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С решение 
№1/04.02.2020 г. Управи-
телният съвет на „Кра-
сива България” е одо-
брил за финансиране и 
реализация през насто-
ящата година 48 проект-
ни предложения, сред 
които е и проектът на 
Община Сърница „Из-

вършване на строител-
но-монтажни дейности 
на прилежащо външно 
пространство на сгра-
дата на Общинска адми-
нистрация гр. Сърница”. 
Той е на стройност 228 
705 лева, като 50% от 
сумата е осигурена от 
общинския бюджет за 

2020 г.
С него ще се осъ-

ществи цялостно рено-
виране на централната 
градска част на Сърни-
ца. Ремонтните дейнос-
ти включват:

- премахване на съ-
ществуващата настилка;

- изравняване на тере-

на;
- полагане на фракции 

трошен камък и посип-
ка за основа под настил-
ка;

- поставяне на ви-
бропресовани блокчета 
и бордюри;

- монтаж на единични 
пейки и двойни пейки с 

пергола;
- обособяване на нов 

детски кът с комбини-
рани детски съоръже-
ния с люлки и пързалки;

- изграждане на систе-
ма и поставяне на изця-
ло ново осветление.

Предстои провеж-
дане на процедури по 

реда на Закона за об-
ществените поръчки за 
избор на изпълнител за 
извършване на ремонт-
ните дейности. 

Предвижданията на 
програмата са проектът 
да се осъществи до на-
чалото на есента на 2020 
година.

На 12 февруари бе 
подписан договор за 
осъществяване на още 
един проект, финанси-
ран с европейски сред-
ства, за реновиране на 
обществена сграда в гр. 
Сърница – джамията в 
кв. Петелци. Стойност-
та му е в размер на 117 
484 лева.

През 2019 г. Джа-
мийско настоятелство 
Петелци – гр. Сърница 
подаде проектно пред-
ложение „Ремонт на 
съществуващ молитвен 

дом – джамията в кв. 
Петелци” по подмярка 
7.6. „Проучвания и ин-
вестиции, свързани с 
поддържане, възстано-
вяване и подобряване на 
културното и природно 
наследство на селата” 
от Стратегията на МИГ 
- Високи Западни Родо-
пи – Борино — Доспат 
– Сърница на Държавен 
Фонд „Земеделие”.

Предвидените ре-
монти дейности са:

- поставяне на нови 
улуци, снегозадържащи 

елементи, облицовка на 
комини и подсилване на 
стрехата;

- поставяне на топло-
изолация на фасадата и 
пода на сградата;

- поставяне на нова 
мазилка и отводняване 
на минарето;

- монтаж на лед про-
жектори, лед ленти и 
маркучи за външно ос-
ветление;

- нова PVC дограма 
по североизточната фа-
сада, както и в подпо-
кривното пространство 

на сградата;
- цялостна промяна 

на облика на дворното 
пространство чрез по-
ставяне на бетонни пло-
чи;

- извършване на об-
лицовка на цокъла на 
сградата и оградата.

При подготовката на 
Стратегията на ВОМР 
- МИГ - ВЗР– Борино - 
Доспат - Сърница”, раз-
работена въз основа на 
местните потребности и 
потенциал, беше реше-
но допустимите бенефи-

циенти да се възползват 
от финансиране в равни 
дялове, поради което 
сумите в отделните мер-
ки са разпределени 50% 
за частния сектор и 50% 
за публичния сектор. 

На етапа на разра-
ботване на стратегията 
Община Сърница зае 
твърдата позиция да се 
предвидят средства в 
подмярка, от които мо-
гат да се възползват и 
религиозните вероизпо-
ведания на териториите 
на общините.

След стартирането 
на кампанията по на-
биране на проектните 
предложения, Общин-
ска администрация 
оказа пълно съдействие 
на Мюсюлманското 
настоятелство „Петел-
ци” за разработване на 
техническия проект, 
подготовката на про-
ектното предложение и 
кандидатстването пред 
Местната инициативна 
група.

ПЪРВИ ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА ЗА 2020 г.
ПО КАМПАНИЯ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА РЕНОВИРАНЕ 
НА ЕДНА ОТ ДЖАМИИТЕ В СЪРНИЦА
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От втората половина 
на месец февруари стар-
тира нова Национална 
програма “Предоставя-
не на грижа в домашна 
среда” на Министер-
ство на труда и соци-
алната политика. Тя е 
приета с Решение №83 
от 06.02.2020 на Минис-
терски съвет и е част от 
националния план за 
действие по заетостта. 

