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На 12-ти март се 
състоя официална 
церемония по симво-
лична първа копка за 
стартирането на про-
ект за изграждане на 
нова сграда на фили-
ала на Детска гради-
на „Мир” в с. Медени 
поляни. 

Средствата са оси-
гурени изцяло от при-
ходите на общината 
от местни данъци, 
такси,  наеми и про-
дажби на общински 
имоти, т.е от местни 

приходи, както и ико-
номии в общинския 
бюджет за преходни 
календарни години. 
Проектът е включен в 
капиталовата програ-
ма на Община Сър-
ница за 2021 г., която 
е част от Бюджета на 
Община Сърница за 
2021 г., приет от Об-
щински съвет Сърни-
ца с Решение № 27 от 
17.02.2021 г. Заделена-
та сума е в размер на 
161 500 лева.

В церемонията се 
включиха официални 
лица от европейския, 

националния и мест-
ния парламент, които 
уважиха с присъстви-
ето си събитието:

• Г-жа Искра 
Михайлова – Член 
на Европейския пар-
ламент от Републи-
ка България и част 
от Групата „Renew 
Europa” (Обнови Ев-
ропа) в Европарла-
мента, излъчена от 
политическа партия 
„Движение за права и 
свободи” в България;

• Г-н Сергей 

Кичиков – Народен 
представител от Па-
зарджишки много-
мандатен избирателен 
район в 44-то Народ-
но събрание на Репу-
блика България;

• Г-н Салих Ос-
манджиков – Пред-
седател на Общински 
съвет Сърница;

• Общински съ-
ветници от Общин-
ски съвет Сърница;

• Г-жа Таня Си-
това – Директор на ДГ 
„Мир”

Кметът на Общи-
на Сърница г-н Неби 

Бозов изрази задовол-
ството си от реали-
зирането на проекта. 
Той подчерта, че бъ-
дещето на общината 
се гради върху ней-
ните деца и затова, 
основен приоритет 
в управленската му 
програма, подкрепе-
на както от Общин-
ски съвет Сърница, 
така и от кметовете на 
кметствата на тери-
торията на общината, 
е именно развитие-
то на предучилищ-

ното и училищното 
образование, както 
и осигуряването на 
нова, функционална 
и удобна среда както 
за децата, така и за 
педагогическия пер-
сонал. Именно по-
ради тази причина, 
едни от най-голените 
проекти на общината 
са в тази сфера – про-
ектът за основен ре-
монт на училището в 
гр. Сърница, проектът 
за цялостен ремонт 
и реконструкция на 
училището в с. Побит 
камък на стойност 457 

522 лв. с ДДС и сега 
проектът за изгражда-
не на нова детска гра-
дина в с. Медени поля-
ни. Междувременно е 
започнат и основният 
ремонт и реконструк-
ция на главната улица 
в с. Побит камък, като 
там стойността на ин-
вестицията е в размер 
на 247 000 лв.

Разясни както на 
гостите, така и на на-
селението на с.Меде-
ни поляни, че голяма 
част от средствата са 
осигурени чрез реа-
лизиране на строги 
икономии в общин-
ския бюджет и добро 
бюджетиране и раз-
ходване на местните 
публични средства, 
което спомага за фи-
нансиране на местни 

проекти и програми 
за развитие въпреки 
усложнената иконо-
мическа обстановка 
в страна, породена от 

разпространението на 
коронавируса. 

Г-жа Михайлова за 
пореден път изрази 
радостта си от осе-
заемата положител-
на промяна, която се 

случва с населените 
места в Община Сър-
ница от 2015 г. насам. 
И не скри гордостта 
си, че именно нашата 
община често се дава 
за пример за добро 
управление на местни 
и държавни публич-
ни средства и разви-
тие. Пожела на цялото 
население на Общи-
на Сърница в дух на 
единност, сплотеност 
и подкрепа да продъл-
жат в тази посока на-
пред. 

Припомняме, че 
г-жа Михайлова за-
едно с г-н Пеевски 
бяха едни от сериоз-
ните радатели и под-
дръжници на идея-
та за обособяването 
на Община Сърница 
като самостоятелна 
административно те-
риториална единица. 
А след 2015 година, 
когато де факто се 
осъществи отделяне-
то ни, оказаха своята 
подкрепа за осъщест-
вяване на редица про-
екти и програми в Об-
щина Сърница.

