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С бюджет от 7 101 000 лв. започва 2021 го-
дина Община Сърница. Основният финансов 
документ бе гласуван  на заседание на Общин-
ски съвет Сърница, проведено на 17.02.2021 
година. 

Основни приоритети в управлението на об-
щината през новата година ще бъдат запазва-
нето на финансовата стабилност и предоста-
вяне на по-качествени услуги. 

През 2021 г. е осигурено финансиране на 
следните инфраструктурни проекти на общи-
ната: 

• „Рехабилитация на общински път PAZ 
1065 /III-843/ ДГС Селище – с. Побит камък – 
м. Овчарниците – с. Медени поляни; 

• Изграждане на нова детска градина в с. 
Медени поляни; 

• „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“, финансиран 
от Програма за развитие на селските райони 
2014 – 2020 година; 

• Проектиране и изграждане на помпена 
станция и довеждащ водопровод в с. Медени 
поляни. 

Ще продължи също подобряването на ус-
ловията в училищата, читалището и подкре-
пата на хора в неравностойно положение. 
През 2021 година Народно читалище „Про-
света 1947” получава три субсидирани бройки 
на обща стойност 34 452 лева.

Общо приходите с държавен характер за 
2021 г. са в размер на 4 408 394 лв. Спрямо 2020 

г. Общината получава 1 053 891 лв. повече за 
държавно делегирани дейности: образование, 
здравеопазване, социални услуги и читалища.  

През 2021 г. общината получава увеличение 
на средствата от държавния бюджет за местни 
дейности с 20%. Общо местните приходи ще 
са в размер на 2 692 606 лв. От тях 820 800 са 
осигурени от държания бюджет. Планираните 
данъчни приходи са 317 000 лв., а плановият 
размер на неданъчните постъпления е 401 780 
лева.

През новата година общината ще плати 118 
221 лв. отчисления от такса битови отпадъци.  
2021 г. е изключително важна за общината от 
гледна точка на подобряване на инфраструк-
турата в трите населени места. Капиталовата 
програма на Община Сърница стартира с 54 
обекта на обща стойност 3 887 085 лева. Сред 
по-важните обекти  са: 

• Строително - монтажни работи и упраж-
няване на строителен надзор на обект: „Ре-
монт, реконструкция и пристрояване на 
Здравна служба гр. Сърница”; 

• СМР на обект: „Въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност, ремонт и простран-
ствено оформление на сграда „Младежки дом 
и обществени услуги“, намираща се в УПИ II-
399 по плана на гр. Сърница“; 

• Ремонт и строителен надзор на тротоарни 
площи ул. „Свобода“ град Сърница; 

• Основен ремонт и СМР на ул. „Бунар-
джик“ град Сърница, с дължина 164 метра от 
о.т. 117 до о.т. 132; 

• Основен ремонт и СМР на ул. „Петелци“, 

град Сърница, с дължина 330 метра от о.т. 64 
до о.т 16; 

• Основен ремонт и СМР на ул. „Рила“, град 
Сърница, с дължина 216 метра от о.т. 68 до о.т 
23; 

• СМР за обект: „Основен ремонт и цялост-
но обновяване на сградата и двора на ОУ „Ни-
кола Вапцаров“, намиращо се в УПИ I - 232, 
кв.14 по плана на с. Побит камък, Община 
Сърница“;   

• СМР на обект: „Рехабилитация на общин-
ски път PAZ 1065 /III-843/ ДГС Селище – с. По-
бит камък – м. Овчарниците“; 

• Основен ремонт и СМР за общински път 
PAZ 1065 м. Овчарниците - с. Медени поляни; 

• Изграждане на нова детска градина в с. 
Медени поляни; 

• Закупуване на комбиниран багер; 
• Проектиране и изграждане на помпена 

станция и довеждащ водопровод в с. Медени 
поляни; 

• Изготвяне на Общ устройствен план на 
гр. Сърница; 

• Съфинансиране по проект “Красива Бъл-
гария” за обект: Въвеждане на мерки за енер-
гийна ефективност, ремонт и пространствено 
оформление на сграда „Младежки дом и об-
ществени услуги“, намираща се в УПИ II-399 
по плана на гр. Сърница.

