат възможност за съчетаване на почивка с бране на гъби, билки 

и диворастящи плодове. Ежегодно Сърница се посещава от над 15 хил. туристи и 

почиващи от страната и чужбина. 

Таблица 4: Разпределение на дървопроизводителната площ по почвени типове (горски 

фонд, предоставен горски фонд, горски поляни и гори в селскостопанския фонд) 

Типове горски почви Площ в ха % 

кафява тъмна 2171.10 13.6 

кафява преходна 13259.20 83.2 

кафява светла 109.20 0.7 

планинска горска тъмоцветнаа 405.10 2.5 

Всичко: 15944.6 100.0 

 

Таблица 5: Разпределение на горската площ по вид на земите 

Вид на земята Площ в ха % 

Залесена площ 15772.90 95.7 

Незалесена дървопроизводителна площ 32.40 0.2 

Недървопроизводителна площ 674.10 4.1 

Всичко: 16479.4 100.0 
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Таблица 6: Разпределение на горската площ по вид на горите 

Вид на горите Площ в ха % 

Иглолистни 15772.90 99.1 

Широколистни високостъблени 139.40 0.9 

Всичко: 15912.3 100.0 

 

Таблица 7: Разпределение на общата площ по групи гори и функции (горски фонд, 

предоставен горски фонд, горски поляни и гори в селскостопанския фонд) 

Групи гори 

Иглолистни Широколистни Всичко 

обща 

площ 
залесена 

обща 

площ 
залесена 

обща 

площ 
залесена 

ДС функции 12149.60 11628.10 121.10 121.10 12270.70 11749.20 

Защитни 4016.80 3837.90 17.40 17.40 4034.20 3855.30 

Рекреационни 3466.40 3338.20 14.50 14.50 3480.90 3352.70 

Защитени 5.80 5.70 0.00 0.00 5.80 5.70 

Други 319.10 319.10 0.00 0.00 319.10 319.10 

Общо ЗРЗТ 7808.10 7500.90 31.90 31.90 7840.00 7532.80 

Общо 

ЗРЗТ+ДСФ 
19957.70 19129.00 153.00 153.00 20110.70 19282.00 

Горски пасбища - - - - - - 

Общо 19957.70 19129.00 153.00 153.00 20110.70 19282.00 

 

На територията на горския фонд се осъществяват и редица странични ползвания. 

В голяма част от територията на горския фонд се разрешава паша на едър и дребен 

добитък (в т.ч. във високопланински и горски пасища), но възможностите не се 

използват пълноценно. Добиват се листников фураж, трева и сено от поляните за 

прехрана на домашните животни, новогодишни елхи, дръвчета за озеленяване, смола, 

иглолистна вършина от бял бор и ела за нуждите на фармацевтичните заводи. Има 

добри условия за добив на горски плодове (боровинки, малини и др.), билки (риган, 

жълт кантарион, бял равнец, мащерка, мечо грозде и др.) и диворастящи гъби 

(манатарка, пачи крак). 
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Изводи и заключения 

 Планинският релеф е предпоставка за развитие на високопланинско 

животновъдство; 

 Екологично чистите ливадни треви и лечебни растения са предпоставка за 

развитие на пчеларството; 

 Земеделските стопани не разполагат с достатъчно финансови ресурси за 

първоначални инвестиции и развитие на земеделския бизнес; 

 Основните пречки за развитието на селското стопанство са: многобройни 

маломерни участъци обработваема земя, недостиг на финансови средства, липса 

на техника и складова база, ниска производителност; непълноценно торене, 

защита от болести, плевели и вредители; неефективна охрана на продукцията; 

 Силна е раздробеността на обработваемата земя на многобройни маломерни 

участъци;  

 Условията са неблагоприятни за интензивно земеделие, но съществуват 

възможности за развитие на планинско пасищно животновъдство на базата на 

значителния размер пасища, както и на добива на сено от естествените ливади; 

 Значителен размер обработваеми земи не се използват. Основни причини са 

раздробяването на земеползването, трудната достъпност поради пресечените 

терени и липсата на пътища, както и застаряването на населението в селата; 

 Наложителни са промени във формата на стопанисване, които да доведат до 

създаване на съвременни стопанства. Това може да се осъществи чрез стимули 

за агрофирми, арендатори или земеделски кооперации, които да имат интерес, 

поемайки рисковете, да наемат, купуват или организират използването на по-

нископродуктивни земи; 

 Районът разполага с висок потенциал за развитие на биологично земеделие. При 

внедряване на подходящи форми на стопанисване и управление на природните 

ресурси и на съвременни технологии за производство, в района могат да се 

произвеждат редица продукти, както в животновъдно, така и в растениевъдно 

направление; 

 Горското стопанство на общината е стратегически резерв за развитието на 

туризма, дърводобива и дървопреработването, лова, рационално и 

екологосъобразно ползване на диворастящите билки, горски плодовеи, гъби и 

т.н.; 
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 Необходимо е извършване на сертификация и изготвяне на план за 

многофункционално стопанисване на горите, с цел гарантиране устойчивостта 

на горските ресурси и засилване на прозрачността при управлението им. 

 

3. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

33..11..ДДееммооггррааффссккии  ааннааллиизз  

Брой население на общината 

През последните години се наблюдава трайна тенденция  към намаляване броя 

на населението на област Пазарджик и на Южен ценрален район. Показателите за 

общото демографско състояние на населените места в община Сърница като цяло я 

поставят в много по-благоприятно положение в сравнение с останалите общини в 

област Пазарджик. 

В преброяването на населението през 1910г. Сърница липсва като самостоятелно 

селище. До 1947г. село Сърница е към Девинска околия. Сърница е самостоятелна 

община (1979-1987 г.), вкл. селата Медени поляни и Побит камък. С Указ на ДС на НРБ 

N 3005 от 6 окт. 1987г. Сърнишка община се закрива и се присъединява с включените в 

нея населени места към Велинградска община. Сърница е обявена от село за град с 

Решение N 641 от 12. 09. 2003г. Сърница е второто по големина населено място в 

община Велинград след село Драгиново. Населението му е българо-мохамедани, 

живеещи в 870 жилища, с 14.7 кв²  жилищна площ на 1 ж. 

Таблица 8: Население на Сърница според преброяванията (1926-65): 

Селище 1926 1934 1940 1946 1956 1965 

Сърница 336 482 513 758 982 1451 

Крушата 120 180 213 264 368 454 

Петелци 187 226 266 327 389 583 

Бърдуче 15 24 24 49 64 28 

Орлино 36 69 80 87 139 283 

Общо: 694 981 1096 1485 1942 2799 

 

През последните години броят на населението почти не се променя: 1995 - 3676 

ж; 1996 3685 ж; 1997 - 3666; 1998 - 3665 ж; 1999 - 3680 ж. 

Към 01.02.2011 г. населението на общината, т.е. на град Сърница и съставящите 

общината населени места - селата Медени поляни и Побит камък, възлиза съответно на 

3579 души за град Сърница, 728 души за с. Медени ливади и 643 души за с. Побит 
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камък, следователно общо 4950 души, което е 12% от населението на община 

Велинград (40 707 души) според преброяването и около 2% от населението на област 

Пазарджик (275 548 души). Община Сърница е на 11-то място на ниво NUTS 4 в 

областта по брой на населението, като само община Стрелча е с по-малък брой 

население (5169 души към 01.02.2011г.). 

За периода между двете преброявания населението на община Велинград, в 

чиято структура са се намирали град Сърница и селата Медени поляни и Побит камък, 

намалява с 2 015 души  (-4.7 %), като прирастът на намалението е със значително по-

благоприятни стойности от средните за страната, Южния централен район и на 

областта. Същевременно много по-благоприятни са тенденциите за град Сърница, 

където населението намалява само с 71 души (-1,9%) и село Медени поляни – 

съответно намалява с 13 души или -1,8%. Много благоприятни са тенденциите за 

с.Побит камък. Налице е положителен прираст – населението се увеличава с 40 души 

или с 6,6%.  

Таблица 9:Население към 01.02.2011г. 
 

Статистически район, област, 

община, населени места 

Население към: Прираст 

01.03.2001 01.02.2011 брой % 

БЪЛГАРИЯ 7 928 901 7 364 570 -564 331 -7,1 

ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН  1608102  1479373  -128729 -8,0 

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК  310723  275548  -35175 - 11,3 

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 42722 40707 -2015 -4,7 

ГР.ВЕЛИНГРАД 24818 22602 -2216 -8,9 

ГР.СЪРНИЦА 3650 3579 -71 -1,9 

С.МЕДЕНИ ПОЛЯНИ 741 728 -13 -1,8 

С.ПОБИТ КАМЪК 603 643 40 6,6 
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Възрастова структура на населението 

Таблица 10: Население по възраст и местоживеене 

 Общо Възраст (в навършени години) 

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ 

Област 

Пазарджик 

275548         

Община 

Велинград 

40707         

град 

Сърница 

3579 360 437 553 489 635 517 320 268 

село 

Медени 

ливади 

728 84 124 85 102 106 86 72 69 

село Побит 

камък 

643 76 106 104 77 114 84 45 37 

общо за 

община 

Сърница 

4950 520 667 742 668 855 687 437 374 

По отношение на възрастовата структура на населението в община Сърница се 

наблюдават по-благоприятни тенденции в демографското развитие в сравнение с 

повечето общини от страната. Относителният дял на населението под 29 г. е 39.1 % 

(1929 души) и е с по-висок дял от населението на 65 и повече години (16.4 % - 811 

души), което е много рядко срещано в останалите общини от страната.  

Като цяло България има отрицателен естествен прираст, който се наблюдава 

както в област Пазарджик, така и в община Сърница. Отрицателният естествен и 

механичен прираст представляват потенциален проблем.  

Гъстота на населението 

Общата площ на територията на община Сърница е 198.59 км2, което 

представлява 2,2% от територията на област Пазарджик. Установената тенденция към 

намаляване на броя на населението в общината води до тенденция към намаляване и в 

гъстотата на населението. 

Гъстотата на населението в общината е по-малка в сравнение с тази в страната, в 

Южен централен район и в област Пазарджик. През 2013 г. в България и в Южен 

централен район на един км2 се падат около 65 жители, в област Пазарджик – 62 
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жители, а в община Сърница – около 25 жители. В отделните населени места гъстотата 

е съответно: 32 души на кв.км за град Сърница, 18 души на кв.км. за село Медени 

поляни и 13 души на кв.км. за село Побит камък. 

Град Сърница – население  

В град Сърница живее около 72% от населението на общината. Според броя на 

населението си Сърница се характеризира като много малък град – 3579 д. съгласно 

Наредба No.7 на МРРБ/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните 

видове територии и устройствени зони. Динамиката на движение на населението на 

град Сърница в рамките на област Пазарджик е представена в таблицата по-долу: 

Таблица 11:Ддинамика на движение на населението 

Област, 

градове 

Население 

към 

31.12.2008 г. 

  

Население 

към 

31.12.2009 

г. 

  

Население 

към 

31.12.2010 

г. 

  

Население 

към 

31.12.2011 

г. 

  

Население 

към 

31.12.2012 

г. 

  

Население 

към 

31.12.2013 

г. 

  

Население 

към 

31.12.2014 

г. 

Пазарджик 181374 180518 179050 170216 169330 168024 166560 

Батак 3562 3498 3422 3259 3182 3121 3037 

Белово 3902 3837 3794 3834 3818 3761 3676 

Брацигово 4521 4452 4386 4084 4061 3983 3969 

Велинград 23780 23686 23479 22500 22320 22165 21942 

Ветрен 3468 3473 3463 3188 3145 3103 3010 

Костандово 4376 4341 4277 4154 4133 4144 4104 

Пазарджик 75644 75346 74850 71437 71195 70728 70321 

Панагюрище 18128 17959 17675 17467 17307 17099 16868 

Пещера 19337 19363 19288 16719 16678 16557 16459 

Ракитово 8279 8261 8277 8119 8123 8114 8066 

Септември 8468 8422 8320 7863 7805 7754 7658 

Стрелча 4307 4273 4240 4021 4004 3945 3929 

Сърница 3602 3607 3579 3571 3559 3550 3521 

 

В сравнение с 31.12.2008г. населението на град Сърница към 31.12.2014г. е 

намаляло от 3602 души на 3521 души или с 2.2%, което е по-малко от намалението на 

населението във всички останали 12 градове на областта. За сравнение на областния 

център град Пазарджик намалението на населението е със 7.0%, а за Велинград – 

намалението е с 7.7%. 

Към 31.12.2014г. половата структура на населението на град Сърница е 50.8% 

мъже и 49.2% жени. Единствено в град Батак делът на мъжете е около 50% - 50.2%. В 

останалите градове на областта той е около 48-49%. За сравнение за град Велинград 

съотношението мъже:жени е съответно 47.7%:52.3 в полза на жените, а за областния 

център гад Пазрджик то е съответно 48.4%:51.6% в полза на жените. 
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Таблица 12: Население към 31.12.2014 г., съответно мъже/жени 

Област, градове  Население към 31.12.2014г. 

Пазарджик 166560 81112 85448 

Батак 3037 1527 1510 

Белово 3676 1788 1888 

Брацигово 3969 1957 2012 

Велинград 21942 10460 11482 

Ветрен 3010 1503 1507 

Костандово 4104 2046 2058 

Пазарджик 70321 34045 36276 

Панагюрище 16868 8306 8562 

Пещера 16459 8057 8402 

Ракитово 8066 3971 4095 

Септември 7658 3773 3885 

Стрелча 3929 1890 2039 

Сърница 3521 1789 1732 

 

Население под, във и над трудоспособна възраст 

Измененията в броя на населението на общината са свързани с неговата 

възрастова структура. В рамките на област Пазарджик община Сърница показва 

сравнително благоприятна тенденция в демографското си развитие в сравнение с 

останалите общини.  

Контингентът във възрастовата група 15-64г., от която основно се формира 

работната сила, е около 72,3% от общото население, който е по-голям от дела за 

община Велинград с около 3 пункта (68,6%), в чиято структура се е намирала 

територията на община Сърница. 

Таблица 13: Население по възрастови групи 

 Общо бр. бр. бр. % % % 

0-14 15-64 65+ 0-14 15-64 65+ 

град 

Сърница 

3579 544 2633 402 15,2 73,6 11,2 

село 

Медени 

поляни 

728 142 481 105 19,5 66,1 14,4 

село Побит 

камък 

643 120 465 58 18,7 72,3 9 

общо за 

община 

Сърница 

4950 806 3579 565 16,2 72,3 11,4 
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Съотношението между трите основни възрастови групи за общото население 0-

14г.: 15-64 г. : над 65г. за община Сърница е съответно 16,2%: 72,3%: 11,4%. От 

данните се вижда, че делът на младото население е по-голям с около 5 пункта спрямо 

този на възрастните лица, като разликата е много по-голяма в полза на младите хора в 

сравнение с показателите за община Велинград (16,1%:15,3%), където е около 1 пункт. 

Населението в трудоспособна възраст е от съществено значение за трудовия потенциал 

на общината. В община Сърница относителният дял на населението над 65 г. е 11,4% 

(при средно за страната 18,8%). Най-благоприятна е тенденцията в съотношението за 

село Побит камък 18,7%:72,3%:9,0%., следва град Сърница – 15,2%:73,6%:11,2% и село 

Медени поляни 19,5%:66,1%:15,4%. За сравнение съотношението за област Пазарджик 

е 14,4%:68:17,6%, а за България – 13,2%:68,3%:18,5%. 

Общият коефициент на възрастова зависимост към 01.02.2011г. за трите 

населени места, съставляващи понастоящем общината сумарно е 38,1, тоест на 100 

лица във възрастова група 15-64 навършени години се падат близо 38 лица под 15г. и на 

65 и повече години. Общината е с по-благоприятно съотношение от средното за 

страната 46,5 и на област Пазарджик 49,9%. 

 

Етническа структура на населението 

Разпределението на населението на община Сърница по етническа 

принадлежност по данни от преброяването през 2011г. показва, че към българската 

етническа група се е самоопределило 77,2% (?) от общото население на общината, 

отговорило на доброволния въпрос за етническа принадлежност, към турската - 10,2% 

(317), към ромската – няма данни за самоопределили се лица, не се самоопределят 9.7% 

от отговорилите лица (3123). Населението в общината е с мюсюлманско 

вероизповедание. Отговорилите на доброволния въпрос лица са 3123 или 63,1% от 

населението на общината.  

Таблица 14: Население по етническа принадлежност към 01.02.2011г. 

Населени 

места 

Бр.лица 

отговорили 

на 

доброволн

ия въпрос 

Българск

а 

етн.груп

а 

Турска 

етн.груп

а 

Ромска 

етн.груп

а 

Друга 

етн.груп

а 

Не се 

самоопреде

ля 

община 32644 26055 1540 2141 1279 1629 
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Велинград 

гр.Сърница 2317 1765 158 .. 302 .. 

с.Медени 

поляни 

254 93 159 - .. .. 

с.Побит 

камък 

552 552 - - - - 

Общо за 

нас.места, 

съставлява

щи община 

Сърница 

3123 2410 317 - .. - 

Забележка: Данните са конфиденциални 

 

Изводи и заключения 

 Между последните две преброявания е налице тенденция към намаляване на 

населението, която се проявява за населението в града - гр. Сърница и за 

населението в село Медени поляни. В село Побит камък имаме положителен 

прираст на населението; 

 Възрастовата структура в община Сърница е по-благоприятна в сравнение с тази 

на област Пазарджик;  

 Налице е отрицателен естествен прираст; 

 Тенденцията към намаляване на населението ще се запази до 2021г. Очаква се да 

се увеличи съотношението между градското спрямо селското население в 

общината. 

 

3.2. Благосъстояние на населението и безработица 

Безспорно реформите в икономиката и свиването на търсенето на труд в 

страната и област Пазарджик оказват задържащ ефект върху доходите на населението 

на община Сърница.  

Още от началото на 2009 г. започна да се наблюдава процес на ограничаване на 

растежа на доходите в населените места на област Пазарджик и в страната като цяло. 

Динамиката на показателя се обуславя и от факта, че в голяма част от икономическите 

дейности доходите от труд се запазиха на относително постоянно ниво, с неголямо 
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увеличение. Това се дължи най-вече на спад в заетостта – преди всичко на по-

нископлатени работници, т.е. не води до увеличаване на сумата от изплатените трудови 

възнаграждения и не съдейства за повишаване на крайното потребление и общото 

жизнено равнище. 

Икономически дейности със средна годишна заплата над средната за общината 

са първичният сектор и някои от публичните услуги - образование, здравеопазване, 

държавно управление.  

Глобалната финансова и икономическа криза, която в страната започна да се 

проявява от втората половина на 2008 г., промени ситуацията на пазара на труда. 

Агенцията по труда отчита нарастване на безработицата на всички териториални нива.  

Равнището на безработица в община Сърница през 2015г. е едно от високите  за 

област Пазарджик – около 35% . Част от населението работи в производствени цехове в 

съседния град Доспат, пътувайки всекидневно. 

 

 

Изводи  и заключения 

 Налице е тенденция към поддържане на високо равнище на безработица в 

населените места на общината като при жените броят на безработните е по-голям 

от този на мъжете; 

 Равнището на безработица е по-високо от средното за страната, от това за Южен 

централен район и от това за област Пазарджик; 

 Относително висок е делът на безработицата сред младежите на възраст до 29г. ; 

 Необходимо е подобряване на качеството на работната сила, нейната адаптивност 

към променящите се условия на пазара на труда и пригодност за заетост чрез 

мерки за насърчаване усъвършенстването на човешките ресурси, тяхната 

социалната интеграция и конкурентноспособност ; 

 Основните мерки и действия трябва да бъдат насочени към: 

 осигуряване на инвестиции в реалния сектор, които да способстват за 

разкриване на нови работни места, да доведат до обновяване на 

технологичното оборудване, осигуряващо производство на конкурентна 

продукция, за финансиране на нови производства; 
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 професионална квалификация за безработните, които нямат такава за 

заемане на определено работно място, с осигуряване на последваща 

заетост; 

 подкрепа за стартиране на собствен бизнес, иницииране на алтернативни 

форми на заетост.  

