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Първа копка в Новия
квартал по двата проекта
за основен ремонт
и реконструкция
на водопровод и улици

На 17 май в Новия
квартал на гр. Сърница
се състоя церемония по
символична първа копка на започващите два
проекта за извършването на основен ремонт и
реконструкция на канализацията и улици в гр.
Сърница. Финансирането по тях е осигурено от
„Програма за развитие
на селските райони 2014
– 2020”, Централния бюджет и общинския бюджет.
Официални гости на
церемонията бяха:
- г-жа Искра Михайлова – Евродепутат и
председател на Комисията по регионална политика в Европейския
парламент;
- Г-н Сергей Кичиков
– Народен представител
от групата на ДПС от
Пазарджишки многомандатен избирателен
район;

- Г-н Юмер Хамза –
Председател на Областен съвет на ДПС Пазарджик;
- Г-жа Ализан Яхова
– сътрудник в досегашния европейски парламент и бивш изпълнителен директор на ДФ
„Земеделие”
- Г-н Салих Османджиков – Председател
на Общински съвет
Сърница;
- Г-н Халил Байрактар – Зам. кмет на
Община Сърница;
- Г-н Исмаил Молов
– Зам. кмет на Община
Велинград;
- Г-н Антон Мехов –

Кмет на с. Побит камък;
- Общински съветници от общините Сърница, и Велинград;
Също така с присъствието си уважиха
мероприятието жители
и гости на общината.
Имамът на Централната джамия в гр. Сър-

хора – както на политическо, така и на институционално ниво, които
са спомогнали този проект да стане реалност.
Г-жа Искра Михайлова
пък поздрави Община
Сърница за поредния
постигнат успех, изрази задоволството си от
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Уважаеми съграждани,
Скъпи братя и сестри
мюсюлмани,

Позволете ми да Ви поздравя по случай свещения за
всички ни празник Рамазан
Байрам!
Това е празник, който носи
опрощение, благодат и богобоязливост на вярващите.
Затова нека да го посрещнем със смирение, благодарност и любов както към Всевишния, така и към хората.
Нека тези свещени дни ни
припомнят мъдростта на религията ни и ни направят още
по-добри и отговорни, да расте взаимното ни уважение и
заедно да работим за нашето
общо бъдеще.
В дните на Рамазан Байрам, посветени на опрощението, щедростта и
равносметката, Ви пожелавам домове Ви да бъдат изпълнени с мир, здраве и щастие.
С пожелание да успеем да съхраним духа на взаимното уважение и разбирателство помежду ни.
Честит празник!
Неби Бозов
Кмет на Община Сърница

ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ
ПАРЛАМЕНТ 2019 г.

ница г-н Ахмед Харун
прочете молитва-дуа за
просперитета и успешното приключване на
проектите.

Домакинът на събитието г-н Бозов, кмет на
Община Сърница, приветства всички гости с
поздравително слово,
в което отправи благодарности към всички

работата на общинска
администрация и пожела на общинското
ръководство още много
ползотворни
бъдещи
начинания за развитието на Община Сърница.
Селвие Джасурова
– ръководител на екипа по организацията и
управлението на проектите, разясни на присъстващите същността
им, предвидените строително-монтажни работи, дейности и обекти,
които ще бъдат ремонтирани.
Стойността на договора за СМР по обществената поръчка по
проект:
„Реконструкция, благоустрояване
и подобряване на физическата среда на улиците в гр.Сърница” по
подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването,
подобряването или раз-

На 26 май се проведоха изборите за
представители на страните-членки на Европейския съюз в Европейския парламент.
Вотът излъчи 17
представители от страната ни в европейската
институция за мандат
от 5 години.

изборните гласове;
• Други кандидатски
листи – 42 гласа или
1.54% от изборните гласове;
• Невалидни бюлетини – 20 бюлетини или
0.73% от изборните гласове.

ширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура”, на
„Програма за развитие
на селските райони 2014
– 2020” е в размер на 1
995 808, 50 лева с ДДС
със срок за изпълнение
от 4,3 месеца.
Стойността на договора за СМР по обществената поръчка „Изпълнение на СМР на обект:
„Доизграждане, рехаби-

литация и подмяна на
съществуващата канализация на улици в гр.
Сърница“ е в размер на
645 161,26 лева с ДДС
със срок за изпълнение
114 дни.
Съгласно
одобрените проекти, строително-ремонти дейности ще се извършат на
следните обекти:
- Ул. ”Родопи”; Ул.
”Европа”; Ул. ”Пролет”;

