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О Т Ч Е Т 

 

За изработените проекти по Европейските програми, тяхното движение и степен на готовност и 

отчет по изпълнение на проекти по Национални програми през 2021 год. 

 

Отчет за изпълнението на проекти по Европейски програми 

 

1. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 год.  

 

Процедура: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица увреждания – Компонент 2” – 

проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Сатовча, 

Борино и Сърница“ 

Проект: “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Сатовча, 

Борино и Сърница“- Компонент 2, Компонент 3, Компонент 4. 

Община Сърница изпълни проекта съвместно с общините Саточва и Борино. Патронажната грижа 

беше предназначена за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни 

увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравни услуги в техните 

домове.  

Чрез проекта се предостави нов вид патронажна грижа, с която се осигуриха почасови мобилни 

интегрирани здравно-социални услуги в домовете на потребителите на територията на Община 

Сатовча, Община Борино и Община Сърница. В община Сърница се предоставиха социални 

услуги на 32 потребители от 4 медицински лица.  

Проектът стартира на 01.08.2019 год. и приключи на 01.05.2021 год.  Продължителността му 

първоначално беше 15 месеца, а след това беше взето решение от Управляващия орган за 

удължаването му с още 6 месеца. 

Предвид настъпилата извънредна обстановка и безпрецедентните предизвикателства, свързани с 

пандемичния взрив на заболяването от вируса Ковид-19, който се разпространи с много бързи 

темпове и в глобален мащаб, за предпазване на населението на Община Сърница се наложи 

мобилизиране на допълнителни ресурси за превенция и осигуряване достъпа на услуги на 

възрастни хора. Услугите за лицата по домовете включваха доставка на храна, хранителни 

продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, 

заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите 

или с други средства, различни от тези по договора). 

 

Процедура: „Патронажна грижа +“  

Проект: „Патронажна грижа + в Община Сърница“ 

Община Сърница стартира изпълнението на дейностите по проекта на 01.03.2021 год. и се 

предвижда се да приключат на 01.04.2022 год. Проектът е насочен към предоставяне на 

интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск във връзка с 

ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от кризата с Ковид-19. Целта на 
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проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и 

лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните 

услуги, делегирани от държавата дейности. Услугите, които се предоставят на потребителите са на 

база на индивидуалните им потребности.  

Проектът е в процес на изпълнение. Стойността за реализиране на дейностите възлиза на 54 131,57 

лв.  

 

Процедура: „Детски кътове“ 

Проект: „Детски кът за децата на служителите в Община Сърница“ 

Проектът стартира на 26.05.2021 год. и се предвижда да приключи на 26.07.2022 год. Дейностите 

са насочени към осигуряване на почасови грижи за децата на служителите в Община Сърница. 

Целта на проекта е да се осигури по-добро съвместяване на семейния и професионалния живот на 

заетите родители в общината, както и да се повиши равнището на тяхната икономическа 

активност, едновременно с което да се създадат необходимите предпоставки за полагане на 

пълноценни грижи за децата. 

За успешната реализация на проекта през първите два месеца беше осигурено необходимото 

обзавеждане и оборудване в помещенията, където ще се полагат грижи за децата.  

На 06.10.2021 год. получихме Решение за временно спиране на изпълнението на проекти по 

процедура „Детски кътове“ заради Заповед №РД-01-748 от 02.09.2021 год. на Министъра на 

здравеопазването, с която са въведени временни противоепидемични мерки на територията на 

страната, сред които е и преустановяването на посещенията в детски центрове, клубове и други, 

предоставящи организирани групови услуги за деца. Към момента има заповед на Министъра на 

здравеопазването, с която действието на мерките е удължено до края на месец Март 2022 год.  

В Решението си Управляващият орган е посочил, че срокът за изпълнение на договорите ще се 

удължи с времетраенето на спирането на изпълнението.   

Проектът е в процес на изпълнение. Стойността за реализиране на дейностите възлиза на 149 800 

лв. 