 

3.3. Образование 

  

По данни на Националния статистически институт към началото на 2011 г. 

лицата с висше образование в град Сърница са 6.1% (203), а завършилите средно 

образование са 45.8 % или 1520 души. Делът на завършилите основно образование е 

1042, което е 31.4 %, а с начално и по-ниско са 508 души или 15.3%. Никога не 

посещавали училище са 44 души или около 1.3 % от населението.  

Таблица 15: Степен на завършено образование 

Местожи

веене 

Общо Висше 

образов

ание 

Средно 

образов

ание 

Основн

о 

образов

ание 

Началн

о  

образов

ание 

Незавър

шено 

начално 

Никога 

не 

посеща

вали 

училищ

е 

Дете 

гр.Сърни

ца 3317 203 1520 1042 361 147 41 3 

с.Медени 

поляни 674 23 162 295 103 64 27 - 

с.Побит 

камък 589 17 154 278 62 44 34 - 

общо 4580 243 1836 1615 526 255 102 3 

 

За село Медени поляни данните са, както следва: лицата с висше образование са 

3.4% (23), а завършилите средно образование са 24.0 % или 162 души. Делът на 

завършилите основно образование е 295, което е 43.8 %, а с начално и по-ниско са 167 

души или 24.8%. Никога непосещавали училище са 27 души или около 4.0 % от 

населението.  

За село Побит камък данните са, както следва: лицата с висше образование са 

2.9% (17), а завършилите средно образование са 26.1 % или 154 души. Делът на 

завършилите основно образование е 278, което е 47.2 %, а с начално и по-ниско са 106 

души или 18.0%. Никога не посещавали училище са 34 души или около 5.8 % от 

населението.  
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Усилията в областта на образованието следва да се насочат към намаляване на 

дела на хората с основно и по-ниско образование и увеличаване на дела на хората с 

висше образование. Усилията на общината следва да бъдат насочени към активни 

мерки в областта на повишаване на грамотността на хората с незавършено или начално 

образование, за да бъде подпомогната тяхната последваща интеграция на пазара на 

труда, чрез квалификации и преквалификации. 

  

Предучилищно образование 

Предучилищното образование в община Сърница се осъществява в една 

общинска детска градина в град Сърница - ЦДГ „Мир” с персонал от 22 души. В 

детската градина се обучават 96 деца. (ПГ към СОУ“Св.св. Кирил и Методий 

„гр.Сърница – 20 деца, ПГ към ОУ“Никола Йонков Вапцаров“ – с. Побит камък – 12 

деца; ЦДГ „МИР” – филиал Медени поляни – 14 деца)  

 

Начално и основно образование 

На територията на общината са разположени три общински училища, както 

следва: 

1. СОУ „Св.св.Кирил и Методий”, гр.Сърница с 419 ученици за 2014/2015г. 

Общият брой на персонала е 66 души; 

2. ОУ „Г.С.Раковски”, с.Медени поляни” с 81 ученици и персонал 18,5 човека 

3. ОУ „Н.Вапцаров”, с.Побит камък с 83 ученици и персонал 15,5 човека. 

Състоянието на сградния фонд е сранително добро. Изпълнени са 

енергоспестяващи мерки по проект „Красива България” за училището в гр.Сърница. С 

подменена дограма са и другите 2 училища. Сградите са масивни и здрави. 

Материалната база е добра и осигурява възможности за нормален учебен процес.  

В учебните заведения са спазени държавните образователни изисквания.  

 

Изводи и заключения 

 Необходимо е да се повиши обхватът на учениците в училищата и да се 

активизира работата с местните общности за превенция на отпадането от 

училище; 

 Следва да се повиши участието в национални програми и програми, финансирани 

от Европейския съюз. Следва да се насочат усилия към осигуряване на 

финансирането на мерки за деца и ученици със СОП, мерки за целодневна 
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организация на учебния ден и мерки за деца с изявени дарби като се използват 

възможностите на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж”; 

 Необходимо е да се отчете наличната подготовка и да се предвидят мерки за 

допълнителна квалификация на учителите, особено в областта на използването на 

информационните технологии в преподаването; 

 Необходимо е да се активизира работата на училищните настоятелства като 

механизъм за подпомагане развитието и материалното осигуряване на училищата 

и детската градина. 

 

 3.4. Здравеопазване и социални услуги 

Като малка териториална общност, община Сърница е с ограничени функции в 

сферата на здравеопазването.  То е представено само с ограничени дейности на  извън  

болничната лечебна  дейност. Това, подобно на останалите малки общини в областта,  е 

резултат  от малкия брой на населението на общината и действащите нормативи за 

разкриване на съответния тип здравни обекти. Звена на извън болничната лечебна 

помощ (лекарските и дентални практики) са определени с действащата Областна 

здравна карта. Териториалното разпределение на общо практикуващите лекари до 

голяма степен съответства на броя на пациентските листи.   

Медицинско обслужване предлагат общо практикуващи лекари и стоматолози. 

Най-близките болници се намират в град Велинград. По данни на ТСБ-Пазарджик към 

началото на 2015г. на територията на общината са регистрирани съгласно Закона за 

лечебните заведения 2 амбулатории за първична медицинска помощ – индивидуални 

практики и 4 амбулатории за първична помощ по дентална медицина – индивидуални 

практики. Всички те са в град Сърница.  

По данни на РЗИ-Пазарджик средният брой население на лекарска практика е 

876.5 души. В с. Побит камък работи една лекарска практика и е регистриран 2-ри 

кабинет на лекар от гр.Сърница. 

Таблица 16: Среден брой население на лекарска практика 

Населени места 
Лекарска 

практика по НЗК 

Регистринани 
практики/брой 

лекари 

Среден брой 

население на 

лекарска практика 

 
Община Сърница 

6 6 876.5 

 
гp.Сърница 

6 6 876.5 
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с.Побит Камък 

1 (2-ри 

кабинет на 

лекар от 
Сърница) 

 696 

 

с.Медени поляни  
0 

 
 

      Източник: Регионална здравна инспекция-Пазарджик 

Аптечно обслужване се извършва от две частни аптеки, които се намират в гр. 

Сърница. 

Тенденциите в здравеопазването са  насочени към осигуряване на достъпна 

качествена медицинска помощ от достатъчен брой квалифицирани специалисти.  

Проблемите пред общинската система на здравеопазването са свързани с 

отдалеченост на населените места от мястото на предоставяне на спешна, 

специализирана и болнична помощ – град Велинград. 

Необходимо е създаване на филиал на спешна медицинска помощ в град 

Сърница. 

В общината се предоставят социални услуги, като държавно-делегирана дейност, 

финансирани от републиканския бюджет и общински социални услуги. Няма разкрити 

специализирани институции за настаняване на лица със специфични потребности извън 

тяхната обичайна среда. 

Социалното подпомагане се осъществява от община Сърница в изпълнение на 

социалната политика да подпомага граждани при внезапно възникнали здравни и 

социални потребности, инциденти и други. 

Социалното включване е процес на приобщаване в групата на всички уязвими 

социални общности, деца и лица, които имат нужда от подкрепа. Политиката за 

социално включване се изразява в две насоки: 

- социално подпомагане на лицата в риск и на определана категория лица с висока 

степен на бедност; 

- превенция на рискови фактори за социално изключване и изолация, водещи до 

попадане на трайно маргинализирани уязвими групи. 

 

3.5. Култура 

Културните традиции и народностният дух се поддържат от традиционната 

българска институция - читалището. На територията на общината функционира едно 

читалище в град Сърница. 
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Читалищата са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни 

сдружения. Основните дейности, които извършват са свързани с поддържане на 

библиотеки, читални, електронни информационни мрежи, развиване и подпомагане на 

любителското художествено творчество, организиране на школи, кръжоци, курсове, 

клубове, празненства, чествания и младежки дейности, събиране и разпространяване на 

знания за родния край, създаване и съхраняване на музейни колекции съгласно Закона 

за културното наследство, предоставяне на компютърни и интернет услуги. 

В град Сърница функционира и младежки дом. 

Недостатъчни са средствата за поддържане на материалната база. Остаряло е 

оборудването. Липсва добро осветление и озвучаване на залите. 

Недвижимо културно наследство 

В околностите на Сърница са открити стари римски гробища. Запазени са и 

римски пътища. 

Но все още не са правени сериозни исторически и археологически проучвания. 

Необходимо е да се направи експертно проучване на територията на общината 

за инвентаризация на културното наследство.  

Историческата местност Малтепе по предания се смята за старотракийска 

могила. 

 Традиции и обичаи: 

Родопите са много интересна и разнообразна етнографска област, където могат и 

сега да се намерят много от старинните черти на местните бит и култура. За жалост 

богатото културно наследство по тези земи не е достатъчно добре проучено и не е 

добре популяризирано.  

Народното облекло  в Западните Родопи  и в частност в Сърница до двадесети 

век се е приготвяло собственоръчно от домашно тъкани  ленени и вълнени платове. 

Характерната кройка на женските облекла е саята. Основните материали за направата 

на носиите са вълна, лен, а по-късно започва да се използва и памук. Позволявали са си 

да използват купено облекло само за сватби и празници. Носията се състои от: домашен 

вълненик с червени райета, цепнат встрани, обшит с гайтани и сърма. По-късно носията 

се е шиела от червен атлазен плат, който мъжете донасяли от драмските пазари. Жените 

обличали дълга до земята бяла риза (наречена антерия), която традиционно била 

обшита с бяла дантела. На кръста слагали колан, който бил обшит с разноцветни синци, 

като си правели най- различни форми – на птици, на цветя и други. Този колан е бил 

закрепен със сребърни пафти. Върху антерията обличали късо елече, нашарено с 
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различни по цвят конци. Отпред слагали престилка (наречена припасак), дълга до 

земята, която е изтъкана от тънка, боядисана вълнена прежда. Смесвали различни 

цветове и правели шарки. На краката си обували дълги чорапи, оплетени от вълнена 

прежда, като отново правели шарки. На празниците носели кожени обувки с ток 

(наречени кондури). На шията слагали гердани от сребърни и златни парички, 

скъпоценни камъни и синци. На главите си слагали цветни кърпи, които се спускали 

назад, за да покрият дългите им плитки.  

В гр. Сърница има етнографска сбирка, подредена в една от залите на 

Младежкия дом. Там могат да се видят експонати, разкриващи традиционния бит и 

култура на сърничани. 

Фолклорното богатство на Сърница се пази от читалищните дейци. Към 

читалището има група за местен фолклор. 

Празници: 

Културният календар на общината е ограничен, без събития с надобщински 

мащаб. 

От 2015 г. е възстановена традицията в гр. Сърница,  в началото на месец 

септември да се  провеждат  Сърнишкият събор и Сърнишките културни празници.  На 

тях си дават среща фолклорни състави от района. Предшествани са от различни 

конкурси  и спортни турнири и др.  

Чест гост на културните празници е известният народен певец Николай Славеев, 

който е  родом от Сърница.  Ненадминат е в изпълнението на родопски и пирински 

песни.  

 

Изводи и заключения: 

 Като цяло историческите паметници са с ниска степен на използваемост от 

гледна точка на туризма или непроучени; в момента те не представляват сами по 

себе си туристически интерес, но след проучване, биха могли да се включват 

като елемент в цялостен продукт (с екотуризъм например); 

 Фолклорът и традициите, с принадлежността си към Родопите, могат да ползват 

добрия имидж и популярността на родопската музика, занаяти и кухня; 

 Очертават се следните приоритети: 

- За подобряване на условията и средата в културните и образователни 

институции; 

- За подкрепа и възможности за подобряване дейността на самодейните 

състави; 
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- За запазване и обогатяване на традиционни изяви и дейности с насока 

фолклорно богатство и идентичност; 

- За популяризиране на добри практики по отношение на културни събития с 

дългогодишна традиция; 

- За проучване и опазване на културното наследство и подобряване на 

взаимодействието с местната общност; 

- Включване на културното наследство в туристически продукти. 

 

 

4. ИФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА 

ТЕРИТОРИЯТА 

44..11..ТТееххннииччеессккаа  ииннффрраассттррууккттуурраа  

  

44..11..11..  ВВооддооссннааббддииттееллннаа  ии  ккааннааллииззааццииооннннаа  ммрреежжаа  

 

Всички населени места в общината са централно водоснабдени. 

Град Сърница се снабдява с 20 л/сек. от 5 групи извори. Изградената 

водопроводна мрежа в града е с дължина 22 814 м. Двете села ползват местни 

водоизточници и имат обособено самостоятелно питейно-битово водоснабдяване в 

т.ч. водоеми и довеждащи водопроводи и вътрешно разпределени мрежи. 

Преобладаващата част от водопроводната мрежа е направена от 

азбестоциментови и стоманени тръби през периода 1950-1980 г, така че над 90% от тях 

са физически амортизирани, с висока степен на аварии, което е причина за големи 

загуби на вода /над70%/ и нисък КПД. 

Необходимо е доизграждане и модернизация на водопроводната мрежа, с оглед 

намаляване на загубите на вода. 

Канализация и пречистване на отпадъчните води 

            В община Сърница канализационната мрежа е частично изградена. Няма 

Пречиствателна станция за отпадни води. 

В селата няма изградена канализационна мрежа.  

 

Изводи и заключения 

 

От направената оценка на водоснабдителната система е видно, че е 

необходимо: 
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 Привеждане  в добро техническо състояние на водопроводната мрежа е фактор 

за подобряване на водоснабдяването, тъй като към момента регистрираните 

загуби на вода са в значителен размер; 

 Изграждане на ПСОВ в град Сърница; 

 Доизграждане на канализационната мрежа на територията на общината.  

 

44..11..33..    ТТррааннссппооррттннаа  ммрреежжаа  ии  ддооссттъъппнноосстт  

Категорията на изградената пътна мрежа в общината е ниска. На територията й 

минават следния път от републиканската пътна мрежа: 

 Път IІІ-843 Велинград-Горски пункт „Селище”-Сърница-Крушата-

/Батак-Доспат/. На територията на община Сърница е в много лошо 

състояние и се нуждае от цялостен ремонт и реконструкция. 

Общината стопанисва и поддържа общински местни пътища, както и              

вътрешни улични мрежи. Около 70% от пътищата, които се поддържат от общината са 

без трайна настилка. Силно пресеченият терен и изложението на района е фактор, 

значително увеличаващ разходите по поддържането и изграждането им.  

Вътрешната улична мрежа в града е предимно асфалтирана, като има и улици с 

трошокаменна настилка. В по-голямата си част асфалтовата настилка е неподдържана и 

компрометирана. В селата голяма част от улиците са без настилка. 

Предвидено е доизграждане на общински път, който започва от разклона на път 

ІІІ-843 /Велинград - Сърница/ - м.Селище - с.Побит камък до с.Медени поляни. За пътя 

е наличен проект, изготвен през 1983г. Преди 1990 г. е изградена голяма част от 

пътното легло. Всички подпорни стени, водостоци, изкопно-насипни работи и 

оформяне на пътното легло са изпълнени. Монтирани са голяма част от пътните ивици 

и е изпълнена пътната основа от трошен камък. Част от пътя е асфалтиран. Единствено 

на участък от 1830м. няма положена асфалтова настилка. На този участък от пътя е 

поставена запечатка от битумна смес, която е създала условията за запазването му в 

добро състояние. Не е завършено полагането на асфалтобетоновия пласт от пътната 

настилка. През 2015/2016г. се предвижда проектиране на участъка от пътя, който ще се 

доизгражда и изпълнение на довършителни строително-монтажни работи.  

През дъждовните месеци движението по тях се затруднява, а на моменти се 

прекъсва и се налага своевременна намеса за възстановяване на пътните отсечки. 

Необходимо е и изграждането на подпорни стени в пресечените местности за 
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предотвратяване на свлачища. Уличната мрежа в селата е с трайна настилка основно по 

главните улици, поради което се налага заделяне на повече средства за доизграждането 

и поддържането й. 

Състоянието на техническата и особено транспортната инфраструктура, 

значително затруднява развитието на района. Използването изключително на 

автомобилен транспорт за всички видове превози при незадоволителното състояние на 

пътната мрежа нанася вреди на околната среда, на населението и повишава риска от 

ПТП. 

Поддържането на пътищата в зимни условия е силно затруднено. Самата 

експлоатация на републиканската и местната пътна мрежа създава сериозни 

затруднения за общината във финансов аспект. 

Железопътен транспорт на територията на общината не съществува.  

Състоянието на пътната мрежа е силно влошено. Асфалтовата настилка е 

разбита, няма оформен напречен и надлъжен наклон за оттичане на водите. На някои 

места има пропадане на пътната настилка. Много участъци от общинските пътища са в 

състояние, което изисква цялостно преасфалтиране, а в други дори е необходимо 

полагане на нова основа и цялостно преизграждане на пътя.  

 

44..11..44..  ЕЕннееррггииййннаа  ммрреежжаа  ии  ссииссттееммии  

Електроснабдяване 

Като цяло електро преносната мрежа  задоволява нуждите на населението и 

промишлеността.  

Източник на електроенергия за община Сърница се явява общата 

електроенергийна система на страната, посредством трансформаторната подстанция 

110/20 kV „Девин”. Същинското електрозахранване на населените места се 

осъществява посредством електроразпределителната мрежа средно напрежение /СН/. 

Състоянието на мрежата СН в общи линии е добро, но има участъци 

/захранващи по-малки села или махали / със стара изолация, стоманени проводници и 

дървени стълбове, които се нуждаят от ремонт. Мрежата НН за селата е въздушна, на 

дървени и бетонови стълбове, с голи стоманено алуминиеви проводници. 

Всички населени места от общината са електрифицирани. 

За изградените електропроводи на територията на общината са осигурени 

обслужващи коридори за профилактика и ремонт, които трябва да бъдат запазени 

независимо от връщането на земята. Съгласно Наредба №3 за устройството на 
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електрическите уредби и електропроводните линии, най-малкото допустимо 

хоризонтално разстояние от крайните проводници на въздушните линии /ВЛ/, при 

неотклонено положение до сгради и съоръжения /предпазна зона на ВЛ, е както следва: 

в ненаселени места 

- за ел. проводи до 20 kV - 10м 

- за ел. проводи до 110 kV - 20м 

в населени места 

- за ел. проводи до 20 kV – 2 м 

- за ел. проводи до 110 kV – 4 м 

В тази зона не се допуска проектиране и извършване на строително-монтажни и 

товаро-разтоварни работи, складиране на материали, гариране на строително-монтажна 

и транспортна механизация. 

           Уличното осветление се нуждае от въвеждане на централизирано управление и 

подмяна на уличните осветителни тела с енергоспестяващи. 

 

Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност 

            За производството на алтернативна електрическа енергия в страната се 

използват главно водна, вятърна и слънчева енергия. 

            Оптималното използване на енергийните ресурси, предоставени от  

възобновяеми енергийни източници, е средство за достигане на устойчиво енергийно  

развитие и минимизиране на вредните въздействия върху околната среда от дейностите 

в енергийния сектор. Въвеждането на повече ВЕИ в общината е в отговор на поетия 

ангажимент на страната за изпълнение  целите на „Стратегия Европа 2020”, по пакет 

«Енергетика/климат» за достигане на 16% енергия от ВЕИ в крайното енергийно 

потребление.  

            За подобряване на енергийната ефективност в общината е необходимо 

изпълнение на проекти за саниране на  сградите и модернизиране на отоплителните 

уредби, оптимизиране на уличното осветление и информационна и разяснителна 

дейност сред населението  по проблемите, свързани с ЕЕ. 

 Необходимо е създаване на Общинска програма за енергийна ефективност за 

периода до 2020г. 
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44..11..55..    ККооммууннииккааццииооннннии  ммрреежжии  

Развитието на системата и качеството на връзките в общината са на относително 

добро равнище. В последните години телефонните съобщения се преструктурират от 

аналогови системи, централи тип А29 и КРС, аналогови преносни системи и 

нискочестотни селищни и междуселищни кабели в цифрови. Цифровизацията 

постепенно набира темпове и цифровите телефонни постове на територията на 

общината нарастват. 

