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За поредна годи-
на на 27.11.2022 г. се 
проведе традицион-
ния благотворите-
лен базар в гр. Сър-
ница в подкрепа на 
децата, останали без 
родители под егида-
та на кампанията на 

Главно мюфтийство 
на мюсюлманите в 
Република България 
„Седмица на сираци-
те“, организирано от 
местните джамийски 
настоятелства и с под-
крепата на общинска 
администрация.

Както всяка годи-
на, в мероприятие се 
включиха голям брой 
наши съграждани, с 
участие в приготвяне-
то на продуктите и ор-
ганизирането на про-
дажбените сергии, и с 
посещение и покупка 

на стоки.
Общата събраната 

сума по време на цяла-
та кампания в Общи-
на Сърница е в размер 
на 24 067.00 лв., като 
само 17 322.00 лв. бяха 
събрани в дена на са-
мия базар. Събраните 

средства ще се дарят 
на деца, останали без 
родители, от Главното 
мюфтийство.

Изказваме благо-
дарност и призна-
телност към всички, 
взели участие или да-
рили. В такива благо-

родни кампании про-
личава сплотеността 
на обществото в Об-
щина Сърница. 

Нека Всевишния 
дари всички със своя-
та безкрайна милост и 
благодат! 

Бъдете здрави!

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР „СЕДМИЦА НА СИРАЦИТЕ”

СъобщениеУважаеми жители и гости 
на Община Сърница,

Предвид настъпващия зимен 
сезон, както и с цел да бъде опти-
мизирано, подобрено и облекчено 
зимното снегопочистване по улич-
ните платна в населените места и 
общинските пътища, приканваме 
жителите и гостите на община-
та да приберат своите автомобили 
в обособените за целта гаражи и 
прилежащите дворове/предвиде-
ни паркинги на частните имоти, в 

това число и хотелите и местата за 
настаняване. По този начин общин-
ските екипи по снегопочестването 
ще осъществяват по-бърза и ка-
чествена обработка на заснежени-
те и заледени платна, като няма да 
бъде застрашено и имуществото на 
гражданите. 

Надяваме се, че заедно ще допри-
несем за по-благоприятно и по-без-
опасно придвижване из улиците на 
Община Сърница.

Благодарим Ви предварително 
за оказаното съдействие!
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На 24 ноември се 
проведе редовното 
месечно заседание 
на Общински съвет 
Сърница, на което 
бяха приети следните 
по-важни решения:

• Допълнена бе 
Програмата за упра-
вление и разпореж-
дане на общинската 
собственост за 2022 

г.;
• Прие се Общин-

ска програма за оси-
гуряване полагането 
на общественополе-
зен труд на лица, под-
лежащи на социално 
подпомагане съгла-
сувано със ЗСП през 
2023 г.;

• Актуализира се 
бюджета на Община 

Сърница за 2022 го-
дина, Програмата за 
капиталови разходи 
на Община Сърни-
ца за 2022г. и Инди-
кативния разчет за 
сметките за средства-
та от ЕС.

На 27.10.2022г.  
пък се проведе ок-
томврийската сесия 
на местният парла-

мент, като по-важни-
те решения, които 
обсъдиха и гласуваха 
общинските съвет-
ници са следните:

• Приемане на Об-
щинска програма за 
управление на отпа-
дъците на Община 
Сърница за периода 
2021-2028 година;

• Приемане на 

Културен календар 
на Община Сърница 
за 2023 г.

• Предоставяне на 
съгласие за одобря-
ване на сътрудни-
чество и побратимя-
ване между Община 
Сърница и Община 
Османгази, гр. Бурса 
(Република Турция);

• Кандидатства-

не на Община Сър-
ница с проектно 
предложение по 
процедура чрез ди-
ректно предоставя-
не на безвъзмездна 
финансова помощ 
BG05SFPR002-2.001 
„Грижа в дома“, Про-
грама „Развитие на 
човешките ресурси“ 
2021 – 2027 год.;

Сесии на Общински съвет Сърница 
за месец октомври и месец ноември 2022 г.