Община Сърни-
ца успя да се пребо-
ри за одобряване на 
два проекта — за по-
добряване на двор-
ните пространства 
на Средно училище 
„Св. св. Кирил и Ме-
тодий” – гр. Сърница 
и Основно училище 
„Георги С. Раковски” 

– с. Медени поляни — 
по програма за чиста 
околна среда на Пред-
приятието за упра-
вление дейностите по 
опазване на околна-
та среда съвместно с 
Министерството на 
околната среда и во-
дите

Първа копка на нова детска градина в с. Медени поляни

Община Сърница с два одобрени проекта от ПУДООС

(продължение на стр. 2)
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На 25 март Общински съвет Сърница про-
веде редовното си месечно заседание.

На него бяха обсъдени и приети 15 реше-
ния, по-важните от които са:

• Актуализация на програмата за капи-
талови разходи на Община Сърница за 2021 
година;

• Приемане на отчет по Програмата за 
управление на отпадъците на Община Сърни-
ца за 2020 г.;

• Приемане на отчет на Програмата за 
развитие на туризма в Община Сърница за 
2020 година;

• Определяне на Програма за развитие 
на туризма на територията на Община Сърни-
ца за 2021 година;

• Приемане на Годишен отчет по плана 
за развитие на социалните услуги за 2020 г.;

• Възлагане на Услуга от общ 
икономически интерес по проект № 
BG05M9OP001-6.002-0041 „Патронажна гри-
жа + в Община Сърница”

АКЦЕНТИ ОТ СЕСИЯТА 
НА ОбС - СЪРНИЦА 
ЗА М. МАРТ 2021 г.

На 11 март се 
учреди новата ор-
ганизация “Борд за 
приятелство и съ-
трудничество между 
Република България 
и Обединени арабски 

емирства”, в която 
като съучредител и 
член на управителния 
й съвет, заедно с още 
17 души от България 
и Обединените араб-
ски емирства, е и кме-
та на Община Сърни-
ца г-н Неби Бозов.

Нoвocъздaдeният 
Бoрд зa приятeлcтвo и 
cътрудничecтвo мeж-
ду Бългaрия и Oбe-
динeнитe Aрaбcки 

eмирcтвa имa зa цeл 
дa cъдeйcтвa за пo-
дoбрoтo взaимнo 
oпoзнaвaнe нa двeтe 
държaви, прeдcтaвяй-
ки прeд бългaрcкaтa 
и чуждecтрaннa aу-

дитoрия дрeвнитe и 
cъврeмeннитe oбичaи 
и трaдиции на двете 
държави. 

Основният прио-
ритет на Бoрда е да 
пoдпoмaгa взaимooт-

нoшeниятa мeжду 
двeтe cтрaни в рe-
дицa cфeри - икoнo-
мичecкa, пoлитичecкa, 
културнa, eкoлoгичнa, 
нaучнa и oбрaзoвaтeл-
нa oблacт и други.

Същият ден г-н Бо-
зов проведе и работна 
среща с посланика на 
Обединените арабски 
емирства в България 
— Султан бин Ра-
шид Султан Ал Китуб 
Ал-Нуайми, по време 
на която бяха засегна-
ти темите за сътруд-
ничество и развитие 
на културата и тури-
зма между двете дър-
жави.

Община Сърни-
ца подаде проектно 
предложение „Сърни-
ца - споделена визия 
за Натура 2000“ по 
Оперативна програма 
„Околна среда“, при-
оритетна ос „Натура 
2000 и биоразнообра-
зие“.

