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Програмата за управление на Община Сърница за мандат 2019 - 2023 година е продължение на 

постигнатото през изминалите четири години. Тя е средносрочен планов документ, способстващ 

за развитието на общината и съдържа приоритети и дейности със срокове за изпълнение и 

източник на финансиране. 

Изготвена е на основание чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, за срок от 4 години и е обвързана с всички действащи стратегически, финансови и 

нормативни документи на общината. Програмата е съобразена с Общинския план за развитие на 

Община Сърница 2015-2020 г., с бюджетните рамки, както и с действащите актове по отношение 

развитието на всички направления на общинските дейности, с което се осигурява приемственост в 

разработването и изпълнението на местните политики. 

Предвид факта, че настоящата програма се основава на вече разработени стратегически 

документи, които са обединили експертни усилия и обществен ресурс, многобройни срещи, 

мнения и коментари с местни общности и отделни граждани, дискусии с широк кръг 

заинтересовани страни, тя отразява и максимално голяма обществена подкрепа и консенсус по 

отношение на дефинираните основни приоритети. 

Стремежът е за надграждане на резултатите, постигнати през мандат 2015 – 2019 г., с цел 

утвърждаване на Община Сърница като съвременна европейска община с голям туристически 

потенциал, предпочитана от младите и харесвана от възрастните като добро място за живот и 

реализация.  

Основните принципи, на които е основана Програмата, са:  

• Открито, почтено и експертно управление; 

• Активен диалог с гражданите; 

• Отговорно отношение към проблемите на общината и гражданите; 

• Прозрачност и контрол при управлението на общинската собственост; 

• Откритост, отчетност и гарантиране на обществения интерес при разходването на 

бюджетни средства; 

• Активно усвояване на европейски средства за реализацията на проекти при упражняване на 

строг контрол върху качеството на изпълнение и гарантиране на устойчивост и постигане на 

европейски стандарти; 

• Партньорство с бизнеса, с неправителствения сектор, междуобщинско, междурeгионално и 

трансгранично сътрудничество; 

• Активно партньорство с държавата и общините в страната.  

 

Изпълнението на конкретните дейности е постижимо чрез: 

- Гарантирано финансиране - обединяване на местни и външни ресурси за реализация на 

постижими и обществено значими проекти; 

- Отключване на икономическия потенциал - непрекъснат диалог с бизнеса и привличане 

на капитали; 

- Ефективно и качествено управление на наличните ресурси (финансови и материални) за 

постигане на максимални ползи от инвестициите с бъдеща възвращаемост; 

- Управление, обърнато към гражданите - комуникация, достъпност на посланията и 

прозрачност в процеса на взимане на решения. 
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Програмата се придържа към постигането на визията на Община Сърница, която е действаща към 

настоящия момент с  Общинския план за развитие 2015-2020 година, а именно: „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 дървообработвателна 

промишленост, биологично земеделие и туризъм.  

 

Креативността и инициативността са фактори за успешно управление. Затова ние ще търсим все 

по-добри идеи и все по-добри възможности за развитието на  общината ни.  

Уверявам Ви, че ще продължа да надграждам и надстроявам вече постигнатото. 

 

Приоритет –Доизграждане и подобряване на инфраструктурата 

 

Дейности Източник на 

финансиране 

Срок 

Ремонт на съществуващата  общинска  пътна  мрежа, 

включително пътя за м. Орлино и пътя Селище-Побит 

камък-м.Овчарниците, „околовръстен път“ в гр. Сърница, 

горски път – Сърница-м. Манастира, м. Стената, Кулата 

Общински 

бюджет 

Европейско 

финансиране 

През периода 

Ремонт на улици в трите населени места, включително 

изграждане на улици със съпътстващи дейности: 

тротоари, знаци, пътна маркировка 

Общински 

бюджет 

Европейско 

финансиране 

През периода 

Ремонт на тротоарната мрежа в гр. Сърница Общински 

бюджет 

През периода 

Изграждане на подпорни стени за укрепване на улици Общински 

бюджет 

През периода 

Изграждане и подновяване на водопроводи и 

канализации в трите населени места 

Общински 

бюджет 

През периода 

Осъществяване на мерки за енергийна ефективност и 

основен ремонт на сгради, собственост на общината, 

включително: Здравната служба в гр. Сърница, залата в 

Младежки дом – гр. Сърница и ОУ „Никола Вапцаров“ – 

с. Побит камък 

Общински 

бюджет 

Европейско 

финансиране 

През периода 

Изграждане и реконструкция  на кътове за отдих, спорт и  

места за обществено ползване в гр. Сърница, 

включително: „Реконструкция на открито площадно 

пространство в гр. Сърница“ и „Изграждане на спортна 

Общински 

бюджет 

Европейско 

финансиране 

През периода 
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площадка в гр. Сърница” 