По инициатива на 
Главния прокурор на 
Република България 
Иван Гешев на 11-ти 
ноември се проведе 
среща с ръководство-
то на Националното 

сдружение на общи-
ните в Република Бъл-
гария, на която бяха 
обсъдени възмож-
ностите за по-ефек-
тивен диалог между 
структурите на про-
куратурата и местната 
власт.

На срещата при-
състваха заместни-
ците на Главния 
прокурор Пламена 
Цветанова, Красими-
ра Филипова, Десис-
лава Пиронева, Дани-
ела Машева, Борислав 
Сарафов, който е и 
директор на Нацио-
налната следствена 
служба, както и гово-
рителят на Главния 
прокурор Сийка Ми-
лева.

От страна на Сдру-
жение взеха участие 
11 членове, сред които 
и г-н Неби Бозов, кой-
то е член на контрол-
ният съвет на НСОРБ.

Между Прокура-
турата и НСОРБ ще 
бъде създадена ра-

ботна група, която 
на експертно ниво да 
дискутира пробле-
ми от компетенциите 
на двете страни и да 
предлага възможнос-
ти за ефективното им 

решаване. В рамките 
на постоянно действа-
щата работна група 
ще бъдат подготвяни 
и съвместни предло-
жения за промени в 
законодателството и 
ще бъдат търсени въз-
можности за унифи-
циране на практиката 
на Прокуратурата по 
отношение прилага-
нето на правомощи-
ята й по контрол на 
законодателството, 
което е пряко свърза-
но и с работата на об-
щинските съвети.

Главният прокурор 
предвижда активи-
зиране и на диалога 
с гражданите, като 
срещите му в цялата 
страна ще продължат 
и на тях ще присъст-
ват и кметове на об-
щини от региона при 
обсъждане на въпро-
си от широк общест-
вен интерес. Целта е 
важни за хората теми 
да бъдат дискутирани 
на място и да бъдат 

разяснявани възмож-
ностите на държавни-
те и местните органи 
за тяхното решаване, 
да бъде търсено еди-
нодействие по наболе-
лите проблеми и зако-

нодателни промени.
Кметовете запозна-

ха Главния прокурор с 
част от горещите теми. 
На първо място те от-
кроиха тревожните 
данни за нараства-
не на пътните прои-
зшествия и формира-
щото се общо усещане 
за безнаказаност на 
нарушителите. Спо-
ред Главния проку-
рор, на инциденти-
те трябва да се гледа 
като на симптоматика 
за сериозни проблеми 
в различни държавни 
системи и да бъдат 
търсени комплекс-
ни решения – както 
на нормативно ниво, 
така и по отношение 
на организацията и 
функционирането на 
компетентните ин-
ституции.

Обсъждани бяха 
и въпроси, свърза-
ни със сигурността 
на гражданите, осо-
бено в малките и от-
далечени населени 

места, опазването на 
имуществото и сел-
скостопанската про-
дукция, злоумишле-
ни действия, водещи 
до унищожаване на 
културни ценности и 

други проблеми, из-
искващи категорична 
компетентна намеса 
от различни нива на 
управлението. Една 
от целите на предсто-
ящите работни сре-
щи по места е имен-
но създаването на 
условия за по-добър 
и ефективен диалог 
на местната власт с 
Прокуратурата, за да 
може преобладаваща-
та част от проблемите 
да бъдат решавани на 
регионално ниво. В 
тях лично ще участва 
и Главният прокурор, 
който подчерта важ-
ността на пряката ко-
муникация с хората.

Сред приоритетни-
те за общините въпро-
си са и извършваните 
проверки за закон-
ност върху актовете и 
действията на органи-
те на местната власт. 
Кметовете споделиха 
за протести от Проку-
ратурата и отмяна на 
незаконосъобразни 

актове на общинските 
съвети, които нерядко 
водят до ограничава-
не правомощията на 
органите на местно 
самоуправление да 
решават и регулират 

въпросите от местно 
значение. Немалко са 
случаите, когато на 
общинските съвети 
не се предоставя въз-
можност да отстранят 
констатирани неред-
ности преди внася-
не на протести пред 
административните 
съдилища. Отмяната 
на разпоредби от под-
законови нормативни 
актове на общинските 
съвети води до невъз-
можност за предос-
тавяне на определени 
местни услуги, блоки-
ра вътрешни админи-
стративни процеси и 
дейности на отделни 
звена от администра-
цията и е свързана с 
допълнителни раз-
ходи за процесуално 
представителство.

