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Средното училище в гр. Сърница е с изцяло нов и модернизиран вътре-
шен и външен облик, след реализация на проект “Основен ремонт и ця-
лостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СУ “Св. Св. 
Кирил и Методий”, който се осъществи с предоставянето на безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на селските райони”, 

който Общинска администрация Сърница успешно приключи. Стойността 
на проекта е в размер на над 2 200 000 лв. с ДДС. Извършени са основни 
строително-ремонтни дейности на цялата сграда, в това число и изграждане 
на изцяло нови електро и ВиК инсталации, покривна конструкция, както и 
нова парно-отоплителна система. Осигурена е добра енергийна ефективност 

на сградата. Учебните и административните кабинети са оборудвани с ново 
ученическо оборудване, обзавеждане, мебели и пособия, чрез които по мо-
дерен и достъпен за децата начин да се представя учебния материал в ком-
фортна и интересна за всяка една възрастова група среда. Облагороден и ре-
новиран е дворът на училището, както и спортните площадки, изградени са 

нови кътове за отдих, игра и общуване както за малките, така и за големите.
Днес училището има нов, свеж и атрактивен вид на европейска образо-

вателна институция, в която децата на Община Сърница ще могат да учат в 
модерна и интерактивна среда.

Община Сърница 
получи още едно при-
знание за успешната си 
и ползотворна работа 
през 2020 г.

На специална це-
ремония, състояла се 
на 30 октомври, на г-н 
Неби Бозов бе връчена 
наградата Кмет на годи-
ната за малка община в 
категорията “Демограф-
ска политика и инвитро 
програми”.

„Радвам се, че това 
признание идва от ак-
тивното гражданско 
общество – коментира 
по време на връчването 
г-н Бозов. - Не е нужно 
да чакаме 4 години (до 
следващите избори), за 
да разберем какво ми-
слят хората. Хубаво е 

регулярно да си сверя-
ваме часовниците, пък 
макар и да получаваме 
отрицателна оценка. 
Така можем да си напра-
вим изводите къде гре-
шим, какво още може да 
направим. Ето защо аз и 
моят екип никога не сме 
се страхували да поис-
каме оценка от нашите 
съграждани. Насър-
чаваме ги да участват 
в онлайн допитвания. 
Активни сме в социал-
ните мрежи. Използва-
ме всички съвременни 
възможности, за да дос-
тигнем до тях и да сме 
максимално комуника-
тивни.

Единствено ние в Па-
зарджишка област сме с 
положителен естествен 

прираст през миналата 
година. За 2020 г. още 
не са изнесени данните. 
Но на фона на обезлю-
дяването у нас, което се 
наблюдава в повечето 
населени места, различ-
ни от София, Пловдив 
и големите градове, по-
ложителният естествен 
прираст в малка община 
е повод за гордост. Хуба-
во е, че при нас продъл-
жават да се раждат деца, 
а младите хора си оста-
ват по родните места и 
създават семейства.”

Конкурсът “Кмет на 
годината” е уникална 
инициатива, която стар-
тира в България през 
2013 г. Чрез нея, след 
национално онлайн до-
питване всяка година, 

се отличават най-до-
брите градоначалници 
у нас. Надпреварата се 
организира от Портала 
на българските общи-
ни Kmeta.bg и безплат-
ния вестник КМЕТА.
bg - единствените на-
ционални медии, чието 
основно внимание е на-
сочено към работата на 
всичките 265 общини, с 
над 120 000 служители.

На специално съз-
дадената за национал-
ния конкурс платформа 
българите гласуват и 
така изразяват граж-
данската си позиция и 
поставят всяка година 
оценка на работата на 
кметовете и техните 
екипи.

Кметът на Сърница бе удостоен с приза 
„Кмет на годината”

Училището в гр. Сърница
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На 26.11.2020 г. се 
проведе редовната се-
сия на Общински съвет 
Сърница за месец ноем-
ври 2020 г.