Чрез реализирането на предвидените по 
бюджета дейности се цели подобряване на 
инфраструктурата на трите населени места от 
Община Сърница и разрешаването на дълго-
годишни проблеми на нашите граждани.

Община Сърница 
за четвърта поредна 
година успя да се пре-
бори в изключител-
но голяма конкурен-
ция за одобряване на 
проект по кампания 
„Красива България” 
2021 г. Одобрение е 
проектното ни пред-
ложение с наименова-
ние: „Подобряване на 
обществената среда в 
гр. Сърница чрез из-
пълнение на СМР на 
обект: Въвеждане на 
мерки за енергийна 

ефективност, ремонт 
и пространствено оф-
ормление на сграда 
Младежки дом и об-
ществени услуги“. Об-
щата стойност на про-
екта възлиза в размер 
на от 228 672 лева с 
ДДС, които са съв-
местно съфинанси-
ране между Община 
Сърница и Министер-
ство на труда и соци-
алната политика.

С Решение № 1 от 
05.02.2021 г. на Упра-
вителния съвет на 

Проект „Красива Бъл-
гария” са одобрени за 
финансиране и реали-
зация през настояща-
та 2021 година общо 
53 проектни предло-
жения, сред които е и 
проектът на Община 
Сърница. 

Одобреният тех-
нически проект пред-
вижда:

• топлоизолиране 
на външните стени на 
сградата от EPS 10 см.;

• изграждане на 
топлоизолация на 

цокъла на сградата 
в участъците, къде-
то липсва такава и 
топлоизолиране на 
дъното на еркерите;

• предвидено е и 
топлоизолиране на 
покрива на сградата, 
като след това ще се 
изпълни ново покри-
тие от ламарина;

• подпокривно-
то пространство ще 
бъде почистено и ще 

се положи минерална 
каменна вата, както и 
минерална каширана 
каменна вата между 
греди на стоманобе-
тонов скатен покрив 
с метални профили на 
две нива. 

• ще се поставят 
улуци, водосточни 
тръби и дървени им-
прегнирани чела. 

• ще се монтира 
нова алуминиева и 

PVC дограма, както и 
интериорни врати. 

• ще се извърши и 
основен ремонт на 4 
бр. тоалетни. 

• ще бъде подмене-
на и мълнезащитната 
инсталация.

С изпълнението 
на предвидените дей-
ности, сградата на 
Младежкия дом в гр. 
Сърница ще придобие 
изцяло нов облик.

БЮДЖЕТ 2021 г. НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

ОБЩИНА СЪРНИЦА С ПЪРВИ ЗА 2021 ГОДИНА ОДОБРЕН ПРОЕКТ 
ПО КАМПАНИЯ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
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З   А   П   О   В   Е   Д
№ З - 49

гр. Сърница, 23 . 02 . 2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал. 1 и чл. 72 от НРПРУ-
ОИ на Община Сърница и във връзка с изпълнение на Решение №126/16.12.2020 г. на ОбС 
– Сърница.

Н А Р Е Ж Д А М:
I. На 23.03.2020 г. от 11.00 часа в сградата на Община Сърница да се проведе публичен търг 

с тайно наддаване за продажба на следния урегулиран поземлен общински имот – частна об-
щинска собственост, находящ се в с. Медени поляни, общ. Сърница, а именно:

 УПИ III (три римско) – Общински, с площ от 476 (четиристотин седемдесет и шест) кв.м., 
находящ се в кв. №21 (двадесет и едно) по плана на с. Медени поляни, общ. Сърница, съглас-
но АЧОС №255/01.10.2020 г., с начална тръжна продажна цена в размер на – 3 620 лв. /три 
хиляди шестстотин и двадесет лева/ без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на 
чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ и утвърдена с Решение №126/16.12.2020 г. на ОбС – Сърница.

II. Определям следните ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ:
- Най-висока цена.
III. Утвърждавам тръжната документация и определям депозитът за участие в търга да е в 

размер на – 397,50 лв. (триста деветдесет и седем лева и петдесет стотинки) – 10%  от начал-
ната тръжна цена, която се внася по банков път до 16:00 часа на 22.02.2021 г.

IV. Определям цена на тръжната документация в размер на 50 лева без ДДС (60 лв. с ДДС), 
като същата се заплаща по банков път.