Съгласно средносрочна програма за развитие на телекомуникациите, в периода 

до 2000г. се осъществява поетапно отпадане на мрежите ВОА /вътрешно окръжна 

автоматизация/ по Главни мрежи, с цел интегрирането им в Националната 

телекомуникационна мрежа и въвеждането на Единния номерационен план. Така към 

началото на 2000г. в Главна мрежа Пазарджик отпадат аналоговите ГАМТЦ и ВАМТЦ 

Пазарджик, като функциите им се поемат от ЦАМТЦ Пазарджик, която обслужва 

далечния /междуселищен и международен/ и вътрешнорегионалния трафик за 

абонатите от Главна мрежа Пазарджик. 

Далечният трафик в национален мащаб се осъществява от цифровата 

автоматична междуселищна телефонна централа (ЦАМТЦ) Пазарджик, която е част от 

националната транзитна цифрова мрежа. Чрез мрежата за далечен трафик се 

осъществяват и автоматичните международни връзки (чрез цифровите международни 

АТЦ). ЦАМТЦ рязко подобрява качеството на телефонните съобщения. Всички 

населени места имат възможност за автоматични селищни и междуселищни, а всички 

общински центрове - и за международни разговори. 

За община Сърница развитието на телекомуникационната инфраструктура 

изостава, като общата телефонната плътност за град Сърница е 23 тел.п/100д., т.е. 

телефонната плътност е по-ниска от средната за страната. За селата показателят е около 

? 1. Населените места са обхванати от местни мрежи с АТЦ, като поради спецификата 

на селищната мрежа степента на развитие е една от ниските за страната.  

В град Сърница функционира кабелен ТВ оператор. 

Пощенските услуги се предоставят от ПТТ станции и техните клонове в 

населените места на общината. Мрежата от пощенски станции задоволява нуждите на 

населението, като тенденцията е за непрекъснато нарастване обхвата на предлаганите 

услуги.  

Преобладаващата част от територията на общината има покритие от мрежите на 

мобилните оператори, но в планинската част на места сигналът прекъсва. 
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4.2. Устройствено планиране на територията 

 

Населените места в община Сърница са 3 бр., в т.ч. един град – центъра на 

общината – Сърница и 2 кметства – селата Медени поляни и Побит камък. 

Ролята на гр. Сърница като традиционен обединяващ център с изградена 

инфраструктура за обслужване на населението от общината осигурява нормалното 

функциониране на населените места от общината. 

Вследствие промените в обществено икономическите условия, законовата и 

нормативна уредба, са налице обективни потребности за изготвяне на устройствени 

планове в съответствие с новите изисквания, свързани с необходимостта от ново 

строителство, включително и за целите на туризма и отдиха. 

 

 

5. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ 

 

Контролът върху състоянието на околната среда се провежда по компоненти на 

средата и фактори в съответствие с поредицата  от специализирани закони за 

управление на околната среда, приети през последните години за сближаване със 

законодателството на ЕС. 

5.1. Атмосферен въздух, шум, радиация 

В община Сърница не са извършвани контролни измервания на качеството на 

атмосферния въздух /КАВ/ в съответствие с изискванията на чл.27 от ЗЧАВ и чл.37 от 

Наредба №12 от 15 юли 2010 г., (ДВ бр. 58 от 30.07.2010 г.) за норми за серен диоксид, 

азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в 

атмосферния въздух. На територията на община Сърница има 12 точкови източници на 

емисии на замърсители на атмосферния въздух, които да са над ПДК. Точковият 

източник с най-голям дебит е коминът на когенерационната централа, собственост на 

„Еко Енерджи Мениджмънт" ООД. Резултатите от собствените периодични 

измервания на емисиите на замърсители на атмосферния въздух, изпускани от нея са 

под ПДК. Не са извършвани измервания на радиационния гама фон в община Сърница. 

В плановото задание на Общинския план за развитие за периода 2015-2020г. в част: 

Атмосферен въздух, шум и радиация е необходимо да се приложи информация за вида 

и количеството на употребените горива през 2014г. от всяка фирма и от всяко 

домакинство. Всички проекти и инвестиционни предложения, произтичащи от 



Общински план за развитие 2015- 2020 г.                                               45 

 

бъдещия Общински план за развитие на Община Сърница трябва да отговарят на чл.11 

и чл.16 на ЗЧАВ/Закон за чистотата на атмосферния въздух /т.е. всички емисии на 

замърсители на атмосферния въздух да се изпускат организирано и всеки „точков" 

източник да има пречиствателно съоръжение. 

5.2. Води 

 Община Сърница притежава разрешително за заустване № 43750002/17.12.2012г. 

издадено от БД „Западнобеломорски район" гр. Благоевград.  

Град Сърница е със смесена канализационна система. Изградена е 80% от 

канализацията. Отпадъчните битово-фекални и промишлени води се заустват 

неперечистени в язовир Доспат. 

В общината няма все още изградени ГПСОВ, което е сериозен недостатък. 

Необходимо е изграждане на канализационната мрежа в селата. 

5.3.Отпадъци  

Населението в общината е обхванато на 100% по отношение на организирано 

сметосъбиране и сметоизвозване на твърдите битови отпадъци. Общината е обхванала 

на 100% населението и чрез системата за разделно събиране на масово 

разпространените отпадъци от опаковки, въпреки че включването на населени места с 

по-малко от 5000 жители не е задължително след въвеждане на законовата разпоредба 

от 13.07. 2012г. 

Юридически лица на територията на община Сърница, които имат документ по 

чл.35 от Закона за управление на отпадъците за дейности по третиране на отпадъци са, 

както следва: 

• „Еко Енерджи Мениджмънт" ООД, гр. Сърница. 

• „Интер-Машинекс"ООД, производство на пелети - гр. Сърница. 

Регистрирани са около 48 юридически лица, които извършват 

дървообработваща и дървопреработваща дейност на територията на община Сърница и 

са извършили класификация на отпадъците по реда на Наредба №2 за класификация на 

отпадъците, обн. ДВ, бр.66 от 2014г. 

Обекти, които формират отпадъци, в.т.ч. отпадъци от опаковки и имат 

извършена класификация по реда на Наредба №2 за класификация на отпадъците, обн. 

ДВ, бр. 66/2014г. са: 

• „Евро груп - 012"ЕООД, площадка с местонахождение: гр. Сърница; 

• „Финанс   Турс"ООД,   площадка   с   местонахождение:   гр.   Сърница. 

•  
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5.4. Почви 

На територията на община Сърница се срещат следните почвени типове: кафяви 

горски почви ( Dystric-Eutric Cambisols), канелени горски почви (Chromic Luvisols), 

напоени почви, представени от делувиални почви (Deluvial Fluvisols) и алувиални 

почви (Alluvial Fluvisols), хумусно-карбонатни почви (Rendzinas) и антропогенни почви 

(Anthrosols). 

Кафяви горски почви. Заемат териториите с надморска височина над 750-800 м. 

и са най-широкоразпространения почвен тип на територията на общината. Представени 

са от следните почвени различия: кафяви горски почви глинесто-песъчливи; кафяви 

горски почви слабо и средно еродирани, представени от глинесто-песъчливи и леко 

песъчливо-глинести разновидности; кафяви горски средно еродирани, песъчливи и 

кафяви горски силно еродирани, песъчливи и глинесто-песъчливи в комплекси със 

скали. Степента на еродираност при кафявите горски почви е от голямо значение за 

почвеното плодородие. Те са леки почви, бедни на хранителни вещества и 

съкращаването на почвения профил предопределя малък общ запас на влага и 

хранителни вещества, което е от съществено значение за лесорастителния им ефект. 

Кафявите горски почви от територията на общината са развити предимно върху 

кисели силикатни скали. 

Имат развити всички хоризонти. При необработваемите почви повърхността е 

покрита с мъртва горска постилка. 

Под нея е разположен тъмен на цвят, хумусно-акумулативен хоризонт, с мощност 

не по-голяма от 25-30 cм. По отношение видовата принадлежност по-голяма по площ 

територия е заета от кафяви горски почви, които се отнасят към вид Dystric -

ненаситени. 

• Проучвания за химичния състав на кафявите горски почви в района на 

общината се провеждат от 1986 година, във връзка с разработването на мрежата за 

мониторинг на горските екосистеми (МКП-Гори, 1986-2008). 

• Механичният състав на кафявите горски почви ги поставя в категорията на 

праховитите почви. В минералния им състав преобладаващо участие имат кварца и 

фелдшпатите. Установява се и присъствие на монтморилонит - 5-6%. 

Съдържанието на тежки метали в почвата се оценява като много ниско и ниско. 

По-високи стойности, които се оценяват като средни се срещат на територията на ДГС 

Селище. Получаваните данни за територията на общината за 20 годишен период на 
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наблюдение са в границите на вариране на елементите в незамърсените почви в 

страната. 

Канелени горски почви. Представени са главно в земеделските земи в землището 

на гр. Сърница. 

Срещат се следните почвени различия: 

Излужени канелени горски почви слабо еродирани, средно песъчливо-глинести. 

Развити са върху безкарбонатни почвообразуващи скали. Почвеният им профил е 

пълен, с развити всички хоризонти, въпреки че под влияние на протекли в миналото 

ерозионни процеси е скъсен. Механичният състав е средно песъчливо-глинест. В 

повърхностния хоризонт количеството на глината достига до 33%. Преобладаващата 

фракция е тази на дребния пясък. Орницата е плътна, сбита с буцеста структура. 

Съдържанието на хумус е много ниско - под 1%. Общият азот също се характеризира с 

много ниски стойности. Почвите са слабо кисели. В профила не се откриват карбонати. 

Излужени канелени горски почви средно еродирани, леко песъчливо-глинести 

Почвеният профил на това почвено различие е по-силно повлиян от ерозионни 

процеси. Мощността на почвата варира между 50 cm и 60 cm. В повърхностния почвен 

хоризонт почвата е леко песъчливо-глинеста, а в илувиалния - средно песъчливо-

глинеста. 

Канелени горски почви плитки, неразвити, средно и слабо еродирани, и песъчливи 

Мощността на повърхностния хоризонт е в порядъка на 10 cм., а на целия профил 

30-40 cm. Почвите са образувани върху безкарбонатни скали. Механичният състав 

съответства на свързан пясък. Преобладаваща фракция е тази на средния по размер 

пясък. Количеството на ила е само 3-4%. Почвите са бедни на хумус -около 1% в 

повърхностния хоризонт. Реакцията им варира от средно киселадо силно кисела. 

Канелени горски почви плитки, неразвити, силно еродирани и скат, песъчливи  

Заемат стръмните терени, със силно проявени ерозионни процеси в миналото. 

Профилът им е силно скъсен, в порядъка на 15-20 cm. На отделни места почвената 

повърхност е разкъсана от показващи се на повърхността скали. Почвите са песъчливи. 

Преобладава фракцията на средния пясък. Почвите са бедни на хумус и общ азот. 

Делувиални почви. Образувани са върху делувиални и пролувиални отложения в 

оградните подножия на Велинградския басейн и река Доспат. Срещат се следните 

почвени различия: 

Делувиапно ливадни, леко песъчливо - глинести 
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Обзувани са под влияние на ливаден почвообразувателен процес. Почвеният 

профил е с мощност около 100 cм., като на повърхността е образуван хумусно-

акумулативен хоризонт с мощност, която достига до 40 cм. Почвата в него е със 

зърнеста структура, плътна, леко песъчливо-глинеста. Почвите са средно кисели. 

Делувиалн, леко глинесто-песъчливи 

Профилът им достига до около 120 cм, но мощността на хумусно-акумулативния 

хоризонт в него е по-малка, сравнено с предходното почвено различие. В механичния 

състав доминиращо участие имат песъчливите фракции. Почвите са бедни на хумус -

под 1%, бедни са на общ азот и са силно до средно кисели. 

Върху алувиално-делувиални наноси, под влияние на ливадна растителност и 

близки подпочвени води са образувани и алувиално-делувиални ливадни, глинесто-

песъчливи почви. Мощността на хумусния хоризонт при тях е около 30cм. Имат лек 

механичен състав - глината е 15-18%. Съдържанието на хумус е по-високо, сравенено с 

предишните почвени различия и достига 4.5%. В съответствие с това и количеството на 

общият азот е по-високо - 0.190%. В профила им отсъстват карбонати. Почвите са 

силно кисели. 

Алувиачно-делувиални, глинесто-песъчливи почви.  

Имат ясно израден пластов строеж с мощност около 100 cм. Хумусно-

акумулативният хоризонт при тях е слабо изразен. Почвите са с лек механичен състав, 

бедни на хумус и азот, с неутрална реакция. 

Алувиални почви 

Формирани са върху алувиални наноси и под влияние на ливадна растителност и 

близки подпочвени води край коритото на река Доспатска. Срещат се следните 

различия: 

Алувиално ливадни, глинесто-песъчливи почви 

Почвите са сравнително мощни - достигат до 160 cм. Хумусно-акумулативният им 

хоризонт е с мощност около 25 cм. Почвата в него е слабо уплътнена и има слабо 

развита буцеста структура. Механичният състав е глинесто-песъчлив, с участие на 

глина до около 20%. Количеството на ила е незначително. 

Алувиални почви, леко песъчливо-глинести 

Имат слабо оформен хумусен хоризонт и добре изразен пластов строеж. Достигат 

мощност до 150 cм. В повърхностния хоризонт те са леко песъчливо-глинести. 

Съдържанието на хранителни вещества е много ниско. 
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Устойчивостта на наносните почви - делувиални и алувиални към замърсяване е 

ниска и се обуславя от киселата им реакция, лекия механичен състав и ниското 

съдържание на хумус. 

Антропогенни почви  

Част от почвите на територията на община Сърница са били нарушени и силно 

променени под влияние на антропогенната дейност. Тук се отнасят така наречените 

"запечатани" почви. Това се отнася за урбанизираните територии и пътната мрежа. 

 

Земни недра 

Геоложки строеж 

Територията на община Сърница попада в западната част на Западнородопския 

блок, изграден от скали на Прародопската и Родопската надгрупа в докамбрия и 

палеозоя, горнокредни гранитоиди, палеогенски и неогенски седименти и кватернерни 

образувания. 

Скалите на Прародопската надгрупа се разкриват североизточно от р. Доспат и гр. 

Сърница. Представени са от неразчленени, мигматизирани биотитови, амфибол-

биотитови и аплитоидни гнайси и амфиболити (РеА-С) до гранитогнайси и 

гнайсгранити (gyPeD). 

Инженерно-геоложки условия 

Множеството литостратиграфски единици с различна хроностратиграфска 

принадлежност и пъстрата мозайка от тектонски единици, чиито скални обеми носят 

следи на различни по време и характер пликативни и дизюнктивни деформации, 

хидрогеоложките условия, както и проявените физико-геоложки процеси и явления 

очертават твърде разнообразни и сложни инженерно-геоложки условия на територията 

на община Сърница. 

По литолого-петрографския състав на седиментите и произтичащия от него широк 

диапазон на техните физико-механични свойства в приповърхностната геоложка среда, 

обект на антропогенно въздействие, се диференцират скални, полускални, глинести и 

рохкави инженерно-геоложки типове скали, които се класифицират като скални (леки, 

средни и твърди) и земни (меки, средни и тежки) строителни почви. 

Сеизмичност 

Според "Наредба № 2/23.07.2007 г за проектиране на сгради и съоръжения в 

земетръсни райони" (ДВ, бр.68/2007 г) територията на община Сърница включва : 
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- втори район от VIII сеизмична степен - южно до линията минаваща между 

гр.Ракитово и на около 20 kм. югозападно от гр. Сърница. 

Проектирането на сгради, съоръжения, комуникации и други обекти следва да се 

осъществя със сеизмичен коефициент Кс = 0,10 в района от VII сеизмична степен и с Кс 

= 0,15 м. района от VIII сеизмична степен. 

Подземни природни богатства 

На територията на община Сърница са известни уранови руди по горното течение 

на р. Доспатска, при находището "Селище". Рудодобивът е прекратен. Извършена е 

рекултивация на нарушените терени. 

Мониторинг 

Съгласно чл.8 на Наредба №4 за мониторинг на почви (ДВ бр.19/13.03.2009г.) 

Националната система за мониторинг(НСМП) е организирана на три нива: 

1 първо ниво -широкомащабен мониторинг и включва 407 пункта разположени 

в равномерна мрежа -16x16 км., земеделски земи(ИЗП). На територията на общ. 

Сърница има един пункт за мониторинг първо ниво: 

Пункт № 134- гр.Сърница - няма резултати над ПДК. 

2. второ ниво- интензивен мониторинг на локално проявени процеси и включва 

наблюдение на процесите по чл.12 на Закова за почвите. На територията на общ. 

Сърница няма пункт за мониторинг второ ниво. 

3. трето ниво- мониторинг на локални почвени замърсявания и включва 

наблюдение на процесите по чл.20 от Закона за почвите. На територията на 

обл.Пазарджик няма пунктове за мониторинг на почвите трето ниво. 

5.5. Биоразнообразие 

В територията на община Сърница влизат три защитени територии съгласно 

Закона за защитените територии: 

1. Защитена местност „Чибуците", Заповед № 25 от 09.01.1989 г., бр. 7/1989 на 

Държавен вестник; 

2. Природна забележителност „Жабата", Заповед № 448 от 25.04.1984 г., бр. 

40/1984 на Държавен вестник; 

3. Природна забележителност „Побит камък", Заповед № 295 от 07.02.1962 г., бр. 

на Държавен вестник. 

В територията на община Сърница попадат две защитени зони от мрежата 

НАТУРА 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие: 
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 BG0001030 „Родопи-Западни" за опазване на природните местообитания 

и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от 

Министерски съвет с Решение № 661/2007 г. (ДВ, бр. 85 /2007 г.); 

 BG0002063 „Западни Родопи" за опазване на дивите птици, обявена със 

Заповед № РД № 835/17.11.2008 г. и актуализирана със Заповед № РД № 

890/26.11.2013 г. на Министъра на околната среда и водите. 

Проблем за околната среда е прекомерното застрояване на крайбрежната ивица 

на яз. Доспат, при което се увеличава антропогенното натоварване върху територията и 

защитените зони от мрежата НАТУРА 2000. 

 

ООссннооввннии  ииззввооддии  ии  ззааккллююччеенниияя  

 

Община Сърница разполага с уникални природни ресурси и богато биологично 

разнообразие, които са предпоставки за развитието на разнообразни форми на туризъм, 

устойчиво горско стопанство, природо съобразно земеделие и животновъдство. 

Липсват ярко изразени екологични проблеми, замърсявания и увреждания на 

околната среда, застрашаващи човешкото здраве, което е предпоставка за добро 

качество на живот за жителите и посетителите на общината. 

Направеният анализ и оценка на състоянието по отделните компоненти на 

околната среда в община Сърница позволява да се поставят като приоритетни цели и 

действия в направленията, свързани с управлението водите и отпадъците. В тези две 

направления са необходими значителни инвестиции, които са свързани преди всичко с 

изграждане на ПСОВ в град Сърница, доизграждане на канализационните системи в 

селата, както и с налагащото се подобряване на състоянието на водоснабдяването в 

общината.  

Друг приоритет за общината следва да бъде подобряването на състоянието и 

продуктивността на почвените ресурси и минимизиране на негативните ерозийни 

процеси, особено в наклонените терени. 

Друг значим аспект при формирането на бъдещата екологична политика на 

общината е оценка на очакваните промени в климата и влиянието им върху 

територията на община Сърница, свързани най-вече с промяната в режима на 

температурите и валежите, загубата на биологично разнообразие, щетите върху 

селското и горското стопанство от засушавания, пожари и др., нарастването на 
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честотата и интензитета на екстремните климатични събития, както и защитата на 

населението от природни бедствия. 

 

6. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

 

В границите на Община Сърница са включени 3 населени места: 1 град и 2 села. 