По програмата се 
осигурява заетост на 
безработни лица като 
домашни помощници за 
предоставяне на персо-
нална грижа в домашна 
среда на хора с от 80 до 
89,99 на сто степен на 
трайно намалена рабо-
тоспособност или вид 
и степен на увреждане 
с определена чужда по-
мощ, и хора над 65 г. въз-
раст в невъзможност за 
самообслужване, които 
не са освидетелствани 
по съответния ред от 
органите на медицин-
ската експертиза в Репу-
блика България.

Програмата се осъ-
ществява в сътрудни-
чество между Агенция 
за социално подпома-
гане и Агенция по зае-
тостта чрез територи-
алните си дирекции и 
общинските админи-
страции.

В изпълнение на про-
грамата, Община Сър-
ница обяви прием на 
документи за лица, же-
лаещи да се възползват 
от грижите на домашни 
помощници, в срок от 
24 февруари до 13 март 
2020 г. включително, 
като същите следва да 
попадат в целевите гру-
пи:

• лица от 80 до 89,99 
на сто степен на трайно 
намалена работоспо-
собност или вид и сте-
пен на увреждане с оп-
ределена чужда помощ;

• лица на възраст над 
65 г. в невъзможност за 
самообслужване, които 
не са освидетелствани 
по съответния ред от 
органите на медицин-
ската експертиза в Р. 
България.

Условията на кои-
то трябва да отговарят 
нуждаещите се лица, 
кандидати по Програ-

мата, са:
• месечният доход на 

член от семейството за 
предходния месец, пре-
ди месеца на подаване 
на заявлението-декла-
рация, да е равен или 
по-нисък от 5-кратния 
размер на гарантира-
ния минимален доход 
(ГМД), определен с 
Постановление на Ми-

нистерския съвет;
• да не са регистрира-

ни като еднолични тър-
говци и да не са собстве-
ници на капитала на 
търговско дружество;

• да нямат сключен 
договор за предоставя-
не на собственост срещу 
задължение за издръж-
ка и/или гледане; това 
изискване не се прилага 
в случаите, когато пое-
лите задължения за из-
дръжка и/или гледане са 
учащи се, безработни, в 
нетрудоспособна въз-
раст или хора с увреж-
дания;

• да не са прехвър-
ляли чрез договор за 
дарение през последна-
та една година собстве-
ността върху жилищен, 
вилен, селскостопански 
или горски имот и/или 
идеални части от тях;

• да не са прехвър-
ляли жилищен, вилен, 
селскостопански или 
горски имот и/или иде-
ални части от тях срещу 
заплащане през послед-
ната една година, като 
общата стойност на 
сделките не надвишава 
60-кратния размер на 
ГМД; да не са включени 
в механизма лична по-
мощ;

• да не ползват цело-
дневно дейности, свър-
зани с осигуряването на 
грижа в домашна среда 
на друго основание и/
или финансирани по 
други финансови ме-

ханизми, програми, и 
проекти.

Кандидати за предос-
тавяне на грижи в до-
машна среда за заемане 
на длъжност „домашен 
помощник“ по Нацио-
нална програма „Пре-
доставяне на грижи в 
домашна среда” трябва 
са безработни лица, ре-
гистрирани в Дирекция 
„Бюро по труда“. 

Приемът на докумен-
ти ще се осъществява 
при служителите Фейзи 
Хаджиев и Джемиле Па-
шова — Общинска ад-
министрация Сърница, 
ет. 2. 

Програмата е с на-
ционално покритие 
и ще се изпълнява до 
31.12.2020 г. 

Работодатели по нея 
са общинските админи-
страции, които в парт-
ньорство с Дирекции 
„Бюро по труда“ (ДБТ) 
ще извършват подбор 
на кандидатите за ра-
бота по предварително 
подадени от общините 
заявки-спецификации. 

Безработните лица, 
регистрирани в ДБТ, ще 
могат да участват в Про-
грамата при осигурява-
не на заетост на пълно и 
непълно работно време, 
като продължителнос-
тта на предоставяните 
персонални грижи за 
едно лице не може да 
надхвърлят 4 часа днев-
но.