V. Заявления по образец за участие в търга се подават в голям запечатан плик в Деловод-
ството на Общината до 17:00 часа на 22.03.2021 г., като върху него задължително е изписано: 
името на участника, ЕГН или ЕИК, постоянен адрес или седалище и цялостното наименова-
ние на обекта на търга. 

Към заявлението задължително се прилагат и всички описани в тръжната документация 
документи.

За всички участници:
1. Копие от документа за самоличност  /заверен – „вярно с оригинала”, подпис и печат, и 

декларирано съгласие – „Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани във връз-
ка с провеждането на настоящия конкурс”/;

2. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник, 
придружено с копие от документа за самоличност  /заверен – „вярно с оригинала”, подпис и 
печат, и декларирано съгласие – „Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани 
във връзка с провеждането на настоящия конкурс”/;

3. Документ за закупена тръжна  документация /квитанция/;
4. Документ за внесен депозит /записан номера на имота, за който се участва/;
5. Декларация за оглед на обекта по образец;
6. Оферта-образец (подава се в отделен непрозрачен запечатан плик поставен в плика с 

останалите документи).
7. Проект за Договор за продажба  по образец /подписан и подпечатан/;
За юридически лица, търговски дружества и еднолични търговци, допълнително да се 

приложат:
8. Документ за съдебна регистрация на участник или удостоверение от Агенцията по 

вписванията /заверен препис или справка от търговския регистър за регистрация  на юри-
дическото лице, заверена от юридическото лице/, освен ако не е посочен ЕИК, съгласно ЗТР;

Забележка:  Когато се прилагат копия от документи задължително да бъдат заверени 
собственоръчно “Вярно с оригинала” – подпис и печат. 

VI. Офертата се подава в малък непрозрачен запечатен плик, който се поставя в големия 
плик с останалите документи, като върху него е записано: името на участник и цялостното 
наименование на обекта на търга. 

Офертата задължително съдържа:
1. Пълното наименование на обекта на търга; 
2. Предлаганата цена, която цифров и словом трябва да бъде идентична;
3. Името на участника или упълномощеното от него лице.
Забележка: Липсата на едно от описаните в тази точка неща прави офертата невалидна! 
VII. При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 30.03.2021 г. от 11:00 

часа в сградата на Общината при условията и реда на т. I – VIII от настоящата Заповед, като 
крайния срок за подаване на Заявления е до 17:00 часа на 29.03.2021 г.

VIII. Тръжната документация се закупува от 08.03.2021 г. в деловодството на Община Сър-
ница. За справки тел. 03547/2266 

IХ. Определям комисия по провеждането на търга в следния състав:
X. Оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 09:00 часа до 16:00 часа, 

от 08.03.2021 година до 22.03.2021 година в офис “Информация“ на партерния етаж на Общи-
на Сърница.

ХI. Извлечение от настоящата Заповед, с изключение на състава на комисията по т. ІХ от 
нея, да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация, сайта на Община 
Сърница и да бъде обявена в един местен вестник.

ХІI. Настоящата заповед да бъде връчена на всички заинтересовани лица за сведение и 
изпълнение.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок, от обявяването и чрез кмета на Общи-
на Сърница пред Административен Съд гр. Пазарджик.

Неби Бозов: Кмет на Община Сърница
Съгласувал: Айтен Туджар, Юрисконсулт,
Дирекция ФБАПИО, Община Сърница
Изготвил: Аки Байрактар, Гл.специалист ОС,
Дирекция АОМР, Община Сърница

На 17-ти февруари се проведе редовното 
месечно заседание на Общински съвет Сър-
ница. На него бяха разгледани и гласувани 10 
точки, по-важните от които са:

• Приемане на бюджета на Община Сър-
ница за 2021 година, Програма за капиталови 
разходи на Община Сърница за 2021 година,  
Индикативния годишен разчет за сметките 
за средства от Европейския съюз на Община 
Сърница за 2021 година и Бюджетна прогноза  
за местните дейности за периода 2022 – 2024 
година на Община Сърница;

• Приемане на Общински годишен план за 
младежта на Община Сърница за 2021 г. и Го-
дишен доклад по Общински план за младежта 
за 2020 г.;

• Приемане на Отчет за изпълнението на 
програмата за управление и разпореждане на 
общинската собственост за 2020  г. на Община 
Сърница;

• Допълване на Програмата за управление 
и разпореждане на общинската собственост за 
2021 г.