Всички населени места имат разработени подробни устройствени планове. 

Административното управление се осъществява от трима кмета на една община 

и 2 кметства. 

Общинският съвет се състои от 11 общински съветници. Той се ръководи от 

председател и един заместник председател. Действат 3 комисии към Общинския съвет: 

Комисия по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове; 

Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност; 

евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика и Комисия по общинска 

собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, 

благоустрояване ,селско и горско стопанство. 

Общината не е сертифицирана по  изискванията на EN ISO 9001.  

Община Сърница поддържа интернет страница. Всички съобщения, обществени 

поръчки, новини и друга информация се публикуват на следния информационен 

портал: http://www.sarnitsa.bg/ .  

Община Сърница е предоставила своя електронна поща, чрез която получава 

електронни писма от всички държавни институции и предоставя своевременни 

отговори, чрез нея до съответните ведомства. След като постъпят писмата се завеждат в 

деловодната система и резолират от Кмета на общината до съответния служител за 

сведение или отношение. 

За да се повиши качеството на административния капацитет, модернизира 

управлението за предоставяне на висококачествени публични услуги за гражданите и 

бизнеса е необходимо да се използват възможностите, които ще се предоставят по 

Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 в три главни направления: 

повишаване на институционалния капацитет, ефективността и ефикасността на 

публичната администрация и съдебната система; предоставяне на качествени услуги на 

гражданите и бизнеса и развитие на електронното управление и правосъдие; ефективно 

и ефикасно усвояване на средствата от ЕС. 

 

http://www.sarnitsa.bg/
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Таблица 17:  Общински бюджет 

 

Година 

Бюджетн

и  

взаимоот

ношения 

Субсидии 

Обща  

субсидия 

Трансфери за местни 

дейности 

Целева субсидия за 

капиталови р-ди 

Обща 

изравни- 

телна 

субсидия 

за зимно 

поддърж

ане 

и 

снегопоч

ист- 

ване Общо 

в т.ч. 

 

Целева 

субсиди

я за 

капит. 

Разходи 

за 

изграждане 

и основен 

рем. 

на местни 

общ. 

пътища 

 

1=2+3+4+

5 2 3 4 5=6+7 6 7 

2015 

план 1 351 677 1 228 142 27 275 7 500 88 760  88 760 

2015 

отчет 397 456 397 456 0 0 0  0 

ръст 

%±        

 

Таблица 18: Състав, структура и динамика на местните приходи в бюджет 2015 

НАИМЕНОВАНИЕ 

2015 план 

І-во 

шестмесечие 

2015 отчет 

І-во 

шестмесечие 

МЕСТНИ ПРИХОДИ 0 33 629 

Имуществени данъци 0 19 463 

Други данъци 0 0 

Неданъчни приходи 0 14 166 

Приходи и доходи от собственост 0 336 

Общински такси 0 13 830 

Помощи и дарения 0  

Глоби и администр.наказания 0  

Други неданъчни приходи 0  

Приходи от продажба на общинско 

имущество 0  

Приходи от концесии 0  

Събр.и вн.ДДС и др.д-ци в/у прод.(нето)  0  
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Таблица 19: Структура на капиталовите разходи в бюджет 2015г. 

Целева субсидия за капиталови разходи 88 760 

За общински пътища 88 760 

Собствени средства от продажба на земя и ДМА  

Преходен остатък  

Банков заем  

От ИБСФ  

 

 

7. SWOT-АНАЛИЗ 

 

Главната цел на SWOT-анализа е да се извърши взаимообвързана оценка на 

вътрешните за дадена организация или регион силни (Strengths) и слаби (Weaknesses) 

страни, както и на външните за организацията или региона възможности (Opportunities) 

и заплахи (Threats). Приема се, че вътрешните страни (силните и слабите страни) могат 

да се контролират от организацията, докато външните фактори (възможности и 

заплахи) определят състоянието на средата, в която се развива организацията или 

региона.  

Въпреки констатираните проблеми, анализът показва, че общината притежава 

добри потенциали за бъдещо развитие, които следва да се използват и насочват 

правилно.  

 

 

Силни страни 

 

Слаби страни 

 Екологично чист район, съхранена 

природна среда; 

 Значителен горски фонд с добра 

репродуктивност, разнообразни 

функции и добро стопанисване; 

 Добри традиции в горското 

стопанство – дърводобив и 

дървопреработване; 

 Съхранена околна среда и природни 

ресурси, подходящи за развитие на 

биологично земеделие, еко, селски, 

ловен и риболовен туризъм;  

 Запазена мрежа от детски заведения и 

 Затруднена транспортна достъпност 

поради планинския релеф; 

 Непълно използване на природните 

дадености;  

 Отрицателен естествен прираст и 

отрицателен механичен прираст; 

 Остър недостиг на финансов ресурс за 

поддържане на съществуващата и за 

изграждане на нова техническа инфра-

структура; 

 Амортизирана водоснабдителна мрежа 

и недоизградена канализационна 

мрежа, липса на ПСОВ; 
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училища; 

 Наличие на квалифициран човешки 

ресурс в традиционните за общината 

сектори – дърводобив и 

дървопреработване, шивашка, 

хранително-вкусова промишленост; 

 Свободна  работна ръка 

 Добре развита социална 

инфраструктура, подходяща на 

образователните, здравните и 

културни потребности на населението; 

 Наличие на сравнително добре 

развити енергийна и 

телекомуникационна мрежи. 

 

 Незадоволително състояние на пътната 

и уличната мрежа; 

 Липса на иновации и модерни 

технологии в местните предприятия; 

 Слаба диверсификация на икономиката 

в общината - зависимост от сектор 

дърводобив и дървопреработката, 

недостатъчна предприемаческа 

активност; 

 Ниска енергийна ефективност на 

сградния фонд; 

 Липса на туристически продукти и 

липса на реклама на туристическата 

дестинация; 

 Високо равнище на безработица и 

висок дял на нискообразованите и 

ниско квалифицираните безработни; 

 Остарели технологии, ограничени 

местни пазари, ниска 

производителност, ниска 

конкурентноспособност; 

 Затруднен достъп до спешна 

медицинска помощ. 

Възможности Заплахи 

 Използване местния потенциал за 

развитие на земеделие и селски 

туризъм; 

 Изграждане на малки и средни 

предприятия за преработка на 

селскостопанска продукция; 

 Подобряване на качеството и 

поддръжката на инженерната 

инфраструктура; 

 Развитие на иновациите и 

технологична модернизация, 

повишаване енергийната ефективност 

 Липса на атрактивни условия за 

привличане на инвеститори; 

 Недостатъчна популярност и реклама 

на региона; 

 Ниска конкурентноспособност на 

местните производители; 

 Изтичане на квалифицирана работна 

ръка; 

 Нарастване на загубите поради 

амортизирана водоснабдителната 

мрежа;  

 Увеличаване на несъответствието 
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на местните предприятия; 

 Възможност за използване на 

електронните услуги; 

 Възможност за развитие на 

интегрирани продукти в 

алтернативния туризъм; 

 Пълноценно използване на 

възможностите на европейските 

фондове за развитие на региона; 

 Използване на публично-частното 

партньорство като инструмент за 

предоставяне на обществени услуги; 

 Поддържане на бизнес среда 

благоприятна за привличане на 

чуждестранни фирми; 

 Създаване на филиал за спешна 

медицинска помощ в град Сърница. 

между създаваната от учебната система 

квалификация и нуждите на пазара; 

 Ограничени възможности на общината 

и държавата да финансират 

образованието, здравеопазването, 

социалните услуги и културата. 

 

 

 

8. ОСНОВНИ НУЖДИ НА РАЗВИТИЕТО 

 

На базата на анализа на текущото състояние и на SWOT анализа  могат да се 

направят следните изводи: 

Ясно изразени предимства на Общината, които трябва да се доразвият: 

- Благоприятно географско положение; 

- Туризъм – възможности за развитие на алтернативен туризъм (природни 

забележителности, културно-исторически ценности). 

Слаби страни, които се нуждаят от целенасочена политика за подпомагане: 

- Ниски социално-икономически показатели; 

- Нисък размер на инвестициите; 

- Незадоволително състояние на техническата инфраструктура – транспортна и 

комунална; 

- Необходимост от подобряване на достъпа до медицинско обслужване и в най-

голяма степен до спешна медицинска помощ. 

Определящите възможности, чиято реализация би засилила силните страни и 

конкурентоспособността на района са: 
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- Използването на Еврофондовете е ключов фактор за финансиране на политиката 

за устойчиво местно и регионално развитие; 

- Привличане на чуждестранни инвестиции; 

- Развитие на туризма: доразвиване на алтернативния туризъм; развитие на 

селски, еко, ловен туризъм; 

- Модернизиране на транспортната инфраструктура; 

- Разкриване на филиал за спешна медицинска помощ, подобряване на достъпа до 

качествени медицински услуги. 

 

III. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА ЗА 

ПЕРИОДА 2015-2020 

 

1. СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРОГРАМИРАНЕ НА 

РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА (2015-2020)  

 

 Общинският план за развитие се разработва и прилага като част от общата 

система за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, 

установена със законодателни разпоредби и в рамките на националната политика за 

регионално развитие. Чрез прилагане на единен подход и стандарти за планиране и 

програмиране на развитието, взаимната обвързаност на плановете и стратегиите на 

различните териториални нива, използването на механизми на координация между 

различните институции, бизнеса и гражданите, както и на общи инструменти за 

финансово подпомагане се постига по-значим ефект и ефикасност за реализация на 

целите  на местното развитие. 

В тази връзка  Общинският план за развитие отразява ключовите приоритети от 

Националната стратегия за развитие, свързани с повишаване на 

конкурентоспособността и заетостта, инфраструктурното развитие и достъпността, 

устойчивостта и социалното включване. 

Общинският план за развитие  отразява пространствените перспективи за 

развитието на общината, като отчита възможностите за преодоляване на различията 

между териториите и създава предпоставки и условия за оптимизиране на  функциите 

на общинския център, който да засилва ролята си за повишаване на 

конкурентоспособността на икономиката и устойчивото развитие на общината. 

Целите и приоритетите на Общинския план в максимална степен съответстват 

на заложените в Областната стратегия за развитие, за да се осигури допълнителен 
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достъп до финансови схеми и развитие на териториално сътрудничество между 

различните региони в областта, насочени към преодоляване на социално-

икономическите различия.  

Стратегическата рамка на ЕС за икономическо, социално и териториално 

сближаване на регионите e отразeна в общинската стратегия посредством 

координирани действия в четири приоритетни области: 

Общинският план за развитие на община Сърница за периода 2015-2020г. е 

разработен в съответствие с предвижданията на Областна стратегия за развитие на 

област Пазарджик (2014-2020) г., Регионалния план за развитие на Южен централен 

район (2014-2020), Националната стратегия за регионално развитие (2012-2022), 

Националната програма за реформи (2011-2015), Националната програма за развитие 

България 2020 и стратегията „Европа 2020”.  

 

1.1. Съответствие с целите и приоритетите на ЕС в областта на 

регионалната политика, стратегията „Европа 2020” и политиката за 

развитие на селските райони 

 

Кохезионната политика на ЕС през програмен период 2014-2020 подкрепя 

създаването на работни места, конкурентоспособността, икономическия растеж, 

подобряването на качеството на живот и устойчивото местно развитие. Насочена е към 

постигане на единадесет тематични цели: 

1. Научни изследвания и иновации; 

2. Информационни и комуникационни технологии (ИКТ); 

3. Конкурентоспособност на малките и средните предприятия (МСП); 

4. Преход към икономика с ниски емисии на въглероден двуокис;  

5. Приспособяване към изменението на климата и предотвратяване и управление 

на рисковете;  

6. Опазване на околната среда и ефективност на ресурсите;  

7. Устойчив транспорт и отстраняване на затрудненията в ключовите мрежови 

инфраструктури;  

8. Заетост и подпомагане на мобилността на работната сила; 

9. Социално приобщаване и борба с бедността;  

10. Обучение, умения и учене през целия живот;  
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11. Изграждане на институционален капацитет и ефективни държавни 

администрации;  

С оглед на откроените характеристики на община Сърница в икономическия и 

социален анализ, настоящият стратегически документ е насочен най-вече към следните 

тематични цели: ТЦ 3, ТЦ 6 и групата ТЦ 7-11.  

Основният стратегически документ на ниво Европейски съюз, който задава 

рамката на развитието му до 2020 е стратегията „Европа 2020”. Стратегия „Европа 

2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж адресира очакваните резултати 

на развитието до 2020 г. по отношение на заетостта, иновациите, образованието, 

борбата с глобалните заплахи от климатични промени и енергийна зависимост, 

бедността. В рамките на стратегията са набелязани 5 стратегически цели с конкретните 

количествени индикатори за постигането им: 

1. Трудова заетост  (работа за 75 % от хората на възраст между 20 и 64 

години);  

2. НИРД и иновации (инвестиране на 3 % от БВП на ЕС (публичен и частен 

сектор взети заедно в научноизследователска и развойна дейност и иновации); 

3. Климатични промени и енергия  (намаляване на емисиите на парникови 

газове с 20 % (или дори с 30 %, ако бъдат изпълнени условията) спрямо 1990 г., 

добиване на 20 % от енергията от възобновяеми енергийни източници, увеличаване на 

енергийната ефективност с 20 %; 

4. Образование (намаляване на процента на преждевременно напусналите 

училище до под 10 %, поне 40 % от 30-34-годишните със завършено висше 

образование);  

5. Бедност и социално изключване (поне 20 милиона по-малко бедни или 

застрашени от бедност и социално изключване хора); 

Общинският план за развитие на община Сърница ще допринесе в най-голяма 

степен за постигането на цели 1, 3, 4 и 5.  

Политиката за развитие на селските райони е от жизненоважно значение, 

земеделието и горското стопанство остават много важни за използването на земята и 

управлението на природните ресурси в селските райони на ЕС, както и отправна точка 

за диверсифициране на икономиката в селските общности.  
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Според националната  дефиниция3, приета в Програмата за развитие на селските 

райони (2007-2013 г.) територията на община Сърница спада към селските райони в 

България. Те се характеризират с влошаващо се състояние на социално-

икономическите характеристики, особено в сравнение с градските райони. Спада броят 

и гъстотата на населението, влошава се демографската структура по отношение на 

възраст и образование, спада степента на икономическата активност на населението, 

нивото на заетост, а нивата на общата/ младежката безработица остават значително по-

високи от средните нива в ЕС. Производителността на труда е ниска. Всичко това води 

до по-ниска покупателна способност в селските райони на страната и до по-високи 

нива на бедност спрямо средните за страната.  

ОПР на община Сърница е в пълно съответствие с политиката на ЕС и 

Република България по отношение на селските райони, като ще допринесе за 

насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото 

развитие в селските райони, с акцент върху следните области: инвестиции в дребна 

инфраструктура, вкл. инфраструктура за енергия от възобновяеми източници; 

инвестиции за местни основни услуги за селското население; инвестиции за 

инфраструктура за отдих/туризъм; инвестиции в културното и природното наследство. 

 

1.2. Съответствие със Споразумение за партньорство на Република 

България, очертаващо помощта от Европейските Структурни и 

Инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. 

 

В Споразумението за партньорство на България са формулирани четири 

стратегически взаимнодопълващи се приоритети за финансиране: три по направленията 

на стратегията Европа 2020 за приобщаващ, интелигентен и устойчив растеж; един с 

хоризонтален характер, както и едно стратегическо териториално измерение:  

1. Стратегически приоритет 1: Образование, квалификация и заетост за приобщаващ 

растеж; 

2. Стратегически приоритет 2: Научни изследвания, иновации и инвестиции за 

интелигентен растеж; 

3. Стратегически приоритет 3: Свързаност и зелена икономика за устойчив растеж; 

4. Стратегически приоритет 4 (хоризонтален): Добро управление и достъп до 

качествени обществени услуги; 

                                                
3 Селски район е община, в която няма населено място с население над 30 000 души. 
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5. Стратегическо измерение (териториално): Пространствено измерение и политики 

за местно развитие:  

а) интервенции според спецификата на териториите (градовете, селските райони, 

териториите, зависими от рибарството, територии с туристически потенциал); 

б) допълнително териториално измерение на секторните политики при 

програмирането, приложимо в различна степен за всички приоритети за 

финансиране (напр. здравна, образователна, социална, екологична 

инфраструктура от регионално и местно значение). 

Стратегическата рамка на ОПР на община Сърница (2015-2020г.) кореспондира 

с  посочените цели. 

1.3. Съответствие с Националната програма за развитие България 2020  

 

Като интегриран рамков документ, който очертава политиките за развитие на България 

за периода до 2020 г. в пълно съответствие със стратегията Европа 2020, Националната 

програма за развитие България 2020, обхваща пълния спектър от действия на 

правителството за социално-икономическото развитие на страната. Програмата служи 

за отправна точка при разработването на програмни документи за целите на достъпа до 

конкретен финансов ресурс. Програмата поставя постигането на три основни цели:  

1. Повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и 

обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и 

гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване; 

2. Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за 

развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за 

населението; 

3. Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на 

благоприятна бизнес среда, прилагане на иновативни решения и повишаване на 

ресурсната ефективност.  

Чрез изпълнението на плана най-съществени ще бъдат ефектите по отношение 

качеството на образованието, обучението и характеристиките на работната сила, 

намаляването на бедността и насърчаването на социалното включване, както и 

подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари. Повишаването на 

конкурентоспособността на икономиката ще бъде по-скоро резултат от подпомагането 

на устойчивото развитие на местния бизнес и привличането на външни инвестиции, 
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отколкото от дейностите, свързани с НИРД, поради ограничените възможности за 

развитие на иновациите.  

 

1.4. Съответствие с Националната концепция за пространствено 

развитие (2013-2025 г.) 

 

НКПР е средносрочен документ с период на действие от 2013 до 2025 г. за 

подпомагане на правилното насочване на средствата по оперативните програми в 

следващия програмен период от 2014-2020 г. към зони с натрупани диспропорции, но и 

към такива с най-подходящи условия и неизползван потенциал. В документа са 

отчетени най-важните приоритети в транспортно-комуникационната и инженерно-

техническата инфраструктура, които са от изключително значение за обвързаността на 

страната със съседните страни и региони и за отварянето на страната към 

глобализиращия се свят.  

Съгласно избраната визия са очертани следните стратегическите цели на НКПР:  

1. Стратегическа Цел 1 “Интегриране в европейското пространство”; 

2. Стратегическа Цел 2 “Полицентрично териториално развитие”; 

3. Стратегическа Цел 3 “Пространствена свързаност и достъп до услуги”; 

4. Стратегическа Цел 4 “Съхранено природно и културно наследство”; 

5. Стратегическа Цел 5 “Стимулирано развитие на специфични територии” 

(крайбрежни Черноморски, крайбрежни Дунавски, планински гранични и 

периферни); 

6. Стратегическа Цел 6 “Конкурентноспобност чрез зони за растеж и 

иновации”.  

Стратегическата рамка на Oбщинския план за развитие адресира в пълна степен 

към  посочените стратегически цели. 

 

1.5. Съответствие с Националната стратегия за регионално развитие 

(2012-2022 г.) 

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) (2012 – 2022 г.) е 

основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за 

постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за 

преодоляване на вътрешно регионалните и междурегионалните различия/неравенства в 

контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, 
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устойчив и приобщаващ растеж. НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на 

политиката за регионално развитие, която има интегрален характер, дава възможност за 

координация на секторните политики на територията и съдейства за тяхното 

синхронизиране. С оглед на изходното състояние са определени четири стратегически 

цели: 

 1: Икономическо сближаване в европейски, национален и вътрешно регионален 

план чрез развитие на собствения потенциал на районите и опазване на околната 

среда; 

2: Социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в 

социалната сфера чрез създаване на условия за развитие и реализация на човешкия 

капитал;  

3:  Териториално сближаване и развитие на трансграничното, 

междурегионалното и транснационалното сътрудничество;  

4: Балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от 

градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в 

населените места. 

