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В периода от 28 до 
30 януари делегация 
от официални лица 
от Република Бълга-
рия, водена от бъл-
гарския депутат в Ев-
ропейския парламент 
Илхан Кючюк, бе на 
работно посещение 
в Република Северна 

Македония.
Част от делегатите 

бяха г-жа Небие Ка-
бак – народен пред-
ставител от групата 
на ПП ДПС и Пазар-
джишки многоман-
датен избирателен 
район и г-н Неби Бо-
зов – кмет на Община 

Сърница.
Г-н Кючюк е по-

стоянен докладчик 
на Европейския пар-
ламент по въпросите, 
свързани с присъеди-
няването на Северна 
Македония към Евро-
пейския съюз. В тази 
връзка, в трите дни на 

посещението, делега-
тите проведоха серия 
от работни срещи, с 
официални лица от 
македонска страна от 
академичната, обра-
зователната, местна-
та, парламентарната 
и неправителствената 
общности, с цел об-

мен на опит и добри 
практики.

С новоизбрания 
премиер на Северна 
Македония г-н Ди-
митър Ковачевски и 
вицепремиера Боян 
Маричик се обсъди 
новата динамика в 
отношенията между 

двете съседни държа-
ви, на фона на заси-
лените, в последните 
месеци, преговори за 
разширяването на Ев-
ропейския съюз и ро-
лята на държавите от 
Западните Балкани в 
този важен процес. На 

Делегация от Република България 
на работно посещение в Скопие

(продължава на стр. 2)
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На 27-ми януари се проведе 
първото за 2022 година редов-
но заседание на Общински съ-
вет Сърница. На него общин-
ските съветници разгледаха и 
гласуваха решения по следни-
те по-важни точки:

• Приет бе отчет за дей-
ността на Общински съвет 
– Сърница и неговите коми-
сии за периода 01.07.2021 г. – 
31.12.2021 г.;

• Също така се прие отчет 
за изпълнение на Решенията 
на Общински съвет – Сърни-
ца за периода 01.07.2021 г. – 
31.12.2021 г.;

• На вниманието на съвет-
ниците се представи отчет за 
дейността на Наблюдателната 
комисия по смисъла на чл. 170 
от ЗИНЗС при Общински съ-
вет – Сърница;

• Прие се решение за про-
мяна на предназначението на 
земеделски земи – общинска 
собственост и включването им 
в общинския горски фонд;

• Приет е отчет за изработе-
ните проекти по Европейските 
програми, тяхното движение 
и степен на готовност, и отчет 
по изпълнение на проекти по 
Национални програми през 

2021 год;
• Прие се и Годишен доклад 

за календарната 2021 год., за 
изпълнение на Програма за 
управление на Кмета на Об-
щина Сърница за мандат 2019 
– 2023 год.;

• Представена на внима-
нието на съветниците беше 
Информация за извършени 
промени на приходите и раз-
ходите по бюджета на Община 
Сърница, за периода 01.01.2021 
година – 31.12.2021 година и 
актуализираното разпреде-
ление на бюджета на Община 
Сърница към 31.12.2021 годи-
на;

• Определиха се и маломер-
ни имоти за 2022 г. от общин-
ския поземлен фонд, които 
могат да се отдават под наем за 
една година без търг или кон-
курс;

• Приет беше също така Го-
дишен план за паша и правила 
за ползване на мерите, паси-
щата и ливадите от общински 
поземлен фонд за стопанската 
2022-2023 г.;

• Определена е и Програма-
та за управление и разпореж-
дане на общинската собстве-
ност за 2022 г.

АКЦЕНТИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО 
НА ОБС - СЪРНИЦА 

ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2022

Делегация от Република България 
на работно посещение в Скопие

срещата представите-
лите на двете страни 
потвърдиха усилията 
и волята на държави-
те, които представля-
ват, да си сътрудничат 
взаимно, като се даде 
нова посока на отно-
шенията. Всички бяха 
единодушни, че клю-
чът към укрепване 
на доверието са диа-
логът и добросъсед-
ските отношения. Г-н 
Кючюк обърна вни-
мание, че разделител-
ните линии са плод на 
недостатъчното раз-
биране между стра-
ните — ние имаме по-
вече пресечни точки, 
отколкото раздели-
телни линии, ние сме 
близки в редица аспе-
кти и трябва да под-
държаме динамиката 
в отношенията си.

