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Почти две години 
след първото им посе-
щение в Община Сър-
ница, депутатът от 
египетския парламент 

и председател на Ко-
мисията по младежта 
и спорта д-р Махмуд 
Хюсеин и директорът 
на дубайската фирма 
Concept Engineering 

Consultant д-р Субхи 
Алгезери отново бяха 
наши гости. 

Припомняме на 
нашите читатели, че 

благодарение на даре-
нието, което осъщест-
виха през 2020 годи-
на, общината успя 
да закупи сградата, в 
която към настоящия 

момент се помещава 
Дневния център за 
деца и младежи в гр. 
Сърница. С реализи-
рането пък на още два 

проекта с национално 
и европейско финан-
сиране, сградата бе 
основно ремонтирана 
и преструктурирана, 
както беше и осигуре-

но ново интерактивно 
обзавеждане и обо-
рудване. 

Гостите бяха очаро-
вани от осъществена-

та функционална сре-
да на потребителите 
на центъра, за което 
поздравиха кмета г-н 
Бозов.

Заедно с г-жа Не-

бие Църенска – на-
роден представител 
от МИР Пазарджик, 
г-н Бозов проведе и 
работна среща с д-р 

Хюсеин, д-р Алгезери 
и г-н Мохамед Бакари 
- съветник в посол-
ството на Обединени-
те арабски емирства 
в България, на която 

бяха обсъдени бъде-
щи инвестиционни 
намерения на тери-
торията на общината, 
както и осъществява-

не на сътрудничест-
во между Република 
България и предста-
вляваните от гостите 
страни.

В началото на ме-
сец февруари Общи-
на Сърница подписа 
договор за предоста-
вяне на безвъзмездна 
финансова помощ по 
Оперативна програма 
„Околна среда”, с кой-
то е осигурено финан-
сиране с европейски 
средства по проект: 
„Нулеви отпадъци - 
въвеждане на добри 
практики за превен-
ция генерирането на 
битови отпадъци чрез 
обучения за компо-
стиране и създаване 
на обществен еколо-
гичен център“. Упра-
вляващият орган на 
програмата е Минис-
терството на околната 
среда и водите.

Стойността на 
проекта е в размер на 
391 000 лв. Основната 
цел при реализиране-

то му е формиране на 
общество с нулеви от-
падъци, посредством 
повишаване на об-
щественото самосъз-
нание за спазване на 
йерархията за упра-
вление и намаляване 

на количествата депо-
нирани твърди бито-
ви отпадъци. Демон-
страционният проект 
ще бъде реализиран 

на територията на 
Община Сърница.

Реализирането на 
проекта включва ня-
колко компонента. 
Първият от тях е раз-
работването на Про-
грама за предотвратя-

ване образуването на 
битови отпадъци на 
територията на Об-
щина Сърница. Тя ще 
обхваща период от 5 

години и в нея ще са 
включени ясно дефи-
нирани приоритети, 
дейности, времеви 
хоризонти за изпъл-
нение и индикатори 
за следене на резул-
татността. В края на 

всяка година ще бъде 
публикуван доклад за 
изпълнение на поста-
вените цели, ориен-
тиран към широката 

общественост. Разра-
ботването на самата 
програма ще следва 
препоръките на Ев-
ропейската комисия, 
подробно описани в 
„Ръководство за раз-
работване на програ-

ми за предотвратява-
не на образуването 
на отпадъци“, както 
и предложената ме-
тодология в доклада: 

„Най-добри устой-
чиви практики за 
управление в сектор 
отпадъци“, издаден 
от Съвместния из-
следователски център 
(JRC) към Европей-
ската комисия, 2018 г. 
Програмата за нулеви 
отпадъци на Община 
Сърница ще се изра-
боти съгласно Мето-
дологията за страте-
гическо планиране на 
Република България, 
стъпвайки на зало-
жените стандарти и 
принципи в нея. Ще 
се изпълнява в съот-
ветствие със Закона 
за управление на от-
падъците (ЗУО), На-
ционална програма за 
управление на отпа-
дъците и Национален 
стратегически план на 
Република България 

Депутати и инвеститори от Египет и Обединените 
арабски емирства на посещение в Община Сърница

Първи проект на Община Сърница за 2022 година с финансиране 
по европейска оперативна програма

(продължава на стр. 2)
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За поредна годи-
на Община Сърница 
успя да се пребори в 
изключително голяма 
конкуренция за реа-
лизиране на проект 
по кампания „Краси-
ва България”, която 
се управлява и адми-
нистрира от Минис-
терството на труда и 
социалната политика.