Стратегическата рамка на ОПР на община Сърница (2015-2020г.) ще допринесе 

за постигането на всички посочени цели. 

 

1.6. Съответствие с Регионалния план за развитие на Южен централен 

район 

 

Стратегическите цели за развитие на ЮЦР в периода 2014–2020 година са 

следните:  

 Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване в национален и вътрешно 

регионален план базирано на щадящо/екологосъобразно ползване на 

собствени ресурси;  

 Стратегическа цел 2: Социално сближаване и намаляване на областните 

неравенства чрез инвестиции в човешкия капитал и социална 

инфраструктура; 

 Стратегическа цел 3: Развитие на трансгранично и транснационално 

сътрудничество в принос на икономическото и социалното развитие и 

сближаване;  
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 Стратегическа цел 4: Балансирано териториално развитие чрез укрепване на 

градовете-центрове, подобряване свързаността в района и качеството на 

средата в населените места.   

Изпълнението на настоящия документ пряко ще допринесе за постигането на 

посочените цели. 

 

1.7. Съответствие с Областна стратегия за развитие на област 

Пазарджик (2014-2020 г.) 

 

Визията на област Пазарджик е „Пазарджишка област – привлекателен за 

живеене, екологично чист регион, ефективно използващ своя потенциал от съхранено 

уникално природно богатство, климат и културно наследство, привличайки инвестиции 

в туризма, земеделието, индустрията и високите технологии, постигащ висок жизнен 

стандарт и ниска безработица.”   

Целите на Областната стратегия за развитие на Област Пазарджик (2014-2020г.) 

са:   

 превръщане на региона в по-атрактивно място за живеене и работа 

чрез подобряване на транспортната инфраструктура;   

 повишаване на трудовата заетост, нивото и качеството на 

образованието, на услугите и съхраняване на природното му 

равновесие и културната му идентичност;  

 съчетаване на икономическите цели в развитието с опазването на 

качествата на околната среда;  

 свързването на екологичните, ландшафтните и културните 

ценности на общините в областта и разглеждането им като 

добавена стойност на развитието;  

 изясняване на степента на уязвимост на общините в областта пред 

предизвикателствата на глобализацията, демографските промени, 

климатичните промени, енергийната независимост, насърчаване и 

подкрепа за развитие на икономика на знанието и иновациите. 

 ОПР на община Сърница пряко допринася за постигане на визията и целите 

на областната стратегия, като отчита в пълна степен посочените приоритети за 

развитие и интегрира решенията на областната стратегия на местно ниво.  

 



Общински план за развитие 2015- 2020 г.                                               65 

 

2. ИЗПОЛЗВАНИ ПРИНЦИПИ 

Изготвянето на стратегическия документ е хармонизирано със затвърдени принципи 

на стратегическо планиране на местното развитие, основни от които са: 

1. Обвързаност на планираните мерки по между си за съвместно подобряване на  

местното развитие; 

2. Съответствие с принципите и правилата за прилагане на структурните 

инструменти в областта на регионалната политика на ЕС; 

3. Координация и съгласуваност с европейските, националните и местните 

политики за конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и равните 

възможности; 

4. Информираност и публичност на процесите на планиране и програмиране, 

финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в областта на интегрираното 

регионално и местно развитие; 

5. Съфинансиране и допълняемост на местните собствени финансови ресурси за 

развитие със средства от държавния бюджет, фондовете на ЕС и други публични 

и частни източници; 

6. Концентрация на усилията, човешките ресурси и финансовите средства за 

осъществяване на набелязаните в стратегията цели; 

7. Отвореност за допълнения и адаптивност на стратегическите намерения към 

бързо променящите се условия на средата, в която ще се реализира стратегията; 

8. Партньорство между всички институции, заинтересовани лица и структури на 

гражданското общество в процеса на реализиране на стратегическите 

намерения. 
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3. ВИЗИЯ 

 

Приетата визия представлява желаното и постижимо състояние на община 

Сърница към 2020 г. и определя рамката за реализация на плана. Тя представлява 

консолидирана, обобщена представа/желание на една общност за стандарта на живот и 

качествата на средата, която изгражда, поддържа и обитава. 

 

ОБЩИНА СЪРНИЦА -  ПРЕДПОЧИТАНО МЯСТО ЗА ЖИВЕЕНЕ С 

ОПАЗЕНА ПРИРОДНА СРЕДА, БЛАГОПРИЯТНА ЗА БИЗНЕС И 

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ, С БАЛАНСИРАНА И УСТОЙЧИВА 

ИКОНОМИКА, ОСНОВАНА НА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕСТНИТЕ 

РЕСУРСИ, МОДЕРНИЗИРАНА ДЪРВОДОБИВНА И 

ДЪРВОПРЕРАБОТВАТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ, КОНКУРЕНТЕН  ТУРИЗЪМ 

И ЗЕМЕДЕЛИЕ. 

 

Фокусът е преди всичко върху създаване на благоприятна комплексна среда за 

задържане на младите хора и за стимулиране на предприемаческия дух, стимулиране на 

процеси, свързани с разширяване на знанието и творчеството, на опазването на 

околната среда и повишаването на енергийната ефективност в унисон с целите на 

Стратегия „Европа 2020”. 

 

4. ОБЩА И СТРАТЕГИЧЕКИ ЦЕЛИ 

 

Така формулираната Визия ще се постигне чрез формулирането на адекватни 

цели, мерки и проектни интервенции, пространствено адресирани към територията и 

секторите от местната икономика, които са определящи за усвояването на потенциала и 

сравнителните предимства на община Сърница.   

Общата стратегическа цел е: 

Общата стратегическа цел за развитие в периода 2015 – 2020г. е пълноценно 

и устойчиво използване на местните конкурентни предимства за балансирана 

икономика, развитие на туризъм, повишаване на заетостта и потенциала на 

човешкия ресурс, за достъпна и качествена жизнена среда.  
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С оглед на поставената главна стратегическа цел Общинският план за развитие 

на община Сърница за периода 2015-2020г. поставя следните три стратегически цели: 

 Стратегическа цел 1: Укрепване и насърчаване на местната икономика чрез 

ефективно използване на местния потенциал и повишаване на инвестиционната 

привлекателност.  

Тази стратегическа цел е идентифицирана, за да акцентира върху основни слаби 

и силни характеристики на общината и превръщането им в конкурентни предимства на 

национално ниво. 

 Стратегическа цел 2: Подобряване на инфраструктурната осигуреност и 

свързаност, развитие на устойчиви форми на туризъм 

Устойчивото развитие и достъпът до териториите допринася за комплексното 

социално-икономическо развитие и е основна политика на Европейския съюз.  

Основни източници на финансиране на дейностите ще бъдат оперативните 

програми „Околна среда” 2014-2020 г., Програма за развитие на селските райони 2014-

2020 г., Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 

(ПУДООС), Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ 

на ЕИП), Програма „Интелигентна енергия – Европа ІІ”, Фонд „Енергийна 

ефективност”, и др. 

 Стратегическа цел 3: Осигуряване на адекватни инвестиции в човешкия 

капитал и социалната инфраструктура за социално включване. 

 

Реализацията на стратегическите цели и съответно приоритетите в рамките на 

настоящия ОПР зависи от фактори, които се очаква да останат непроменени в периода 

на реализация на ОПР. При тяхната промяна е необходимо извършването на промени в 

документа, които да отразят новото състояние на нещата. Приетите предпоставки, 

които се очаква да останат постоянни за периода, са: 

● В периода на реализация на ОПР макроикономическата и политическата 

ситуация в България и региона на Югоизточна Европа ще остане стабилна.  

● България, и в частност община Сърница, ще продължи устойчиво да усвоява 

средства от Структурните и инвестиционните фондове на Европейския съюз. 
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Стабилен резерв за развитие на местната икономика представляват средствата от 

Европейския съюз, които се очаква да се превърнат в съществен стимул за развитието 

на публичния и частния сектор. 

 

5. ПРИОРИТЕТИ 

 

Предвид поставените стратегически цели, силните и слаби характеристики на 

община Сърница са определени няколко приоритетни области, където ще бъдат 

насочени усилията на социално-икономическата политика за устойчиво и балансирано 

развитие. Това са следните приоритети: 

 Приоритет 1 - Повишаване на конкурентоспособността на 

местната икономика, заетостта и инвестиционната активност 

Развитието на местната икономика е от изключителна важност за повишаване на 

реалните доходи и жизнения стандарт на населението. Развивайки традиционните си 

отрасли от промишлеността като дърводобив и дървопреработка, горско и селско 

стопанство, хранително-вкусова промишленост община Сърница ще повишава степента 

на устойчиво и ефективно използване на местните ресурси, а това от своя страна ще 

доведе до постигане на заложения приоритет. 

 

 Приоритет 2 – Съхранение и развитие на човешкия капитал, 

подобряване достъпа до образование, здравеопазване и социална инфраструктура 

Приоритетът е насочен към разширяване на достъпа до качествено образование; 

постигане на по-голяма гъвкавост на образователната система спрямо промените в пазара 

на труда; създаване на условия за качествена заетост, гарантираща социално включване; 

изграждане на адекватна инфраструктура за образование и здравеопазване; осигуряване на 

по-добър здравен статус на населението и подобряване на социалното включване и 

равнището на заетост. 

 

 Приоритет 3 – Доизграждане и подобряване на техническата 

инфраструктура и опазване на околната среда 

Подобряването и модернизацията на инфраструктурата е от определящо 

значение за увеличаване инвестиционната атрактивност и конкурентоспособност на 

общината. Инфраструктурата е ключов фактор за развитието на бизнеса и източник за 

създаване на нови работни места. Тя има и важно значение за подобряване условията на 
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живот в общината. Проектите за развитие и модернизация на инфраструктурата се 

оценяват за тяхното въздействие върху околната среда, което е от особена важност за 

прилагане принципите на устойчивото развитие. 

 

 Приоритет 4 - Ефективно използване на местния потенциал за 

устойчиво развитие на туризма 

Общината е с потенциал за привличане на посетителски и инвеститорски 

интерес и развитие на специфичен туризъм, а оттам - създаване на привлекателни 

работни места за младите хора и преодоляване на повсеместния проблем с 

безработицата. 

 

 Приоритет 5 - Добро управление и повишаване на институционалния 

капацитет 

Подобряването на институционалния капацитет и достъпът до ефективни 

публични услуги са необходими условия за създаването на благоприятна бизнес и 

социална среда за по-висока конкурентоспособност, социално сближаване и 

икономически растеж. Електронното правителство, качествените и ефективни 

обществени услуги за гражданите и бизнеса, както и ефективността на 

администрацията все още са значителни предизвикателства за периода до 2020г. 

 

IV. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА 

 

1. СЪЩНОСТ НА ПРОГРАМАТА 

 

Програмата за реализация на общинския план за развитие през периода 2015-

2020 г. има за задача на основата на целите и приоритетите за развитие на общината, 

залегнали в плана, да осигури вътрешната и външната съгласуваност на факторите на 

развитието и ресурсите за реализация на плана, като оптимизира възможностите за 

финансиране, институционална подкрепа и техническа помощ за изпълнение на плана. 

С програмата се определя пакета от мерки и проекти за реализация на целите и 

приоритетите за развитие на общината през периода до 2020 г., съответните финансови 

ресурси, административните структури за управление, наблюдение и оценка на 

проектите, индикаторите за цялостното изпълнение на програмата, а оттук – и на 
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общинския план за развитие, действията за осигуряване на комуникация, информация и 

публичност при осъществяването на мерките и проектите, включени в програмата. 

Програмата за реализация на общинския план за развитие има многогодишен 

характер и може да бъде актуализирана периодично в зависимост от условията и 

прогнозите за реализацията на общинския план за развитие с цел осигуряване на 

ефективност и ефикасност при изпълнението на плана и постигане целите и 

приоритетите за развитие. 

 

2. МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ 

 

Приоритет 1 – Повишаване на конкурентоспособността на местната 

икономика, заетостта и инвестиционната активност 

 

Мярка 1.1 - Насърчаване развитието и модернизацията на традиционни 

сектори на местната икономика. 

Ще бъдат насърчавани проекти, изпълнявани от местните предприятия за 

подобряване на конкурентоспособността им, за стартиране на нови и устойчиви малки 

и средни предприятия, за енергийна и ресурсна ефективност на предприятията, за 

тяхната технологична модернизация и др.   

Ще се насърчава развитието на дърводобива и дървопреработвателната 

промишленост като структуроопределящи за общинската икономика. Целта е 

предприятията да подобрят своята устойчивост чрез следните дейности: подпомагане 

на технологичното им обновление; въвеждането на стандарти за качество; повишаване 

на производителността и ефективността им на работа; подобряване на достъпа до нови 

пазари; използване и достъп до ИКТ; внедряване на иновации в предприятията. 

Препоръчват се иновации, които подкрепят въвеждането на нисковъглеродни, 

енергийно ефективни и безотпадни технологии, както и оползотворяването и 

рециклирането на по-голямо количество отпадъци.  

Мярка 1.2. – Балансирано развитие на горското стопанство 

 Основните дейности за реализация на мярката включват: 

 Обновяване, поддържане и залесяване на горския фонд - дейност от 

изключителна важност за опазване на околната среда и екологичното 

равновесие; 
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 Използване на горския ресурс в дървообработвателната промишленост - 

рационално и рентабилно използване на горите за целите на 

дървообработвателната промишленост, допринасяйки и за местното 

икономическо развитие; 

 Създаване на лесо-устройствен план на община Сърница.  

 Успехът на тази мярка се измерва с броя на реализираните инициативи. 

 

Мярка 1.3 - Насърчаване на развитието на селското стопанство и 

предприемачеството за създаване на микро и малки фирми за преработка на 

селскостопанска продукция 

Обхватът на дейностите включва подкрепа за създаване на нови микро и малки 

предприятия в района на община Сърница; създаване на нова предприемаческа 

култура; насърчаване на предприемачеството сред уязвимите групи на пазара на труда, 

включително и социалното предприемачество за безработни лица, хора с увреждания и 

лица от групи в неравностойно положение. 

Ще се подкрепят следните основни дейности: 

 Въвеждане на алтернативно земеделие и разширяване и поддържане на 

териториите на традиционното земеделие и отраслите на преработвателната 

промишленост; 

 Развитие на животновъдството и свързаните с него отрасли от 

преработвателната промишленост – разширяване на животновъдството във 

видово и количествено отношение и повишаване на качествения показател на 

продукцията; 

 Подкрепа при подготовка и изпълнение на проекти по ПРСР, подкрепа за по-

висока професионална квалификация и информираност на земеделските 

производители; насърчаване на кооперирането между местните земеделски 

производители, подпомагане на селскостопанските производители с пазарна 

информация и контакти  за реализация на земеделските продукции и др.; 

 Рекламиране на възможностите за създаване на преработвателни 

предприятия, осъществяване на комуникации между производители и 

преработватели на земеделска продукция, подкрепа за рекламиране на 

възможностите за инвестиции в съответния отрасъл и др.; 

 Подпомагане на земеделските производители чрез създаване на борса за 

картофи и организиране на събори на производителите на картофи; 
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 Насърчаване на младите хора към създаване на малък бизнес в сферата на 

земеделието и животновъдство чрез информирането им за съществуващи 

програми; 

 Създаване на плантации за отглеждане на малини в с. Медени поляни;  

 

Мярка 1.4 - Привличане на външни инвестиции. 

Осигуряване на подходящи места за развитие на нов бизнес, подкрепа на 

инвестициите във ВЕИ, оползотворяване на отпадъци от горското и селското 

стопанство; подкрепа за ивестиции в биологични производства, туризъм и др. 

Инвестиционната политика е необходимо да се насочи и към използване на 

потенциала с високи конкурентни предимства и към разнообразяване на 

традиционното, с развитие на алтернативно земеделие.  

Привличане на инвеститори чрез: 

 Създаване на квалифицирани кадри за леката промишленост и туризма, като 

се открият подходящи специалности в СОУ, гр. Сърница; 

 Подпомагане на инвеститорите към усвояване на средства по програмите  

„Конкурентоспособност”, „Човешки ресурси” и др.; 

 Предоставяне на данъчни облекчения на инвеститори.    

Описаните мерки ще намерят подкрепа по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020г. и “Програма за развитие на селските райони” 2014-

2020г., както и чрез насърчаване на публично-частното партньорство и от други 

финансови източници, насърчаващи устойчивото развитие. 

 

Приоритет 2 – Съхранение и развитие на човешкия капитал, подобряване 

достъпа до образование, здравеопазване и социална инфраструктура 

 

Мярка 2.1 - Повишаване на заетостта и развитие на пазара на труда. 

Дейностите ще се изразят в изпълнение на програмите за прекалификации към 

Бюрото по труда, осигуряване на обучение за придобиване на квалификация от 

безработни лица и повишаване на тяхната пригодност за заетост; подобряване на 

посредническите услуги за заетост и помощ при търсенето на работа. 

Мярката включва следните основни дейности: 

 Подкрепа за превенция на отпадането от пазара на труда - действията ще 

бъдат насочени към осигуряване на условия за продуктивна и качествена 
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заетост на трудоспособните лица; предлагане на качествени услуги за 

намиране на работа за нуждаещи се; подпомагане на социално-

икономическата интеграция на групите в неравностойно положение, които в 

повечето случаи са в риск от социално изключване и изпадане в бедност; 

осигуряване на достъп до програми за активиране, ориентиране, обучение и 

заетост; 

 Придобиване на ключови компетентности на заети и безработни лица, в 

т.ч. и обучения на работното място - за повишаване на пригодността за 

заетост на безработни лица се включват дейностите по осигуряване на 

обучение за придобиване на квалификация от безработни лица и повишаване 

на тяхната пригодност за заетост; специализирано обучение за придобиване 

на ключови компетентности от млади безработни без трудов опит и 

повишаване на конкурентоспособността и пригодността им за заетост, както 

и навременното им включване в пазара на труда след образование и 

обучение;  

 Подобряване на условията на труд на работното място - привеждане на 

условията на труд на работното място в съответствие с нормите и 

изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа и 

подобряване на професионалния и здравния статус на работната сила чрез 

внедряване на превантивни системи за мониторинг и контрол на рисковете за 

здравето и безопасността на работното място. 

 

Мярка 2.2 - Подобряване на достъпа до образование и образователна 

инфраструктура, чрез включване на следните обекти от образователната 

инфраструктура на общината: 

 1. Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на 

двор на ЦДГ „Мир“ в УПИ XII, кв.55 по плана на гр.Сърница; 

2. 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 гр.Сърница; 

3. Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата и  двора на ОУ „Никола 

Вапцаров“, намираща се в УПИ I - 232, кв.14 по плана на с. Побит камък, Община 

Сърница. 
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 Успехът на тази мярка се измерва с броя на обучените, брой на инициативите за 

осигуряване на стажуване и чиракуване, както и с броя на сградите, на които е 

извършен основен ремонт.  

Мярка 2.3 - Подобряване на достъпа до здравеопазване и социални услуги. 

Необходимо е разкриване на филиал за спешна медицинска помощ в град 

Сърница. 

Ще бъде стимулирано по-нататъшното развитие и допълнително повишаване на 

качеството на предоставяните социални услуги. 

 Ще бъдат реализирани действия за подкрепа създаването на социални 

предприятия, включително чрез безвъзмездно предоставяне на неизползвана общинска 

собственост за временно ползване. Ще бъде насърчавано популяризиране на 

социалната икономика и социалното предприемачество, включително чрез мерки за 

информиране. Уязвимите групи ще получат социална и професионална интеграция в 

сектора на социалната икономика. Ще бъде извършвано обучение и квалификация за 

лицата, за които се осигурява заетост в социалните предприятия, както и оборудване и 

адаптиране на работни места.  

 За постигане на равни възможности, независимост и социална интеграция за 

възрастните и особено за самотно живеещите възрастни над 65-годишна възраст и 

преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността следва да бъдат 

предприети мерки за подобряване на достъпа до основни социални и здравни услуги, 

включително предоставяни в домашна среда.  