• Представяне на Доклад  на  програма за 
овладяване на популацията на безстопанстве-
ните кучета в Община Сърница за 2020 г.;

• Приемане на годишна Програма за разви-
тие на читалищната дейност в Община Сър-
ница за 2021 година;

• Приемане на Наредба за изменение и до-
пълнение на Наредба за условия и реда за съ-
ставяне на бюджетната прогноза за местните 
дейности за следващите три години, за съста-
вяне, приемане и отчитане на бюджета на Об-
щина Сърница.

АКЦЕНТИ ОТ СЕСИЯТА 
НА ОбС - СЪРНИЦА 

ЗА М. ФЕВРУАРИ 2021 г.

Срокът на валидност на личните карти и 
паспорти, който изтича в периода от 13.03.2020  
г. до 31.01.2021 г. е удължен с 6 месеца, считано 
от датата на изтичане на срока, посочен в съ-
ответния документ за самоличност. Мярката е 
въведена с приемането на Закона за мерките 
по време на извънредно положение и послед-
валите му изменения.

За срока на удължаването на личните кар-
ти и паспортите, Ви обръщаме внимание, че 
същите са валидни идентификационни доку-
менти за самоличност на територията на Ре-
публика България. По искане на лицето, нова 
лична карта или паспорт, може да се издадат и 
преди изтичането на удължения срок.

Срокът на валидност на СУМПС /шо-
фьорска книжка/, който изтича в периода от 
13.03.2020 г. до 31.12.2020 г. е удължен със 7 
месеца, считано от датата на изтичане на сро-
ка, посочен на съответното свидетелство. По 
искане на лицето ново свидетелство за упра-
вление на моторно превозно средство може да 
се издаде и преди изтичането на удължения 
7-месечен срок.

Не така обаче стоят нещата с докумен-
ти за самоличност, изтичащи в периода след 
01.02.2021 г. На тези документи срокът им за 
валидност не е удължен. Обръщаме внимание, 
че за тези случаи срокът за подмяната им е 1 
месец. Същото е положението и при СУМПС 
/шофьорска книжка/, т.е за тези документи за 
самоличност се прилага редът за подмяната 
им, регламентиран в Закона за българските 
лични документи.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО 
ПОДМЯНА НА ДОКУМЕНТИ 

ЗА САМОЛИЧНОСТ И СУМПС
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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

С Указ № 9 от 
14.01.2021 г. президен-
тът Румен Раев насро-
чи за 4-ти април про-
веждането на избори 
за Народно събрание. 
В настоящия мате-
риал представяме на 
гражданите по-важна 
информация, която 
считаме, че би ги ин-
тересувала при про-
веждането на пред-
стоящите избори.

Избирателите, чий-
то срок на валидност 
на личните докумен-
ти за самоличност е 
изтекъл или изтича в 
периода след 13 март 
2020 г. имат право да 
гласуват на изборите 
за народни представи-
тели на 4 април 2021 г. 
по време на извънред-
на епидемична обста-
новка, като удостове-
ряват самоличността 
си пред секционните 
избирателни комисии 
в страната и извън 
страната с лична кар-
та или паспорт, като 
не се изисква удосто-
верение за издаване 
на лични документи 
по чл. 263 от Избор-
ния кодекс (т.е удос-

товерение от съответ-
ната Паспортна служа 
при МВР).

Право да гласуват с 
подвижна избирател-
на кутия в изборите за 
народни представите-
ли на 4 април 2021 г. 
имат избирателите с 
трайни увреждания, 
които не им позволя-
ват да напуснат дома 
си и да упражнят 
правото си на глас в 
изборно помещение 
и избирателите, по-
ставени под задължи-
телна карантина или 
задължителна изола-
ция, съгласно Закона 
за здравето.

Образуват се ми-
нимум две секции за 
гласуване с подвижна 
избирателна кутия – 
една за избирателите с 
трайни увреждания и 
една за избирателите, 
поставени под задъл-
жителна карантина 
или изолация съглас-
но Закона за здравето.

