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На проведените на 
14-ти ноември избори 
за народни предста-
вители в 47-то Народ-
но събрание освен с 
двойно по-високата 
избирателна актив-
ност в сравнение с 
национално ниво, Об-
щина Сърница може 
да се гордее и с още 
едно постижения – за 
първи път в най-вис-
шия държавен орган 
Сърница има предста-
вител. 

Това е нашата съ-
гражданка Небие Ка-
бак.

Тя ще влезе от лис-
тата на Движението 
за права и свободи в 
13-ти многомандатен 
изборен район Пазар-
джик, след като вода-
чът на листата Йор-

дан Цонев се отказа от 
депутатското място от 
този МИР.

Нашият народен 
представител може 
да се похвали и с още 
едно постижение – тя 
ще бъде най-младият 
депутат в новият пар-
ламент – на 24 години.

Небие е родена 
16.03.1997 г. и завърш-
ва средното си обра-
зование в СУ „Св. св. 
Кирил и Методий” 
в гр. Сърница. Има 
придобит бакалавър 
по специалност „Сче-
товодство и контрол” 
и магистър със спе-
циалност „Финансов 
контрол и финансово 
право” от Универси-
тета за национално и 
световно стопанство 
в гр. София. Продъл-

жава академичната 
си дейност, като към 
момента е докторант 
по икономически на-
уки. От началото на 

2020 година работи 
в Общинска адми-
нистрация Сърница 
като част от екипа, 
работещ в сферата на 

европейските и на-
ционални програми и 
проекти. Омъжена е, с 
едно дете.

След отделянето 
си от Велинград в са-
мостоятелна община 
през 2015 г., избира-
нето на Небие Кабак 
за народен предста-
вител е второто ис-
торическо събитие за 
Сърница. Нейното из-
биране и представи-
телство в най-висшия 
законодателен орган 
на държавата е успех 
и гордост за цяла Сър-
ница. Сигурни сме, че 
със своята енергия, 
компетентност и ам-
биция ще спомогне 
за възстановяването 
и развитието на стра-
ната. Желаем й успех в 
новото и нелеко начи-

нание!
Общинска адми-

нистрация Сърница 
използва настоящия 
материал, за да от-
прави благодарност 
към всички граждани 
на Община Сърни-
ца, които в годините 
подкрепят каузата на 
Сърница за обособя-
ване като самостоя-
телна администра-
тивно-териториална 
единица и развитие-
то й. Заедно, с общи 
усилия доказахме, че 
можем да сме толе-
рантни и сплотени, 
да имаме високи ам-
биции и смелостта и 
куража да постигаме 
още по-високи цели. 

Благодарим Ви!

На 14-ти ноември 
се проведоха избо-
рите за Народно 
събрание и първи 
тур на изборите за 
президент и вице-
президент. На 21-ви 
ноември се проведе 
вторият тур на избо-
рите за президент и 
вицепрезидент.

Избори за Народ-
но събрание

На 14-ти ноември 
избирателната ак-
тивност в Община 
Сърница е била 60%. 
Изборните секции на 
територията на цяла-
та община бяха 7. Об-
щият брой на всички 
гласували е 2432 от 
4165 души съобразно 
избирателните спи-
съци, като гласовете 
са разпределени меж-
ду партиите и коали-
циите по следния на-
чин:

1. Движение за 
права и свободи – 
2020 гласа или 83% от 
гласоподавателите

2. ГЕРБ/СДС – 134 
гласа или 5.5% от гла-

соподавателите
3. БСП – 120 гласа 

или 5% от гласопода-
вателите

4. Има такъв народ 
– 42 гласа или 1.7% от 
гласоподавателите

5. Продължаваме 
промяната – 37 гласа 
или 1.5% от гласопо-
давателите

6. Демократична 
България – 24 гласа 
или 0.9% от гласопо-
давателите

7. Други – 43 гласа
На национално 

ниво общо са гласу-
вали 2 669 260 души 
от 6 665 534 гласопо-
даватели съобразно 
избирателни списъци 
в страната и чужбина, 
като това е 40.23% из-
бирателна активност. 
В 47-мият парламент 
влизат 7 партии и ко-
алиции със следните 
мандати:

1. Продължаваме 
промяната: 673 170 
гласа или 28% от гла-
соподавателите, 67 
мандата;

2. Коалиция ГЕРБ-

СДС: 596 456 гласа 
или 25% от гласопо-
давателите, 59 манда-
та;

3. Движение за 
права и свободи: 341 
000 гласа или 14% от 
гласоподавателите, 34 
мандата;

4. Коалиция БСП 
за България: 267 817 
гласа или 11% от гла-
соподавателите, 26 
мандата;

5. Има такъв на-
род: 249 743 гласа или 
10% от гласоподава-
телите, 25 мандата;

6. Коалиция Демо-
кратична България – 
обединение: 166 968 

гласа или 7% от гла-
соподавателите, 16 
мандата;

7. Възраждане: 127 
568 гласа или 5% от 
гласоподавателите, 13 
мандата

Избори за прези-
дент и вицепрези-
дент

На първия тур на 
президентските избо-
ри на 14-ти ноември в 
Община Сърница об-
щият брой на всички 
граждани, упражни-
ли правото си на вот 
в този вид избори, е 
2441 от 4165 души съ-
образно избирател-

ните списъци, като 
гласовете са разпре-
делени между канди-
дат-президентските 
двойки по следния 
начин:

1. Мустафа Кара-
дайъ и Искра Михай-
лова – 1945 гласа или 
80% от гласоподава-
телите

2. Румен Радев и 
Илияна Йотова – 303 
гласа или 12.4% от 
гласоподавателите

3. Анастас Гер-
джиков и Невяна 
Митева – 124 гласа 
или 5% от гласопода-
вателите

4. Лозан Панов и 
Мария Касимова-Мо-
асе – 8 гласа или 0.1% 
от гласоподавателите

5. Други – 39 гласа 
или 2.5% от гласопо-
давателите

На национално 
ниво общо са гласу-
вали 2 687 307 души 
от 6 665 534 гласопо-
даватели съобразно 
избирателни списъци 
в страната и чужбина, 
като това е 40.50% из-

бирателна активност. 
Гласовете се разпре-
делиха между канди-
дат-президентските 
двойки по следния 
начин:

1. Румен Радев и 
Илияна Йотова – 1 
322 385 гласа или 
49.42% от гласопода-
вателите;

2. Анастас Гер-
джиков и Невяна Ми-
тева – 610 862 гласа 
или 22.83% от гласо-
подавателите;

3. Мустафа Кара-
дайъ и Искра Михай-
лова – 309 681 гласа 
или 11.57% от гласо-
подавателите;

4. Костадин То-
доров Костадинов и 
Елена Цонева Гунче-
ва – 104 832 гласа или 
3.92% от гласоподава-
телите;

5. Лозан Панов и 
Мария Касимова-Мо-
асе – 98 488 гласа или 
3.68% от гласоподава-
телите

В произведените 
на 14 ноември избори 

Небие Кабак от Сърница 
е депутат в 47-то Народно събрание

ИЗБОРНИ РЕЗУЛТАТИ

(продължава на стр. 3)
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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

Приложение № 1 
към Заповед № З-327 

от 29.10.2021 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. Ду-
нав, ул. Одрин, ул. Лале, ул. Чатъма, ул. Европа, 
ул. Гарвана, ул. Кремиковци, ул. Рамски път, 
ул. Валтата, имотите с променено предназна-
чение от отсрещната страна на язовир Доспат, 
попадащи в землището на гр. Сърница и имо-
тите 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. Крушов-
ска, ул. Борова, ул. Спартак, ул. Христо Ботев, 
ул. Дъбраш, ул. Беслет, ул. Шабанли, ул. Кала-
фат,  ул. Белите камъни, ул. Орфей, ул. Бегли-
ка, 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. Пи-
рин, ул. Стадиона, ул. Дарака, ул. Доспатска, 
ул. Сирма Войвода, ул. Г. Бенковски, ул. Хан 
Крум, ул. Чепино, ул. Ранча, ул. Хан Аспарух, 
ул. Орлино, ул. Заводска, ул. Безименна, Око-
ловръстна,  ул. Т. Каблешков, ул. Бреза, ул Язо-
вирска, ул. 8-ми Март, ул. Карагьол, Стопан-
ски 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 предназна-
чение от отсрещната страна на язовир Доспат, 
попадащи в землището на гр. Сърница