 Ще бъде подкрепяна и инфраструктурата за предоставяне на социални услуги, 

включително с мерки за енергийна ефективност.  

Социална политика: 

- Осигуряване на лични асистенти на нуждаещите се; 

- Осигуряване на достъпна обществена среда за инвалидите; 

- Подпомагане на социално слаби граждани; 

- Стартиране на социални услуги за хора с увреждания.  

 

Здравеопазване: 

- Създаване на филиал на спешен медицински център с 24 часово дежурство на 

лекарски екипи; 
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- Привличане на медицински екипи за изследване на факторите, предизвикващи 

повишена заболеваемост на населението от болести на дихателната система, 

опорно-двигателния апарат и онкологични заболявания;  

- Реализиране на информационни кампании за здравословен начин на живот.  

Успехът на тази мярка се измерва с броя на новите социални услуги и със създаден 

филиал за спешна медицинска помощ. 

 

Мярка 2.4 - Подобряване условията за живот на младите хора. 

 За младите хора, които не са нито в образование, нито в обучение, нито в 

заетост, следва да бъдат осигурени възможности за натрупване на професионален опит, 

в т.ч. чрез чиракуване и стажуване в рамките на общинската администрация и 

стопанските и нестопанските лица на територията на общината. За обучаващите се 

също следва да бъдат предприети мерки за развитие на „обучение чрез работа” и 

подкрепа за провеждане на ефективно практическо обучение в реална работна среда.  

Приоритетни дейности за реализиране на мярката са: 

 Осигуряване на подкрепа на достъпа до заетост за търсещите работа младежи, 

подкрепа за създаване на възможности за професионално квалифициране в 

училище, подкрепа за извънучилищни форми на професионално обучение на 

младите хора – квалификационни курсове, обучение на място и др.; 

 Реконструкция и модернизация на Младежкия дом, Културния дом, Спортната 

зала и стадиона, включително чрез: „Основен ремонт, реконструкция  и 

пристрояване на културен дом, намиращ се в УПИ I, кв. 61 по плана на гр. 

Сърница” и „Ремонтно-възстановителни работи на зала, намираща се в УПИ II – 

399 – Младежки дом и обществени услуги, кв.47 по плана на гр. Сърница, 

Община Сърница”. 

 Допълване и поддържане на съществуващата етнографска сбирка; 

 Изграждане на етнографски музей; 

 Реконструкция на старото училище в с. Побит камък и превръщането му в 

културен център;  

Създаване на читалища в с. Медени поляни и с. Побит камък; 

 Доизграждане на стадиона в гр. Сърница и превръщането му в модерна спортна 

база; 

 Създаване на школа по кану-каяк; 
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 Създаване на клуб по борба; 

 Създаване на футболен клуб; 

 Реконструкция на залата по борба.   

Успехът на тази мярка се измерва с броя на посетителите на Младежкия дом, с брой 

заети млади на хора на възраст до 29г., брой успешно преминали професионално 

обучение и квалификационни курсове млади хора. 

 

Приоритет 3 – Доизграждане и подобряване на техническата 

инфраструктура и опазване на околната среда  

Мярка 3.1 - Обновяване и поддържане на техническата инфраструктура, 

както следва: 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в уличното осветление и в сградите на 

социалната и общинска  инфраструктура, включващи топлоизолация, подмяна на 

дограма; рехабилитация и поддържане на общинските пътища, както и инвестиции за 

изграждане на нови такива, осигуряващи пряк достъп до съседните общини; 

доизграждане и реконструкция на уличната мрежа в населените места на общината,  

доизграждане и реконструкция на водоснабдителната мрежа в населените места и 

изграждане на газопреносни мрежи на територията на общината и др. 

Дейности, в подкрепа на мярката: 

 Рехабилитация на съществуващата  общинска  пътна  мрежа, включително обект 

– „Рехабилитация на общински път PAZ1065 /III-843/ ДГС Селище-Побит 

камък-м.Овчарниците от км.0+000 до км.7+000”; 

 Реконструкция  на улиците  в гр. Сърница, включително следните обекти: ул. 

„Родопи”, ул.”Пролет”, ул. „Мир”, ул. ”Никола Вапцаров”, ул. ”Пирин”, ул. 

”Шабанли”, ул. ”Буков дол” , ул. ”Боаза”, ул. ”Райска Вода”, ул. ”Широка 

Поляна”, ул. „Дунав”, ул. „Европа”, ул. „Одрин”, ул. „Римски път”, ул. „Лале”, 

ул. ”Чатъма”, ул. ”Валтата”, ул. „Гарвана”, обходна ул. „Доспатска”  на  гр. 

Сърница; 

 Реконструкция на улици в с. Побит камък и с. Медени поляни;  

 Оптимизиране на транспортните връзки със съседните селища (обществен 

транспорт – най-вече до Велинград); 

 Изграждане и подновяване на водопроводи и канализации в трите населени 

места; 
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- Осъществяване на мерки за енергийна ефективност и основен ремонт на сгради, 

собственост на общината: Административна сграда на община Сърница; 

Читалище (Културен дом) – гр. Сърница; Здравна служба – гр. Сърница; Сграда 

за образование на Училище – с. Медени поляни; Младежки дом и обществени 

услуги – гр. Сърница; Общежитие – гр. Сърница; ОУ –  с. Побит камък; Детска 

градина – с. Медени поляни; Кметство – с. Медени поляни; Спортна зала – 

гр.Сърница; Детско заведение – гр. Сърница; Кметство с. Побит камък; Детска 

градина „МИР” – гр. Сърница; Сграда за образование на Училище – гр. 

Сърница.  

 Реконструкция на осветителната улична и пътна мрежа, включително чрез 

поставяне на осветителни тела, използващи слънчевата енергия;  

 Изграждане и реконструкция  на кътове за отдих, спорт и  места за обществено 

ползване в гр. Сърница, включително чрез: „Реконструкция на открито 

площадно пространство в гр.Сърница“ и „Изграждане на спортна площадка в гр. 

Сърница”;  

 Увеличаване на регулационната линия за застрояване;   

 Създаване на цифров кадастър на с. Медени поляни и с. Побит камък;   

 Изграждане на гробищни паркове в с. Медени поляни и с. Побит камък;   

 Изграждане на детски площадки в трите населени места. 

 

Мярка 3.2 - Развитие на екологичната инфраструктура и 

биоразнообразието. 

 Управление на водните ресурси в общината чрез изграждане на канализационна 

система и пречистване на отпадъчните води, изграждане на нови и 

реконструкция на съществуващи водоснабдителни мрежи и изграждане на 

пречиствателна станция за питейни води; 

 Оптимизиране на събирането на отпадъци и внедряване на технологии за 

разделно събиране; 

 Изграждане и подновяване на водопроводи и канализации; 

 Пречиствателна станция за отпадните води; 

 Контрол над сечта на дървен материал; 

 Организиране на образователни кампании за опазване на околната среда; 
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 Опазване на защитените растителни и животински видове чрез изграждане на 

резервати (Резерват „Чибуците”);  

 Общински еко патрули за охрана на язовира и контрол на бракониерството; 

 Периодично зарибяване на язовира; 

 Подновяване на проучванията за минерални извори;   

Дейностите, които ще се предприемат по изпълнението на този приоритет, ще се 

изразят също така и в превенция на риска от наводнения, бедствия и аварии на 

територията на района, превенция и защита от полски пожари и пожари в градска среда 

– осигуряване на методи и технически средства за реализирането й. 

 

Приоритет 4 - Ефективно използване на местния потенциал за устойчиво 

развитие на туризма;  

 

Мярка 4.1 -  Развитие на туристическата инфраструктура 

 Съхраняване и поддържане на туристически обекти – цели се постоянно 

наблюдение състоянието на туристическите обекти, ценности и дейности по 

тяхното поддържане и съхраняване; 

 Проучване и стартиране на процедура за изграждане на ски писта;    

 Създаване на атракции за туристите от съществуващите културни обекти – 

римски и тракийски гробници и др.;  

 Превръщане на обектите „Побития камък” и „Жабата” в туристически атракции; 

 Обновяване на стария римски път;   

 Реконструкция на местност  „Стената” – поставяне на телескоп, изграждане на 

еко пътека до обекта, поставяне на осветление със слънчево захранване;  

 Поставяне на улично осветление, захранвано със слънчева енергия, по пътя към 

местност Орлино; 

 

Мярка 4.2 -  Балансирано развитие на туристическия продукт и провеждане 

на активна маркетингова политика  

 Необходимо е реализиране на дейности, свързани с цялостното развитие на 

туристическата инфраструктура, както и с институционалното развитие на туризма, 

включително интегриране в областна и регионални програми, включване в мрежата на 

съществуващите в региона информационни центрове и в механизмите за мониторинг на 
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туризма. 

Дейности за подкрепа ще бъдат: 

 Комплексно маркетингово представяне и реклама на общината - тук се 

включват маркетинга и рекламата на туристически продукти на общината с 

природен и културно-исторически потенциал. Получените резултати от 

маркетингови проучвания на потребителското търсене, определят и 

необходимостта от диверсификация на продуктите и обогатяването им с нови 

методики, процедури и програми;  

 Създаване на екопътеки и туристически атракции; 

 Създаване на туристически информационен център в гр. Сърница.  

Качеството на туристическата услуга е пряко свързано с подобряване на 

квалификацията на човешките ресурси в областта на туристическото обслужване. 

 Ще бъде създаден рекламно-информационен сайт за туризма в общината, 

захранен с цялата релевантна информация за туристическите ресурси, общински и 

частни. Рекламата на „Дестинация Сърница” ще популяризира туризма в неговите 

форми (еко, селски, ловен, риболовен), като ще се използват различни рекламни 

методи. 

 Липсата на достатъчен брой качествени средства за подслон, отговарящи на 

високите изисквания на конкурентния туристически пазар, ще бъде преодоляна чрез 

приспособяване на общинска собственост в туристически бази, приспособяване на 

съществуващ жилищен фонд от частния сектор в туристически обекти, а при наличие 

на стратегически инвеститор - изграждане на туристическо селище.  

 Специфична възможност за развитие е реализирането на съвместен 

туристически продукт в резултат на междуобщинско или международно 

сътрудничество и  допълване на балнеолечебния продукт, предоставян от община 

Велинград със специфичния продукт на алтернативния туризъм на община Сърница.  

 Успехът на тази мярка се измерва с броя на реализираните инициативи, 

увеличаване на постъпленията от туризъм, увеличаване на броя на туристите и 

увеличаване на средствата за подслон. 

 

Приоритет 5 - Добро управление и повишаване на институционалния 

капацитет  
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Мярка 5.1 - Ефективна и модерна администрация, гарантираща добро 

обслужване и висока професионална етика. 

В изпълнение на мярката ще бъдат предприети дейности за постигане на гъвкава 

и адаптивна структура на администрацията, която да отговаря на динамичните промени 

в средата и на прилаганите политики.  

 Следва да бъде подобрена материалната база на общинската администрация. 

Предприемането на мерки за енергийна ефективност и обновяване на амортизирана 

техника ще допринесат за подобряването на ефективността и ефикасността в нейната 

работа.  

Необходимо е развитие на електронното управление – комплексно 

административно обслужване и въвеждане на електронни административни услуги.  

Индикатори за измерване изпълнението на мярката: 

 Брой на услугите, предвидени за предоставяне по електронен път, както и с броя 

на услугите, предоставяни по канали, различни от „гише”;  

 Удовлетвореност на гражданите от дейността на администрацията; 

 Брой на реализираните проекти/инициативи за повишаване на ефективността и 

ефикасността. 

 

Мярка 5.2 - Подобряване на административния капацитет за успешно 

управление на проекти и усвояване на европейски средства. 

От съществено значение е постоянното развитие и обогатяване на 

професионалните качества и умения на служителите за постигане на добро и успешно 

управление на проекти и усвояване на европейски средства. Необходимо е да се 

инвестира в създаване на звено за управление на проекти в общинската администрация, 

като се осъществи специализирано обучение и обмяна на опит с други администрации, 

успешно усвояващи европейски средста, включително с администрации от чужбина. 

 

Мярка 5.3 - Развитие на партньорства за подобряване на социално-

икономическото развитие.  

Ще бъдат реализирани инициативи за създаване и утвърждаване на трайни 

връзки със съседните общини за съвместна работа, участие в проекти и др., 

включително обмяна на опит и добри практики. Дейностите ще бъдат не само в 

регионален, но и в национален и транснационален план. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА  

 

Разработването на едногодишни програми за изпълнението на плана ще 

определя приоритетните проекти за съответната година. В тези програми трябва да 

бъдат определени прецизно размера и източниците на финансиране, както и 

заинтересованите страни за изпълнението на проектите. Програмата се разработва 

преди залагането на рамката на общинския бюджет, което ще позволи да се заложат 

необходимите финансови средства, които ще бъдат предоставени от общината.  

Ежегодно ще се прави оценка на изпълнението на плана и постигнатите 

резултати за съответната година, всички заинтересовани страни ще имат достъп до нея. 

Това ще позволи да се отправят мнения и препоръки за корекции в хода на 

изпълнението на плана, което ще спомогне за постигането на по-добри резултати.  

 

4. КОМУНИКАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ 

 

За проектите, които са включени в годишната Програма за реализиране на ОПР, 

се изготвят проектни фишове, включващи информация за целите на проекта, 

конкретните дейности, проектната готовност, срокове за изпълнение, необходими 

средства, източници на финансиране, отговорни за изпълнението на проектите звена, а 

информация за осъществяваните проекти ще се публикува на сайта на община 

Сърница. 

 

V. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА 

 

Индикативната финансова таблица на общинския план за развитие на община 

Сърница за периода 2015 – 2020 г. обобщава необходимите ресурси за реализацията на 

плана и представлява финансовата рамка на поетите ангажименти по изпълнението му 

от страна на всички партньори в местното развитие при водещата роля на органите на 

местното самоуправление, подпомагани от общинската администрация. 

Ресурсите за реализацията на плана включват само планираните средства за 

реализацията на ключовите за развитието на общината мерки и проекти, които 

разширяват възможностите за инвестиции и мобилизират допълнителни ресурси в 

публичния и частния сектор. В този смисъл индикативната финансова таблица не 
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включва в прогнозен план пълния обем на финансовите ресурси (собствени и 

привлечени) за инвестиции, текущи разходи, средства, получени като безвъзмездни 

помощи, субсидии (трансфери) или друг вид публични и частни средства и разходи, 

които ще бъдат реализирани на територията на общината и ще допринасят за 

развитието й през периода до 2020 г. 

Компонентите на индикативната финансова таблица обхващат: 

 Определените приоритети за устойчиво интегрирано местно развитие през 

периода до 2020 г., общия и годишния обем на планираните средства за тяхната 

реализация; 

 Източниците на финансиране за реализация на приоритетите в развитието на 

общината, като се имат предвид мерките и проектите, които ще бъдат включени 

в конкретна програма за реализация на плана; 

 Относителният дял на предвидените средства по източници на финансиране в 

общата сума на поетите финансови ангажименти за реализацията на плана. 

Общата сума на поетите финансови ангажименти, включително по отделните 

приоритети е индикативна и може да претърпи корекции в зависимост от 

възприетите подходи и степента на изпълнение на приоритетите, промените в 

пазарните условия, необходимостта от гъвкаво управление и оптимизиране на 

предвидените средства чрез преразпределение между отделните приоритети на 

базата на аргументирани промени в предвидените мерки и проекти. 

Следва да се има предвид, че общата стойност на отделните приоритети е 

индикативна и може да претърпи корекции в зависимост от възприетите подходи и 

степента на изпълнение на приоритетите, промените в пазарните условия, 

необходимостта от гъвкаво управление и оптимизиране на предвидените средства 

чрез преразпределение между отделните приоритети на базата на аргументирани 

промени в предвидените мерки. 

 

Таблица 20: Финансова таблица за периода 2015-2020г. 

Приоритет/Специ

фична цел/ 

Мярка/ Година 

Общо 

финансир

ане 

Национално съфинансиране 

Фондо

ве на 

ЕС 

Друга 

помощ, 

вкл. 

финансов

и  

инструме

нти, 

заемни 

средства Общо 

Държавно 

Часте

н 

сектор Общо 

Република

нски 

бюджет, 

националн

и програми 

Общин

ски 

бюджет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПРИОРИТЕТ 1: 

Повишаване на 

конкурентоспособ

ността на 

местната 

икономика, 

заетостта и 

инвестиционната 

активност                 

ВСИЧКО 4,376,850 

1,006,8

50 

134,35

0 101,000 33,350 

872,50

0 

2,150,0

00 1,220,000 

2015 15,200 5,200 1,200 500 700 4,000 10,000 0 

2016 534,050 

124,05

0 10,050 7,000 3,050 

114,00

0 260,000 150,000 

2017 649,600 

139,60

0 15,100 10,500 4,600 

124,50

0 330,000 180,000 

2018 958,000 

218,00

0 28,000 22,000 6,000 

190,00

0 450,000 290,000 

2019 1,048,000 

258,00

0 38,000 30,000 8,000 

220,00

0 500,000 290,000 

2020 1,172,000 

262,00

0 42,000 31,000 11,000 

220,00

0 600,000 310,000 

Мярка 1.1.: 

Насърчаване 

развитието и 

модернизацията 

на традиционни 

сектори на 

местната 

икономика 

956,800 156,80

0 

27,300 20,000 7,300 129,50

0 

470,000 330,000 

2015 1,000 1,000 0 0 0 1,000 0 0 

2016 65,500 5,500 1,500 1,000 500 4,000 30,000 30,000 

2017 147,300 7,300 2,800 2,000 800 4,500 80,000 60,000 

2018 206,000 26,000 6,000 5,000 1,000 20,000 100,000 80,000 

2019 268,000 58,000 8,000 6,000 2,000 50,000 130,000 80,000 

2020 269,000 59,000 9,000 6,000 3,000 50,000 130,000 80,000 

Мярка 1.2.: 

Балансирано 

развитие на 

горското 

стопанство 

1,396,000 326,00

0 

36,000 26,000 10,000 290,00

0 

670,000 400,000 

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 

2016 203,000 53,000 3,000 2,000 1,000 50,000 100,000 50,000 

2017 235,000 65,000 5,000 3,000 2,000 60,000 120,000 50,000 

2018 317,000 67,000 7,000 5,000 2,000 60,000 150,000 100,000 

2019 320,000 70,000 10,000 8,000 2,000 60,000 150,000 100,000 

2020 321,000 71,000 11,000 8,000 3,000 60,000 150,000 100,000 
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Мярка 1.3. 

Насърчаване на 

развитието на 

селското 

стопанство и 

предприемачество

то за създаване на 

микро- и малки 

фирми за 

преработка на 

селскостопанска 

продукция 

803,000 143,00

0 

32,000 23,500 8,500 111,00

0 

510,000 150,000 

2015 12,000 2,000 1,000 500 500 1,000 10,000 0 

2016 83,000 13,000 3,000 2,000 1,000 10,000 50,000 20,000 

2017 84,000 14,000 4,000 3,000 1,000 10,000 50,000 20,000 

2018 164,000 34,000 4,000 3,000 1,000 30,000 100,000 30,000 

2019 169,000 39,000 9,000 7,000 2,000 30,000 100,000 30,000 

2020 291,000 41,000 11,000 8,000 3,000 30,000 200,000 50,000 

Мярка 1.4. 