Община Сърница 
инициира създаването 
на нова автобусна линия 
Велинград - Сърница, 
която да обслужа нуж-
дите на населението за 
осъществяване на меж-
дуградски транспорт 
между двете общини и 
осигуряване на прид-
вижването на хората 
до областния център в 
гр. Пазарджик. Необ-
ходимостта от осигуря-
ването на нова линия 
се разкри в последните 
зимни месеци, когато де 
факто гражданите оста-
наха без междуградски 
транспорт, поради от-
каз на превозвача да об-
служва досега действа-
ща линия.

Г-н Бозов проведе 
серия от разговори, с 
областния управител на 
Област Пазарджик г-н 
Стефан Мирев и кмета 
на Община Велинград 
г-н Коев, за обособява-
нето на нова маршрутна 
линия. 

В съответствие с 
действащото законода-
телство, маршрутното 
разписание на новата 
линия бе съгласувано 
от кметовете на двете 
общини и представено 
за разглеждане и одо-
бряване, от специално 
назначена към Област-
на администрация — 

Пазарджик Комисия, за 
обсъждане на промени 
в областната и републи-
канската транспортна 
схема. На заседание на 
18.02.2020 г. служители 
от Общинска админи-
страция Сърница, наче-

ло със заместник-кмета 
на общината г-Халил 
Туджар, представиха 
пред членовете на ко-
мисията необходимост-
та от създаването на 
маршрутната линия. На 
същото заседание, чле-
новете на комисията 
разрешиха създаването 
на маршрутна линия 
Велинград-Сърница със 
следното разписание:

• Час на тръгване от 
гр. Сърница сутринта: 
06:30 часа – час на прис-
тигане в гр. Велинград 
сутринта: 08:00 часа;

• Час на тръгване от 
гр. Велинград вечерта: 

17:30 часа – час на прис-
тигане в гр. Сърница ве-
черта: 19:00 часа.

Линията ще обслуж-
ва и кметствата в общи-
ната. Предстои реше-
ние на Общински съвет 
Сърница за избиране на 

процедура, в съответ-
ствие със Закона за об-
ществените поръчки, за 
сключване на договор 
за обществен превоз на 
пътници, като проце-
дурата ще се проведе в 
максимално кратки сро-
кове, за да може линия-
та да заработи.

С решения на отго-
ворните институции, 
инициирани от Община 
Сърница, окончателно 
ще се реши проблемът 
с осигуряването на об-
ществения транспорт 
на гражданите на Сър-
ница.

Нова автобусна линия 
за Сърница

Община Сърница започна 
прием на документи по новата 

Национална програма 
“Предоставяне на грижа 

в домашна среда”

Община Сърница 
приключи 2019 годи-
на с добри демограф-
ски показатели, което 
в последните години се 
оказва трайна тенден-

ция за трите населени 
места в общината. Съ-
гласно официалните 
данни на Главна дирек-
ция „Гражданска регис-
трация и администра-
тивно обслужване” при 
Министерство на регио-

налното развитие и бла-
гоустройството, броят 
на родените с постоянен 
адрес на територията на 
Община Сърница са 59, 
които са със 17 бебета 

повече в сравнение с 
2018 година, когато те 
са били 42, и са разпре-
делени както следва: 42 
за гр. Сърница, 8 за с. 
Побит камък и 9 за с. 
Медени поляни. Годиш-
ните таблици на населе-

нието пък показват, че 
естественият прираст 
на населението на об-
щината е положителен – 
в размер на 0.08% спря-
мо миналогодишните 

нива. Тези резултати по-
казват, че политиката за 
управление на Община 
Сърница е добра, което 
е предпоставка за ус-
тановяване на младите 
хора в населените места 
на общината.

ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 
НА ОБЩИНА СЪРНИЦА 

ЗА 2019 г.



3Общество

Община Сърница 
съобщава на данъкоп-
латците, че от 17.02.2020 
г. (понеделник) могат да 
заплащат местните си 
данъци и такси за нова-
та 2020 г. Съгласно Зако-
на за местните данъци 
и такси физическите и 
юридически лица, които 
имат постоянен адрес, 
съответно седалище на 
територията на Община 
Сърница, са задължени 
да декларират притежа-
ваното от тях имуще-
ство и да заплащат след-
ните основни видове 
местни налози: 

- Данък недвижимо 
имущество;

- Данък върху превоз-
ните средства;

- Туристически данък;
- Патентен данък;
- Такса битови отпа-

дъци
Съгласно разпоред-

бите на Закона за мест-
ните данъци и такси, 
местните налози за да-
нък недвижимо иму-
щество и данъка върху 
превозните средства, 

както и ТБО се запла-
щат в две равни вноски 
– до 30 юни (първата) и 
до 31 октомври (втора-
та) за годината, за коя-
то се дължат. На пред-
платилите до 30 април 
за цялата година се из-
вършва отстъпка от 5%. 
Патентният данък се 
заплаща на четири рав-
ни вноски. А туристиче-
ският данък се заплаща 
всеки месец на база осъ-
ществени нощувки за 
съответния месец.