Неби Бозов - Кмет на Община Сърница
Изготвил: Аки Кисьов - Гл. специалист 

„Земеделие, гори и екология”, 
Дирекция АОМР, Община Сърница

ЗАПОВЕД
№ З-327 от 29.10.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция и във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл.18а от Наредба за 
определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Об-
щина Сърница

ОПРЕДЕЛЯМ:

Границите на районите на територията на Община Сърница, в които през 2022 година ще 
се извършват следните видове услуги, съгласно чл. 62 от Закона за местните данъци и такси: 

- събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхно-
то третиране;

- третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;
- поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване 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, търговски обекти, хотели, къщи за гости, вили, бензинос-
танции, включително промишлена зона „Стопански двор”, промишлени обекти в местността 
„Караасан”, промишлени обекти в местността „Овцекомплекса”, местност „Студената вода” 
предприятия и всички други обекти в този район, в които се извършва търговска или про-
мишлена дейност, намиращи се в строителни, регулационни и извън регулационни граници. 
Към района на гр. Сърница се включват местностите Стойчов чарк, Станцията, Комплекса, 
Студената вода, Караасан, Орлино, Голяма и Малка Крушици. 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, как-
то следва:

2.1. село Побит камък – включват се всички улици на с. Побит камък, обществено обслуж-
ващи обекти, търговски обекти, хотели, къщи за гости, вили, включително и други обекти, 
в които се извършва търговска или промишлена дейност, намиращи се в строителни, ре-
гулационни 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. Медени поляни, обществено 
обслужващи обекти, търговски обекти, хотели, къщи за гости, вили, включително и други 
обекти, в които се извършва търговска или промишлена дейност, намиращи се в строител-
ни, 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 сметосъбиране на територията 

на Община Сърница, а именно: град Сърница, с. Побит камък и с. Медени поляни са, както 
следва:

- Пластмасофи кофи (120 л.) – един път седмично;
- Контейнер тип „Бобър”(1100 л.) – един път седмично.

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

При наличие на обективна необходимост, графикът за сметопочистване може да бъде 
променян през съответната календарна година с цел осигуряване на непрекъснатост на ус-
лугите по сметопочистване, за която промяна заинтересованите лица ще бъдат уведомяване 
своевременно.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и 
изпълнение и да се обяви публично на официалната интернет страница на Община Сърни-
ца, 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 „Земеделие, гори и екология”, 
Дирекция АОМР, Община Сърница

ТЕЛЕФОН 
ЗА СИГНАЛИ 
0885 20 24 39  

ОПЕРАТИВЕН 
ДЕЖУРЕН

Съобщение
Уважаеми съграждани,
Предвид обстоятелството, че се намираме пред прага на зимния 

сезон, както и с цел да облекчим зимното снегопочистване, прикан-
ваме жителите на общината да прибират своите автомобили с обо-
собените за целта гаражи и/или прилежащите дворове на техните 
имоти. 

Благодарим Ви предварително за оказаното съдействие!
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Министерството 
на енергетиката и Ко-
мисията за енергийно 
и водно регулиране 
започнаха съвместна 
информационна кам-
пания „Бъди активен 
– плащай по-малко“. 
Тя има за цел да убе-
ди клиентите на дос-
тавчици от последна 
инстанция (ДПИ) – 
небитовите клиенти, 
да изберат търговец 
на свободния пазар на 
електроенергия. 

Комисията за енер-
гийно и водно регули-
ране промени от 1 но-
ември методиката за 
изчисляване на цени-
те на ДПИ. Мярката, 
която ще действа за 
период от 3 месеца, е 
част от програмата за 
защита на небитовите 
потребители от ви-

соките цени на елек-
троенергията. Очаква 
се чрез променената 
методика цените на 
ДПИ да бъдат намале-
ни с до 30 лв/мвтч. 