Изборни резултати
за Област Пазарджик
Изборните резулта- са както следва:
ти за Община Сърница
• Обща избирателна
са както следва:
активност – 29.08% от
• Обща избирателна
активност на населението – 2748 гласа или
64.61% от всички граждани, имащи право на
вот в общината;
• Движение за права
и свободи (ДПС) – 2464
гласа или 89.67% от изборните гласове;
• ПП ГЕРБ – 169 гласа или 6.14% от изборните гласове;
• БСП за България
– 53 гласа или 1.92% от

всички граждани, имащи право на вот в областта;
• ПП ГЕРБ – 28.02%
от изборните гласове;
• Движение за права и свободи (ДПС) –
26.18% от изборните
гласове;
• БСП за България
– 23.66% от изборните
гласове;
• Други кандидатски
листи – 22.15% от изборните гласове.

Ул. ”Одрин”; Ул. ”Римски път”; Ул. ”Широка
поляна”; Ул. ”Лале”; Ул.
”Пирин”; Ул. ”Четъма”;
Ул. ”Валтата”; Ул. ”Дунав”; Ул. ”Гарвана”.
Церемонията приключи с курбан, който бе даден от Община
Сърница, за благополучието и просперитета
на проекта.
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АКЦЕНТИ
ОТ СЕСИЯТА
НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ
- СЪРНИЦА
ЗА МЕСЕЦ МАЙ

ТРАДИЦИОННА ТЪРЖЕСТВЕНА
ВЕЧЕРЯ ИФТАР
ПО СЛУЧАЙ МЕСЕЦ РАМАЗАН

На 24.05.2019 г. се проведе, превърналата се хора, като им благодари за присъствието и
вече в традиция за Сърница, Тържествена ве- сплотеността им като съграждани и приятели
черя – Ифтар, с която се почете и отпразнува на важни за общността мероприятия.
свещения за мюсюлманите месец Рамазан.
По време на тържеството бяха прочетени
знамения в оригинал
от Свещения Коран,
хадиси от Благородната Сунна за живота на
Пророка Мухаммед
(с.а.с.) и поучителни
разкази за ползите от
милостта и прошката
в живота на хората.
Програмата
завърши с отправяне
на молитва за мир и
благоденствие за целия български народ,
а след прочитането
на „Езана” (призива
за вечерната молитва на имама, с койМероприятието бе
организирано от Община Сърница, съвместно с местните
джамийски настоятелства.
За четвърта поредна година над 2000
жители и гости на
Сърница се събраха
на централния площад на града в дух на
единство, сплотеност,
братство и взаимопомощ.
Г-н Бозов приветства събралите се
то се отбелязва края
на времето за пост
– б.а.) всички заедно
приключиха поста си
с осигурената от организаторите вечеря,
която представляваше курбан, даден за
просперитета на общината и всички нейни жители.

На 30.05.2019 г. се проведе редовната, пета
по ред сесия на Общински съвет Сърница за
2019 година.
На нея бяха разгледани петнадесет докладни от общинска администрация, по които
бяха взети следните по-важни решения:
• Прието бе дарение от „Банка ДСК” ЕАД;
• Одобрени бяха пет проекта за подробни
устройствени планове на територията на Община Сърница и бе разрешено изработването
на един, както и бе даден отказ за изработване
на ПУП;
• Допълнена бе програмата за управление и
разпореждане на общинската собственост на
Община Сърница за 2019 г.;
• Дадено бе разрешение за продажба на
два общински имотa, отредени за „Жилищно
строителство”;

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с чл.124б, ал.2 и 4 от ЗУТ
Община Сърница на основание чл. 124 б,
ал. 2 и 4 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите лица, че се
разрешава изработването на ПУП за следните
имоти:
• Решение № 70, прието с Протокол № 5
от 30.05.2019 г. на Общински съвет Сърница за
разрешение за изработване на проект на ПУП
– За промяна на предназначението на имот
172120 от земеделска земя „ливада“ в „За ИВС“
в м. ”Орлино” в землище гр. Сърница ЕКТТЕ
70648. Съгласно одобреното задание, ще се образува един нов урегулиран поземлен имот, а
именно УПИ CXX120 – ,,ЗА ИВС“ с площ от
2322 кв. м.
Достъпът до новообразуваният парцел ще
се осъществява посредством полски път ПИ
001524. В плана за застрояване се предвижда
застроително петно до три етажа - „свободно“
застрояване, Кинт – 1.2, Пзастр. – 30% озелен.
– мин. 50 като се спазят всички нормативни отстояния от границите на урегулираните имоти.
Устройствената зона, в която ще попадне имота, съгласно действащия ОУП на гр. Сърница,
е за Рекреационни, ваканционни селища и др.
- ,,Ок“.