 

2. Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год.  

 

Подярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура” – прием 2018 год.  

Проект: „Изграждане на спортна площадка в УПИ Х-290, кв.21, гр. Сърница” 

Община Сърница подаде проектното си предложение чрез електронната система ИСУН на 

05.06.2018 год. Стойността на проекта възлиза на 114 000 лв.  

На 09.05.2019 година се подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ между Община Сърница и Държавен фонд „Земеделие”. С реализирането на 

проекта ще се направи игрище за футбол, което ще бъде осветено, ще се монтира метална ограда, 

ще се поставят пейки за посетители.  

През 2020 година Община Сърница получи решения за одобрение на всички сключени договори и 

проведени обществени поръчки по реда за ЗОП и ППЗОП, с което се стартира реалното 
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изпълнение на дейностите. Към края на 2020 год. проектът беше изпълнен. През 2021 год. 

проектът беше успешно отчетен пред Държавен фонд „Земеделие“ и общината получи средствата 

за реализираните дейности.   

 

Местна инициативна група – „Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница” 

 

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура” 

Проект: „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” 

Община Сърница кандидатства с проектно предложение чрез електронната система ИСУН на 

18.06.2019 година. Бюджетът на проекта е на стойност 105 840 лв. с ДДС. Чрез осъществяването 

на строително-монтажните работи ще се извършат следните дейности: ще се постави гипсокартон 

с гипсова шпакловка с мрежа; ще се положи топлоизолация от минерална вата; стените и таваните 

ще се шпакловат и ще се боядисат с акрилна боя; ще се постави PVC дограма и стъклопакет; ще се 

поставят нови вътрешни подпрозоречни первази; ще се направи настилка от гранитогрес, ще се 

сложи фаянс по стените и влагоустойчив окачен таван на саниратните помещения; в залата ще се 

постави трислоен масивен дъбов паркет, а на сцената – настилка от дървено дюшеме; входната 

врата ще се подмени с алуминиева, а вътре ще се поставят интериорни и алуминиеви врати. 

Предвидени са вентилационна и климатизационна системи. Ще се подменят електрическите 

кабели,  контактите, ще се сложат нови осветителни тела и прожектори. Относно обзавеждането и 

оборудването е предвидено да се поставят: посетителски столове; озвучително тяло; аналогов 

звукосмесителен пулт; безжичен микрофон; бюро; шкафове за документи; заседателна маса; 

гардероби със закачалки, както и маса за озвучителната техника.  

Проектното предложение е одобрено, подписан е Административен договор на 15.06.2020 год. 

През 2021 год. се проведоха обществени поръчки по реда на ЗОП и се сключиха договори с 

избраните изпълнители. Беше извършен и последващ контрол по ЗОП от страна на Държавен фонд 

„Земеделие“. През 2022 год. предстои изпълнение на дейностите по проекта и финалното му 

отчитане.  

 

Проект: „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” 

Община Сърница кандидатства с проектно предложение чрез електронната система ИСУН на 

23.08.2018 год. Бюджетът на проекта е на стойност 381 267.94 лв. Чрез осъществяването на 

строително-монтажните работи ще се извършат следните дейности: изграждане на парна и котелна 

инсталация, която кардинално ще разреши проблема с отоплението на класните стаи (към 

настоящия момент отоплението се осъществява посредством печки на дърва); поставяне на 

вътрешна топлоизолация; цялостна подмяна и монтиране на нова PVC петкамерна дограма; 

изграждане на гланцирана циментова замазка на подовете в коридорите; монтиран на паркет в 

класните стаи; боядисване и освежаване на вътрешните помещения; основна подмяна на покрива 

на сградата, в това число направа на нова конструкция и дървена обшивка; поставяне на външна 
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топлоизолация и саниране на сградата с цел повишаване на енергийната ù ефективност; полагане 

на мозаечна и силиконова драскана външна мазилка; подмяна на вътрешни и външни парапети; 

изграждане на нова електрическа, водопроводна и канализационна инсталация; подмяна на 

оборудването в помещението за хранене на децата; закупуване на интерактивна дъска и 

мултифункционално устройство. 