Снабдяването чрез 
ДПИ е най-скъпият 
вариант за получава-
не на електроенергия 
и не е дългосрочно 
решение. Според Ми-
нистерството на енер-
гетиката и Комисията 
за енергийно и водно 
регулиране , към 1 но-
ември 2021 г. повече 
от 250 хил. небитови 
потребители (41% от 
всички), които тряб-
ваше да излязат на 
свободния пазар, не 
бяха избрали своя 
търговец и останаха 
да се снабдяват чрез 
ДПИ. 

Специален видеок-

лип ще бъде разпрос-
траняван чрез БНТ, на 
интернет сайтовете на 
двете институции, във 
фейсбук профила и 
youtube канала на Ми-
нистерството на енер-
гетиката. Подготвени 
са и информацион-
ни листовки, които 
ще се разпространя-
ват чрез каналите на 
електроразпредели-
телните дружества 
в страната. Те пред-
ставят възможност-
ите на платформата 
https://platforma.dker.
bg/ за сравняване на 
оферти, избор на дос-
тавчик с най-изгодна 
цена и сключване на 
договор с него.

Източник: 
Електронен бюле-

тин на НСОРБ

На 21 ноември за 
поредна година се 
почита паметта на 
загиналите на пътя 
в Световния ден за 
възпоминание на 
жертвите от пътно-
транспортни прои-
зшествия. Инициати-
вата на Европейската 
федерация на жертви-
те от ПТП (FEVR) от 
2005 г. привлича вни-
манието на обществе-
ността към фаталните 
последици от безот-
говорното поведение 
на пътя – милиони за-
гинали и осакатени в 
катастрофи, милиони 
почернени семейства. 

Всеки ден по пъ-
тищата загиват над 
3500 души, т.е. на все-
ки 25 секунди един 
човек губи живота 
си. Пътнотранспорт-
ните произшествия 
са водеща причина 
за смърт за хора на 
възраст от 15 до 19 
години, втората воде-
ща причина за смърт 
за хората на възраст 
от 10 до 15 и от 20 до 
24 години и третата 
водеща причина за 
смърт за деца от 5 до 
9 години. 

Всяка година бъл-
гарските общини от-
белязват деня като 

информират общест-
веността за тревож-
ната статистика за 
пътнотранспортни 
произшествия и за 
нуждата от спазване 
на правилата за дви-
жение по пътя, ор-
ганизират различни 
тематични събития и 
кампании. Особено 
активни са училища-
та и детските гради-
ни. Министерството 
на вътрешните рабо-
ти напомня, че и тази 
година може да стане-

те част от Световния 
ден за възпоменание 
на жертвите и да апе-
лирате за отговорност 
на пътя, като ползвате 
хаштаг #WDoR2021. 

Регистрирани са 
над 100 събития от 
цял свят, посветени 
на темата за опазване-
то на здравето и жи-
вота на участниците 
в движението – ин-
формационни срещи, 
открити уроци, тема-
тични уебинари и др.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми граждани,
Съобщаваме на заинтересованите лица, че териториалните бюра 

в гр. Сърница на Дирекция „Социално подпомагане” и Дирекция 
„Бюро по труда” вече се помещават в нови офиси, намиращи се в 
сградата на общинска администрация, етаж 1, вход от към „Българ-
ски пощи”.

ИЗБОРНИ РЕЗУЛТАТИ
нямаше избрани пре-
зидент и вицепрези-
дент на републиката 
от първия тур, тъй 
като в гласуването не 
участваха повече от 
половината избира-
тели и никой от кан-
дидатите не получи 
повече от половина-
та действителни гла-
сове. Поради което 
на 21-ви ноември се 
проведе балотаж. 