На нея положи 
клетва новоизбрани-
ят общински съветник 
Сюлейман Салих Бай-
рактар. Той бе избран с 
решение на Общинска 
избирателна комисия 
Сърница, за член на 
местния орган за само-
управление, след като 
един от досегашните 

членове - Муса Муста-
фа Муса, подаде оставка 

поради лични причини.
Сюлейман Бай-

рактар е излъчен от лис-

тата на Движението за 
права и свободи. Той е 
от гр. Сърница. Завър-
шил е висше образова-
ние в Технически уни-
верситет – Габрово. По 
професия е инженер в 
електроенергийния сек-
тор.

Колегите му от Об-
щински съвет Сър-
ница, начело с пред-
седателя г-н Салих 
Османджиков, кмета 
на общината г-н Неби 
Бозов и Общинска ад-
министрация Сърница, 
желаят на г-н Байрактар 
успешна и ползотвор-
на дейност, с нелеката 
задача да бъде предста-
вител на гражданите на 
Община Сърница.

На редовната си но-
емврийска сесия Об-
щински съвет Сърница 
разгледа и гласува 11 
решения, по-важните от 
които са както следва:

• Приемане на Култу-
рен календар на Общи-
на Сърница за 2021 г.;

• Одобряване на Об-
щинска програма за 
осигуряване полагането 
на общественополезен 
труд на лица, подлежа-
щи на социално под-
помагане съгласувано 
ЗСП през 2021 г.;

• Приемане на На-
редба за реда и усло-

вията за поставяне на 
преместваеми обекти 
и за осъществяване на 
рекламната дейност на 
територията на Община 
Сърница;

• Предоставяне на 
разрешение за канди-
датстване на Общи-
на Сърница по Мярка 
М01 „Подобряване на 
обществената среда в 
населените места” кам-
пания 2021 год. на про-
ект „Красива България”, 
част от програмата на 
Министерство на труда 
и социалната политика 
(МТСП);

• Актуализация на 
бюджета на Община 
Сърница за 2020 година 
и програмата за капи-
талови разходи на Об-
щина Сърница за 2020 
година;

• Промяна на вида 
на собствеността на об-
щински имот – от частна 
общинска собственост 
в публична общинска 
собственост;

• Учредяване на пра-
во на управление на 
имот – публична об-
щинска собственост 
на Дирекция „Бюро по 
труда” – гр. Велинград.

ЗАПОВЕД
№ 3 - 00318

гр. Сърница, 27.11.2020 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 във връзка с ал. 2 от 

ЗОС, чл. 16, ал. 1 и чл. 93 от НРПРУОИ на Община Сърница и във връзка с из-
пълнение на Решение № 102/ 29.10.2020 г. и Решение № 120/ 26.11.2020 г. на ОбС 
– Сърница.

НАРЕЖДАМ:
I. На 23.12.2020 г. от 11.00 часа в сградата на Община Сърница да се проведе 

публичен конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ го-
дини на следната публична общинска собственост:  64 кв.м. от югозападната част 
на магазин, представляващ помещение с нов идентификатор 501.399.1.3, цялото с 
площ от 217,06 кв.м., намиращо се на първи етаж в триетажна масивна обществена 
сграда (3МО) с нов идентификатор 501.399.1, построена в УПИ II-399 – „Младежки 
дом и обществени услуги”, кв. 47 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница.

С начална конкурсна наемна месечна цена в размер на 189,44 лв. /сто осемдесет 
и девет лева и четиридесет и четири стотинки/ без ДДС, съгласно Решение № 102/ 
29.10.2020 г. и Решение № 120/ 26.11.2020 г. на ОбС – Сърница.