Проектното предложение е одобрено. Подписан е Административен договор за отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ на 30.11.2020 год. през 2021 год. е извършен предварителен 

контрол по ЗОП от страна на Държавен фонд „Земеделие“, проведоха се обществени поръчки по 

реда на ЗОП и се сключиха договори с избраните изпълнители. Беше извършен и последващ 

контрол по ЗОП от страна на Държавен фонд „Земеделие“. През 2022 год. предстои изпълнение на 

дейностите по проекта и финалното му отчитане.  

 

3. Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 год. 

 

Процедура: „Споделена визия за екологична мрежа Натура 2000 в България– 2”  

Проект: „Сърница – споделена визия за Натура 2000“  

Община Сърница подаде проектно предложение по Процедура BG16M1OP002-3.031 „Споделена 

визия за екологична мрежа Натура 2000 в България– 2” Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и 

биоразнообразие” по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 год. на 14.11.2020 год.  

Проектното предложение беше одобрено и на 08.04.2021 год. се подписа Административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Проектът е насочен към 

популяризиране на мерките и дейностите за възпитаване на поведение, спомагащо опазването на 

местообитанията на защитените видове и конкретно опазване на висшите растения, които са част 

от мрежата Натура 2000, попадащи на територията на обл. Пазарджик. За изпълнение на целта на 

проекта се проведе регионална информационна кампания, състояща се от три публични събития, 

които се проведоха в обл. Пазарджик с целевите групи по проекта: ученици; представители на 

хижи и места за настаняване; сдружения в областта на туризма и екологията; представители на 

бизнеса.  

Стойността на проекта възлиза на 71 400 лв. Дейностите се изпълниха през 2021 год. През 2022 

год. предстои отчитане на проекта пред Управляващия орган на Оперативна програма „Околна 

среда“ 2014-2020 год. 

  

Процедура: „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на 

отпадъците“ 

Проект: „Нулеви отпадъци – въвеждане на добри практики за превенция генерирането на 

битови отпадъци през обучения за компостиране и създаване на обществен екологичен 

център“  

Община Сърница подаде проектното предложение по процедура „Изпълнение на 

демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ на 25.08.2019 год.  

Поради недостатъчен финансов ресурс, на етап оценка, проектът остана в резервите. През м. 

Декември 2021 год. Община Сърница получи уведомително писмо от Управляващия орган на 
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Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 год., с което беше поканена за представяне на 

документи за сключване на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ. През 2022 год. предстои подписване на административен договор и изпълнение на 

проектните дейности.  

Проектът има за цел да повиши общественото самосъзнание за спазване на йерархията за 

управление и намаляване на количествата депонирани твърди битови отпадъци. 

Демонстрационният проект ще бъде изпълнен на територията на Община Сърница. В рамките на 

проекта се предвижда създаването на екологичен център за повишаване на осведомеността и 

формирането на общество с нулеви отпадъци. Ще бъдат раздадени контейнери за домашно 

компостиране, като участниците ще преминат през специализирано обучение за употребата им. По 

проекта ще се провеждат и различни кампании за популяризиране на идеята за въвеждане на 

добри практики за намаляване на битовите отпадъци.  

 

Отчет по изпълнение на проекти по Национални програми 

 

Проект „Красива България” на Министерството на труда и социалната политика, 

кампания 2021 година 

Проект „Подобряване на обществената среда в гр. Сърница чрез изпълнение на обект: 

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонт и пространствено оформление на 

сграда – Младежки дом и обществени услуги“  

В края на месец октомври приключи ремонтът на сградата на Младежкия дом в гр. Сърница. Така 

обликът на центъра на града се подобри и придоби завършен вид, тъй като това беше единствената 

останала неремонтирана сграда. Ремонтните дейности се извършиха по програмата на 

Министерство на труда и социалната политика „Красива България”. Това е четвъртият по ред 

проект на общината, който е реализиран по кампания „Красива България”. Стойността на 

извършените строителни работи възлиза на 205 000 лв., като 50% от сумата е финансирана от 

Проект ,,Красива България’’, а останалите 50% са осигурени от общинския бюджет за 2021 год.  