Привличане на 

външни 

инвестиции  

1,221,050 381,05

0 

39,050 31,500 7,550 342,00

0 

500,000 340,000 

2015 2,200 2,200 200 0 200 2,000 0 0 

2016 182,550 52,550 2,550 2,000 550 50,000 80,000 50,000 

2017 183,300 53,300 3,300 2,500 800 50,000 80,000 50,000 

2018 271,000 91,000 11,000 9,000 2,000 80,000 100,000 80,000 

2019 291,000 91,000 11,000 9,000 2,000 80,000 120,000 80,000 

2020 291,000 91,000 11,000 9,000 2,000 80,000 120,000 80,000 

ПРИОРИТЕТ 2  

Съхранение и 

развитие на 

човешкия 

капитал, 

подобряване 

достъпа до 

образование, 

здравеопазване и 

социална 

инфраструктура                 

ВСИЧКО 3,501,500 

731,50

0 

655,00

0 559,500 95,500 76,500 

2,340,0

00 430,000 

2015 7,000 7,000 6,000 3,500 2,500 1,000 0 0 

2016 449,500 59,500 51,000 46,000 5,000 8,500 340,000 50,000 

2017 539,500 

119,50

0 

106,00

0 95,000 11,000 13,500 360,000 60,000 

2018 758,500 

158,50

0 

144,00

0 125,000 19,000 14,500 480,000 120,000 

2019 908,000 

208,00

0 

189,00

0 160,000 29,000 19,000 580,000 120,000 

2020 839,000 

179,00

0 

159,00

0 130,000 29,000 20,000 580,000 80,000 

Мярка 2.1. 

Повишаване на 

заетостта и 

развитие на 

пазара на труда 

1,196,000 246,00

0 

226,50

0 

206,500 20,000 19,500 750,000 200,000 

2015 3,500 3,500 2,500 1,500 1,000 1,000 0 0 



Общински план за развитие 2015- 2020 г.                                               85 

 

2016 128,500 8,500 6,000 5,000 1,000 2,500 100,000 20,000 

2017 156,500 26,500 23,000 20,000 3,000 3,500 100,000 30,000 

2018 258,500 58,500 55,000 50,000 5,000 3,500 150,000 50,000 

2019 339,000 89,000 85,000 80,000 5,000 4,000 200,000 50,000 

2020 310,000 60,000 55,000 50,000 5,000 5,000 200,000 50,000 

Мярка 2.2. 

Подобряване на 

достъпа до 

образование и 

образователна 

инфраструктура. 

708,500 118,50

0 

99,500 91,000 8,500 19,000 460,000 130,000 

2015 1,500 1,500 1,500 1,000 500 0 0 0 

2016 104,000 14,000 11,000 10,000 1,000 3,000 80,000 10,000 

2017 114,000 24,000 21,000 20,000 1,000 3,000 80,000 10,000 

2018 175,000 25,000 22,000 20,000 2,000 3,000 100,000 50,000 

2019 177,000 27,000 22,000 20,000 2,000 5,000 100,000 50,000 

2020 137,000 27,000 22,000 20,000 2,000 5,000 100,000 10,000 

Мярка 2.3. 

Подобряване на 

достъпа до 

здравеопазване и 

социални услуги  

506,500 56,500 40,500 31,000 9,500 16,000 400,000 50,000 

2015 500 500 500 0 500 0 0 0 

2016 93,000 3,000 2,000 1,000 1,000 1,000 80,000 10,000 

2017 99,000 9,000 7,000 5,000 2,000 2,000 80,000 10,000 

2018 100,000 10,000 7,000 5,000 2,000 3,000 80,000 10,000 

2019 107,000 17,000 12,000 10,000 2,000 5,000 80,000 10,000 

2020 107,000 17,000 12,000 10,000 2,000 5,000 80,000 10,000 

Мярка 2.4 

Подобряване 

условията за 

живот на младите 

хора 

1,090,500 310,50

0 

288,50

0 

231,000 57,500 22,000 730,000 50,000 

2015 1,500 1,500 1,500 1,000 500 0 0 0 

2016 124,000 34,000 32,000 30,000 2,000 2,000 80,000 10,000 

2017 170,000 60,000 55,000 50,000 5,000 5,000 100,000 10,000 

2018 225,000 65,000 60,000 50,000 10,000 5,000 150,000 10,000 

2019 285,000 75,000 70,000 50,000 20,000 5,000 200,000 10,000 

2020 285,000 75,000 70,000 50,000 20,000 5,000 200,000 10,000 

ПРИОРИТЕТ 3 

Доизграждане и 

подобряване на 

техническата 

инфраструктура и 

опазване на 

околната среда                 

ВСИЧКО 17,800,500 

1,380,5

00 

1,342,5

00 931,000 411,500 38,000 

12,997,

000 720,000 

2015 12,500 12,500 12,500 11,000 1,500 0 0 0 

2016 342,000 

102,00

0 

100,00

0 80,000 20,000 2,000 200,000 40,000 

2017 2,336,000 

206,00

0 

200,00

0 130,000 70,000 6,000 

2,000,0

00 130,000 

2018 5,040,000 

340,00

0 

330,00

0 230,000 100,000 10,000 

4,500,0

00 200,000 

2019 5,570,000 370,00 360,00 250,000 110,000 10,000 5,000,0 200,000 
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0 0 00 

2020 4,500,000 

350,00

0 

340,00

0 230,000 110,000 10,000 

4,000,0

00 150,000 

Мярка 3.1. 

Обновяване и 

поддържане на 

техническата 

инфраструктура 

7,898,000 478,00

0 

461,00

0 

350,000 111,000 17,000 7,100,0

00 

320,000 

2015 11,000 11,000 11,000 10,000 1,000 0 0 0 

2016 161,000 41,000 40,000 30,000 10,000 1,000 100,000 20,000 

2017 

1,121,000 71,000 70,000 

50,000 20,000 1,000 

1,000,0

00 50,000 

2018 
2,205,000 105,00

0 
100,00

0 80,000 20,000 5,000 
2,000,0

00 100,000 

2019 

2,235,000 135,00

0 

130,00

0 100,000 30,000 5,000 

2,000,0

00 100,000 

2020 

2,165,000 115,00

0 

110,00

0 80,000 30,000 5,000 

2,000,0

00 50,000 

Мярка 3.2 

Развитие на 

екологичната 

инфраструктура и 

биоразнообразието 

9,902,500 902,50

0 

881,50

0 

581,000 300,500 21,000 8,600,0

00 

400,000 

2015 1,500 1,500 1,500 1,000 500 0 0 0 

2016 181,000 61,000 60,000 50,000 10,000 1,000 100,000 20,000 

2017 

1,215,000 135,00

0 

130,00

0 80,000 50,000 5,000 

1,000,0

00 80,000 

2018 

2,835,000 235,00

0 

230,00

0 150,000 80,000 5,000 

2,500,0

00 100,000 

2019 

3,335,000 235,00

0 

230,00

0 150,000 80,000 5,000 

3,000,0

00 100,000 

2020 

2,335,000 235,00

0 

230,00

0 150,000 80,000 5,000 

2,000,0

00 100,000 

ПРИОРИТЕТ 4  

Ефективно 

използване на 

местния 

потенциал за 

устойчиво 

развитие на 

туризма                 

ВСИЧКО 3,160,500 

760,50

0 

549,50

0 455,000 94,500 

211,00

0 

1,720,0

00 680,000 

2015 11,500 11,500 11,500 10,000 1,500 0 0 0 

2016 242,000 42,000 31,000 25,000 6,000 11,000 100,000 100,000 

2017 497,000 87,000 67,000 60,000 7,000 20,000 280,000 130,000 

2018 740,000 

210,00

0 

150,00

0 130,000 20,000 60,000 380,000 150,000 

2019 950,000 

220,00

0 

160,00

0 130,000 30,000 60,000 580,000 150,000 

2020 720,000 

190,00

0 

130,00

0 100,000 30,000 60,000 380,000 150,000 

Мярка 

4.1.Развитие на 

туристическата 

инфраструктура 

2,294,000 514,00

0 

344,00

0 

290,000 54,000 170,00

0 

1,350,0

00 

430,000 
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2015 11,000 11,000 11,000 10,000 1,000 0 0 0 

2016 131,000 31,000 21,000 20,000 1,000 10,000 50,000 50,000 

2017 342,000 62,000 52,000 50,000 2,000 10,000 200,000 80,000 

2018 

540,000 140,00

0 

90,000 

80,000 10,000 50,000 300,000 100,000 

2019 

750,000 150,00

0 

100,00

0 80,000 20,000 50,000 500,000 100,000 

2020 
520,000 120,00

0 
70,000 

50,000 20,000 50,000 300,000 100,000 

Мярка 4.2. 

Балансирано 

развитие на 

туристическия 

продукт и 

провеждане на 

активна 

маркетингова 

политика 

866,500 246,50

0 

205,50

0 

165,000 40,500 41,000 370,000 250,000 

2015 500 500 500 0 500 0 0 0 

2016 111,000 11,000 10,000 5,000 5,000 1,000 50,000 50,000 

2017 155,000 25,000 15,000 10,000 5,000 10,000 80,000 50,000 

2018 200,000 70,000 60,000 50,000 10,000 10,000 80,000 50,000 

2019 200,000 70,000 60,000 50,000 10,000 10,000 80,000 50,000 

2020 200,000 70,000 60,000 50,000 10,000 10,000 80,000 50,000 

ПРИОРИТЕТ 5 

Добро управление 

и повишаване на 

институционални

я капацитет 

      

          

ВСИЧКО 523,000 73,000 60,000 35,000 25,000 13,000 450,000 0 

2015 1,500 1,500 1,500 500 1,000 0 0 0 

2016 100,000 10,000 8,000 5,000 3,000 2,000 90,000 0 

2017 102,500 12,500 10,000 5,500 4,500 2,500 90,000 0 

2018 105,000 15,000 12,500 8,000 4,500 2,500 90,000 0 

2019 107,000 17,000 14,000 8,000 6,000 3,000 90,000 0 

2020 107,000 17,000 14,000 8,000 6,000 3,000 90,000 0 

Мярка 5.1. 

Ефективна и 

модерна 

администрация, 

гарантираща 

добро обслужване 

и висока 

професионална 

етика  

268,000 18,000 18,000 9,000 9,000 0 250,000 0 

2015 1,500 1,500 1,500 500 1,000 0 0 0 

2016 52,000 2,000 2,000 1,000 1,000 0 50,000 0 

2017 53,000 3,000 3,000 1,500 1,500 0 50,000 0 

2018 53,500 3,500 3,500 2,000 1,500 0 50,000 0 

2019 54,000 4,000 4,000 2,000 2,000 0 50,000 0 

2020 54,000 4,000 4,000 2,000 2,000 0 50,000 0 
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Мярка 5.2 

Подобряване на 

административни

я капацитет за 

успешно 

управление на 

проекти и 

усвояване на 

европейски 

средства 

127,000 27,000 19,000 11,000 8,000 8,000 100,000 0 

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 

2016 23,000 3,000 2,000 1,000 1,000 1,000 20,000 0 

2017 24,000 4,000 2,500 1,000 1,500 1,500 20,000 0 

2018 26,000 6,000 4,500 3,000 1,500 1,500 20,000 0 

2019 27,000 7,000 5,000 3,000 2,000 2,000 20,000 0 

2020 27,000 7,000 5,000 3,000 2,000 2,000 20,000 0 

Мярка 5.3 

Развитие на 

партньорства за 

подобряване на 

социално-

икономическото 

развитие 

128,000 28,000 23,000 15,000 8,000 5,000 100,000 0 

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 

2016 25,000 5,000 4,000 3,000 1,000 1,000 20,000 0 

2017 25,500 5,500 4,500 3,000 1,500 1,000 20,000 0 

2018 25,500 5,500 4,500 3,000 1,500 1,000 20,000 0 

2019 26,000 6,000 5,000 3,000 2,000 1,000 20,000 0 

2020 26,000 6,000 5,000 3,000 2,000 1,000 20,000 0 

ОБЩО 29,362,350 

3,952,3

50 

2,741,3

50 2,081,500 659,850 

1,211,0

00 

15,666,

300 3,050,000 

2015 47,700 37,700 32,700 25,500 7,200 5,000 10,000 0 

2016 1,667,550 

337,55

0 

200,05

0 163,000 37,050 

137,50

0 990,000 340,000 

2017 4,124,600 

564,60

0 

398,10

0 301,000 97,100 

166,50

0 

3,060,0

00 500,000 

2018 7,601,500 

941,50

0 

664,50

0 515,000 149,500 

277,00

0 

5,900,0

00 760,000 

2019 8,583,000 

1,073,0

00 

761,00

0 578,000 183,000 

312,00

0 

6,750,0

00 760,000 

2020 7,338,000 

998,00

0 

685,00

0 499,000 186,000 

313,00

0 

5,650,0

00 690,000 

 

 

VI. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПЛАНА 

 

 

1. ПОДХОД ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ 

 

Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на общинския план за 

развитие на община Сърница отчита напредъка и степента на постигане на целите и 

приоритетите за развитие на общината по физически и финансови характеристики. За 
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целите на Плана са използвани два вида индикатори: индикатори за резултат и  

индикатори за въздействие. Индикаторите обхващат както физически характеристики 

(параметри), така и финансови по отношение реализацията на поставените цели и 

приоритети за развитие, като стойностите им могат да бъдат абсолютни или 

относителни.  

Индикаторите за резултат се отнасят до наблюдението и оценката на 

изпълнението на определените приоритети и мерки за развитие на общината. По някои 

от мерките или приоритетите могат да се отнасят за предвидени или изпълнявани 

конкретни проекти с важно значение за развитието на територията на общината. 

Дефинираните индикатори са (по възможност) количествено измерими и осигуряват 

обективност по отношение на оценките и изводите за конкретните постижения при 

реализацията на приоритетите и мерките и постигнатото пряко въздействие в 

съответната област.  

Индикаторите за въздействие отчитат изпълнението на специфичните и 

стратегическите цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на 

избраната стратегия и политика за устойчиво интегрирано местно развитие за 

съответния период. Степента на въздействие се отчита с количествено и/или качествено 

измерими индикатори за достигнатата степен в социалното, икономическото и 

инфраструктурното развитие на общината и приноса на това развитие за общото 

развитие на региона. 

При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и 

оценка на изпълнението на общинския план за развитие са взети предвид общите 

индикатори в областта на регионалната политика и за постигане на растеж и заетост 

чрез структурната помощ на ЕС през периода 2014-2020 г. и стратегическите 

индикатори за степента на интегриране и изпълнение на глобалните цели, свързани с 

опазване на околната среда, в регионалната политика и планиране. 

Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за 

развитие на общината до 2020 г. са посочени в матрица на индикаторите. Всеки 

индикатор е с посочени мерни единици, източници на информация, периодичността на 

събирането на информация, базовата стойност за отчитане изменението на всеки от 

индикаторите, както и целевата стойност, която се очаква да бъде достигната до края на 

периода на действие на общинския план за развитие.  
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МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА 

ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА ПРЕЗ 

ПЕРИОДА 2015-2020 Г. 

 

Таблица 21: Индикатори за наблюдение и оценка на ОПР 2015-2020 на Община 

Сърница  

Приоритет, 

мярка 
Индикатор Дефиниция Източник 

Мер

на 

един

ица 

Перио

д на 

отчит

ане 

Базов

а 

стойн

ост 

Целе

ва 

стойн

ост 

Приоритет 1: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика, 

заетостта и инвестиционната активност 

Мярка 1.1: 

Насърчаване 

развитието и 

модернизация

та на 

традиционни 

сектори на 

местната 

икономика 

Брой 

предприяти
я 

Общ брой на 

предприятият
а 

регистрирани 

в рамките на 

съответната 
териториална 
единица 

ТСБ на 
НСИ 

Брой Годиш
но 

  

 Проекти на 

предприяти
я и фирми 

Брой 

реализирани 
проекти на 

предприятия 
и фирми 

ИСУН  Брой Годиш

но 

0 10 

Мярка 1.2: 

Балансирано 

развитие на 

горското 

стопанство 

Реализиран

ите проекти 

Общ брой на  

реализиранит
е проекти 

ИСАК 

Общинска 

администр
ация 

Брой Годиш

но 

  

Привлечени 

инвестиции 

Обща 

стойност на 
привлечените 
инвестиции 

ИСАК 

Общинска 

администр
ация  

Лева  Годиш

но 

  

Създаден 

лесо-
устройствен 

план на 

община 
Сърница 

Разработен и 

приет лесо-
устройствен 

план на 

община 
Сърница 

Общинска 

администр
ация 

Брой Годиш

но 

0 1 
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Приоритет, 

мярка 
Индикатор Дефиниция Източник 

Мер

на 

един

ица 

Перио

д на 

отчит

ане 

Базов

а 

стойн

ост 

Целе

ва 

стойн

ост 

Мярка 1.3: 

Насърчаване 

на развитието 

на селското 

стопанство и 

предприемаче

ството за 

създаване на 

микро- и 

малки фирми 

за преработка 

на 

селскостопанс

ка продукция 

Реализиран
ите проекти 

Общ брой на  

реализиранит
е проекти 

ИСАК 

Общинска 

администр
ация 

Брой Годиш
но 

  

Привлечени 
инвестиции 

Обща 

стойност на 
привлечените 
инвестиции 

ИСАК 

Общинска 

администр
ация  

Лева  Годиш
но 

  

Мярка 1.4:  

Привличане 

на външни 

инвестиции  

Привлечени 
инвестиции 

Обща 

стойност на 

привлечените 
инвестиции 

ИСАК 

Общинска 
администр

ация  

Лева  Годиш
но 

  

Приоритет 2: Съхранение и развитие на човешкия капитал, подобряване достъпа до 

образование, здравеопазване и социална инфраструктура 

Мярка 2.1: 

Повишаване 

на заетостта и 

развитие на 

пазара на 

труда 

Участващи 
лица  

Общ брой на 

лицата в 

програми за 
осигуряване 

на заетост на 

безработни в 
съчетание с 

обучения, 

стимулиране 
на 

обучението за 

възрастни и 

преквалифика
цията на 

продължител

но 
безработните 

Бюро по 
труда 

ИСУН 

ИСАК 

Общинска 

администр
ация 

Брой Годиш
но 
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Приоритет, 

мярка 
Индикатор Дефиниция Източник 

Мер

на 

един

ица 

Перио

д на 

отчит

ане 

Базов

а 

стойн

ост 

Целе

ва 

стойн

ост 

Коефициен

т на 
безработица 

Коефициент 

на 
безработица 

(равнище на 

безработица) 
- 

съотношение

то между 

броя на 
безработните 

и броя на 

икономическ
и активните 
лица. 

Бюро по 
труда 

% Годиш
но 

  

Коефициен
т на заетост 

Изчислява се 

за лицата на 

възраст 15 – 
64 години, в 
процент 

ТСБ на 
НСИ 

% Годиш
но 

  

Мярка 2.2: 

Подобряване 

на достъпа до 

образование и 

образователн

а 

инфраструкту

ра. 

Извършен 

основен 

ремонт 

Общ брой на 

сградите, на 

които е 

извършен 

основен 
ремонт 

Общинска 

администр
ация 

Брой Годиш

но 

0 3 
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Приоритет, 

мярка 
Индикатор Дефиниция Източник 

Мер

на 

един

ица 

Перио

д на 

отчит

ане 

Базов

а 

стойн

ост 

Целе

ва 

стойн

ост 

Инициатив

и за 
осигуряване 

на 

стажуване и 
чиракуване  

Брой 

реализирани 
инициативи 

за 

осигуряване 
на стажуване 

и чиракуване 

в общинската 

администрац
ия и в 

стопански и 

нестопански 
субекти на 

територията 
на общината 

Общинска 

администр
ация, 

ИСУН 

 

Брой  Годиш
но 

0 10 

Мярка 2.3: 

Подобряване 

на достъпа до 

здравеопазва

не и социални 

услуги  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Създаден 

филиал за 

спешна 

медицинска 

помощ в 

град 

Сърница. 

 

Създаване на 

филиал за 

спешна 

медицинска 

помощ в град 

Сърница. 

 

МЗ, 

Общинска 
администр

ация  

Брой  0 1 

Нови 

социални 
услуги 

Общ брой на 

новосъздаден

ите социални 
услуги 

Общинска 

администр
ация, 

Агенция за 

социално 

подпомага
не 

 

Брой Годиш

но 

0 5 

Социални 

предприяти
я 

Общ брой на 

създадените 
социални 
предприятия 

Общинска 

администр
ация, 

Агенция за 
социално 

подпомага

Брой  Годиш
но 

0 2 
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Приоритет, 

мярка 
Индикатор Дефиниция Източник 

Мер

на 

един

ица 

Перио

д на 

отчит

ане 

Базов

а 

стойн

ост 

Целе

ва 

стойн

ост 

не 

Регистър 
на НПО 

Търговски 
регистър 

Мярка 2.4: 

Подобряване 

условията за 

живот на 

младите хора 

Посетители

те на  

Младежкия 
дом. 