На втория тур на 
президентските из-
бори в Община Сър-
ница общият брой 
на всички граждани, 
упражнили право-

то си на вот, е 1431, 
което е 34.44% изби-
рателна активност, 
като гласовете са 
разпределени между 

двете кандидат-пре-
зидентските двойки 
по следния начин:

1. Анастас Гер-
джиков и Невяна Ми-

тева – 727 гласа или 
50.80% от гласопода-
вателите;

2. Румен Радев и 
Илияна Йотова – 690 

гласа или 48.21% от 
гласоподавателите;

3. Вот „Не подкре-
пям никого” – 10 гла-
са или 0.99% от гласо-
подавателите

На национално 
ниво общо са гласу-
вали 2 307 610 души 
от 6 665 534 гласопо-
даватели съобразно 
избирателни списъци 
в страната и чужбина, 
като това е 35.00% из-
бирателна активност. 
Гласовете се разпре-
делиха между канди-
дат-президентските 
двойки по следния 
начин:

1. Румен Радев и 

Илияна Йотова – 1 
539 650 гласа или 
66.72% от гласопода-
вателите;

2. Анастас Гер-
джиков и Невяна Ми-
тева – 733 791 гласа 
или 31.80% от гласо-
подавателите;

3. Вот „Не подкре-
пям никого” – 34 169 
гласа или 1.48% от 
гласоподавателите

Съобразно прове-
дения втори тур Ру-
мен Радев и Илияна 
Йотова са преизбра-
ни за втори мандат за 
президент и вицепре-
зидент на Република 
България.

Свободен пазар 
на електроенергия

Световен ден 
на възпоменание на жертвите 

на пътно-транспортни 
произшествия под надслов: 

„Помним! 
Подкрепяме! Действаме!”

(продължение от стр. 1)



4 Общество

Тази година Об-
щинска администра-
ция Сърница успя 
да разреши един от 
най-наболелите про-
блеми на с. Медени 
поляни – липсата на 
вода. 

В началото на го-
дината екип от спе-
циалисти в областта 
на проектирането на 
водопроводни и ка-
нализационни сис-
теми изготви тех-
нически проект за 
осъществяване на 
основен ремонт и ре-
конструкция на водо-
проводната система 
на селото и изграж-
дане на нова сондаж-
на помпена станция, 
която да захранва во-
доема. 

Проектът беше из-
ключително труден 
за изпълнение пора-

ди тежкия терен, през 
който трябваше да 
се извършват стро-
ително-ремонтните 
дейности и специ-
фичният вид сон-
дажна помпа, която 
трябваше да се дос-
тави и инсталира, за 
да може да отговаря 
на нуждите за осигу-
ряване на необходи-

мите количества вода 
към водоема. 

С реализацията на 
проекта се реши над 
40-годишния про-
блем на хората от с. 
Медени поляни, кои-
то или изобщо стра-
даха от липсата на 
вода през зимните 
месеци, или дебита й 
беше изключително 

оскъден и не дости-
гаше до най-високите 
точки на селото през 
летните месеци и на-
стъпващото засуша-
ване тогава.

Средствата за осъ-
ществяването на про-
екта изцяло са осигу-
рени от бюджета на 
Община Сърница за 
2021 г. 

На 5-ти октомври 
се състоя символич-
ната първа копка за 
започване на ремонта 
на Основно училище 
,,Никола Вапцаров” в 
с. Побит камък. 

Един от основните 
приоритети в упра-
вленската програма 
на Община Сърница 
е развитието на пре-

дучилищното и учи-
лищното образова-
ние, чрез осигуряване 
на нова и функцио-
нална среда както за 
учениците, така и за 
педагогическия пер-
сонал. 

Проектът бе пред-
ставен на местните 
жители от новоизбра-

ния депутат в 47-то 
народно събрание Не-
бие Кабак. 

На церемонията 
присъстваха народ-
ния представител 
Йордан Цонев, кмета 
на Община Сърница 
Неби Бозов, кмета на 
с. Побит камък Антон 
Мехов и Сюлейман 

Кичиков.
Проектът ще се 

изпълнява по Про-
грама за развитие 
на селските райони 
2014-2020 год. чрез 
Местна инициатив-
на група „Високи За-
падни Родопи-Бори-

но-Доспат-Сърница”, 
подмярка 7.2 “Инвес-
тиции в създаването, 
подобряването или 
разширяването на 
всички видове малка 
по мащаби инфра-
структура”

Община Сърница приключи проекта за ремонт 
и реконструкция на водопровода в с. Медени поляни

Символична първа копка за започване на ремонта 
в училището в с. Побит камък