Във втория ден на 
работното посеще-
ние г-н Кючюк и г-н 
Ковачевски откри-
ха конференцията 
„Граждански принос 

за изграждане на до-
верие, единство и 
съюз“, която се ор-
ганизира съвместно 
с групата на либера-
лите и демократите 
в Европейския пар-
ламент Renew Europe 
(Обнови Европа) и 
American University of 
Europe - FON (Амери-
кански университет 
в Европа) в Скопие. 
Тук представителите 
на двете държави, в 
националните пар-
ламенти и местното 
самоуправление, в 
отделните модули на 
конференцията обме-
ниха опит в сферите 
си на управление. 

Българската деле-
гация представи до-
бри практики и идеи 
при усвояването на 
средства от европей-
ските фондове и про-
грами – тема, която 
тепърва излиза на 
дневен ред в северната 
ни съседка, в рамките 
на предприсъедини-
телните програми на 

Европейския съюз. 
Представени бяха по-
ложителните аспекти 
от членуването на 
България в голямото 
европейско семей-
ство, възможностите 
на свободните пазари 
и отражението в раз-
витието на икономи-
ческия, социалния и 
културния живот от 
членството в ЕС на 
България. 

Модератор на кон-
ференцията бе г-н 
Емил Киряс – генера-
лен секретар на Либе-
ралния интернацио-
нал. През месеците 
октомври и ноември 
2021 година, по вре-
ме на предизборната 
кампания в България, 
той посети Общи-
на Сърница и имаше 
възможност отбли-
зо да се запознае с 
предизвикателствата, 
пред които е изпра-
вена една нова общи-
на, и развитието й за 
по-малко от 7 години, 
благодарение на це-

лесъобразното усво-
яване и инвестиране 
на средства от евро-
пейски и национални 
програми и проекти 
на местно ниво. С г-н 
Бозов обсъдиха отра-
жението на икономи-
ческите показатели 
върху местното само-
управление в послед-
ните месеци. 

Г-н Киряс поздра-
ви г-жа Кабак за по-
стигнатия успех в из-
борите и избирането 
й за народен предста-
вител, като й пожела 
ползотворна работа в 
отговорната задача в 
националния законо-
дателен орган.

Г-жа Кабак имаше 
възможността да се 
запознае с г-жа Мо-
ника Зайкова – депу-
тат от Събранието на 
Северна Македония. 
Двете обсъдиха въз-
можностите за разви-
тие на младите хора в 
двете държави, обра-
зованието и добрите 
практики, за обмя-

на на опит на акаде-
мично ниво между 
студентите при про-
грамите Еразъм и 
Еразъм+.

В панела “За дове-
рие във взаимоотно-
шенията - възмож-
ности и перспективи” 
участва и президен-
тът на Американския 
университет в Европа 
- ФОН г-н Сефер Ца-
новски, който бе един 
от домакините на ви-
зитата, и министърът 
на местното самоу-
правление в Македо-
ния г-н Горан Милев-
ски

Българската де-
легация, съвместно 
с г-н Артан Груби 
- първи заместник 
минис тър-пр едс е-
дател, отговарящ за 
политическата систе-
ма и връзките между 
общностите в Север-
на Македония, и г-н 
Висар Ганиу – кмет на 
Чаир, посети учили-
ще “Исмаил Кемали” 
в Чаир, Скопие. 

Визитата именно 
на тази образовател-
на институция не бе 
случайна – 5 от почи-
налите деца при го-
лямата катастрофа с 
автобус с граждани на 
Северна Македония, 
която стана в края на 
месец ноември 2021 г. 
на магистрала „Стру-
ма” в България, са 
били възпитаници 
на това училище. Тук 
бяха представени и 
резултатите от кон-
курса за есета “Бъл-
гария и Македония 
- близките далечни”, 
който се проведе в 
български училища 
в България. Той по-
стигна голям успех и 
г-н Кючюк увери, че 
следващото му изда-
ние ще бъде между 
ученици и от двете 
държави, а побрати-
мяването на училища 
от двете страни е по-
редната инициатива, 
с която доказваме на-
шето общо бъдеще в 
Европа.

(продължение от стр. 1)

Уважаеми жители на 
кв. Крушата в гр. Сър-
ница, село Побит камък, 
село Медени поляни и кв. 
Горелци,

Във връзка с изработ-
ването на кадастрална 
карта на територията на 
кв. Крушата в гр. Сърни-
ца, с. Побит камък, с. Ме-
дени поляни и кв. Горелци, 
от Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър с 
писмо, с техен изх. № 20-
81915/29.11.2021 г. и наш 
вх. № СР-4963/30.11.2021 
г., информираха Общи-
на Сърница за необходи-
мостта от предоставяне 
на информация за тери-
ториалното деление на кв. 
Крушата в гр. Сърница, 
село Побит камък, село 
Медени поляни и кв. Го-
релци по улици и съот-
ветния обхват на админи-
стративните адреси.