Членовете на ръко-
водството на НСОРБ 
споделиха и за случаи 
на оспорване от Про-
куратурата на раз-
поредби от общин-
ски наредби с мотив 

„липса на законово 
основание“. Практи-
ката и конкретни при-
мери ще бъдат в об-
сега на внимание на 
съвместната работна 
група, която предстои 

да бъде сформирана 
по предложение на 
Иван Гешев. Първите 
обсъждания по тема-
та ще се проведат до 
края на месеца.

Инициативата на 
Главния прокурор за 
по-тясна комуника-
ция с местната власт 
в търсене на ефектив-
ни решения за всич-
ки граждани срещна 
пълната подкрепа 
на ръководството на 
НСОРБ. Желанието 
за динамичен и кон-
структивен диалог и 
от двете страни не се 
възприема само като 
комуникация между 
институциите, а като 
партньорство в раз-
решаването на редица 
проблеми и обединя-
ване на усилията за 
търсене на по-голяма 
ефективност от всич-
ки институции.

Източник: Елек-
тронен бюлетин на 
НСОРБ

Ръководството на Националното сдружение на общините 
в Република България се срещна с Главния прокурор Иван Гешев
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ЗАПОВЕД

№ З – 329 / 28.10.2022 г.
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и мест-

ната администрация и във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за местните данъ-
ци и такси и чл.18а от Наредба за определяне и администриране на местни-
те такси и цени на услугите на територията на Община Сърница

ОПРЕДЕЛЯМ:

Границите на районите на територията на Община Сърница, в които 
през 2023 година ще се извършват следните видове услуги, съгласно чл. 
62 от Закона за местните данъци и такси: 

- сметосъбиране и сметоизвозване
- обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения;
- чистота на териториите за обществено ползване
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, бензиностанции, включително 
промишлена зона „Стопански двор”, промишлени обекти в местност-
та „ 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, нами-
ращи 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 насе-
лени 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 извършва търгов-
ска или промишлена дейност, намиращи се в строителни, регулацион-
ни 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 строителни, регу-
лационни 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.Ме-
дени поляни.

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

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

- Пластмасофи кофи (120л.) – един път седмично;
- Контейнер тип „Бобър”(1100л.) – един път седмично.
III.  Сметосъбирането да се осъществява по утвърден график – При-

ложение №1, представляващ неразделна част към настоящата заповед, 
всеки работен ден от Звено „Чистота” при Община Сърница.

При наличие на обективна необходимост, графикът за сметопо-
чистване може да бъде променян през съответната календарна година 
с цел осигуряване на непрекъснатост на услугите по сметопочистване, 
за която промяна заинтересованите лица ще бъдат уведомяване свое-
временно.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересова-
ни лица за сведение и изпълнение и да се обяви публично на официал-
ната 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 „Земеделие, гори и еколо-
гия”, Дирекция АОМР, Община Сърница

Приложение №1 към Заповед № З - 329 от 28.10.2022г. на 
кмета на Община Сърница

График за сметосъбиране на територията 
на Община Сърница

Понеделник – гр. Сърница - ул. „Свобода” (Търговски обекти), ул. 
„Васил Левски”, ул. „Дунав”, ул. „Одрин”, ул. „Лале”, ул. „Чатъма”, ул. „Евро-
па”, ул. „Гарвана”, ул. „Кремиковци”, ул. „Римски път”, ул. „Валтата”, ул.”Ви-
тоша”, ул. „Слънце”, ул. „Панорама”, ул. „Борика”, ул. „Люляк”, ул. „Мура”, 
ул. „Балкан”, ул. „Мусала”, ул. „Ален мак”, ул. „Здраве”, ул. „Жасмин”, ул. 
„Вихрен”,  ул. „Звезда”, ул. „Зора”, имотите с променено предназначение от 
отсрещната страна на язовир Доспат, попадащи в землището на гр. Сърни-
ца и имотите с променено предназначение от махала Крушата до местност-
та Бардуче в землището на гр. Сърница;

Вторник – гр. Сърница - ул. „Широка поляна”, ул. „Райска вода”, ул. 
„Любен Каравелов”, ул. „Крушовска”, ул. „Борова”, ул. „Спартак”, ул. „Хрис-
то Ботев”, ул. „Дъбраш”, ул. „Беслет”, ул. „Шабанли”, ул. „Калафат”, ул. „Бе-
лите 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.”Сокол”, ул.”Пирин”, ул. „Стадиона”, ул. „Дарака”, ул. 
„Доспатска”, ул. „Сирма Войвода”, ул. „Георги Бенковски”, ул. „Хан Крум”, 
ул. „Чепино”, ул. „Ранча”, ул. „Хан Аспарух”, ул. „Орлино”, ул. „Заводска”, 
ул. „Безименна”, ул. „Околовръстна”, ул. „Тодор Каблешков”, ул. „Бреза”, 
ул. „Язовирска”, ул. „8-ми март”, ул. „Карагьол”, ул. „Родопи”, ул. „Рила”, 
ул. „Петелци”, ул. „Мир”, ул. „Малина”, ул. „Детелина”, ул. „Иван Вазов”, ул. 
„Пушкин”, ул. „Хвойна” ул. „Пролет”, м. Стопански двор.  

Четвъртък – с. Медени поляни - ул. „Младост”, ул. „Детелина”, ул. 
„Мир”, ул. „Пролет”, ул. „Рила”, ул. „Родопи”, ул. „Бор”, ул. „Орфей”, ул. „Ду-
нав”, ул. „Малина”, ул. „Дъга”, ул. „Слънце” , ул. „Стадиона”, ул. „Лале”, ул. 
„Зора”, ул. „Европа”, ул. „Бреза”, ул. „Дъбраш”, ул. „Вихрен”, ул. „Чаарджик”, 
ул. „Панорама”, ул. „Черни връх”, ул. „Чепино”, ул. „Беслет”, ул. „Райска вода”, 
ул. „Череша”, ул. „Ранча”, ул. „Белмекен”, ул. „Мура”, ул. „Беглика”, ул. „Ши-
рока поляна”, ул. „Пчела”, ул. „Сокол”, ул. „Мусала”, ул. „Смърч”, към селото 
се причисляват и имотите в м. Горелци и м. Шаренци в землището на с. 
Медени поляни;

с. Побит камък - ул. ”Европа”, ул. „Младост”, ул. „Пирин”, ул. „Детелина”, 
ул. „Мир”, ул. „Пролет”, ул. „Еделвайс”, ул. „Рила”, ул. „Родопи”, ул. „Бор”, ул. 
„Орфей”, ул. „Дунав”, ул. „Малина”, ул. „Дъга”, ул. „Слънце”, ул. „Стадиона”, 
ул. „Лале”, ул. „Търговска”, ул. „Независимост”, към селото се причисляват и 
имотите в 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 предназначе-
ние в землището на гр. Сърница по посока гр. Велинград; 

Петък – гр. Сърница - ул. „Свобода”, ул. „Васил Левски” /След ежесед-
мичният петъчен пазар/, ул. „Раковски”, ул.”Младост”, и имотите с проме-
нено предназначение 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

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

ПРИЗ ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ
На 25-ти ноември се проведе 

форумът „Българските общини – 
постигане на европейски стандарт за 
качество на управлението на местно 
ниво“, който се организира от Ми-
нистерството на регионалното раз-
витие и благоустройството.

Форумът, организиран от Минис-
терството на регионалното развитие 
и благоустройството, има за цел да се 
представят добри практики за разви-
тие и укрепване на местното самоу-
правление и местната демокрация в 
България. 