ПОЛИЦЕЙСКИЯТ УЧАСТЪК В СЪРНИЦА
ПОЛУЧИ НОВ ПОЛИЦЕЙСКИ АВТОМОБИЛ

На 23 май, на кратка
тържествена церемония
в Областната дирекция
на МВР Пазарджик,
старши комисар Йордан
Рогачев връчи ключа за
чисто новия полицейски автомобил, който
ще патрулира в Община
Сърница.
Той е предоставен
от Министерство на
вътрешните работи и
е предназначен за служителите от Звено „Охранителна
полиция”.
Освен на Сърница, още
12 нови автомобила в
област Пазарджик са
разпределени да об-

служват райони с малки
и отдалечени населени
места, както и курортните зони, където има
приток на нови туристи
от страната и чужбина.
В обръщението си
към служителите старши комисар Рогачев им
пожела
безаварийно
пътуване, да използват
автомобилите с грижа
на добър стопанин и с
тяхна помощ да улесняват своята отговорна
работа, както и да повишават нейната ефективност.
Припомняме на читателите, че миналата

година със заповед на
министъра на вътрешните работи бе обособен полицейски участък
на територията на Община Сърница.

Към настоящия момент са преминали конкурсите за подбор на
11-те служители, които
в момента преминават
задължителното обуче-

ние.
Предвижданията на
министерството са до
есента участъкът да заработи.
Така значително ще
се подобри достъпът до
полицейските услуги на
над 5000 жители в град
Сърница и селата Селище, Побит камък, Медени поляни, като ще
се отрази положително
върху средата за сигурност в района, където
основните отрасли са
дърводобив и дървообработка, туризъм и селско стопанство.

ТЕЛЕФОН
ЗА СИГНАЛИ
- 0885 20 24 39 оперативен
дежурен
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
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ПОДРОБЕН СПИСЪК НА ВСИЧКИ ПОБЕДИТЕЛИ
В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА КОНКУРСИТЕ „БУКЕТ” 2019-2020 г.
Конкурсната програма бе разделена на четири
групи, обхващащи различни сфери на културата
– музикални изпълнения, танцово изкуство, театър и изобразително изкуство. Всяка от групите
включваше подгрупи на индивидуални и групови
изпълнения.
Журито се състоеше от специалисти в разнообразни области на културата и представители на различни сфери на обществения живот:
- Фатме Молаахмед — общински съветник в
Общински съвет Сърница;
- Васвие Мехмедова – областен координатор на
провеждането на конкурсите „БУКЕТ” ;
- Николай Балабанов – певец, композитор и диригент.
Във всяка категория имаше не само многобройни, но и равностойни участници, които затрудниха много журито.

Кирил и Методий” гр. Сърница

Категория „Танцово изкуство”

Първо място - ученици от 7-ми клас от СУ “Св.
св. Кирил и Методий” гр. Сърница при СИП” Хореография” Сърница, с ръководител Надя Боризанова
Второ място - ученици от 6-ти клас от СУ “Св.
св. Кирил и Методий” гр. Сърница при СИП “Хореография” Сърница, с ръководител Надя БоризаЕто и победителите както следва:
нова и Салиха Ендякова от с. Побит Камък
Трето място - ученици от 5-ти клас от СУ “Св.
Наградени в категория
св. Кирил и Методий” гр. Сърница при СИП “Хо“Музикално изкуство”
реография” Сърница, с ръководител Надя БоризаПодкатегория Индивидуални изпълнения:
нова
Две награди за първо място- Хава Абдулах- с.
Поощрителна награда – танцовата група от с.
Медени поляни и Николай Проданов - гр. Сърница Побит камък
Второ място - Аниса Дъбова – гр. Сърница
Трето място Сабрие Мустафа – с. Медени поВ категория “Театър”
ляни
Първо място - постановка “Седянка” – ученици
Подкатегория Групови изпълнения:
от 8-ми клас на СУ “Св. св. Кирил и Методий” гр.
Първо място - трио “Медени поляни” от с. Ме- Сърница с ръководител Нешиде Дъвкова
дени поляни
Второ място - постановка “Краят на песента”- с
Второ място - Вокална група 5 клас- СУ “Св. св. ръководител Кемал Талип;
Кирил и Методий” гр. Сърница
Постановка “Ромите учат азбуката” – ученици
Трето място - Вокална група 6 клас- СУ “Св. св. от ОУ „Никола Й. Вапцаров” с. Побит Камък;