Проектът е оце-
нен на първите мес-
та в класацията, като 
се пребори с всички 
кандидати от област 
Пазарджик и ще бъде 
единственият за на-
шата област. Според 
правилата на про-
грамата само един 
кандидат може да из-
пълнява проект на те-
риторията на дадена 
област – в случая – на 
територията на област 
Пазарджик – проек-
тът ще се изпълнява 

от Община Сърница. 
Основната цел е да 

се разработи споде-
лена визия за Натура 
2000 и да се проведе 
цялостна информа-
ционна кампания за 
област Пазарджик, 
като по този начин се 
направи принос към 
развитието и поддър-
жането на споделена 
визия за екологична 
мрежа Натура 2000 в 
България и се повиши 
общественото съзна-
ние. По този начин 
ще се постигне по-до-
бра степен на съхра-

неност на видовете и 
местообитанията. 

Проектът е насо-
чен към популяризи-
ране на мерки и дей-
ности за възпитаване 
на поведение, спома-
гащо опазването на 
местообитанията на 
защитените видове и 
конкретно опазване 
на растенията, част от 
мрежата Натура 2000, 
намиращи се на тери-
торията на област Па-
зарджик. За целта ще 
се проведе регионал-
на информационна 
кампания, изразява-

ща се в публични съ-
бития, насочена към 
три основни групи 
– учащи се от 1-ви до 
12-ти клас, представи-
тели на хижи и места 
за настаняване и дру-
ги инициативи/сдру-
жения в областта на 
туризма и екологията 
в област Пазарджик, 
представители на биз-
неса в региона, които 
имат отношение към 
зоните от мрежа На-
тура 2000. 

Регионалната ин-
формационна кам-
пания ще бъде ре-
ализирана чрез 
разнообразни форми 
за информиране като 
информационни сре-
щи за представите-
лите на места за нас-
таняване и бизнеса, 
фест събития за гру-

пата на учащите се и 
други. За реализиране 
на информационна 
кампания ще бъдат 
използвани различни 
методи и канали за ко-
муникация с цел да се 
обхванат максимален 
брой представители 
на целевите групи и 
да се изготвят качест-
вени и въздействащи 
послания към аудито-
рията. 

Бюджетът на про-
екта възлиза на сума-

та от 71400 лв. Пред-
стои подписване на 
административен до-
говор за предоставяне 
на безвъзмездна фи-
нансова помощ.

Община Сърница ще изпълнява проект 
по Натура 2000 и биоразнообразие на 

територията на област Пазарджик

Кмета на Община Сърница е член 
и съучредител на организацията 

“Борд за приятелство и сътрудничество 
между Република България и Обединени 

арабски емирства”

Двете училища на 
територията на Об-
щина Сърница — СУ 
„Св. св. Кирил и Ме-
тодий” – гр. Сърница 
и ОУ „Георги С. Ра-
ковски” – с. Медени 
поляни, имат одобре-
ни проекти по Нацио-
налната кампания „За 
чиста околна среда – 
2021 год.” под надслов 
„Обичам природата и 
аз участвам”.

Кампанията се 
провежда ежегодно в 
последните 15 години. 

С протокол от ра-
ботата на комисията 
за оценка на подаде-
ните проектни пред-
ложения са избрани 
за финансиране 253 
проекта на училища 
и детски градини от 
общо подадени 432 
проектни предлож-

ния, сред които са и 
проектите на Община 
Сърница.

Стойността на все-
ки един от двата про-
екта е 5000 лв. За учи-
лището в гр. Сърница 
е предвидено закупу-
ване на комбиниран 
фитнес уред, уред за 
избутване с ръце и 
мултимедия за нуж-
дите на обучителния 
процес. 

В двора на учи-
лището в с. Медени 
поляни пък ще се по-
стави комбинирано 
детско съоръжение, 
двойна люлка, кошче-
та за отпадъци, както 
и ще се закупи мулти-
медия. При изпълне-
нието и на двата про-
екта ще се извърши 
почистване на терена, 
ще се засадят цветя и 
дръвчета.

Община Сърница 
с два одобрени 

проекта от ПУДООС
(продължение от стр. 1)

Издава Община 
Сърница, 

гр. Сърница 4633, 
ул. “Свобода” №20,  

тел. за контакти: 
03547 22 66; 

моб.: 0885 202 460; 
e-mail: obshtina@

sarnitsa.bg;  
www.sarnitsa.bg
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ЗАПОВЕД
№ З - 083

гр. Сърница, 22.03.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 72 от НРПРУОИ на Община 
Сърница  и във връзка с чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от ЗОС, чл. 24 от НРПРУОИ на 
Община Сърница и Решение №30/17.02.2021 г. на ОбС – Сърница.