Изграждане на осветление по пътя за м. Орлино Общински 

бюджет 

През периода 

Подновяване на уличното осветление с енергоспестяващо Общински 

бюджет 

Европейско 

финансиране 

През периода 

Закупуване на техника, с която да се подпомага 

изграждането на инфраструктура на територията на 

общината 

Общински 

бюджет 

През периода 

Извършване на основен ремонт на обект за нуждите на 

Дневен център за деца и младежи с увреждания 

Общински 

бюджет 

Национално 

финансиране 

През периода 

Ремонт на молитвен дом – гр. Сърница Европейско 

финансиране 

2020 - 2021 

Изграждане на площадка за масово разпространени 

отпадъци и претоварна станция 

Общински 

бюджет 

През периода 

Изграждане на нова и ремонт на съществуваща спортна 

инфраструктура 

Общински 

бюджет 

Европейско 

финансиране 

През периода 

 

Приоритет - Ефективно използване на местния потенциал за устойчиво развитие на туризма 

 

Дейности Източник на 

финансиране 

Срок 

Създаване на атракции за туристите от съществуващите 

културни обекти – римски и тракийски гробници и др. 

Общински 

бюджет 

Европейско 

финансиране 

През периода 

Превръщане на обектите „Побития камък”, „Жабата”, м. 

„Стената“ и др. в туристически атракции 

Общински 

бюджет 

Европейско 

финансиране 

През периода 

Изграждане на вело, пешеходни и еко пътеки Общински 

бюджет 

Европейско 

През периода 
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финансиране 

Изграждане на кей за пускане на лодки в язовир Доспат Общински 

бюджет 

През периода 

Създаване на туристически информационен център Общински 

бюджет 

Европейско 

финансиране 

През периода 

Поставяне на табели в началото и края на града Общински 

бюджет 

През периода 

Поставяне на информационно-указателни табели по 

общински типов проект 

Общински 

бюджет 

През периода 

Предприемане на мерки против бракониерството и 

повишаване новото на язовир Доспат 

Общински 

бюджет 

През периода 

Изготвяне на брошура със забележителности Общински 

бюджет 

През периода 

Рекламиране на общината като туристическа дестинация Общински 

бюджет 

Европейско 

финансиране 

През периода 

 

Приоритет: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика, заетостта и 

инвестиционната активност 

 

 

Дейности Източник на 

финансиране 

Срок 

Подкрепа при подготовка и изпълнение на проекти по 

ПРСР, подкрепа за по-висока професионална 

квалификация и информираност на земеделските 

производители 

Общински 

бюджет 

През периода 

Насърчаване на младите хора към създаване на малък 

бизнес в сферата на земеделието и животновъдство чрез 

информирането им за съществуващи програми 

Общински 

бюджет 

През периода 

Привличане на външни инвестиции – откриване на нови 

цехове и предприятия 

Общински 

бюджет 

През периода 
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Приоритет: Съхранение и развитие на човешкия капитал, подобряване достъпа до 

образование и социална инфраструктура 

 

Дейности Източник на 

финансиране 

Срок 

Обновяване на сградния фонд, включително основен 

ремонт на сградите на училищата и детските градини, 

обновяване на базата, включително ремонт на 

материалната база на училищата, с цел да отговорят на 

нуждите на дуалното обучение, основен ремонт на 

училището в с. Побит камък  

Общински 

бюджет 

Европейско 

финансиране 

През периода 

Обновяване на библиотеката в гр. Сърница Общински 

бюджет 

Европейско 

финансиране 

През периода 

Осигуряване на лични асистенти на нуждаещите се Европейско и 

национално 

финансиране 

През периода 

Осигуряване на достъпна обществена среда за инвалиди Общински 

бюджет 

Европейско 

финансиране 

През периода 

Подпомагане на социално слаби граждани Общински 

бюджет 

Европейско 

финансиране 

Дарителски 

кампании 

През периода 

Стартиране на социални услуги за хора с увреждания Общински 

бюджет 

Европейско и 

национално 

финансиране 

През периода 

Създаване на филиал на спешен медицински център с 24 

часово дежурство на лекарски екипи 

Европейско и 

национално 

финансиране 

През периода 
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Извършване на ремонт на Здравната служба в гр. 

Сърница 

Общински 

бюджет 

2020 – 2021  

Реконструкция и модернизация на Младежкия дом Общински 

бюджет 

Европейско 

финансиране 

През периода 

Създаване на спортни клубове и зали Общински 

бюджет 

Европейско 

финансиране 

През периода 

Организиране на младежки прояви (състезания, конкурси, 

обучения, обществени прояви и др.) 