Изпълнени са следните дейности: направено е топлоизолиране на външните стени на сградата от 

EPS 10 см. Направена е топлоизолация на цокъла на сградата в участъците, където липсва такава и 

топлоизолиране на дъното на еркерите.  

Извършено е топлоизолиране на покрива на сградата, като след това е изпълнено ново покритие от 

ламарина. Подпокривното пространство е почистено и е положена минерална каменна вата, както 

и минерална каширана каменна вата между греди на стоманобетонов скатен покрив с метални 

профили на две нива. Поставени са улуци, водосточни тръби и дървени импрегнирани чела.  

Монтирана е нова алуминиева и PVC дограма, както и врати. Извършен е основен ремонт на 4 бр. 

тоалетни. Подменена е и мълнезащитната инсталация. 

 

Проект „Подобряване условията на живот на децата и младежите в община Сърница, 

посещаващи Дневен център за деца и младежи с увреждания в гр. Сърница” – Фонд 

„Социална закрила“  
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Община Сърница кандидатства с проектното предложение през м. Март 2021 год. Проектът беше 

одобрен и на 12.05.2021 год. се подписа споразумение за изпълнение на дейностите с Фонд 

„Социална закрила“. Стойността за изпълнение на дейностите възлиза на 36 000 лв. Проектът е 

реализиран и отчетен по програмата в рамките на 2021 год. Закупеното обзавеждане и оборудване 

представлява цялостно решение за пълноценното и ефективно функциониране на Дневния център. 

С изпълнението на проекта се извършиха следните дейности: закупени мебели като маси, бюра, 

столове, дивани, закачалки, шкафове, секции, антре, килими, корнизи и пердета, постави се 

кухненско обзавеждане и кът за хранене.  

Оборудването включва: хладилник с камера, готварска печка с фурна и котлони, микровълнова 

фурна, лаптопи, мултифункционално устройство – копир, принтер, цветен скенер и факс; лед 

телевизор, караоке колона, интерактивна дъска.  

Закупено е и специализирано оборудване за нуждите на децата и младежите с увреждания – 

шведска стена, терапевтичен стол и вертикализатор, апарат за кръвно налягане, биофийд бек 

апарат за рехабилитация на невро-мускулни нарушения, перяща прахосмукачка, проходилка, 

комплект гири. Поставено е външно и вътрешно видеонаблюдение.  

 

Програма: „старт в кариерата“ 

Програмата се изпълнява от 15.06.2021 год. и е с продължителност до 15.06.2022 год. Предоставя 

се възможност на едно лице, завършило висшето си образование и неработило до момента, да 

започне работа в администрацията за период от една година.  

 

Програма: „Обучение и заетост на продължително безработни лица – Компонент 2 – 

аварийни дейности“   

Програмата се изпълни за период от 1 месец през 2021 год. лицата, включени в програмата, са 15 

броя.   

 

Регионална програма за заетост за 2021 год. на година Област Пазарджик 

Назначените лица са 13 души. 

 

„Механизъм за предоставяне на лична помощ” – финансирането на програмата е от 

националния бюджет. Обслужват се  средно месечно 60 лица с телкови решения с  90% и над 90% 

инвалидност.  

 

„Асистентска подкрепа“ – програмата се изпълнява като делегирана от държавата дейност. За 

2021 год. услугата са използвали 10 потребители.  

 

 

Подпис:…………….. 

Неби Бозов 

/Кмет на Община Сърница/ 
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Изготвил: 

Селвие Джасурова 

/Гл. спец. ЕПСП, Дирекция АОМР/            
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