НАРЕЖДАМ:
I. На 27.04.2021 г. от 11:00 часа в сградата на Община Сърница да се проведе 

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) годи-
ни на следния общински имот – публична общинска собственост, находящ се 
в с. Побит камък, общ. Сърница, а именно:

Петно №1 за поставяне на преместваем търговски обект, с площ от 35 кв.м.,  
находящо се в северозападния ъгъл на УПИ I – „Площад – озеленяване”, в кв. 
№1, по плана на с. Побит камък, общ. Сърница, съгласно АПОС №11/24.03.2016 
г., и показано на Скица – Схема №40/19.02.2016 г. с презаверка от 11.02.2021 г. 
на петно за разполагане на преместваем търговски обект по чл. 56, ал. 1 и ал. 
2 от ЗУТ, одобрена от главния архитект на Община Сърница и утвърдена от 
ОбС-Сърница с Решение №65/30.05.2016 г., с начална месечна тръжна наемна 
цена в размер на – 81,20 лв. (осемдесет и един лева и двадесет стотинки) без 
ДДС, определена с Решение №30/17.02.2021 г. на ОбС – Сърница.

II. Определям следните ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ:
1. Най-висока наемна месечна цена. 
2. Постигнатата наемна месечна цена се заплаща до 30-то число на месеца, за 

който наема е дължим;
3. Разходите за вода, електроенергия, отопление, комунални услуги и други 

са за сметка на наемателя;
4. Текущите ремонти се извършват за сметка на наемателя; 
5. Забранява се обекта да се пренаема или преотдава, както и да се ползва 

съвместно с трети лица.
III. Утвърждавам тръжната документация и определям депозитът за участие 

в търга да е в размер на – 81,20 лв. (осемдесет и един лева и двадесет стотинки) 
без ДДС – една тръжна месечна наемна вноска, която се внася по банков път 
до 16:00 часа на 26.04.2021 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 Деловодството на Общината до 17:00 часа на 26.04.2021 г., като върху него 
задължително е изписано: името на участника, ЕГН или ЕИК, постоянен адрес 
или седалище и цялостното наименование 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”, под-

пис и печат, и декларирано съгласие – „Съгласен/на съм личните ми данни да 
бъдат обработвани във връзка 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 участ-

ва/;
5. Декларация за оглед на обекта по образец;
6. Оферта-образец (подава се в отделен непрозрачен запечатан плик поста-

вен в плика с останалите документи).
7. Проект за Договор за отдаване под наем  по образец /подписан и подпе-

чатан/;
За юридически лица, търговски дружества и еднолични търговци, допълни-

телно да се приложат:
8. Документ за съдебна регистрация на участник или удостоверение от Аген-

цията по вписванията /заверен препис или справка от търговския регистър за 
регистрация  на юридическото 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 поста-
вя 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 11.05.2021 

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 10.05.2021 г.

VIII. Тръжната документация се закупува от 12.04.2021 г. в деловодството на 
Община Сърница. 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 12.04.2021 година до 26.04.2021 година в офис “Информация“ 
на партерния етаж на Община Сърница.

ХI. Извлечение от настоящата Заповед, с изключение на състава на комисия-
та по т. ІХ от нея, да се обяви на видно място в сградата на Общинска админи-
страция, 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 Община 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

Изборите за на-
родни представите-
ли ще се проведат 
на 4-ти април 2021 г. 
(неделя). 

