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РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО!

Издава: Община Сърница
Адрес: гр. Сърница
ул. „Свобода“ № 20

Тел. 03547/ 22 66
E-mail: obshtina@sarnitsa.bg

Web: www.sarnitsa.bg

От 17 до 19 юни 
2022 г. на територията 
на Община Брацигово 
се проведе мащабно 
национално демон-
страционно учение с 
доброволни форми-
рования за огранича-

ване и ликвидиране на 
последствията от въз-
никналата бедствена 
ситуация на терито-
рията на Община Бра-
цигово в следствие на 
земетресение. 

В учението взеха 
участие над 70 добро-
волци, сред които бяха 

и нашите съграждани 
от Доброволно фор-
мирование Сърница.

Д о б р о в о л н и т е 
формирования де-
монстрираха отлични 
умения за реакция в 
следната обстановка:

Вследствие на зе-
метресение на терито-
рията на Община Бра-
цигово са възникнали 
множество извънред-
ни ситуации, за което 
на дежурния телефон 
в ОЦ при РДПБЗН – 
Пазарджик се получа-
ват многократно сиг-
нали за възникнали 
произшествия от РЦ 
112 Кърджали.

• пожар на първи 
етаж в училище в об-
щината;

• впоследствие се ус-
тановява, че в учили-
щето има разрушени 
конструкции, по ин-
формация на персона-

ла, има двама човека, 
които не са успели да 
се евакуират навреме, 
при пристигането си 
доброволците устано-
вяват, че стълбището 
е компрометирано;

• вследствие на зе-
метресението има 
множество пострада-
ли граждани, имащи 
нужда от оказване на 
първа долекарска по-
мощ и организиране-
то на триаж за помощ 
на пострадалите;

• лек автомобил е ка-
тастрофирал в двора 
на училището и има 
данни за пострадал и 
затиснат водач;

• куфарче с доку-
менти с класифици-
рана информация е 
затиснато от дървени 
греди;

• опасност от прели-
ване на реката и из-
граждане на два типа 

диги;
• изгубили се деца.

От Общинския 
щаб на гр. Брациго-
во за ръководител на 
операциите на терен 
беше определен Сте-
лиян Хараланов от 

ДФ Белово. Добро-
волците на терен ня-
маха предварителна 
информация за пред-
стоящите ситуации, 
нито за броя на по-
страдалите и техните 
наранявания. Те полу-
чаваха задачите си по 
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На 29-ти май за че-
тиридесети пореден 
път се проведе офи-
циалното изпращане 
на дванадесетоклас-
ниците от СУ „Св. св. 
Кирил и Методий” гр. 
Сърница. 

Тържеството се 
проведе според тра-
дицията – първо в 
училището, където 
абитуриентите за по-
следно се сбогуваха 
със своите дългого-
дишни преподава-
тели, а после на цен-
търа в гр. Сърница, 
което се превърна в 
своеобразен празник 
за малки и големи. 
Емоциите на радост и 

въодушевление у ви-
пускниците, на тъга 
от прощаването у 
учителите и най-вече 
класните ръководи-

тели и на гордост у 
родителите, успяха да 
трогнат всички при-
състващи на събитие-
то, което се проведе в 

следобедните часове. 
Небие Кабак, на-

роден представител в 
47-мото Народно съ-
брание, също уважи 

мероприятието с при-
съствието си.

В официалния си 
поздрав към випуск-
ниците, кметът на об-
щината г-н Бозов се 
обърна със следните 
думи:

„Това е моментът, 
в който Вие ставате 
самостоятелни и не-
зависими, моментът, 
в който трябва да взе-
мете живота си в свои 
ръце. От Вас зависи 
какъв път ще изберете 
за себе си и колко упо-
рити ще бъдете, за да 
осъществите мечтите 
и намеренията си.”

Ръководството на 
Община Сърница по-

желава на Випуск 2022 
г. винаги да останат 
духовно млади, ус-
михнати и позитивни, 
да посрещат със сила 
и упорство преврат-
ностите на живота и 
да се развиват и из-
растват като успешни 
и отговорни лично-
сти. Нека не забравят, 
че уроците не завърш-
ват с последния учи-
лищен звънец, затова 
винаги да бъдат отво-
рени и готови за нови 
предизвикателства и 
успехи. 

На добър час!

ИЗПРАЩАНЕ НА ВИПУСК 2022 г.