Спечеленият про-
ект по кампанията е с 
наименование: 

„Изграждане на 
нова детска градина 
в с. Медени поляни, 
общ. Сърница“. 

Общата му стой-
ност възлиза в размер 
на 265 954 лева, като 
половината от сред-
ствата са осигурени 
от кампания „Краси-
ва България”, а дру-
гата половина са об-
щински средства. 

Цялостният одо-
брен технически про-
ект е разделен в два 
етапа предвид слож-
ността му за реализа-
ция, като настоящият 
проект по кампания 

„Красива България” 
включва реализация-
та на първият етап 
– осъществяване на 
част „Конструкции” 
на сградата. 

Вторият етап ще 
започне след реали-
зирането на първия 
етап, като ще бъде 
осигурено финанси-
ране от бюджета на 

Община Сърница и 
външно финансиране 
от европейски и на-
ционални програми и 
проекти.

С техническия 
проект се предвижда 
цялостно решение за 
изграждане на нова 

детска градина с всич-
ки необходими поме-
щения и съобразена 
с всички нормативни 
изисквания. С реали-
зацията му ще бъдат 
изпълнени строител-
но-монтажни рабо-
ти за изграждане на 
едноетажна сграда 
с частичен сутерен, 
която ще бъде на две 

нива – партер, който 
се явява основен етаж 
и частичен сутерен, 
където ще бъдат раз-
положени технически 
и обслужващи поме-
щения. 

На ниво партер са 
предвидени входно 

фоайе, гардеробна 
със санитарни възли, 
дневна със зона за 
хранене, спално по-
мещение, учителска 
стая, зала за спорт и 
занимания със скла-
дово помещение, 
един кабинет със са-
мостоятелен сани-
тарен възел, малка 
администрация, кух-

ненски блок с битови 
помещения за пер-
сонал, помещение за 
разливане на готовата 
храна. 

На ниво сутерен са 
предвидени: котелно 
помещение и склад. 
Сутеренът е предви-

ден както с външен 
достъп, така и с топла 
връзка с партера.

Предвид новото 
изграждане на обек-
та е извършена ин-
женерогеоложка и 
хидрогеоложка оцен-
ка на строителната 
площадка, с която са 
изяснени геоложки-
ят строеж на стро-

ителната основа в 
дълбочина, уточнено 
е положението на ста-
тичното водно ниво 
и са определени нор-
мативните натовар-
вания на отделните 
пластове във връзка с 
поставянето на фун-
даментите на сграда-
та.

Първият етап – 
част „Конструкции”, 
който ще се реализира 
по кампания „Краси-
ва България”, включ-
ва следните дейности: 

• изкопи с багер на 
земни почви; 

• изкоп за яма за 
строителни конструк-
ции; 

• обратен насип със 

земна маса и чакъл; 
•  трамбоване; 
•   направа на 

кофраж за фундамен-
ти, за бетонови осно-
ви на стени, за стома-
нобетонови пояси в 
основите, за колони, 
за плочи, за стълби и 
стълбищни площад-
ки; 

• направа на арми-

ровка; 
• полагане на бе-

тон; 
• направа на по-

кривна конструкция.
Реализирането на 

проекта ще бъде от 
изключително голя-
мо значение за Меде-
ни поляни, тъй като 
ще се осигури добра 
материална база за 
най-малките деца. 

Така те ще имат 
възможност да посе-
щават модернизирана 
и интерактивна дет-
ска градина, а роди-
телите им ще бъдат 
спокойни, че децата 
се обучават в сигурна 
и безопасна среда.