Гражданите с трай-
ни увреждания могат 
да подадат заявление 
за гласуване с под-
вижна избирател-
на кутия до 20 март 

2021г., като заявление 
се подава лично от тях 
или от упълномощен 
представител или по 
пощата по утвърден 
образец в общинска 
администрация по 
постоянен адрес, рес-
пективно по настоящ 
адрес (в случаите, ко-
гато са подали заявле-
ние и са били вписани 
в избирателния спи-
сък по настоящия им 
адрес) или в съответ-
ното кметство, когато 
населеното място не 
е общински център. 
Към заявлението за 
гласуване се прилагат 
копие от документи 
от ТЕЛК, НЕЛК или 
медицинска епикриза 
за здравословното им 
състояние, които ус-
тановяват, че заболя-
ването на избирателя 
е причинило такива 
увреждания, които 
не му позволяват да 
напусне дома си и да 
се придвижи до из-
бирателната секция 
самостоятелно или с 
друго помощно сред-
ство. Секция се обра-
зува при минимум 10 
подадени заявления 

на територията на об-
щината.

До 29 март 2021 г. 
включително, избира-
тели с трайни увреж-
дания, които не им 
позволяват да упраж-
нят избирателното 
си право в изборното 
помещение и желаят 
да гласуват с подвиж-
на избирателна кутия, 
но не са подали заяв-
ление в срока по чл. 
37, ал. 1 ИК (т.е до 20 
март 2021 г.), може да 
гласуват с подвижна 
избирателна кутия, 
ако заявят това и при 
условие че на тери-
торията на населено-
то място е назначена 
подвижна СИК. При 
подаване на заявле-
ние в срока след 20-
ти март следва да се 
информират дали на 
територията на съот-
ветната община, рес-
пективно населено 
място, има образува-
на ПСИК.

Избирателите, по-
ставени под задължи-
телна карантина или 
задължителна изола-
ция, съгласно Закона 
за здравето и които 

желаят да гласуват 
с подвижна избира-
телна кутия, могат да 
подадат заявление за 
гласуване с подвижна 
избирателна кутия в 
срок до 31 март 2021 
г. При подаване на за-
явлението обаче, из-
бирателите следва да 
се информират дали 
на територията на 
съответната община, 
респективно населено 
място, има образува-
на ПСИК.

Всеки български 
гражданин, който има 
активно избирателно 
право, е вписан за гла-
суване съобразно по-
стоянния си адрес на 
територията на Репу-
блика България. Ако 
лицата имат постоя-
нен и настоящ адрес 
в различни населени 
места, може да пода-
дат заявление за впис-
ване в избирателния 
списък по настоящия 
Ви адрес не по-късно 
от 20 март 2021 г. по 
образец. Заявлението 
се подава в общината 
по настоящия адрес 
на лицето. След като 
бъде вписано в изби-

рателния списък по 
настоящия си адрес, 
лицето автоматично 
ще бъде заличено от 
списъка по постоян-
ния си адрес и няма 
да може да упражни-
те правото си на глас 
там, а само в съответ-
ната секция по насто-
ящ адрес.

Обръщаме внима-
ние на гражданите, 
че предвид динамич-
ната ситуация с раз-
пространението на 
коронавируса на те-
риторията на страна-
та може да настъпят 
промени в горепосо-
чените дати и срокове 
след публикуването 
на настоящия мате-
риал. Поради което 
избирателите следва 
своевременно да сле-
дят за допълнителна 
информация както на 
официалния сайт на 
Централна избирател-
на комисия, така и на 
интернет страницата 
на Община Сърница, 
където ще бъде пуб-
ликувана своевремен-
но важна информа-
ция.

С писмо № 37-00-
35/18.02.2021 г., Ми-
нистърът на здраве-
опазването изпрати 
до НСОРБ „Указания 
за провеждане на 
изборите за народ-
ни представители в 
страната на 4 април 
2021 година в усло-
вията на обявена из-
вънредна епидемич-
на обстановка във 
връзка с COVID19“. 
Министърът отбе-
лязва, че стриктното 
придържане и при-
лагане на описаните 
мерки е от ключо-
во значение, за да се 
защити здравето на 
участниците в избор-
ния процес. 

Указанията за про-
веждане на избори на 
народни представи-
тели в страната на 4 
април 2021 г., в усло-
вията на обявена из-

вънредна епидемич-
на обстановка във 
връзка с COVID-19, 
са разработени в съ-
ответствие с въведе-
ните основни проти-
воепидемични мерки 
в страната и въз ос-
нова на опита от про-
веждането на избор-
ния процес в редица 
държави членки на 
Европейския съюз. 

С тях се цели да се 
противодейства на 
разпространението 
на COVID-19, като по 
този начин се защити 
здравето на участни-
ците в изборния про-
цес, а в последствие 
и на техните близки, 
семейства и на обще-
ството като цяло.

В т. IV са посочени 
мерките и действия-
та по отношение на 
избирателите в из-
бирателната секция, 

които са следните:
1. Избирателите 

трябва да носят за-
щитна маска за лице, 
която да покрива 
носа и устата. Ако 
избирателят няма за-
щитна маска за лице, 
следва да му бъде 
предоставена на вхо-
да на сградата, в коя-
то се помещава изби-
рателната секция.

2. Създаване на 
организация по недо-
пускане струпване на 
избирателите пред и 
в избирателната сек-
ция. Да се спазва фи-
зическа дистанция 
от поне 1,5 м. както 
между избирателите, 
така и с останалите 
участници в избор-
ния процес.

3. Дезинфекци-
ране на ръцете при 
влизане в сградата, в 
която е поместена из-

бирателната секция 
и/или на входа на из-
бирателната секция. 
За времето на преби-
ваване в сградата, из-
бирателите трябва да 
избягват да докосват 
повърхности, докол-
кото е възможно.

4. След гласуване, 
напускането от изби-
рателите на сграда-
та на избирателната 
секция следва да се 
осъществява въз-
можно най-бързо.

5. Достъпът на из-
бирателите до изби-
рателната секция се 
организира, така че 
да не се допуска ст-
рупване вътре и пред 
съответната секция, 
и при спазване на 
физическа дистан-
ция от 1,5 м.

6. При удосто-
веряване на само-
личността на избира-

тел, той сам показва 
своята лична карта 
и я поставя на маса-
та/банката, където е 
разположена избира-
телната комисия.

7. За да бъде иден-
тифициран, изби-
рателят ще бъде ин-
структиран да свали 
защитната маска за 
кратко време като 
спазва разстояние 
поне 1,5 м. от члено-
вете на секционната 
избирателна коми-
сия. След идентифи-
циране, избирателят 
поставя маската си 
правилно, като  по-
крие носа и устата си.

8. Избягване на 
физически контакт 
с членовете на сек-
ционната избирател-
на комисия, докато 
избирателят се под-
писва в избирател-
ния списък и когато 

взема и предава бю-
летината. Доколкото 
е възможно, хими-
калките, които ще се 
използват от избира-
телите за подписване, 
да бъдат подредени 
така, че избирателят 
да може да  вземе сам 
химикала, без да има 
пряк контакт с чле-
новете на секционна-
та избирателна коми-
сия, под техен надзор 
и ръководство. След 
употреба, използва-
ната химикалка се 
дезинфекцира.

9. При използва-
не на машина за гла-
суване избирателят 
извършва дезинфек-
ция на ръцете си не-
посредствено преди 
процеса на гласуване 
с осигурен за целта 
дезинфектант.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2021 г.

Здравен протокол за изборите



4 Общество

Учениците и пре-
подавателският екип 
на СУ ”Св. св. Кирил 
и Методий” - гр. Сър-
ница, ОУ „Никола Й. 
Вапцаров” - с. Побит 
камък и ОУ „Г. С. Ра-
ковски” – с. Медени 
поляни, както и по-
требителите и спе-
циалистите от Дневен 
център за деца и мла-
дежи с увреждания гр. 
Сърница се включиха 
в кампанията „Не на 
насилието в училище”. 
Тя се проведе на 24-ти 

февруари под патро-
нажа на Местната ко-
мисия за борба с про-
тивоо бщес твените 
прояви на малолетни 
и непълнолетни при 
Община Сърница по 
повод Деня на розова-
та фланелка. 