Постановка “Спасена душа” – ученици от 7а-ми
клас на СУ “Св. св. Кирил и Методий” гр.Сърница
с ръководител Айтен Мехмедова
Трето място - постановка “Галената дъщеря” ученици от 5-ти клас на СУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. Сърница с ръководител Нешиде Дъвкова;
Постановка “Шегите на Хитър Петър” – ученици от 6а-ти клас на СУ “Св. св. Кирил и Методий”
Сърница с ръководител Фатме Ахмед
В подкатегория „Художествено творчество”
/поезия/ в национален кръг на конкурса ще вземат
участие Джани Берберска и Къза Старкова от с.
Побит камък

Категория „Изобразително изкуство”

Първа възрастова група
– от 1-ви до 4-ти клас
Първо място - Салихе Дренкова от гр. Сърница
Второ място - Емине Барева от с. Побит камък
и Джемиле Малинова от гр. Сърница
Трето място - Фатме Фере от гр. Сърница и Сибелджан Старкова от с. Побит камък
Втора възрастова група
– от 5-ти до 12-ти клас
Първо място - Айсел Тинева от гр. Сърница
Второ място - Сибел Семерджиева и Емине Талипова от гр. Сърница
Трето място - Ахмед Вехби от с. Медени поляни
и Ясмин Октай от с. Побит камък
Благодарим на всички участници и пожелаваме успех на класираните за областен кръг!

ОТКРИТ Е “КЪТ НА ЛЕСОВЪДА” ОТ ДГС „СЕЛИЩЕ“
В ЕДНОИМЕННАТА МЕСТНОСТ
На 29 май в м.Селище бе открит „Кът на лесовъда”, който е изграден със средства на ДГС
„Селище”, под ръководството на директора на
горското
стопанство
инж. Велизар Чолаков.
Поводът е 85-та годишнина от най-опустошителното
природно
бедствие в горската

жени и повредени над
1 млн. кубически метра
дървесина. Инж. Чолаков подчерта, че чрез
своеобразния кът ще се
почете труда на поколения лесовъди, горски
работници и граждани,
работили със справянето на последствията
от стихията. „Само за
5 години впоследствие

съчният състав на ДГС
„Селище“ достига 1920
души. Сега тези култури
са високобонитетни – те
са паметник на всички
залесители и лесовъди,
които са ги създали“,
подчерта пред присъстващите директорът на
ДГС „Селище“.
Кътът включва нова
чешма, беседка и скулп-

ване на възпоменателния „Кът на лесовъда“
уважиха кметът на Община Сърница г-н Неби
Бозов, зам.-директорът
на ЮЦДП – Смолян
инж. Елин Лилов, директорът на РДГ – Пазарджик инж. Ангел
Кузманов, проф. Иван
Палигоров – председател на Съюза на лесовъ-

за гората при БАН, заслужили лесовъди-ветерани, работещи в системата на горите, кметове
на кметства, директори
на училища, ученици и
други.
В своето приветствие
г-н Бозов отдаде почит
към предците, които с
цената на огромни усилия и труд през далеч-

на ЮЦДП – Смолян и
инж. Ангел Кузманов –
директор на РДГ – Пазарджик и проф. Иван
Палигоров – председател на Съюза на лесовъдите в България.
По решение на Съюза на лесовъдите в
България с почетен знак
бе награден инж. Велизар Чолаков – директор

история на България –
смерчът в Родопите от
1961 г., който за по-малко от 45 минути поваля,
пречупва и изкоренява
гората в площ от 16 000
декара, като са унищо-

са залесени нови гори
на площ 17 000 декара. Това залесяване е
известно като най-масовото в България. По
време на залесителната
кампания средноспи-

тори, като с изграждането му инж.Чолаков
спазва обещанието, което е дал на ветерани-лесовъди по време на ежегодна среща с тях.
Празничното откри-

дите в България, председателят на Общински
съвет – Сърница г-н
Салих Османджиков,
представители
на
НПГГС „Христо Ботев“
– Велинград, Институт

ната 1961 г. са успели да
запазят най-голямото
богатство на Община
Сърница – горите.
Поздравителни адреси поднесоха инж. Елин
Лилов – зам.-директор

на ДГС „Селище“. Той
му бе присъден за принос за съхраняване на
паметта на лесовъдите,
възстановили горите от
ветровала през 1961 г.
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Реконструкция на спортната площадка - поредният
спечелен проект от Община Сърница

На 9-ти май в Държавен фон „Земеделие”
кметът на Община Сърница г-н Неби Бозов
подписа договор за цялостна реконструкция и
оборудване на спортната площадка в гр. Сърница на стойност 95 000
лева.
С него ще се реализира изграждането на
изцяло нова и модерна
спортна база, където нашите деца ще могат да
развиват спортния си
талант и потенциал.
През 2018 година Община Сърница
кандидатства с проектното предложение
по Програма за разви-