Първи проект на Община Сърница за 2022 година с финансиране 
по европейска оперативна програма

за поетапно намаля-
ване на количествата 
на биоразградимите 
отпадъци, предназна-
чени за депониране.

Вторият компо-
нент включва създа-
ването на екологичен 
център за повишава-
не осведомеността и 
формирането на об-
щество с нулеви отпа-
дъци, който ще бъде 
обособен в сградата 
на Културния дом в гр. 
Сърница. Предвижда 

се строително-мон-
тажни работи за по-
ставяне на климатич-
на и вентилационна 
инсталация. Ще бъде 
осигурено и обзавеж-
дане и оборудване за 
залата – LED екрани, 
проектор, екран за 
проектиране, аудио 
система, маси, столо-
ве и др. 

В центъра ще се 
организират и осъ-
ществяват прескон-
ференции и кампании 
за повишаване осве-

домеността на общ-
ността, кръгли маси, 
работни срещи, сим-
позиоми.

Третият компонент 
представлява дейнос-
ти по осъществяване 
на компостиране на 
биоразградими отпа-
дъци и използването 
на крайния продукт. 

За осъществяване-
то на този компонент 
на 150 домакинства 
от общината ще бъдат 
раздадени специал-
ни контейнери за из-

вършване на домашно 
компостиране. Учас-
тниците ще преминат 
през специализирано 
обучение за извърш-
ване на тези дейнос-
ти, целесъобразната 
и ефективна употре-
ба на контейнерите и 
последващо прилага-
не на образувалия се 
компост.

Кратко ср очнат а 
цел при изпълнението 
на проекта е намаля-
ване на депонираните 
органични отпадъ-

ци от домакинствата, 
които са част от бито-
вите отпадъци. 

Д ъ л г о с р о ч н а т а 
цел е постигане на 
ангажираността на 
обществото за из-
вършване на разделно 
събиране на битови 
отпадъци и повторно 
използване на прера-
ботените продукти 
от разделното съби-
ране – компоста при 
биоразградимите от-
падъци и стъклото, 
пластмасата и хартия 

при неразградимите. 
По този начин ще се 
реализира един за-
творен кръг на про-
изводство, използва-
не и преработка на 
суровини, който ще 
гарантира минимал-
ни количества замър-
сяване на околната 
среда и максимално 
използване на ресур-
сите на преработва-
нето, рециклирането 
и повторното използ-
ване на продукти.

(продължение от стр. 1)

Изграждане на нова детска градина в с. Медени поляни 
с финансиране по кампания Красива България 

– втори спечелен проект на Община Сърница в рамките на месец
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ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ
 0885 20 24 39 

ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН

Съобщение
Уважаеми съграждани,
Предвид обстоятелството, че се намираме по време на зимния се-

зон и с цел да облекчим зимното снегопочистване, приканваме жи-
телите на общината да прибират своите автомобили с обособените 
за целта гаражи и/или прилежащите дворове на техните имоти. 

Благодарим Ви предварително за оказаното съдействие!

Уважаеми жители на кв. Крушата в гр. Сър-
ница, село Побит камък, село Медени поляни 
и кв. Горелци,

Както Ви уведомихме в предишния брой 
на вестника, във връзка с изработването на 
кадастрална карта на територията на кв. Кру-
шата в гр. Сърница, с. Побит камък, с. Ме-
дени поляни и кв. Горелци от Агенцията по 
геодезия, картография и кадастър Община 
Сърница започна процедура по обособяване 
на улици, определяне на наименованията им 
и определяне на административни адреси за 
всеки един имот за територията на кв. Круша-
та в гр. Сърница, село Побит камък, село Ме-
дени поляни и кв. Горелци.