Местните данъци и 
такси могат да се запла-
щат по следните начини:

- В отдел „Местни да-
нъци и такси” към Об-
щина Сърница, всеки 
делничен ден от 08:00 
до 17:00 часа, в брой или 
чрез ПОС терминал;

- По банков път;
- В клоновете на „Бъл-

гарски пощи” в цялата 
страна;

- На касите на EasyPay 
или онлайн чрез систе-
мата ePay;

- На каса, в клонове-
те на банка „ДСК” или 
чрез онлайн банкиране 
за клиенти, ползващи 
услугата „ДСК Директ”

Община Сърница 
предоставя на своите 
жители две онлайн ус-

луги за определяне на 
размера на данъците си.

Първата е електрон-
на проверка на данъч-
ните задължения на 
официалната интернет 
страница на общината. 
За тази услуга е необ-
ходимо, лицата пред-
варително да заявят в 

отдел „Местни данъци 
и такси” към Община 
Сърница, искане за пре-
доставяне на ПИН-код. 
С него и ЕГН/БУЛСТАТ 
д а н ъч но з а дъ л же но -
то лице бързо, лесно и 
удобно може да провери 
размера на задължения-
та си, отделните вноски 
и евентуално натрупа-
ните лихви. 

Повече подробнос-
ти може да намерите на 
интернет страницата на 
Общината в раздел „Ад-
министративни услуги” 
– МДТ – Проверка на 
ДЗ към МДГ по ЕГН.

Втората услуга е елек-
тронен калкулатор, чрез 
който всеки собственик 
на моторно превозно 
средство в Сърница 
може да изчисли какъв 
данък МПС ще дължи 
за 2020 г.

Формула, по която се 
формира данъкът за мо-
торните превозни сред-
ства, включва годината 
на производство, мощ-

ността и екологичния 
стандарт на колата.

Данните за автомо-
била, които трябва да се 
нанесат в калкулатора, 
за да се изчисли него-
вият данък, са вписа-
ни в документите му за 

регистрация — в мал-
кия талон (за по-новите 
МПС-та) или в големия 
талон (за МПС-та, реги-
стрирани по-отдавна):

• Под индекс В е за-
писана годината на 
първа регистрация, по 
която се изчислява въз-
растта на колата.

• Индекс P.2 e за мощ-
ността на автомобила в 
киловати.

• Срещу индекс V.9 
e записан екологичният 
стандарт на колата (от 
Евро 2 до Евро 6). При 
най-старите коли такъв 
еко стандарт обикнове-
но няма и срещу този 
индекс в документите 
на колата не пише нищо.

Електронният кал-
кулатор може да бъде 
намерен също така и на 
официалната интернет 
страница на Община 
Сърница на следния ад-
рес: 

https://cartax.uslugi.
io/#%D0%9F%D0%B0%
D0%B7%D0%B0%D1%8
0%D0%B4%D0%B6%D
0%B8%D0%BA/%D0%A
1%D0%AA%D0%A0%D
0%9D%D0%98%D0%A6
%D0%90 

Напомняме на данъ-
коплатците, че съгласно 
чл. 4, ал. 2 от Закона за 
местните данъци и так-
си, невнесените в срок 
данъци и такси се съ-
бират заедно с лихвите, 
съобразно разпоредби-
те на Закона за лихвите 
върху данъци, такси и 
други подобни държав-
ни вземания, като се 
начисляват за всеки ка-
лендарен ден от настъп-
ването на падежа на за-
дължението.

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
КАМПАНИЯ 2020 г.

На 28 февруари се 
проведе редовното ме-
сечно заседание на об-
щинските съветници от 
Общински съвет Сър-
ница. На него бяха раз-
гледани и гласувани 15 
редовни и 12 допълни-
телни точки, по-важни 
от които са:

- Приемане на Об-
щински годишен план 
за младежта на Община 
Сърница за 2020 г. и го-
дишен доклад по плана 
за младежта за 2019 г.;

- Одобряване на Ана-
лиз за потребностите 
от подкрепа на личното 
развитие на деца и уче-
ници;

- Промяна на Общест-
вен съвет за социално 
подпомагане и услуги 
при Община Сърница;

- Приемане на отчет за 
изпълнение на Програ-
ма за управление и раз-
пореждане на общинска 
собственост за 2019 г. на 
Община Сърница;

- Приемане на Про-
грами за насърчаване 
използването на енер-
гия от възобновяеми 
източници и биогорива 
на Община Сърница за 
периода 2020/2023 г.;

- Представяне на до-
клад на програма за 
овладяване на попула-
цията на безстопанстве-
ните кучета в Община 
Сърница;

- Допълване на Про-
грамата за управление 
и разпореждане на об-
щинската собственост 
за 2020 г.;

- Информация за из-
вършени промени на 
приходите и разходите 
по бюджета на Общи-
на Сърница за периода 
01.01.2019 година – 

31.12.2019 година и ак-
туализираното разпре-
деление на бюджета на 
Община Сърница към 
31.12.2019 година.

- Програма за разви-
тие на туризма в Общи-
на Сърница за 2020 г.;

- Определяне на мало-
мерни имоти от общин-
ския поземлен фонд, 
които могат да се отда-
ват под наем за една го-
дина без търг или кон-
курс;

- Приемане на годи-
шен План за развитие 
на социалните услуги 
на Община Сърница за 
2021 г. И годишен отчет 
по плана за развитие на 
социалните услуги за 
2019 г.;

- Приемане на Годиш-
на програма за развитие 
на читалищната дей-
ност в Община Сърница 
за 2020 година;

- Кандидатстване на 
Община Сърница по По-
кана за набиране на про-
ектни предложения но-
мер BGENERGY-2.001, 
Процедура „Рехабили-
тация и модернизация 
на общинската инфра-
структура – системи за 
външно изкуствено ос-
ветление на общините”, 
Програма „Възобновя-
ема енергия, енергийна 
ефективност, енергийна 
сигурност”, финанси-
рана по Финансовия 
механизъм на Европей-
ското икономическо 
пространство 2014-2021 
год.;

- Избор на вида за 
процедура за възлагане 
на обществен превоз на 
пътници по утвърдено 
маршрутно разписание 
Велинград – Сърница, 
обособено в самостоя-

телна линия от област-
ната транспортна схема 
в съответствие със За-
кона за обществените 
поръчки.;

- Определяне на да-
тите за провеждане на 
„Събор – Сърница 2020 
г.“ и местност за про-
веждането на събитие-
то;

- Приемане на Стра-
тегия за управление на 
Общинската собстве-
ност за срока на мандат 
2019 - 2023 г. на Общин-
ски съвет – Сърница;

- Приемане на даре-
ние под формата на па-
рична сума от “Консепт 
– Консулт Инжинери” 
- неюридическо лице, 
представител на Репу-
блика България на чуж-
дестранно юридическо 
лице Консепт – Консулт 
Инжинери, ОАЕ което 
ще се използва за заку-
пуване на помещение за 
осъществяване на соци-
ални услуги;

- Предоставяне на съ-
гласие за закупуване на 
помещения за предос-
тавяне на социални ус-
луги;

- Прекратяване на 
процедура за определя-
не на съдебни заседате-
ли за Окръжен съд Па-
зарджик за мандат 2020 
г. – 2024 г.;

- Прекратяване на 
процедура за определя-
не на съдебни заседате-
ли за Районен съд Ве-
линград за мандат 2020г. 
– 2024 г.;

- Откриване на проце-
дура за продажба на об-
щински имот в с. Побит 
камък;

- Одобряване на три 
геодезически заснема-
ния за общински имоти.

Резюме от сесията 
на Общински съвет Сърница 

за месец февруари 2020 г.

Издава Община Сърница, гр. Сърница 4633, ул. “Свобода” №20,  
тел. за контакти: 03547 22 66; мобилен: 0885 202 460; 

e-mail: obshtina@sarnitsa.bg;  www.sarnitsa.bg

В съответствие с изискванията на Закона за собствеността и ползването 
на земеделските земи пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен 
фонд се отдават под наем на собственици или ползватели на животновъдни 
обекти, в които постоянно се отглеждат пасищни животни, регистрирани в 
Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида им. 
Всяка година в периода 1 февруари – 1 март се извършва проверка на до-
говорите за наем. Спазването на законоустановените условия се установява 
въз основа на официалната справка на БАБХ за всички регистрирани към 1 
февруари на текущата година в Интегрираната информационна система на 
агенцията: 

1. животновъдни обекти; 
2. собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти; 
3. пасищни селскостопански животни в животновъдните обекти.
Въз основа на извършените проверки Общинският съвет определя с ре-

шение пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо 
и индивидуално ползване. Решението на общинския съвет със списъците на 
имотите за индивидуално ползване по землища, номера, начин на трайно 
ползване и категории, се обявяват в общините и кметствата и се публикуват 
на интернет страницата на общината.