тие на селските райони 2014-2020 г., процедура чрез подбор
B G06RDNP001-7.007
Спорт
„Изграждане,
реконструкция, ремонт,
оборудване и/или обзавеждане на спортна
инфраструктура“
по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“.
На 27.03.2019 година
получихме уведомително писмо от Държавен
С реализацията на за нови алеи, площадки
фонд „Земеделие”, че проекта ще се извър- и основи;
проектното предложе- шат следните строи• Изграждане на бение е одобрено за фи- телни дейности:
тонова ивица;
нансиране.
• Направа на изкопи
• Полагане на трошен

камък и геотекстилна
мембрана като основа за
полагане на настилка от
изкуствена трева.
Обзавеждането ще
се състои от футболни
врати с мрежи; кошчета
за отпадъци; 8 бр. пейки
с облегалки и подлакътници. Ще се поставят
оградни пана около площадката, с транспортна
плъзгаща врата, както
и пешеходна врата. Ще
бъде монтирано ново
електрическо табло за
нуждите от осветление
на площадката. Ще бъдат монтирани 12 бр.
прожекторни лед лампи.
Това е поредният

проект на Община Сърница, заедно с изградените до момента спортни и детски площадки и
кътове за отдих, с който
все повече се променя
облика на града.
Сърница с всеки изминал ден се превръща
в аткрактивно и любимо
място както за нашите
жители, така и за увеличаващите се с всяка година гости.
Нашите
граждани
имат правото и заслужават да живеят и отглеждат децата си в мобилна и достъпна среда,
която отговаря на техните желания и нужди.

24 МАЙ – ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА

Спазвайки
многогодишната
традиция
СУ „Св.св.Кирил и Методий” в гр.Сърница
ученици, учители, родители,
общинското
ръководство почетоха
един от най-съкровените празници на българския народ – 24 май
— денят на светите братя Кирил и Методий и
официален празник на
българската писменост,
просвета и култура. Със

стихове, песни и танци,
с цветя в ръце и много
усмивки, децата показаха своята любов към
този светъл празничен
ден и предизвикаха гордост и бурни аплодисменти от събралите се
гости.
На този ден освен почит към братята Кирил
и Методий, отдаваме и
заслужено уважение и
респект към учителите,
които всеотдайно и неу-

морно изграждат духовната крепост на знанието у нашите деца. В тази
връзка г-н Байрактар
– Заместник кмет на
Община Сърница, удостои с почетни грамоти
за „Високи постижения
в образователната дейност” директорите на
училищата и детските
градини в трите населени места на общината.
Наградените са както
следва:

“Когато станем 100 000
ще посадим гора”

Наши ученици на международен
На 30.04.2019 г. по
покана на проф. д-р
фестивал в Турция
Туран Йозджан дванадесет ученици от СУ
„Св. св. Кирил и Методий” гр. Сърница взеха
участие в 23-тия Турски
международен детски
фестивал, който се проведе в Истанбул.
В програмата нашите деца се представиха
с танци от различни
фолклорни области на
България и получиха
специални награди от
организаторите на фестивала.

На 26 април служители от Общинска администрация Сърница
и ДГС „Селище” засадиха нови дръвчета в
обществените паркове
и местата за отдих в гр.
Сърница като част от
инициатива за отбелязване на Международния
ден за земята.
Бяха засадени над
800 фиданки от червен
дъб. Те са предоставени
с любезното съдействие
на Фондация „77”, която

е създател на инициативата „Когато станем 100
000 ще посадим гора”.
Предоставиха се и
дръвчета на училището
в гр. Сърница, които да
бъдат засяти с цел популяризиране на кампании по озеленяване на
територията на общината.
Всеки човек в живота си следва да посади
поне едно дърво, а всяка община — колкото
може повече. Общи-

на Сърница подкрепя
всички инициативи, чиято основна цел е залесяване и поддържане на
обществените места и
горските масиви, защото това е единственият
начин да запазим горските богатства на родината ни. Така се популяризира огромното им
значение и се поощрява
масовото участие на обществото ни в борбата
за опазване и подобряване на състоянието им.

•
Таня Ситова –
Директор на ДГ „Мир”
гр. Сърница;
• Росен Ибишев –
Директор на СУ „Св. св.
Кирил и Методий” гр.
Сърница;
• Неджибе Дурльова
– Директор на ОУ „Никола Й. Вапцаров” с. Побит камък;
• Ибрахим Али – Директор на ОУ „Г. С. Раковски” с. Медени поляни