В тази връзка Ви уве-
домяваме, че Община 
Сърница е започнала про-
цедура по обособяване на 

улици, определяне на наи-
менованията им и опреде-
ляне на административни 
адреси за всеки един имот 
за територията на кв. Кру-
шата в гр. Сърница, село 
Побит камък, село Меде-
ни поляни и кв. Горелци.

След одобряването на 
улиците, наименованията 
и административните ад-
реси от Общински съвет 
Сърница, гражданите с 
постоянен адрес на тери-
торията на кв. Крушата 
в гр. Сърница, село По-
бит камък, село Медени 
поляни и кв. Горелци, ще 
разполагат с едномесечен 
срок за подмяна на доку-
мента си за самоличност ( 
подменя се само личната 
карта), съобразно новите 
административни адреси. 
От Областна дирекция 
на МВР информираха, 
че след приключване на 
процедурата от Общин-
ски съвет Сърница, ще 
създадат своевременна 
организация за подмя-

ната на документите на 
самоличност на лицата с 
изнесено работно място 
на „Паспортна служба” в 
гр. Сърница.

С настоящото също 
така информираме за-
интересованите лица, че 
във връзка с процедурата, 
както и с цел облекчаване 
на административната те-
жест към гражданите, ли-
цата ще бъдат освободени 
от такси за издаване на 
удостоверение за нов ад-
рес и промяна на адреса 
съобразно новата адресна 
регистрация към Община 
Сърница. 

Лицата ще трябва да 
заплатят само такси към 
МВР за подмяна на доку-
ментите си за самолич-
ност.

Обръщаме изрично 
внимание на граждани-
те, че наименованията 
на улици и адресните ре-
гистрация в гр. Сърница 
няма да бъдат променяни!

Важна информация за жителите 
на кв. Крушата в гр. Сърница, село 

Побит камък, село Медени поляни и 
кв. Горелци
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ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ
 0885 20 24 39 

ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН

Съобщение
Уважаеми съграждани,
Предвид обстоятелството, че се намираме по време на зимния се-

зон и с цел да облекчим зимното снегопочистване, приканваме жи-
телите на общината да прибират своите автомобили с обособените 
за целта гаражи и/или прилежащите дворове на техните имоти. 

Благодарим Ви предварително за оказаното съдействие!

В съответствие с изискванията на Закона 
за собствеността и ползването на земеделски 
земи пасищата, мерите и ливадите от общин-
ския поземлен фонд, се отдават под наем на 
собственици или ползватели на животновъд-
ни обекти, в които постоянно се отглеждат 
пасищни животни, регистрирани в Интегри-
раната информационна система на БАБХ, съ-
образно броя и вида на тези животни.

Всяка година в периода 1 февруари – 1 март 
се извършва проверка на договорите за наем. 
Спазването на законоустановените условия се 
установява въз основа на официална справка 
към 1 февруари на текущата година в Интегри-
раната информационна система на агенцията:

1. Животновъдни обекти;
2. Собственици/ползватели на регистрира-

ни животновъдни обекти;
3. Пасищни селскостопански животни в 

животновъдните обекти.
Справката се публикува на интернет стра-

ницата на агенцията. Когато при извършване-
то на проверката се установи, че:

1. В животновъдния обект броят на регис-
трираните пасищни селскостопански живот-
ни е с над 30 на сто по-малък от броя им към 
сключването на договорите за наем или арен-
да, договорите се изменят, а площта се опреде-
ля според процента намаление на животните;

2. В животновъдния обект няма регистри-
рани пасищни селскостопански животни, до-
говорите за наем или аренда се прекратяват;

3. Е настъпила промяна на условията по 
чл. 37и, ал. 1, договорите за наем или аренда 
се прекратяват – т.е ползвателите не трябва 
да имат данъчни задължения към общината, 
задължения за земи към общинския поземлен 
фонд и за „земи бели петна”;

4. Е заличена регистрацията на животно-
въдния обект в съответното землище, догово-
рите за наем или аренда се прекратяват.

С оглед предварителната подготовка на 
проверките, общините получиха достъп до 
базите данни на БАБХ и МЗХГ чрез правител-
ствената ел. платформа Regix.