В ход е годишна кампания 
по разпределяне на общинските 

мери и пасища



4 Общество

На 25-ти и 26-ти 
февруари се проведе 
33-ото Общо събра-
ние на Националното 
сдружение на общи-
ните в Република Бъл-
гария, чиято основна 
работа е избирането 
на членове за ръко-
водните органи на 
организация за новия 
мандат 2020-2024 г.

Г-н Неби Бозов 
бе избран с над 300 
гласа „ЗА” за член на 
Контролния съвет на 
Сдружението. Това е 
поредно признание за 
кмета на Сърница, за 
усърдната и упорита 

работа, която с екипа 
на общинска админи-
страция осъществиха 
през изминалия ман-
дат. 

Функциите на 
Контролния съвет на 
Националното сдру-
жение на общините в 
Република България 
са свързани с осъ-
ществяване на кон-
трол по изпълнение-
то на решенията на 
Общото събрание и 
Управителния съвет, 
на бюджета на Сдру-
жението и спазването 
на Устава на организа-
цията. 

Той се състои от 5 
членове, като срока на 
мандата им е 4 години.

Н а ц и о н а л н о т о 
сдружение на об-
щините в Република 
България (НСОРБ) е 
учредено през 1996 г. 
от 1/3 от общините. 
Постепенно, в резул-
тат от активната му 
дейност, към него се 
присъединяват всич-

ки 264 общини, които 
от 2015 г. вече са 265, 
след присъединяване-
то на новосъздадената 
Община Сърница. Че-
тири години по-къс-
но тя вече има и свой 
представител в един 
от ръководните орга-
ни.

Като най-важни 
приоритети в работа-
та си за Сдружението 

в следващите 4 години 
г-н Бозов посочи:

• Осъществяване 
на добър финансов 
мениджмънт и под-
държане на ефективна 
и целесъобразна фи-
нансова дисциплина в 
Сдружението.

• Подпомагане ра-
ботата на Общото 
събрание и Управи-
телния съвет с изгот-
вяне на предложения 
и консултации за ре-
ализацията на взети 
от тях решения, както 
и провеждане на дис-
кусии и преговори с 
държавните органи и 

органите на местно-
то самоуправление в 
актуални за управле-
нието на общините 
сектори като финанси, 
инфраструктура, реа-
лизиране на програми 
и проекти с национал-
но и европейско фи-
нансиране, електрон-
но управление.

• Създаване и под-
държане на добри 
механизми за взаимо-
действие на Сдруже-
нието с държавните 
и местните органи на 
управление, с гражда-
ните, неправителстве-
ния и бизнес сектора.

ПОРЕДНО ПРИЗНАНИЕ ЗА КМЕТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

Работна среща на кмета 
с представители 

на бизнеса от Египет и Дубай
В началото на месец 

февруари, кметът на 
Община Сърница г-н 
Неби Бозов проведе ра-
ботна среща с депута-
та от Египетския пар-
ламент - д-р Махмуд 
Хюсеин и директора 
на дубайската фирма 
Concept Engineering 
Consultant -  д-р Субхи 
Алгезери.

Те обсъдиха бъде-
щото сътрудничество в 
областта на туризма и 
обмяна на опит между 
община Сърница и об-
щини в Египет и Дубай. 

Кметът на Община Сърница г-н 
Неби Бозов присъства на официа-
лен прием в посолството на Държа-
вата Кувейт в Република България. 

Събитието бе организирано по 
повод Деня на независимостта и 
Деня на освобождението на страна-
та. 

Сближаване на културните 
и социални връзки 

на Кувейт и Сърница

Припомняме на 
читателите, че през 
месец декември 
2019 г. гр. Сърни-
ца посрещна по-
сланика на Кувейт 
д-р Якуб Юсеф Ал 
Атики, който изра-
зи желанието си за 
бъдещо сътрудни-
чество.