Всяка година, в 
последната сряда на 
февруари, се отбеляз-
ва международният 

ден за борба с учи-
лищния тормоз. Тази 
инициатива започва 
през 2007 г., когато 
две момчета в Канада 
застават зад гърба на 
свой приятел и съу-
ченик, който бил тор-
мозен, защото дошъл 
на училище с розово 
поло. Дейвид Шепърд 
и Травис Прайс купу-
ват розови тениски и 
на следващия ден раз-
дават на всички в учи-
лище, които дръзват 
да се включат. А те се 

оказали много.
Премиерът на Ка-

нада на тази дата об-
лича розова блуза с 
надпис: Kindness is 
one size. Fits all 

Тази инициатива 
бързо става популяр-
на сред други учили-
ща чрез sms-и, имей-
ли и медии. През 2008 
г. премиерът на Бри-
танска Колумбия обя-
вява този ден от фев-
руари за ден срещу 

тормоза в училище. 
Всяка следваща годи-
на все повече ученици 
го честват, идвайки в 
училище с розови те-
ниски и дрехи, на кои-
то пише „Тормозът 
спира тук“ и „Ден на 
розовата фланелка“. 
Скоро инициативата 
се подема и от хиля-
ди училища по целия 
свят като израз на не-
приемане на тормоза, 
но и на стереотипи-

те, свързани с пола. 
Розовото е само цвят 
и не е доказателство 
за мъжественост или 
женственост, затова 
именно носенето на 
розово в този ден е 
израз на позицията 
“НЕ на тормоза и на 
стереотипите, които 
го предизвикват”.

В Деня на розовата 
фланелка, розовият 
цвят е символ на раз-
чупените стереоти-
пи, а посланията са 
по-силни, когато са 

подкрепени от важни-
те за децата хора.

Отбелязването на 
Деня на розовата фла-
нелка ни напомня, 
че тормоз в училище 
съществува и ни под-
каня да помислим как 
да постъпваме в си-
туации на тормоз, че 
има как и можем да се 
противопоставяме на 
тормоза ВСЕКИ ДЕН.

В изпълнение на 
задълженията си съ-
гласно чл. 91, ал. 1 от 
Изборния кодекс, на 
22-ри февруари при 
кмета на Община 
Сърница се проведоха 
консултации за съста-
ва на секционни из-
бирателни комисии за 
провеждане на избо-
ри за Народно събра-
ние за територията 
на общината. На нея 

присъстваха предста-
вители на политиче-
ските партии ГЕРБ, 
ДПС и ВОЛЯ, и коа-
лиция „БСП за Бълга-
рия”. В изключително 
добра и ползотворна 
обстановка, както и в 
среда на колегиалност 
и работна етика меж-
ду присъстващите, 
като се съобразиха с 
указанията на Цен-
тралната избирателна 

комисия за запазва-
не на съотношението 
между парламентарно 
представените пар-
тии и коалиции в 44-
то Народно събрание 
при пълно мнозин-
ство, делегатите оп-
ределиха мандатния 
състав на СИК-овете 
на територията на Об-
щина Сърница.

Редовните сек-
ционни комисии ще 

бъдат както досегаш-
ния брой – общо 5 за 
територията на цяла-
та община, разпреде-
лени както следва: 3 
в гр. Сърница, 1 в с. 
Побит камък и 1 в с. 
Медени поляни. 

Предвид епиде-
миологичната обста-
новка и желанието 
на ЦИК по-рано да 
се назначат членове-
те на СИК, с цел осъ-

ществяване на двата 
етапа на ваксинация 
на желаещите, се про-
ведоха  и консултации 
за евентуално обра-
зуване на подвижни 
секционни избира-
телни комисии. Към 
момента предвидени-
ят им брой за тери-
торията на общината 
е 2. Окончателната 
бройка ще стане ясна 
след решение на РИК 

Пазарджик.
Предвид постигна-

тото съгласие по вре-
ме на консултации, 
кмета на общината 
представи в РИК Па-
зарджик предложение 
за състава на СИК и 
ПСИК, като се очаква 
до края на месец фев-
руари РИК да назначи 
членовете на СИК, съ-
ответно членовете на 
ПСИК.

Консултации за състав на СИК

КАМПАНИЯ „НЕ НА НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ”