II. Общите условия за отдаване под наем на обекта на конкурса са: 
1. Постигнатата наемна месечна цена се заплаща до 30-то число на месеца, за 

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

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

местно с трети лица;
III. Конкретни условия за отдаване под наем на обекта предмет на конкурса:
1. Помещенията да се използват за магазин за хранителни стоки;
2. Други, по предложение на кандидат наемателите.
IV. Утвърждавам конкурсната документация и определям депозитът за участие 

в конкурса да е в размер на – 189,44 лв. (сто осемдесет и девет лева и четиридесет и 
четири стотинки) – една  месечна вноска, която се внася в касата на Общината или 
по банков път до 16.00 часа на 22.12.2020 г.

V. Определям цена на конкурсната документация в размер на 50 лева, без ДДС 
(60 лв. с ДДС), като същата се заплаща в касата на Община Сърница или по банков 
път.

VI. Заявления по образец за участие в конкурса се подават в голям запечатан 
плик в Деловодството на Общината до 17.00 часа на 22.12.2020 г., като върху него 
задължително е изписано: името на участника, ЕГН или ЕИК, постоянен адрес или 
седалище и цялостното наименование на обекта предмет на конкурса. 

Към заявлението задължително се прилагат и всички описани в конкурсната 
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 връзка с провеждането на настоящия търг”/;

2. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пъл-
номощник, 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 търг”/;

3. Документ за закупена конкурсна 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 отдаване под наем по образец /подписан и подпечатан/;
За юридически лица, търговски дружества и еднолични търговци, допълнител-

но 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 ре-
гистрация  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 за-
верени собственоръчно “Вярно с оригинала” – подпис и печат. 

VII. 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 предмет на конкурса. 

Офертата задължително съдържа:
1. Пълното наименование на обекта предмет на конкурса; 
2. Предлаганата цена, която цифров и словом трябва да бъде идентична;
3. Името на участника или упълномощеното от него лице.
4. Обектът предмет на конкурса – дали ще се ползва съобразно изискванията за 

провеждане на конкурса, а именно: за магазин за хранителни стоки.
Забележка: Липсата на едно от описаните в тази точка неща прави офертата 

невалидна! 
VIII. При неявяване на кандидати, повторен конкурс ще се проведе на 06.01.2021 

г. от 11.00 часа в сградата на Общината при условията и реда на т. I – IX от на-
стоящата Заповед, като крайния срок за подаване на Заявления е до 17.00 часа на 
05.01.2021 г. .

IX. Конкурсната документация се закупува от 07.12.2020 г. в деловодството на 
Община Сърница. За справки тел. 03547/2266 

Х. Определям комисия по провеждането на публично оповестения конкурс в 
следния състав:

XI. Оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 09:00 часа 
до 16:00 часа, от 07.12.2020 година до 22.12.2020 година в офис “Информация“ на 
партерния етаж на Община Сърница.

ХII. Извлечение от настоящата Заповед, с изключение на състава на комисията 
по т. Х 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.

ХІII. 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 кме-
та 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

НОВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Резюме от сесията 
на Общински съвет Сърница 

за месец ноември 2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЖИТЕЛИТЕ НА 
ОБЩИНА СЪРНИЦА

Уважаеми съграждани, 
Намираме се пред прага на зимния сезон, а както знаем, зимата в пла-

нинските райони никак не е за подценяване. При натрупване на обилна 
снежна покривка от първостепенно значение е почистването на инфра-
структурната мрежа с цел безпроблемно и безпрепятствено преминаване 
на автомобили. А едно от най-големите препятствия са паркираните МПС-
та по улиците. За да облекчим зимното снегопочистване, както и самото 
преминаване през уличната мрежа през зимата, приканваме жителите на 
общината да прибират своите автомобили с обособените за целта гаражи 
и/или прилежащите дворове на техните имоти.

Надяваме се, че заедно ще допринесем за по-благоприятно и по-безопас-
но придвижване из улиците на Община Сърница.