(продължение на стр. 2)
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радиостанции от ръ-
ководителя на опера-
циите и координираха 
действията си в зави-
симост от ситуацията 
на място.

Различните добро-
волни формирования 
показаха синхрон при 
действията по спася-
ване на пострадали 
хора. И всеки под-
хождаше с максимал-
на отговорност към 
своите задължения.

В момента стартира 
и специална програма 

от ГД ПБЗН и Нацио-
налната асоциация на 
доброволците в Репу-
блика България, коя-
то трябва да привлече 
ученици и младежи 
към доброволчество-
то възникване на бед-
ствия и аварии.

За пожарникарите 
и доброволците пред-
стои напрегнат пожа-

роопасен, летен сезон, 
в който най-тежки са 
горските пожари. За-
това е общият апел 
към всички наши съ-
граждани и гости да 
бъдем внимателни и 
отговорни към пове-
дението си, за да спо-
могнем часовете на 
учения да имат превес 
над часовете на реал-
ни спасителни и гаси-
телни действия.

Н а ц и о н а л н а т а 
Асоциация на Добро-
волците в Република 
България (НАДРБ) е 

създаденa през 2014 
г. като сдружение, на 
хора, които споде-
лят общи ценности и 
призвание – да пома-
гат при овладяването 
на извънредни ситу-
ации. Тя обединява в 
рамките на една ор-
ганизационна струк-
тура всички субекти 
в процеса на управле-

нието на кризи – до-
броволци, професио-
нални пожарникари и 
спасители и местното 

самоуправление. 
НАДРБ спомага 

за увеличаването на 
капацитета на обще-
ството за справяне с 

природни бедствия и 
други извънредни си-
туации като:

• Насърчава граж-

данската активност;
• Създава организа-

ция и механизми за 
координация и взаи-
модействие между до-

броволните отряди и 
институциите;

• Повишава подго-
товката, знанията и 

уменията на добро-
волците и граждани-
те;

• Защитава правата 
и интересите на до-

броволците;
• Работи активно за 

създаване и укрепва-
не на мрежа от добро-

волци, които са добре 
подготвени, екипи-
рани и оборудвани за 
действия в различни 
извънредни ситуации.

Мащабно демонстрационно учение на доброволни 
формирования от цялата страна

(продължение от стр.1)

ПОКАНА
За

Публично обсъждане на годишния отчет на бюджета на 
Община Сърница за 2021 г.

Уважаеми съграждани,
В изпълнение на задълженията на Община Сърница в съответствие с чл. 140, ал. 4 от За-

кона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна 
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчита-
не на бюджета на Община Сърница, каним всички граждани на общината, представители 
на бизнес-средите, неправителствени организации, пенсионери, второстепенните разпоре-
дители с бюджет и цялата общественост на публичното обсъждане на годишния отчет на 
бюджета на Община Сърница за 2021г.

Мероприятието ще се проведе на 14.07.2022 г. (четвъртък) от 10,00 часа в залата на Об-
щински съвет Сърница, намираща се на втори етаж в сградата на Общинска администра-
ция Сърница.

Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят 
това на интернет страницата на общината – www.sarnitsa.bg , в раздел „Бюджет и отчети” 
-> „Годишен финансов отчет”.

Становища и предложения по годишния отчет на бюджета за 2021г. на Община Сърни-
ца могат да се предоставят в деловодството на Община Сърница или на електронен адрес 
obshtina@sarnitsa.bg до 14.07.2022 г. (четвъртък).

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен 
протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от отчета на бюджета на Община 
Сърница за 2021 г.

С уважение,
Салих Османджиков
Председател на Общински съвет  Сърница
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Във връзка с голе-
мия брой деца на бе-
жанци пристигнали 
от Сирия и невъзмож-
ността им за наста-
няване в специализи-
раните институции, 
в Община Сърница 
пристигна запитване  
за стартиранe на со-
циална услуга „При-
емна грижа”.

Децата, лишени от 
родителски грижи, 
копнеят за дом и се-
мейство. Приемната 
грижа е социална ус-
луга, която дава ре-

ална възможност за 
намаляване броя на 
децата, настанени в 
институции. Прием-
ната грижа е алтерна-
тива децата да не се 
отглеждат в специа-
лизирани институ-
ции, тъй като грижите 
в социалните домове 
не могат да компенси-
рат грижата в семей-
ството. У нас има два 
вида приемна грижа - 
доброволна и профе-
сионална.