Въз основа на извършените проверки, Об-

щинският съвет определя с решение пасища-
та, мерите и ливадите от общинския поземлен 
фонд за общо и индивидуално ползване. Ре-
шението със списъците на имотите за индиви-
дуално ползване по землища, номера, начин 
на трайно ползване и категория, се обявяват 
в общините и кметствата и се публикува на 
страницата на общината.

На 27.01.2022 год. 
в заседателната зала 
на Община Сърница 
се проведе първото за 
2022 година заседание 
на Консултативния 
съвет по туризъм към 
Община Сърница. 
На него присъстваха 
председателят на съ-
вета г-н Неби Бозов, 
секретарят г-н Емин 
Бозов, представители 
на туристическия сек-
тор, както и ресорни 
служители на Общин-
ска администрация 
Сърница.

По време на среща-
та се обсъдиха въпро-
си, свързани с Про-
грамите за развитие 
на туризма на терито-
рията на Община Сър-
ница за 2021 г. и 2022 
г., както и въпроси, 
свързани с осигурява-
нето на инвестиции и 
целесъобразното им 
разходване за турис-
тически цели.

П р ед с т а в и т ел и -
те на туристическия 
бизнес споделиха 
своите идеи за раз-

витието на Община 
Сърница като турис-
тическа дестинация 
през настоящата 2022 
година. Поставени за 
обсъждане бяха след-
ните идеи:

• Извършване на 
ремонт на общин-
ския път, намиращ се 
от отсрещната страна 
на язовира в посока 
за м. „Орлино”, чрез 
разширяване на път-
ното платно и полага-
не на нова асфалтова 
настилка;

• Обособяване на 
пешеходна алея с цел 
обезопасяване преми-
наването на пешеход-
ци по пътя, както и 
осигуряване на нощно 
осветление, чрез по-
ставянето на улични 
лампи от възобновя-
еми източници;

• Обозначаване 
на туристическите 
обекти и поставяне 
на табели с цел оси-
гуряване на достъпна 
информация за ту-
ристите относно мес-
тата, които могат да 

посетят, в това число 
и природни забележи-
телности и местности;

• Изработване на 
карта с GPS коорди-
нати, която може да се 
използва за природ-

ните забележително-
сти;

• Обособяване на 
трасета за офроуд 
придвижване и мото-
крос туризъм;

• Осигуряване на 
финансиране и под-
крепа за зарибяване 
на язовир „Доспат” с 

цел привличане и по-
пуляризиране на ри-
барския и ловния ту-
ризъм.

Представени бяха и 
идеи, свързани с при-
вличането на повече 

туристи, като органи-
зиране на различни 
фестивали, състеза-
ния и културни меро-
приятия. 

Представителите 
на туристическия сек-
тор споделиха и про-
блемите, които стоят 
пред бизнеса. Освен 

проблемите, свърза-
ни с коронавируса и 
непрекъснато проме-
нящата се нормативна 
уредба, относно до-
пустимостта и услови-
ята за посещаемост на 

хотелите и ресторан-
тите, като сериозен 
проблем се очертават 
и високите сметки за 
електричество, които 
по-средата на зимния 
сезон са непосилни 
за малкия хотелиер-
ски бизнес, какъвто е 
предимно на терито-

рията на общината. 
В същото време като 
проблем се посочи и 
постепенното изпус-
кане на водите на язо-
вир „Доспат” в края 
на летния и начало-
то на есенния сезон. 
Този проблем обаче 
ще бъде отправен към 
собственика на язо-
вира – а именно дър-
жавата чрез нейните 
дружества, отговаря-
щи за стопанисване-
то и поддържането на 
цялата язовирна кас-
када. На хотелиерския 
бизнес бяха посочени 
и законовите ограни-
чения, свързани със 
следеното на нивата 
на язовирите и реки-
те, и предвижданията, 
и регулярните им из-
пускания с цел недо-
пускане възникването 
на ситуации от извън-
реден характер, пора-
ди високите им нива 
при обилни валежи, 
снеговалежи и топене 
на снеговете през про-
летта.

Първо заседание на Консултативния съвет по туризъм 
към Община Сърница за 2022 година

Разяснения във връзка с ежегодната годишна кампания 
по разпределение на общинските мери и пасища



4 Общество

След настъпилата трагедия с бежанските лагери в Северна Сирия, 
жителите на Община Сърница се отзоваха на призива за подпомагане 
на бедстващите и само за два дни се успяха да съберат сумата от 10 900 
/десет хиляди и деветстотин/ лева под формата на парични дарения. 
Събраната сума е преведена по сметката на Благотворително сдруже-
ние „Маргарити“, което бе организатор на кампанията по набиране на 
парични помощи за пострадалите и което се е заело с ангажимента и 
инициативата даренията да достигнат до нуждаещите се. Сдружение-
то е с нестопанска цел и основната му цел е подпомагането на каузи с 
хуманитарна насоченост. 