Общински 

бюджет 

Европейско 

финансиране 

През периода 

Създаване на паркове Общински 

бюджет 

Европейско 

финансиране 

През периода 

Поставяне на видео наблюдение на двата изхода на гр. 

Сърница 

Общински 

бюджет 

През периода 

Създаване на спорни площадки и места за отдих в трите 

населени места 

Общински 

бюджет 

Европейско 

финансиране 

През периода 

Пускане на автобусни линии Общински 

бюджет 

2020  

Изграждане на WiFi мрежа с безплатен достъп Европейско 

финансиране 

2020 

Подпомагане дейността и развитието на местните 

самодейни групи 

Общински 

бюджет 

Европейско 

финансиране 

През периода 

 

Приоритет - Добро управление и повишаване на институционалния капацитет 

 

Дейности Източник на 

финансиране 

Срок 
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Подобряване на материалната база на Общинската 

администрация 

Общински 

бюджет 

2020  

Изготвяне на Общ устройствен план на Община Сърница Общински 

бюджет 

2020 - 2021 

Изготвяне на План за интегрирано развитие на Община 

Сърница за периода 2021-2027 година 

Общински 

бюджет 

2020  

Реализация на 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 

Общински 

бюджет 

Европейско 

финансиране 

През периода 

Обмяна на опит и сътрудничество с други държави Общински 

бюджет 

Европейско 

финансиране 

През периода 

Гарантиране на достъпност на администрацията, бързина 

и ефективност на работата и обслужването 

Общински 

бюджет 

През периода 

Прозрачност в работата на администрацията чрез обратна 

връзка с потребителите 

Общински 

бюджет 

През периода 

Осъществяване на регулярни срещи с гражданите Общински 

бюджет 

През периода 

Осигуряване на прецизност при изразходване на 

финансовите средства от общинския бюджет с цел 

постигане на устойчив резултат 

Общински 

бюджет 

През периода 

 

 

 

 

Изпълнението на настоящата програма цели подобряване на жизнената среда и потенциала за 

развитие на Община Сърница, като в процеса на нейното изпълнение може да бъде допълвана и 

актуализирана.  

 

Неби Бозов 

Кмет на Община Сърница 
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	Изготвена е на основание чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, за срок от 4 години и е обвързана с всички действащи стратегически, финансови и нормативни документи на общината. Програмата е съобразена с Общинския...
	Предвид факта, че настоящата програма се основава на вече разработени стратегически документи, които са обединили експертни усилия и обществен ресурс, многобройни срещи, мнения и коментари с местни общности и отделни граждани, дискусии с широк кръг за...
	Стремежът е за надграждане на резултатите, постигнати през мандат 2015 – 2019 г., с цел утвърждаване на Община Сърница като съвременна европейска община с голям туристически потенциал, предпочитана от младите и харесвана от възрастните като добро мяст...
	Основните принципи, на които е основана Програмата, са:
	• Открито, почтено и експертно управление;
	• Активен диалог с гражданите;
	• Отговорно отношение към проблемите на общината и гражданите;
	• Прозрачност и контрол при управлението на общинската собственост;
	• Откритост, отчетност и гарантиране на обществения интерес при разходването на бюджетни средства;
	• Активно усвояване на европейски средства за реализацията на проекти при упражняване на строг контрол върху качеството на изпълнение и гарантиране на устойчивост и постигане на европейски стандарти;
	• Партньорство с бизнеса, с неправителствения сектор, междуобщинско, междурeгионално и трансгранично сътрудничество;
	• Активно партньорство с държавата и общините в страната.
	Изпълнението на конкретните дейности е постижимо чрез:
	- Гарантирано финансиране - обединяване на местни и външни ресурси за реализация на постижими и обществено значими проекти;
	- Отключване на икономическия потенциал - непрекъснат диалог с бизнеса и привличане на капитали;
	- Ефективно и качествено управление на наличните ресурси (финансови и материални) за постигане на максимални ползи от инвестициите с бъдеща възвращаемост;
	- Управление, обърнато към гражданите - комуникация, достъпност на посланията и прозрачност в процеса на взимане на решения.
	Програмата се придържа към постигането на визията на Община Сърница, която е действаща към настоящия момент с  Общинския план за развитие 2015-2020 година, а именно: „Община Сърница – предпочитано място за живеене с опазена природна среда, благоприятн...
	Креативността и инициативността са фактори за успешно управление. Затова ние ще търсим все по-добри идеи и все по-добри възможности за развитието на  общината ни.
	Уверявам Ви, че ще продължа да надграждам и надстроявам вече постигнатото.