Ако желаете да 
сбъднете една дет-

ска мечта, да върнете 
една детска усмивка, 
да направите щастлив 
живота на едно дете, 
лишено родителска 
грижа, можете да ста-
нете приемни родите-
ли, при желание обър-
нете се към Общинска 
администрация – 
Сърница. Подробна 
информация може да 
получите всеки ра-
ботен ден от 8:00 до 
17:00 часа  в Общин-
ска администрация – 
Сърница или на тел. 
0886/579956 

ЗАСЕДАНИЕ  
НА ОБС - СЪРНИЦА 

МЕСЕЦ ЮНИ 2022

„Приемна грижа” е шанс 
за децата да растат 

в семейна среда!

Като първа точка в дневният ред на за-
седанието беше заложено полагането на 
клетва на нов общински съветник. 

След като съветникът от групата на ПП 
ДПС Мехмед Толупов депозира заявление-
то си за напускане като общински съвет-
ник по собствено желание, неговото място 
с решение на Общинска избирателна ко-
мисия Сърница бе заето от следващия по 
ред съветник в листата от групата на ПП 
ДПС Реджеп Осман. След полагането на 
клетвата новият съветник участва в засе-
данието с колегите си. 

Промени настъпиха и в Постоянната 
Комисия по образование, култура, спорт, 
здравеопазване, ред и сигурност, евроин-
теграция, нормативна уредба и социална 
политика и в Комисия за противодействие 
на корупцията и за отмяна на незаконно 
придобито имущество, като Реджеп Ос-
ман зае мястото на Мехмед Толупов.

На сесията се разгледаха и приеха 10 решения, предимно свързани с 
градоустройствени промени в подрони устройствени планове и упра-
вление и стопанисване на общинска собственост.

На 30-ти юни се проведе редовното 
заседание на Общински съвет Сърница. 

След изключително напрегната и динамична парламентарна сед-
мица в отделните комисии на парламента и двудневни разисквания и 
гласувания Народното събрание в късните часове на 30-ти юни прие 
окончателно актуализация на държавния бюджет на Република Бълга-
рия за 2022 година, която ще се прилага от 1-ви юли. 

Първоначално изготвеният от Министерство на финансите и ми-
нистър Асен Василев проект на актуализация, който в последствие 
беше подкрепен и внесен от Министерски съвет, претърпя сериозни 
промени още при гласуването му от комисиите в Народното събрание, 
а по-късно бе основно ревизиран от депутатите в пленарна зала при 
гласуването на второ четене.

Основните промени и антикризисни мерки, които народните пред-
ставители решиха да заложат за подпомагането на гражданите и биз-
неса, както и с цел ограничаване на последствията от високата инфла-
ция са следните:

- Всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2021 
г., ще се повишат с 10 процента. Към техния увеличен размер ще бъдат 
добавени и т.нар. COVID-19 добавки от 60 лв., както и индивидуал-
ните суми, представляващи разликата между дохода от пенсия през 
декември 2021 г. и дохода от пенсия през януари 2022 г. Така минимал-
ната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще се увеличи на 467 лв., 
като в тази сума са включени и 60-те лева COVID-19 добавки. Макси-
малната пенсия става 2000 лева. Социалната пенсия за старост става 
247 лв. За хората с трайно намалена работоспособност /вид и степен 
на увреждане 100% с определена чужда помощ/ социалната пенсия за 
инвалидност ще се увеличи от 272 лв. на 395,20 лв. За хората с трайно 
намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 91 до 100%/ 
размерът й ще се повиши от 238 лв. на 345,80 лв., а хората с трайно 
намалена работоспособност /вид и степен на увреждане от 71 на сто 
до 90 на сто/ социалната пенсия за инвалидност ще се увеличи от 221 
лв. на 321,10 лв.

- Приета е компенсация за бизнеса заради високите цени на елек-
троенергията. Предвижда се “Фонд”Сигурност на електроенергийната 
система” да компенсира небитовите крайни клиенти (предимно фир-
мите и публичните и социалните институции като детски градини, 
училища и болници) на електрическа енергия в размер 100 на сто от 
разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента 
“ден напред” на “БНЕБ” ЕАД за съответния месец и базовата цена в 
размер 250 лв./MWh за периода от 1 юли до 31 декември 2022 г. Не се 
изплаща компенсация за клиенти с цени под базовата цена от 250 лв/
MWh. На клиенти с цена, надвишаваща базовата с по-малка сума от 
размера на компенсацията, се изплаща компенсация в намален раз-
мер, така че резултативната цена за клиента след компенсиране да не е 
по-ниска от 250 лв./MWh.

- Увеличен е и размера на данъчните облекчения за деца. При полз-
ване на данъчното облекчение за деца по Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица за 2022 г. сумата, която се приспада от 
годишните данъчни основи, се увеличава от 4500 на 6000 лева за едно 
ненавършило пълнолетие дете; за две деца - от 9000 лв. на 12 000 лв.; за 
три и повече - от 13 500 на 18 000 лв. Увеличава се и данъчното облек-
чение на деца с увреждания от 9000 лв. на 12 000 лв. годишно. Въвежда 
се и възможност за авансово ползване за 2022 г. на двете данъчни об-
лекчения.

- Приета бе и широко дискутираната отстъпка от 25 стотинки на 
литър за горивата. Отстъпката е за моторни превозни средства, регис-
трирани по Закона за движение по пътищата, собственост на физиче-
ско лице, или ползвани от физическо лице, вписано като ползвател в 
талона на моторното превозно средство. Тя ще се прилага от 1-ви юли 
до 31 декември или до изчерпване на предвидените средства в бюдже-
та. Отстъпката се предоставя от крайния разпространител и е за до 50 
л. на зареждане чрез намаляване на дължимата от физическото лице 
сума за плащане. Всеки краен разпространител, регистриран по Зако-
на за данък върху добавената стойност, е задължен да предоставя ком-
пенсацията. Крайният разпространител задължително издава фак-
тура на физическото лице за извършена доставка на моторни горива, 
за която се предоставя компенсация. Тя се издава заедно с фискалния 
бон. Във фактурата задължително се посочват идентификационен но-
мер (EГН или ЛНЧ) на физическото лице, посочено в талона на мотор-
ното превозно средство, и размерът на предоставената компенсация.

- С нулева ставка ДДС от 1 юли ще е хлябът и брашното, като се 
очаква по този начин единичната цена, която заплаща крайният по-
требител, да бъде намалена с 20%. 

- Отпада временно акциза за моторни горива - втечнен нефтен газ 
LPG и природен газ, както и за произведената топлинна и електриче-
ска енергия. Мярката ще действа до 2025 г.

Актуализация на държавния 
бюджет от 01.07.2022 г.



4 Общество

С цел осъществя-
ване на интерактивно 
обучение и прила-
гане на иновативни 
практики в образова-
телния процес през 
месец юни в Средно 
училище „Св. св. Ки-
рил и Методий”- гр. 
Сърница се проведе 
открит урок по учеб-
ната дисциплина 
„История и цивили-
зация”, в който наблю-
дение и участие взеха 
специалисти от отдел 
„Образование, кул-
тура и социални дей-
ности” при Общинска 
администрация Сър-
ница. Основна тема и 
фокус на урока беше 
„Промени в модата и 
архитектурата през 
Възраждането”

При провеждането 
на урока се използваха 
иновативни методи на 

преподаване и техно-
логия на учене, в кой-
то учениците от 11 ”А” 
клас на училището, 
под ръководството на 
учителя им г-жа Фей-
зе Карамолла, влязоха 
в ролята на учители и 
представиха на ауди-

торията исторически 
факти и събития, 
проучени и система-
тизирани от самите 
във връзка с подго-
товката им за откри-
тия урок.  Учениците 
бяха изключително 
подготвени, като при 

презентацията пред-
ставиха изработени 
от тях самите макети 
и модели, показващи 
промените в архитек-
турата и модата през 
Възраждането.

Изразяваме надеж-
да този открит урок да 
даде началото на все 
повече подобни ини-
циативи в образова-
телните институции 
на територията на Об-
щина Сърница, които 
да стимулират креа-
тивността и инициа-
тивността на децата и 
учениците.

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

ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ
 0885 20 24 39 

ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН

ОТКРИТ УРОК СУ „Св. св. Кирил и Методий“ ГР. СЪРНИЦА

Първи юни - Ден на детето
С много смях и радостни емоции премина 1 юни в Сърница. Организаторите на празника, „Св. св. Кирил и Методий”  и Община Сърница, 

 се бяха погрижили за доброто настроение на малки и големи с програма през целия ден. 