За пореден път нашите граждани показаха активната си социална 
дейност при провеждането на благотворителни кампании. 

В началото на ме-
сец януари кметът на 
Община Сърница г-н 
Неби Бозов имаше 
честта на получи на-
града, от името на об-
щинска администра-
ция, в Конкурса за 
добри практики през 
2021 година на Ин-
ститута по публична 
администрация към 

Министерски съвет 
на Република Бълга-
рия. Ежегодно целта 
на конкурса е да на-
сърчи администраци-
ите, които прилагат 
дори и иновативни 
практики, да споделят 
своите успехи. Така 
добрите решения и 
практики могат да се 
превърнат в общодос-

тъпни инструменти за 
постигане на по-висо-
ко качество в админи-
стративната дейност.

Община Сърница 
бе удостоена с грамо-
та в Категория „Техно-
логични решения за 
открито управление и 
административно об-
служване”. 

Тя бе връчена от 
изпълнителния ди-
ректор на Института 
по публична адми-
нистрация г-н Павел 
Иванов. Инициати-
вите и предложения-
та, които се оценяват 
в тази категорията се 
основават на принци-
пите на добро упра-
вление, като могат да 
са свързани с подо-
бряване на монито-
ринга на реализира-

нето на политиките, 
провеждане на ефек-
тивни обществени 
консултации и оценка 
на въздействието, въ-
веждане на инстру-
менти за достъп до 
информация, обслуж-
ване и удовлетворя-
ване изискванията на 
гражданите и бизнеса. 
Насърчава се предста-
вянето и на практики, 
свързани с открито 
държавно управление 
и качествено админи-
стративно обслужва-
не, с обмен на данни 
между администра-
циите, разширяване 
на информация от 
обществения сектор с 
висока добавена стой-
ност, дигитализиране 
на регистри и архиви, 
надграждане и съз-

даване на информа-
ционни системи и 
платформи, повиша-

ващи ефективността 
в организационните 
процеси.

Община Сърница с награда 
от Института по публична администрация

Оказана подкрепа на бедстващите в Северна Сирия

Уважаеми Дами и Господа,
Община Сърница провежда проучванe на нагласите, очакванията и 

намеренията на заинтересованите страни, имащи отношение към раз-
витие на територията на общината.

Линк към анкетното проучване: 
https://forms.gle/yQdAs8TEvMnpvVLx5
Получените резултати ще бъдат използвани при подготовката на 

План за интегрирано развитие на Община Сърница за периода 2021 – 
2027 год.

Ако имате допълнителни предложения или идеи, които не са зало-
жени в анкетата може да ги изпратите на e-mail: europroekti@sarnitsa.
bg или europroekti1@sarnitsa.bg

Благодарим Ви за участието в проучването!

Сърничани са сплотени и дейни както в дни на радост, така и в 
дни на изпитания и подпомагане на нуждаещите се. Към всички хора, 
подпомогнали по някакъв начин организацията или дарили парична 
сума, изказваме своята благодарност и адмирации към тях.

Припомняме на нашите читатели, че кампаниите по набиране на 
средства започнаха след като от началото на годината до нас достиг-
на мрачната статистика, че 15 деца са загинали от измръзване поради 
изключително лошите метеорологични условия. В същото време бе-
жанските лагери на територията на Северна Сирия са повече от 176, 
като над 90% от палатките са унищожени от силните снеговалежи, а 
условията за живот са изключително трудни и тежки за хората, нами-
ращи се в тях.

За желаещите да дарят споделяме и банковите сметки на Сдружение 
„Маргарити“, по които могат да бъдат изпращани средства за каузата:

Банкова сметка в POSTBANK
До: Благотворително сдружение Маргарити
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG45 BPBI 7940 1089 2988 01
Основание: бедстващи деца
Банкова сметка в CENTRAL COOPERATIVE BANK PLD, Bulgaria
До: Благотворително сдружение Маргарити
SWIFT CODE: CECBBGSF
IBAN: BG57 CECB 9790 10H8 1037 00
Основание: бедстващи деца
Средства могат да бъдат изпращани също и чрез PAYPAL:
До: IMCharity.net@yahoo.com