Благодарим Ви предварително за оказаното съдействие!
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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

ЗАПОВЕД
№ З - 00289/ 28.10.2020 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за 
местните данъци и такси и чл. 18а от Наредба за определяне и адми-
нистриране на местните такси и цени на услугите на територията на 
Община Сърница

ОПРЕДЕЛЯМ:

Границите на районите на територията на Община Сърница, в 
които през 2021 година ще се извършват следните видове услуги, съ-
гласно чл. 62 от Закона за местните данъци и такси: 

- събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръже-
ния и инсталации за тяхното третиране;

- третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;
-  поддържане на чистотата на териториите за обществено полз-

ване в населените места и селищните образувания в общината.

I. Граници/райони 

1. За град Сърница 
Районът включва всички улици, намиращи се в регулационните 

граници на град Сърница, обществено обслужващи обекти, тър-
говски обекти, хотели, къщи за гости, вили, бензиностанции, вклю-
чително промишлена зона „Стопански двор”, промишлени обекти 
в местността „Караасан”, промишлени обекти в местността „Овце-
комплекса”, местност „Студената вода” предприятия и всички други 
обекти в този район, в които се извършва търговска или промишлена 
дейност, намиращи се в строителни, регулационни и извън регула-
ционни граници. Към района на гр. Сърница се включват местности-
те Стойчов чарк, Станцията, Комплекса, Студената вода, Караасан. 
Също така попадат и имотите, които са с променено предназначение 
в землището на гр. Сърница.

2. За населените места на територията на Община Сърница – 2 
населени места, както следва:

2.1.  село Побит камък – включват се всички улици на с. Побит 
камък, обществено обслужващи обекти, търговски обекти, хотели, 
къщи за гости, вили, включително и други обекти, в които се из-
вършва търговска или промишлена дейност, намиращи се в строи-
телни, регулационни и извън регулационни граници. Към района на 
село Побит камък се включват местностите „Селище” и „Кара тепе”. 
Също така попадат и имотите, които са с променено предназначение 
в землището на с.Побит камък.

2.2.  село Медени поляни - включват се всички улици на с. Меде-
ни поляни, обществено обслужващи обекти, търговски обекти, хо-
тели, къщи за гости, вили, включително и други обекти, в които се 
извършва търговска или промишлена дейност, намиращи се в стро-
ителни, регулационни и извън регулационни граници. Към района 
на село Медени поляни се включват махалите Горелци и Шаренци.  
Също така попадат и имотите, които са с променено предназначение 
в землището на с.Медени поляни.

II. Честота на сметосъбиране и сметоизвозване
За всички райони, включени в системата на организирано смето-

събиране на територията на Община Сърница, а именно: град Сър-
ница, с. Побит камък и с. Медени поляни са, както следва:

- Кофи тип „Мева” (110 л.) и пластмасофи кофи (120 л.) – един 
път седмично;

- Контейнер тип „Бобър” – един път седмично.

III. Сметосъбирането да се осъществява по утвърден график – 
Приложение № 1, представляващ неразделна част към настоящата 
заповед, всеки работен ден от Звено „Чистота” при Община Сърница.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтере-
совани лица за сведение и изпълнение и да се обяви публично на 
официалната интернет страница на Община Сърница, на таблото за 
съобщения в сградата на Общинска администрация – гр. Сърница и 
двете кметства и да се публикува във вестника на Община Сърница.

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

Приложение №1 към Заповед № З– 00289/28.10.2020 г. 
на кмета на Община Сърница

График за сметосъбиране 
на територията на Община 

Сърница
Понеделник – гр.Сърница - бул. Свобода (Търговски обекти), ул. Васил 

Левски, ул. Дунав, ул. Одрин, ул. Лале, ул. Чатъма, ул. Европа, ул. Гарвана, 
ул. Кремиковци, ул. Рамски път, ул. Валтата, имотите с променено предназ-
начение от отсрещната страна на язовир Доспат, попадащи в землището на 
гр.Сърница и имотите с променено предназначение от махала Крушата до 
местността Бардуче в землището на гр. Сърница;

Вторник – гр.Сърница - ул. Ш. Поляна, ул. Райска вода, ул. Л. Каравелов, 
ул. Крушовска, ул. Борова, ул. Спартак, ул. Христо Ботев, ул. Дъбраш, ул. 
Беслет, ул. Шабанли, ул. Калафат, ул. Белите камъни, ул. Орфей, ул. Беглика, 
ул. Проф. Унген, ул. Никола Вапцаров, ул. Буков дол, ул. Боаза, ул. Салих 
Онбаши, ул. Еделвайс, ул. Пчела

Сряда – гр.Сърница - ул. Чаарджик, ул. Кокиче, ул. Бунарджик, ул. Вела 
Пеева, ул.Пирин, ул. Стадиона, ул. Дарака, ул. Доспатска, ул. Сирма Войво-
да, ул. Г. Бенковски, ул. Хан Крум, ул. Чепино, ул. Ранча, ул. Хан Аспарух, 
ул. Орлино, ул. Заводска, ул. Безименна, Околовръстна, ул. Т. Каблешков, 
ул. Бреза, ул Язовирска, ул. 8-ми Март,  ул. Карагьол, Стопански двор, ул. 
Родопи, ул. Рила, ул. Петелци, ул. Мир, ул. Малина, ул. Детелина, ул. Иван 
Вазов, ул. Пушкин, ул. Хвойна ул. Пролет; 

Четвъртък – с. Медени поляни (към него се причисляват и м. Горелци и 
м. Шаренци), с. Побит камък (към него се причисляват М. Селище и м. Кара 
тепе), имотите с променено предназначение в землищата на двете села и м. 
Стойчов чарк, м. Станцията, м. Комплекса, м. Студената вода, м. Караасан 
и всички имоти с променено предназначение в землището на гр. Сърница 
по посока гр. Велинград; 

Петък – гр. Сърница - бул. Свобода, ул. Васил Левски /След Пазара/, ул. 
Раковски , ул. Младост, и имотите с променено предназначение от отсрещ-
ната страна на язовир Доспат, попадащи в землището на гр. Сърница

Неби Бозов
Кмет на Община Сърница
Изготвил: Аки Кисьов, Гл.специалист ЗГЕ,
Дирекция ФБАПИО, Община Сърница

До Собственици 
на селскостопански животни

на територията на Община Сърница
Във връзка със зачестилите сигнали в общинска администрация за на-

личието на безстопанствени животни, намиращи се или придвижващи се 
свободно, без наличието на пастир, по републиканската и общинска пътна 
мрежа на територията на Община Сърница, както и предвид осигуряване-
то на безопасно движение през настъпващия зимен сезон, информираме 
всички собственици на селскостопански животни в трите населени места 
от общината, че съобразно разпоредбите на чл. 14, ал. 1 от Наредбата за 
условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на 
територията на Община Сърница е забранено оставянето на селскостопан-
ски и домашни животни без надзор, както и свободното им придвижване 
(без пастир/придружител), в това число по републиканската и общинската 
пътна мрежа.

При неспазване на разпоредбите на наредбата и констатиране на нару-
шение на виновните лица (собственици на животните) се налага админи-
стративно наказание – глоба в размер от 50 лв. до 1 000 лв. в зависимост 
от тежестта и степента на нарушението и обществената опасност, което е 
създало то. При повторно нарушение, размерът на глобата се удвоява.

Контролът и установяване на нарушения се осъществява от длъжност-
ни лица от Общинска администрация Сърница и служители на Районно 
управление Полиция -  Велинград.

Предвид зачестилите сигнали ще бъдат извършвани проверки от горе-
посочените длъжностни лица за спазване на разпоредбите на наредбата, а 
при нарушения ще бъдат съставяни актове за установяване на нарушение 
и наказателни постановления.

Неби Бозов
Кмет на Община Сърница
Изготвил: Аки Кисьов, Гл.специалист ЗГЕ,
Дирекция АОМР, Община Сърница



4 Общество

На седми ноември 
в центъра в гр. Сърни-
ца за четвърта поред-
на година се проведе 
Традиционният бла-
готворителен базар, 
по случай ежегодната 
кампания “Седмица 
на сираците”, под еги-
дата на Главно мюф-

тийство на мюсюл-
маните в Република 
България.

Организатори на 
събитието бяха мю-
сюлманските насто-
ятелства към джами-
ите в гр. Сърница и 
Община Сърница.

Официален гост на 
мероприятие бе г-н 
Абдуллах Салих - Ра-
йонен мюфтия на Об-
ласт Пазарджик.

Той разясни огро-
мната благодат на да-
рението и благодари 

на всички организато-
ри и присъстващи. По 
повод изключително 
успешната кампания 
от миналата година 
и в знак на благодар-
ност и признател-
ност както от Главно 
мюфтийство, така и 
от децата, на които е 

помогнала кампания-
та, районния мюфтия 
връчи на кмета на об-
щината г-н Бозов бла-
годарствени грамоти 
за него и за всички 
жители на Община 
Сърница. 

След което бе от-
правена молитва-дуа 
към Всевишния за 
здраве и берекет. 

И тази година база-
рът се радваше на го-
лям интерес от стра-
на на хората, за което 
свидетелстваше огро-

мният брой присъст-
ващи. Малки и големи 
се включиха в под-
готовката и пазару-
ването на лакомства, 
домашно приготвени 
храни и ръчно из-
работени изделия. 
Всички бяха изклю-
чително внимателни 

и отговорни към ус-
ложнената епидеми-
ологична обстановка 
и стриктно спазваха 
предпазните мерки – 
посетителите и прода-
вачите бяха със маски, 
ръкавици и предпаз-
ни средства. Хората 
се стараеха да спазват 
социална дистанция 
и нямаше струпвания 
на много хора на едно 
място. Сергиите бяха 
разредени.

Крайната сума, 
която бе събрана само 

от базара, е в размер 
на 11 500 лв. Те ще 
бъдат дарени на деца, 
лишени от родител-
ски грижи. През 2017 
г. събраната сума в 
Сърница е размер на 
1357 лв., през 2018 г. – 
2024 лв., а през 2019 г. 

– 15 000 лв.
Изказваме благо-

дарност към всички, 
които се включиха в 
благотворителното 
мероприятие. В под-
крепата на такива 
инициативи проли-
чава сплотеността на 

нашето общество към 
изпадналите в нужда 
хора.

Нека Всевишният 
да дари всички нас и 
нашето родно място с 
благодат и проспери-
тет.

На 19 ноември 2020 г. Община Сърница, 
съвместно с Местната комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни, отбеляза Международния ден 
без тютюнопушене като организира кампания 
„Без тютюнев дим”. В нея се включиха Средно 
училище „Св. св. Кирил и Методий” - гр. 
Сърница, Основни училище „Г. С. Раковски” – 
с. Медени поляни, Основно училище „Никола 

Й. Вапцаров” – с. Побит камък и Дневен 
център за деца и младежи с увреждания – гр. 
Сърница. 

Учениците съвместно със своите 
преподаватели изработиха информационни 
табла и макети, свързани с кампанията. Всички 
участници получиха грамота за участие в 
кампанията от името на кмета на общината и 
председателя на МКБППМН.

Кампанията за ден без тютюнопушене 
традиционно се организира всеки трети 
четвъртък на месец ноември и е под патронажа 
на Министерството на здравеопазването. Тя 
призовава всеки пушач да се опита да постави 
началото на отказване от тютюнопушене 
в името на собственото си здраве, както 
и здравето на близки и приятели, които 
присъстват в обкръжението му като пасивни 
пушачи.

ЕЖЕГОДЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР

КАМПАНИЯ „БЕЗ ТЮТЮНЕВ ДИМ”