Право да гласуват 
в тях имат следните 
лица:

• Български граж-
дани, които са навър-
шили 18 години към 
изборния ден;

• Не са поставени 
под запрещение;

• Не изтърпяват 
наказание лишаване 
от свобода

Гласуването се осъ-
ществява по изби-
рателната секция по 
постоянния адрес на 
лицето. Изключения 
от това правило са 
следните:

• Лицето е подало 
заявление за гласува-
не по избирателната 
секция по настоящия 
си адрес до 20-ти март 
2021 г.;

• Лицето е пода-
ло заявление за гла-
суване с подвижна 
избирателна кутия в 
общината по посто-
янния си адрес до 29 
март 2021 г.;

• Лицето е поставе-
но под задължителна 
карантина и е подало 
заявление за гласува-
не с подвижна изби-
рателна кутия в срок 
до 31 март 2021 г.;

• Лицето е подало 
заявление за гласува-
не в избирателна сек-
ция в чужбина;

• Лицето е студент 
и желае да гласува в 
населеното място, къ-
дето се обучава;

• Лица, постъпили-
те в лечебни заведе-
ния, домове за стари 
хора и други специа-
лизирани институции 
за предоставяне на 
социални услуги, след 
съставяне на избира-
телния списък от ръ-
ководителите им;

• Избиратели с ув-
редено зрение или 
затруднения в прид-
вижването, които гла-
суват в избрана от тях 

секция или в секция, 
предназначена за тях 
на първия етаж (пар-
тер) в изборния район 
по постоянния им ад-
рес, след представяне 
на декларация по об-
разец, че не са гласу-
вали и няма да гласу-
ват на друго място;

• Членовете на 
СИК и охраната на 
съответната секция, 
след като представят 
декларация по обра-
зец, че не са гласували 
и няма да гласуват на 
друго място

Изборният ден 
започва в 07:00 часа 
на 4-ти април 2021 
г. и ще продължи до 
20:00 часа на същата 
дата. Когато в 20:00 
часа пред изборно-
то помещение има 
негласували избира-
тели, председателят 
и секретарят на СИК 
установяват техния 
брой и самоличност. 
Негласувалите преда-
ват личните си доку-
менти за самоличност 
/допустими за гласу-
ване/ на член на СИК. 
Само тези избиратели 
се допускат да гласу-
ват, но не по-късно от 
21:00 часа. 

Гласуването се осъ-
ществява само с лич-
на карта или зелен 
паспорт за лица, роде-
ни до 31.12.1931 г. Не 
се допуска гласуване 
с шофьорска книж-
ка или задграничен 
паспорт. Ако личната 
карта е с изтекъл срок 
или избирателят зая-
ви, че същата е изгу-
бена, унищожена, от-
крадната или в процес 
на издаване – допуска 
се до гласуване след 
представяне на ориги-
нал на удостоверение, 
издадено то МВР със 
снимка, върху която 
се отбелязва номерът 
на секцията, в която 
е гласувал, и се връща 
на избирателя.

Ако обаче сро-
кът за валидност на 
документа за само-

личност е изтекъл в 
периода от 13 март 
2020 г. включително 
(обявяване на извън-
редно положение в 
Република България 
във връзка с появата 
и разпространение-
то на коронавируса), 
избирателят се до-
пуска без да е необхо-
димо удостоверение.

Избирател може 
да гласува с придру-
жител в избирателна 
секция, ако изпитва 
сериозни затрудне-
ния с придвижването 
или има здравослов-
ни проблеми, непоз-
воляващи му да сам 
да упражни валидно 
вота си. Това става по 
преценка на председа-
теля на избирателната 
комисия. В този слу-
чай избирателят не е 
длъжен да представи 
решение от ТЕЛК/
НЕЛК. Едно лице 
може да бъде придру-
жител на не повече от 
двама избиратели.

Гласуването се осъ-
ществява със откъс-
ната и сгъната пред 
избирателя бюлетина 
от член на СИК, на 
която се поставя един 
печат. Избирателят в 
кабинката за гласу-
ване поставя със син 
химикал знака Х или 
V в квадратчето с из-
браната от избирате-
ля партия, коалиция, 
независим кандидат 
или в квадратчето „Не 
подкрепям никого”. 
По същия начин се 
гласува и ако избира-
телят желае да посочи 
преференция. След 
което сгъва бюлети-
ната и я предоставя на 
член на СИК за втори 
печат. Той сверява но-
мера на бюлетината с 
номера на кочана пред 
него, откъсва отрязъ-
ка с номера, слага вто-
ри печат и я подава на 
избирателя, за да пус-
не в урната.

Гласувайте
 на 4-ти април!

ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ - 0885 20 24 39
ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН

ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИ 

ИЗБОРИ 2021 г.



4 Общество

Уважаеми съграждани,
Тази година се навършват 143 години от 

подписването на Санстефанския мирен дого-
вор и създаването на Третата българска дър-
жава.

През тези 143 години българите сме извър-
вели дълъг и често нелек път за създаване и 
утвърждаване на държавността, на основите 
на законността и стабилитета.

През 2015 година ние, сърничани, видяхме 
от първо лице колко трудно се създава и гра-
ди отначало една нова институция, една нова 
община.

Днес съм щастлив и с гордост мога отговор-
но да заявя, че заедно, с общи усилия успяхме! 
И гледаме напред към нови предизвикателства 
за развитие. Не са случайни думите, изписани 
върху националния ни герб „Съединението 
прави силата“.

На днешния национален празник нека 
най-напред да отдадем заслужена почит и ува-
жение към всички онези, които са жертвали 
живота и добруването си за българския народ!

И нека да си пожелаем, на Община Сърни-
ца и нашите граждани, да бъдем единни, да 
забравим за ежедневните проблеми, между-
личностни недоразумения и лични амбиции и 
да продължим да бъдем устремени към обща-
та ни цел – създаването на по-добро бъдеще за 
родния ни край, за Община Сърница.

Честит национален празник!
Неби Бозов
Кмет на Община Сърница

И този 8-ми март в Община Сърница бе 
празничен и изпъстрен с цветя и много поло-
жителни емоции за нежната част от граждани-
те ни. Въпреки по-усложнената обстановка в 
страна, в сравнение с преходни години, и този 
път г-н Бозов и служителите от Общинска ад-
министрация Сърница се постараха да зарад-
ват всички дами от трите населени места, като 
ги уважиха за празника им. Г-н Бозов поднесе 
поздравленията си:

„Уважаеми дами,
Позволете ми да Ви поздравя по случай 

Международния ден на жената – 8-ми март.
На този ден изказваме почитта, уваже-

нието и признателността си към по-добра-
та и прекрасна половина от човечеството 

– жените. Вие сте стожерът както на об-
ществото в глобален план, така и на семей-
ството в личен план. Без Вашата грижа, 
жертвоготовност и обич, светът не би вър-
вял напред и не би се развивал. Изминалата 
една година доказа още веднъж Вашата без-
спорна тиха лидерска роля в живота ни. 

Желая Ви преди всичко здраве! Нека живо-
тът Ви да бъде изпълнен с обичта на близ-
ките Ви хора и красотата на живота!

И нека Вашата безспорна нежна сила да 
продължи да държи света жив и красив!

Честит празник!
С дълбоко уважение и признателност,
Неби Бозов
Кмет на Община Сърница”

Децата и педагози-
те от Детска градина 
„Мир” гр. Сърница, 
Детска градина ”Мир” 
– филиал с. Медени 
поляни, както и по-
требителите и спе-
циалистите от Днев-
ния център за деца и 
младежи с уреждания 
гр. Сърница се вклю-
чиха в кампанията „С 
ОБИЧ ЗА МАМА”. Тя 
бе организирана от 
Местната комисия за 
борба с противооб-

ществените прояви на 
малолетни и непъл-
нолетни при Общи-

на Сърница по повод 
Международния ден 
на жената – 8 март. 

Децата изработиха 
картички, които бяха 
подарени на техните 
майки, дамите от Об-
щинска администра-
ция и учителките от 
Средно училище „Св. 
св. Кирил и Методий” 
– гр. Сърница.

Международният 
ден на жената се праз-
нува всяка година на 
8 март. Това е ден за 
международно при-
знание на икономиче-
ските, политическите 

и обществените по-
стижения на жените.

Започнал само като 
политическо събитие, 
за социалистическите 
държави през 20-ти 
век, празникът посте-
пенно става част от 
културата на много 

страни по света. В ня-
кои от тях денят губи 
политическата си ок-
раска и става просто 
повод за мъжете да 
изразят своята симпа-
тия и внимание към 
жените около тях.

8-ми март в Община Сърница

КАМПАНИЯ „С ОБИЧ ЗА МАМА”