Със свое Решение № 20, прието с Протокол 
№ 2 от 24.02.2022 г. Общински съвет Сърни-
ца определи наименованията на улиците в кв. 
Крушата, гр. Сърница както следва:

1. Улица ”Витоша”;
2. Улица „Слънце”;
3. Улица „Панорама”;
4. Улица „Борика”;
5. Улица „Люляк”;
6. Улица „Мура”;
7. Улица „Балкан”;
8. Улица „Мусала”;
9. Улица „Ален мак”;
10. Улица „Здраве”;
11. Улица „Жасмин”;
12. Улица „Вихрен”;
13. Улица „Звезда”;
14. Улица „Зора”

Със свое Решение № 21, прието с Протокол 
№ 2 от 24.02.2022 г. Общински съвет Сърница 
определи наименованията на улици в с. Побит 
камък както следва:

1. Улица ”Европа”;
2. Улица „Младост”;
3. Улица „Пирин”;
4. Улица „Детелина”;
5. Улица „Мир”;
6. Улица „Пролет”;
7. Улица „Еделвайс”;
8. Улица „Рила”;
9. Улица „Родопи”;
10. Улица „Бор”;

11. Улица „Орфей”;
12. Улица „Дунав”;
13. Улица „Малина”;
14. Улица „Дъга”
15. Улица „Слънце”;
16. Улица „Стадиона”;
17. Улица „Лале”;
18. Улица „Търговска”;
19. Улица „Независимост”

Със свое Решение № 22, прието с Протокол 
№ 2 от 24.02.2022 г. Общински съвет Сърница 
определи наименованията на улици в с. Меде-
ни поляни и кв. Горелци по следния начин:

За с. Медени поляни
1. Улица „Младост”;
2. Улица „Детелина”;
3. Улица „Мир”;
4. Улица „Пролет”;
5. Улица „Рила”;
6. Улица „Родопи”;
7. Улица „Бор”;
8. Улица „Орфей”;
9. Улица „Дунав”;
10. Улица „Малина”;
11. Улица „Дъга”;
12. Улица „Слънце”;
13. Улица „Стадиона”;
14. Улица „Лале”;
15. Улица „Зора”;
16. Улица „Европа”;
17. Улица „Бреза”;
18. Улица „Дъбраш”

За кв. Горелци
1. Улица „Вихрен”;
2. Улица „Чаарджик”;
3. Улица „Панорама”;
4. Улица „Черни връх”;
5. Улица „Чепино”;
6. Улица „Беслет”;
7. Улица „Райска вода”;
8. Улица „Череша”;
9. Улица „Ранча”;
10. Улица „Белмекен”;
11. Улица „Мура”;
12. Улица „Беглика”;
13. Улица „Широка поляна”;
14. Улица „Пчела”;

15. Улица „Сокол”;
16. Улица „Мусала”;
17. Улица „Смърч”

С по-подробна информация относно реше-
нията на Общински съвет Сърница и место-
положението на улиците и отделните админи-
стративни решения може да се запознаете от 
официалната интернет страница на Община 
Сърница, раздел: Общински съвет.

Със свое Решение № 23, прието с Протокол 
№ 2 от 24.02.2022 г. Общински съвет Сърница 
разреши освобождаването на гражданите от 
заплащането на такси за издаване на удосто-
верение за нов адрес и промяна на адреса, съ-
образно новата адресна регистрация към Об-
щина Сърница. От освобождаването от такса 
ще могат да се възползват само физическите 
лица, които имат постоянен/настоящ адрес на 
територията на Община Сърница, определя-
нето на наименования на улици и създаване-
то на нови административни адреси ги засяга 
пряко, тъй като недвижимият имот, в който е 
постоянният/настоящият им адрес, е обект на 
промяната съобразно Решение №20, Решение 
№21 и Решение №22 от 24.02.2022г. на Общин-
ски съвет Сърница и желаят постоянният/на-
стоящият им адрес да остане на територията 
на Община Сърница, като са подали заявление 
за промяна на постоянния/настоящият си ад-
рес. 

Засегнатите от промяна на наименованията 
на улици лица ще трябва да заплатят само так-
си към МВР за подмяна на документите си за 
самоличност.

Обръщаме изрично внимание на гражда-
ните, че при промяна на адресна регистрация 
и регистриране на постоянен и настоящ адрес 
от лицата в самия гр. Сърница физическите 
лица няма да се ползват от освобождаването 
от таксата, тай като в самия гр. Сърница не е 
извършвана промяна на наименованията на 
улици.