В него участват членове на Нацио-
налната платформа на партньорите 
за добро демократично управление 
на местно ниво, национални експер-
ти, представители на Националното 
сдружение на общините в Република 
България, на българските общини, 
на МРРБ, на Съвета на Европа.

На него областният управител на 
област Пазарджик г-н Трендафил Ве-
личков връчи на г-н Бозов кристален 
приз за добро управление на местно 
ниво на Община Сърница за разви-
тие и внедряване на нови политики и 
практики, които развиват и укрепват 

местното самоуправление в съответ-
ствие със европейските стандарти за 
качество и развитие на демокрация-
та. 



4 Общество

Самодейците от НЧ ”Просвета -1947” в гр. Сърница продължават да 
жънат успехи на национални и международни фестивали и събори. 
Нашите граждани участваха и получиха заслужени награди на след-
ните фестивали:
1. ХII-ти Национален събор на българското народно творчество, Коп-
ривщица, август 2022 г.
- Златен Медал на Смесена фолклорна група
- Грамота за участие на Смесена фолклорна група „Дъбраш“
- Грамота за участие на Дует Байрактарови
- Грамота за участие на Алиосман Байрактаров
2. Грамота за участие на Николай Проданов 24-ти Международен фес-
тивал за автентичен фолклор - Дорково 2022 г.
- Грамота за участие на Смесена фолклорна група
3. 6-ти Национален фолклорен събор на народното творчество „Свети 
Константин” гр. Пещера – 31 юли 2022 г.
- Сребърен медал за Алиосман Байрактаров
- Сребърен медал за дует Байрактарови
- Грамота за участие на Дует Байрактарови
- Грамота за участие на Алиосман Байрактаров
- Грамота за участие на Смесена фолклорна група
4. ХII-ти Национален събор на българското народно творчество, Коп-
ривщица, август 2022 г.
- Златен Медал на Смесена фолклорна група
- Грамота за участие на Смесена фолклорна група „Дъбраш“
- Грамота за участие на Дует Байрактарови
- Грамота за участие на Алиосман Байрактаров
- Грамота за участие на Николай Проданов
5. IV-ти МФФ „Фолклорни пътеки - Брезница ‘2022” - 27/28 август 2022 

г.
- Грамота за участие на Смесена фолклорна група „Дъбраш“
6. Национален фолклорен събор, Драгиново - 02-03.09.2022 г.
- Грамота за участие на Смесена фолклорна група „Дъбраш“
- Грамота за участие на Дует Байрактарови
- Грамота за участие на Алиосман Байрактаров
- Грамота за участие на Николай Проданов

Вече е напълно готов още 
един парк и кът за отдих, където 
най-малките ще могат да се заба-
вляват, а възрастните да се насла-
дят на прекрасната ни природа.

Паркът, който се намира в на-
чалото на гр. Сърница, е оборуд-
ван с катерушки, люлки, пясъч-
ници и места за почивка.

Имотът, върху който е изгра-
ден паркът, е дарен на общината 
от нашите съграждани Фатме и 
Халил Ибраим. 

Припомняме на читателите 
ни, че това е втори имот, който 
семейството дарява на общината 
и който се ползва за обществено 
предназначение. През 2017 г., пак 
върху дарен от семейство Ибра-
им имот, общината изгради по 

проект към Националната кам-
пания „За чиста околна среда”, 
при Предприятието за управле-
ние на дейностите по опазване на 
околната среда, детска площадка, 
която се намира в другия край на 
Сърница откъм яз. Доспат и коя-
то стана любимо място на малки 
и големи за отдих и почивка.

Изказваме благодарност на да-
рителите Фатме и Халил Ибраим, 
които предоставиха имота без-
възмездно в полза на общината, 
за да може да се реализира про-
ектът.

Тези жестове на щедрост са в 
полза за развитието на нашия 
град и просперитета на обще-
ството ни.

НОВ ПАРК В СЪРНИЦА

Народно читалище „Просвета – 1947 г.” в гр. Сърница 
с поредни успехи на национални и международни фестивали