Общ брой на 

посетителите 

на спортния 

комплекс и 
Младежкия 
дом. 

Общинска 

администр
ация 

Брой Годиш

но 

0  

Реализиран
ите проекти 

Общ брой на  

реализиранит
е проекти 

ИСАК 

Общинска 
администр

ация 

Брой Годиш
но 

  

Приоритет 3: Доизграждане и подобряване на техническата инфраструктура и опазване 

на околната среда; 

 Ремонтиран

и/реконстр

уирани 
пътища 

Общ обем на 

извършената 

реконструкци
я на 

междуобщин

ски пътища и 
пътища, 

свързващи 

общинския 

център с 
населените 
места 

Общинска 

администр
ация 

Км. Годиш
но 

0 100  

 Степен на  

удовлетвор
еността  

Измерва 

степента на 

удовлетворен

ост на 
населението 

от 

предприетите 
за 

благоустройс

Анкетно 

проучване 

% Годиш

но/ в 

края 

на 
перио

да 

Н.П. 60% 
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Приоритет, 

мярка 
Индикатор Дефиниция Източник 

Мер

на 

един

ица 

Перио

д на 

отчит

ане 

Базов

а 

стойн

ост 

Целе

ва 

стойн

ост 

твото и 

транспортнат

а свързаност 
мерки 

Мярка 3.2: 

Развитие на 

екологичната 

инфраструкту

ра и 

биоразнообра

зието 

Проекти и 

инициативи 

за 

изграждане 
на ВиК 

инфраструк
тура 

Общ брой на 

проекти и 

инициативи 

за изграждане 
на ВиК 

инфраструкту
ра 

ИСАК  

Общинска 

администр
ация 

Брой Годиш

но 

0 8 

Дял на 

населениет
о с 

канализаци
я 

Изчисленията 

са извършват 
посредством 

обвързване на 

данните от 
текущата 

демографска 

статистика с 

отчетените 
селища от 

ВиК с водни 

услуги – 
доставка на 

питейна вода, 

събиране на 

отпадъчна 
вода в 

обществената 

канализация 
и СПСОВ. За 

свързано с 

обществена 
канализацион

на мрежа се 

приема 

населението с 
организирано 

отвеждане на 

отпадъчните 
води. 

НСИ 

Водоснабд
яване и 

канализаци
я  

% Годиш
но 

  

Изградена 

ПСОП в 

Изграждане 

на 

Пречиствател

Общинска 

администр

ация, 

бр. в края 

на 

перио

0 1 



Общински план за развитие 2015- 2020 г.                                               96 

 

Приоритет, 

мярка 
Индикатор Дефиниция Източник 

Мер

на 

един

ица 

Перио

д на 

отчит

ане 

Базов

а 

стойн

ост 

Целе

ва 

стойн

ост 

гр.Сърница на станция за 
отпадни води 

МОСВ да 

Приоритет 4: Ефективно използване на местния потенциал за устойчиво развитие на 

туризма 

Мярка 4.1: -  

Развитие на 

туристическа

та 

инфраструкту

ра 

Реализирани 

проекти и 
инициативи 

Общ брой на 

проекти и 
инициативи 

за развитие 

на 

туристическа
та 

инфраструкт
ура 

ИСУН 

ИСАК 

общинска 
администр

ация 

Брой Годиш
но 

0 6 

 Средства за 

подслон и 
места за 

настаняване 

Общ брой на 

средствата за 
подслон и 

местата за 

настаняване 
в рамките на 

съответната 

териториална 

единица 

ТСБ на 

НСИ 

Брой Годиш

но 
  

 

Използваемо

ст на 
леглоденоно
щията 

Съотношени

е между 
реализиранит

е нощувки и 

леглоденоно

щията в 
средствата за 

подслон и 

местата за 
настаняване 

ТСБ на 
НСИ 

% Годиш
но 

  



Общински план за развитие 2015- 2020 г.                                               97 

 

Приоритет, 

мярка 
Индикатор Дефиниция Източник 

Мер

на 

един

ица 

Перио

д на 

отчит

ане 

Базов

а 

стойн

ост 

Целе

ва 

стойн

ост 

Мярка 4.2: 

Балансирано 

развитие на 

туристически

я продукт и 

провеждане 

на активна 

маркетингова 

политика 

Реализирани 

проекти и 
инициативи 

Общ брой на 

проекти и 
инициативи 

за развитие 

на 
туристическа

та 

инфраструкт
ура 

ИСУН 

ИСАК 

общинска 
администр

ация 

Брой Годиш
но 

0 6 

Приходи от 

нощувки в 

средствата 
за подслон и 

в местата за 
настаняване 

Обща сума 

на приходите 

от нощувки в 
средствата за 

подслон и в 

местата за 
настаняване 

за 

съответната 

териториална 
единица. 

ТСБ на 
НСИ 

лева Годиш
но 

  

Реализирани 
нощувки 

Общ брой на 

реализиранит

е нощувки в 

средствата за 
подслон и в 

местата за 

настаняване 
за 

съответната 

териториална 
единица. 

ТСБ на 
НСИ 

Брой Годиш
но 

  

Пренощувал

и лица 

Общ брой на 

пренощували

те лица в 

средствата за 

подслон и в 
местата за 

настаняване 

за 
съответната 

ТСБ на 

НСИ 

Брой Годиш

но 
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Приоритет, 

мярка 
Индикатор Дефиниция Източник 

Мер

на 

един

ица 

Перио

д на 

отчит

ане 

Базов

а 

стойн

ост 

Целе

ва 

стойн

ост 

териториална 
единица. 

 

Приоритет 5: Добро управление и повишаване на институционалния капацитет 

Мярка 5.1: 

Ефективна и 

модерна 

администрац

ия, 

гарантираща 

добро 

обслужване и 

висока 

професионалн

а етика  

Степен на           

удовлетвор
еност   

Измерва 

степента на 

удовлетворен

ост на 
гражданите и 

бизнеса от 

дейността на 
администрац
ията 

Анкетно 
проучване 

% Годиш

но/ в 

края 

на 
перио

да 

Н.П. 60% 

Реализиран

и проекти и 
инициативи  

Общ брой на 

реализиранит

е проекти и 
инициативи 

за 

повишаване 
на 

ефективностт

а и 
ефикасността 

Общинска 

администр
ация 

Брой Годиш
но 

0 5 

 Услуги, 

предвидени 

за 

предоставя

не по 
електронен 
път  

Измерва броя 

на услугите, 

които са 

предвидени 

за 
предоставяне 

по 

електронен 
път 

Общинска 

администр
ация 

Брой Годиш

но 

0 50 

Мярка 2.2: 

Подобряване 

на 

администрати

вния 

капацитет за 

успешно 

управление 

на проекти и 

Успешно 

приключен

и проекти и 

инициативи 
финансиран

и с 

европейски 
средства  

Общ брой 

проекти/иниц
иатива 

Общинска 

администр

ация; 

ИСУН; 
ИСАК 

Брой 2018г. 

и края 

на 

перио
да 

0 10 
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Приоритет, 

мярка 
Индикатор Дефиниция Източник 

Мер

на 

един

ица 

Перио

д на 

отчит

ане 

Базов

а 

стойн

ост 

Целе

ва 

стойн

ост 

усвояване на 

европейски 

средства 

Мярка 2.3: 

Развитие на 

партньорства 

за 

подобряване 

на социално-

икономическо

то развитие 

 

Успешно 

създадени 
пратньорст
ва  

Общ брой 

партньорства 

Общинска 

администр
ация;  

Брой края 

на 
перио

да 

0 10 

 

VII. НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА 

 

1. СИСТЕМАТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР 

 

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за 

развитие цели осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на 

целите за интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите 

за реализация на планираните дейности и проекти. Системата за наблюдение и оценка 

на изпълнението на плана обхваща и Програмата за неговата реализация. 

Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите 

на общинския план за развитие на основата на резултатите от подготовката и 

изпълнението на мерките и проектите, включени в Програмата за реализация на плана.  

За целите на наблюдението и оценката е изградена система, която включва 

формите и начините за събиране на информация, индикаторите за наблюдение, органа 

за наблюдение и организацията на работата по наблюдението и оценката, както и 

системата на докладване и осигуряване на информация и публичност. В цялостния 

процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за партньорство участват 

кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници, общинската 

администрация, общинският съвет, социалните и икономическите партньори, 

неправителствените организации, представителите на гражданското общество в 

общината. 
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При актуализацията на общинския план за развитие следва да се анализира и 

оцени динамичното въздействие на външните и вътрешните фактори и условия върху 

социално-икономическите характеристики на развитието на общината и качеството на 

околната среда, като на тази основа се разработи по-реалистична и адекватна 

стратегическа рамка и система за управление и изпълнение на целите на плана до края 

на съответния период. 

 

2. НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПР НА ОБЩИНА СЪРНИЦА 2015-2020 

 

Изпълнението на общинския план за развитие се отчита на основата на данните 

от системата за наблюдение и оценка на общинския план за развитие, като следва да се 

изготвят годишни доклади за наблюдението на изпълнението на Общинския план за 

развитие. Кметът на общината носи отговорността за тяхното представяне за одобрение 

пред общински съвет.  

С цел регулярното наблюдение и отчитане на напредъка по изпълнението на 

ОПР е необходимо да се изгради стройна система за мониторинг и контрол с ясни 

задължения и отговорности.  

В тази връзка се предвижда създаването на постоянна Работна група към 

Община Сърница, която да управлява изпълнението на ОПР и да упражнява контрол и 

мониторинг върху резултатите от ОПР. Работната група за управление на реализацията 

на ОПР (РГ) следва да включва представители на общата и специализираната 

администрация, представена от съответните дирекции, които имат отношение към 

заложените в ОПР цели и проекти, както и представители на Общинския съвет. С оглед 

осигуряването на постоянно обществено участие в изпълнението на ОПР се предвижда 

включване на представители на неправителствения сектор и общински предприятия. 

Последните следва да бъдат излъчени като общи представители на съответната група 

организации. 

За целите на изпълнението на отделните проекти се създават проектни екипи за 

всеки отделен проект, чиито членове следва да имат позиция и професионален профил, 

съобразен със спецификата на проектите.  

Работната група се състои от ръководител, заместник ръководител, секретар и 

членове. Ръководителят на РГ е контактно лице за изпълнението на ОПР за външните 

за общината институции.  
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Заседанията на работната група следва да се провеждат веднъж годишно, а при 

необходимост - да се свикват и извънредно. В дневния ред на всяко от заседанията 

задължително ще се отразяват постъпилите предложения от гражданското общество и 

неправителствения сектор.  

Работната група следва да изпълнява следните функции:  

 Да следи за напредъка по изпълнението на ОПР и да организира събирането на 

изходна информация по приетите индикатори; 

 Да информира регулярно Кмета на общината за постигнатия напредък по 

изпълнението на ОПР;  

 Да разработва годишни доклади за наблюдението на изпълнението на 

общинския план за развитие; 

 Да следи за разработване на междинна и последваща оценка на ОПР; 

 Да разглежда резултатите от междинната и последваща оценка на ОПР, 

включително предлага решения на Кмета на общината, свързани с препоръки в 

резултат на междинната оценка;  

 Да организира актуализирането на Общинския план за развитие на община ; 

 Да обсъжда и взема решения относно възникнали проблеми и обстоятелства, 

изискващи корективни мерки и промени в Програмата за реализация на ОПР;  

 Да обсъжда и инициира промени в ОПР и Програмата за реализация, 

включително:  

- Промени във финансовата рамка;  

- Промени в източниците на финансиране;  

- Промени в програмата за реализация;   

- Промени в структурата и начина на управление на ОПР;  

- Други промени.   

 Да предлага на Кмета на общината и на Общинския съвет действия и решения, 

свързани с изпълнението на Програмата за реализация на ОПР, включително промени и 

преразпределения на средствата по ОПР;  

 Ежегодно предлага на Кмета на Общината и на Общинския съвет размер на 

капиталови разходи, които да се включат в годишния Общинския бюджет, за целите на 

съфинансирането на планираните за съответната година проекти, включени в 

Програмата за реализация на ОПР;  
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 Да отправя предложения за иницииране на публично-частни партньорства (вкл. 

концесии) по Закона за концесиите и Закона за публично-частното партньорство, във 

връзка с изпълнението на проекти от ОПР, включително за извършване на пред 

проектни проучвания – концесионни анализи и анализи за приложимостта на 

публично-частните партньорства. 

Решенията на РГ се формализират чрез протоколи, в които се определят 

конкретни задачи, срокове и отговорници по отделните решения. Отговорниците могат 

да бъдат конкретни членове на РГ или колективни структури.  

За всяко тематично направление на проектите ще бъдат съставени екипи, 

отговарящи за групите проекти, напр. Проекти за околна среда, Проекти за 

образователната инфраструктура, Проекти за социалната инфраструктура, Проекти за 

културната инфраструктура, Проекти за енергийна ефективност на административни 

сгради и др. Професионалният профил на участниците в екипите следва да бъде 

съобразен със спецификата на конкретния проект. Тези екипи ще изготвят ежегодна 

прогноза за необходимите общински средства за съфинансиране на проектите от ОПР, 

които се подготвят или изпълняват в съответната категория, ще идентифицират 

потенциални партньори за реализация на ПЧП, ще инициират първоначалната 

подготовка на проектите, до създаването на проектни екипи за всеки проект, 

включително чрез иницииране на процедури за възлагане на обществени поръчки и 

изготвяне на технически спецификации за изпълнение на дейности по проектите.  

Община Сърница може да възложи външна техническа помощ за подпомагане 

на Работната група и Екипите за управление на проектите в процеса на реализация на 

ОПР, с цел мобилизиране на подходяща експертиза за изпълнение на отделните 

дейности – инженерна, социално-икономическа и юридическа. 

 

3. ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

 

Съгласно нормативната уредба Общинския план за развитие подлежи на 

следните оценки :  

 

Таблица 22:  Видове оценки на Общински план за развитие 

 Предварителна Междинна Последваща 

Основание Основание: чл. 32 

ал.1 от Закона за 

регионално развитие 

Основание: чл. 33 

.ал. 1 от Закона за 

регионално развитие 

Основание: чл. 34 

.ал. 1 от Закона за 

регионално развитие 
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Период за 

изпълнение 

Успоредно с ОПР Не по-късно от 4 

години от началото 

на периода на 

действието на плана 

Не по-късно от една 

година след 

изтичането на 

периода на 

действието на ОПР. 

Съдържание Прогнозна оценка за 

въздействието на 

плана върху 

процесите на 

социално-

икономическо 

развитие на общината 

и екологична оценка. 

Екологичният 

компонент в оценката 

оценява доколко 

стратегията за 

развитие на 

общината, 

определена с плана, 

съответства на 

стратегията за 

опазване на околната 

среда и критериите за 

ефективност на 

политиката за 

опазване на околната 

среда 

1. Оценка на 

първоначалните 

резултати от 

изпълнението 

2. Оценка на 

степента на 

постигане на 

съответните цели; 

3. Оценка на 

ефективността и 

ефикасността на 

използваните 

ресурси; 

4. Изводи и 

препоръки за 

актуализация на 

съответния документ 

1. Оценка на 

степента на 

постигане целите и 

устойчивостта на 

резултатите; 

2. Оценка на общото 

въздействие; 

3. Оценка на 

ефективността и 

ефикасността на 

използваните 

ресурси; 

4. Изводи и 

препоръки относно 

провеждането на 

политиката за 

регионално и местно 

развитие 

 

Отговорни лица Приема се от 

общинския съвет по 

предложение на 

кмета на общината, 

заедно с ОПР 

Кметът на общината внася за обсъждане и 

одобряване от общинския съвет доклади за 

резултатите от междинната и последващата 

оценка на изпълнението на общинския план 

за развитие, като същите се публикуват и на 

интернет страницата на общината. 

 

 

4. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОПР 

 

Актуализацията на ОПР следва да се разработва в съответствие със съответните 

нормативни изисквания. Съгласно чл. 38. от Правилника за приложение на ЗРР ал. 1 

Общинският план за развитие се актуализира:  
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1. При съществени промени на икономическите и социалните условия в 

общината;  

2. В съответствие с актуализирания документ за изпълнение на областната 

стратегия за развитие;  

3. В резултат на промени в свързаното национално законодателство или в 

законодателството на ЕС; 

4. При съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху 

изпълнението на общинския план за развитие; 

5. На основата на резултатите от междинната или последващата оценка.  

(2) За актуализиране на общинския план за развитие се разработва актуализиран 

документ за изпълнение за остатъка от периода на неговото действие. 

(3) Изработването и приемането на документа по ал. 2 се извършва при 

условията и по реда за изработване и приемане на общинския план за развитие. 

(4) За ефективното и ефикасното изпълнение на общинския план за развитие 

програмата за неговата реализация може да се актуализира при необходимост с 

решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината. 

При актуализацията на общинския план за развитие следва да се анализира и 

оцени динамичното въздействие на външните и вътрешните фактори и условия върху 

социално-икономическите характеристики на развитието на общината и качеството на 

околната среда, като на тази основа се разработи по-реалистична и адекватна 

стратегическа рамка и система за управление и изпълнение на целите на плана до края 

на съответния период.  

Актуализацията на ОПР следва да се прилага както в аналитичната, така и в 

стратегическата част на документа, поради неразривната причинно-следствена връзка 

между тях.  
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VIII.  ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗНАЧИМОСТ НА ИНФОРМИРАНОСТТА, ПУБЛИЧНОСТТА И 

ПАРТНЬОРСТВОТО 

 

Съгласно Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане, 

Кметът на общината и общинският съвет осигуряват информация и публичност на 

общинския план за развитие в съответствие със своите компетенции.  

Прозрачност и паралелен контрол по реализацията на плана се осигурява чрез 

обществено участие, което може да се осъществи чрез:  

- Самостоятелна паралелна процедури с обществен комитет, на който се 

предоставя непрекъснато цялата информация за хода на реализацията;  

- Участие на представители на обществеността в работната група на ОПР.  

Главната цел на действията за прилагане на принципа за партньорство е да се 

осигури прозрачност и да се информират заинтересованите страни и участниците в 

процеса на формирането и прилагането на местната политика за устойчиво развитие 

относно очакваните резултати и ползите за местната общност като цяло, както и да се 

мотивират заинтересованите страни за активно участие в процеса на реализация.  

Специфичните цели на действията обхващат:  

1. Представяне в подходяща форма (публични дискусии, семинари, печатни 

материали, видеоматериали) на информация за предвижданията на общинския план за 

развитие за периода до 2020 г., за ролята на гражданите и на бизнеса по отношение 

определянето на приоритетите за развитие на общината и реализацията им и 

очакваните резултати в икономическата, социалната сфера, в областта на техническата 

инфраструктура и околната среда; 

2. Фокусиране вниманието върху възможностите за изграждане на публично-

частни партньорства и реализацията на проекти на тази основа в публичния сектор, 

насочени към подобряване на услугите, предоставяни на гражданите и бизнеса; 

3. Разясняване на конкретните задачи, които стоят пред кмета, общинския съвет, 

общинската администрация, социалните и икономическите партньори, 

неправителствените организации и гражданското общество за осигуряване висока 

ефективност при изпълнението на плана;  
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4. Разясняване на необходимостта и значението на стратегическото планиране на 

развитието на общината за повишаване ефикасността на публичните разходи и 

осигуряването на по-голяма добавена стойност за общината;  

5. Привличане вниманието на заинтересованите страни и гражданското 

общество за формиране на позитивно обществено мнение и активна гражданска 

позиция по отношение участието и подкрепата на ръководството на общината за 

реализация на плана.  
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