При започване на самото пререгистриране 
на постоянни/настоящи адреси заинтересо-
ваните лица ще бъдат допълнително инфор-
мирани за процедурата от общинска админи-
страция и кметствата по селата.

Важна информация за жителите на кв. Крушата в гр. Сърница, село 
Побит камък, село Медени поляни и кв. Горелци

На 24-ти февруари се проведе редовното месечно заседание на Об-
щински съвет Сърница. На него бяха разгледани и обсъдени 14 докла-
да, по които бяха взети следните по-важни решения:

• Приемане на Общински годишен План за младежта на Община 
Сърница за 2022 г. и годишен Доклад по Плана за младежта за 2021 г.;

• Приемане на годишна Програма за развитие на читалищната дей-
ност в Община Сърница за 2022 г.;

• Приемане на Доклад по Програма за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета в Община Сърница.;

• Допълване на списъка с общински улици в гр. Сърница и опреде-
ляне на наименования им;

• Определяне на наименования на улици на територията на с. По-

бит камък, Община Сърница;
• Определяне на наименования на улици на територията на с. Меде-

ни поляни, Община Сърница;
• Освобождаване от такса за извършване на административни ус-

луги във връзка с провеждане на процедура за определяне на наиме-
нования на улици на територията на Община Сърница и създаване на 
нови административни адреси;

• Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на 
Община Сърница за 2022 г.;

• Приемане на Отчет за изпълнението на Програмата за управле-
ние и разпореждане на общинската собственост за 2021 г. на Община 
Сърница.

АКЦЕНТИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБС - СЪРНИЦА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2022



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”. 

Кампанията се 
проведе на 24-ти фев-
руари под патронажа 
на Местната комисия 
за борба с противооб-
ществените прояви на 

малолетни и непъл-
нолетни при Общи-
на Сърница по повод 
Деня на розовата фла-
нелка. 

Участниците из-
работиха картини, 
табла, макети, пре-
зентации, флаери и 
брошури. Те получиха 
грамоти за проявената 
инициативност, усър-
дие и съпричастност, 
от кмета на Община 
Сърница и председа-
теля на МКБППМН. 

Грамотите бяха 
връчени от Нешиде 
Кисьова - секретар 
на Община Сърница 
и Джемиле Пашова - 
гл.специалист ОКСД 

при Община Сър-
ница и секретар на 
МКБППМН - Сърни-
ца.

Всяка година, в по-
следната сряда на фев-
руари, се отбелязва 
международният ден 
за борба с училищния 
тормоз. 

Тази инициатива 
започва през 2007 г., 
когато две момчета в 
Канада застават зад 
гърба на свой прия-
тел и съученик, който 
бил тормозен, защо-
то дошъл на училище 
с розово поло. Дей-
вид Шепърд и Травис 
Прайс купуват розови 
тениски и на следва-

щия ден раздават на 
всички в училище, 
които дръзват да се 
включат. А те се ока-
зали 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 инициати-
вата се подема и от 
хиляди училища по 
целия свят, като из-
раз на неприемане на 
тормоза, но и на сте-
реотипите, свързани 
с пола. 

Розовото е само 
цвят и не е доказател-
ство за мъжественост 
или женственост, за-
това именно носенето 
на розово в този ден 
е израз на позицията 
“НЕ на тормоза и на 

стереотипите, които 
го предизвикват”.

В Деня на розова-
та фланелка розовият 
цвят е символ на раз-
чупените стереоти-
пи, а посланията са 
по-силни, когато са 
подкрепени от важни-
те за децата хора.

Отбелязване то 
на Деня на розовата 
фланелка ни напом-
ня, че тормоз в учили-
ще съществува и ни 
подканя да помислим 
как да постъпваме в 
ситуации на тормоз, 
че има как и можем 
да се противопос-
тавяме на тормоза 
ВСЕКИ ДЕН.

КАМПАНИЯ „НЕ НА НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ”
ИЛИ ДЕНЯТ НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА


