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Издава: Община Сърница
Адрес: гр. Сърница
ул. „Свобода“ № 20
Тел. 03547/ 22 66
E-mail: obshtina@sarnitsa.bg
Web: www.sarnitsa.bg

ЗАКУПУВАНЕ НА НОВА СТРОИТЕЛНА
ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНАТА

Общинска администрация се сдоби с
нова строителна техника - комбиниран
колесен багер, който
ще се използва за изграждането на нова
и поддържането на
съществуващата инфраструктура на Община Сърница. Така
с новата придобивка
се увеличава капацитета на общината за
реализиране на повече на брой проекти, с
което ще се задоволят
повече нужди на населението, както и ще се
намали времето за от-

реагиране и отстраняване на аварии, и последици от бедствия,
и ситуации от извънреден характер.

Машината е закупена изцяло със средства от общинския
бюджет, като парите
са осигурени от капи-

таловата програма на
Община Сърница за
2021 г. и реализирани
икономии от преходни години.

ПОРЕДЕН ТУР НА КАМПАНИЯТА
„КАПАЧКИ ЗА БЪДЕЩЕ”

На 22-ри май Община Сърница организира и извози на
събирателния пункт в
гр. Велинград събраните от нашите граждани
пластмасови
капачки, като по този
начин за поредна година жителите на общината се включиха
изключително активно в кампанията „Капачки за бъдеще”.
Благодарение
на
средствата, които се
събират на всеки тур
на кампанията, която
от няколко години се
провежда на национално ниво, се съби-

рат тонове пластмасови капачки, които се
превърнаха в животоспасяващи кувьози
за недоносените бъл-

гарски бебенца.
Освен за кувьози,
със средства от кампанията се закупува и
медицинска апарату-

АКЦЕНТИ ОТ СЕСИЯТА
НА ОбС - СЪРНИЦА
ЗА М. МАЙ 2021 г.

На 27-ми май с проведе редовното месечно заседание на Общински съвет Сърница.
На него бяха разгледани и приети 7 решения,
по-важните от които са:
• Приемане на Общинска Програма за закрила на детето за 2021 г. на Община Сърница;
• Приемане на Отчет по Програма за закрила на детето за 2020 г.;
• Приемане на решения за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в
съответствие с чл. 8 от Закона за общинската
собственост;
• Одобряване на проекти на подробни устройствени планове в съответствие с правомощията на общински съвет съобразно Закора, която е от първо- на за устройство на територията;
• Други въпроси от компетентността на Обстепенна важност за
болниците, особено щински съвет Сърница
при лечението на коронавируса през последната година.
Благодарим на нашите граждани, които с отговорност към
разделното събиране
и с огромно желание
за подпомагане на подобен вид кампании,
за поредна година
усърдно и целеустремено събираха капачки. С всяка изминала
година количеството
се увеличава.

Продължавайте
в същия дух!!!
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Община Сърница – преобразена
само за един програмен период
В началото на месец май екип на Националното сдружение на общините в
Република България,
начело с изпълнителния директор на сдружението г-жа Силвия
Георгиева гостуваха
на Община Сърница.
Предвид помощта и
сериозната подкрепа,
която
институцията оказва на общината, както и като се
вземе под внимание
обстоятелството, че
г-н Бозов е член на
Контролния съвет на
организацията, това
бе една изключително ползотворна среща
за екипа на общинска
администрация. Впечатленията на колегите от Сдружението са
поместени в материал,
който е публикуван в
електронния бюлетин
на организацията и
който представяме на
нашите читатели без
редакционна намеса.
„В края на втория програмен период
отчитаме солиден
напредък на общините в разумното
инвестиране на европейските средства
през последните 14
години. За Община
Сърница обаче само
половината от този
период е достатъчен,
за да покаже перспективно мислене и умение да управлява публични средства.
Най-младата, засега, община в България съществува от
началото на 2015 г. И
ако останалите екипи за управление на
евросредства имат
близо 15 години опит,
Сърница само за 7 години успя да навлезе
в спецификата и успешно да реализира
над 30 проекта.
Местната администрация с право се

определя като една
от най-младите и
заради средната възраст на служителите – 27 години.
В първата майска
седмица кметът на
Сърница Неби Бозов
и екипът му приеха
на работно посещение изпълнителния
директор на НСОРБ
Силвия Георгиева и
споделиха своя опит
в планирането, управлението и успешното изпълнение на
европроекти. Разковничето е в умелото
управленско решение
– стратегическото
планиране да бъде съчетано с дейностите
по подготовка, управление и отчитане
на проекти, за които се търси нацио-

малкото общини с
80% обновена улична мрежа. Паралелно напредват и
дейностите по изграждане на канализация. Реконструирано е площадното
пространство в града и е обновена е сградата на общинската администрация.
Успешно е приключен проектът за цялостно обновяване
на училището в Сърница, в което са инвестирани 2 млн. лв.
През 2019 г. е изцяло
реновиран Културният дом, предстои
обновяване на зала
за публични събития
и на младежкия дом.
До края на годината ще бъде готова и
многофункционална

нално или европейско
финансиране. В компактната общинска
администрация тези
процеси са поверени
на две млади дами,
заредени с енергия и
солидни познания –
Селвие Джасурова и
Небие Кабак.
Сърница е сред

спортна площадка.
По инициативата WiFi4EU е осигурен
безплатен
високоскоростен интернет на ключови
обществени места
в общината. Всички
основни административни процеси са
напълно дигитали-

Предвид наближаващия летен
сезон и засиленото посещение на
горските масиви на територията на
община Сърница, общинска администрация призовава гражданите и гостите ни, да проявяват засилено внимание и да пазят гората от пожари!

зирани. От 2019 г. в
Сърница функционира и Дневен център
за деца и младежи с
увреждания.
Усърдието на общината в грижата
за хора в неравностойно
положение
стимулира и благотворителността. Със
средства от дарение
е закупила ново помещение, което ще бъде
използвано за нуждите на центъра.
Средните „предковидни“ статистики
сочат ежегодно 15
хил. посетители за
туристическа дестинация Сърница.
Пандемията превърна малките семейни хотели в хит
на туристическия
пазар и елегантно
допълнение към великолепните гледки
около язовир Доспат,
чистата
природа,
вкусната храна и
неподправеното гостоприемство на родопчани. Само в системата Booking.com
има близо 20 хотела
от Сърница, а развитието на общината
е солиден стимул за
нови инвестиции.
С новия общ устройствен план общината си поставя нелеката задача
да балансира между
подкрепата за инвеститорите и запазване на атрактивните околности от
презастрояване.
Неотдавна
Общината спечели мащабен проект по
ОП „Околна среда“
за разработване на
споделена визия за
Натура 2000 на територията на областта и провеждане на
информационна кампания сред ученици,
собственици на места за настаняване,

ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ
- 0885 20 24 39 ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН

туристически и екологични сдружения
и местния бизнес за
формиране на отговорно поведение към
природата.
Привличането на
европейски средства
и през новия програмен период е приоритетна задача, в чието осъществяване
активно ще партнира и НСОРБ. Изпълнителният
директор на Сдружението
сподели за предстоящите обучения на
общински експерти
в основните направления от регионалната политика и за
възможностите за
безплатни консултантски услуги, съобразени с конкретните потребности на
всяка община.

ти и изграждането
на стабилна система за комуникация,
осигуряваща своевременна информация за
всички потенциални
възможности за финансиране. Тези усилия дават възможност на общините да
формират солидно
проектно портфолио за изпълнение на
инвестиционните си
програми и да насочват собствен ресурс
в приоритетни за
тях сфери.
Започна изграждане на нова детска
градина в с. Медени
поляни, финансирана
изцяло от приходите на общината от
местни налози, наеми, продажби на общински имоти и икономии в общинския

Кметът на Сърница Неби Бозов, който е и член на КС на
НСОРБ, сподели, че
за малките общини
от особено значение
е формирането на
капацитет за ефективно управление на
европейските проек-

бюджет. Управлението с мисъл и грижа
за децата дава резултати – първата
книга за историята
на Сърница е написана преди няколко
години от единадесетокласничката Сибел Семерджиева.”

Издава Община Сърница,
гр. Сърница 4633,
ул. “Свобода” №20,
тел. за контакти: 03547 22 66;
моб.: 0885 202 460;
e-mail: obshtina@sarnitsa.bg;
www.sarnitsa.bg
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ
Предсрочните изборите за народни
представители
ще
се проведат на 11-ти
юли 2021 г. (неделя).
Право да гласуват
в тях имат следните
лица:
• Български граждани, които са навършили 18 години към
изборния ден;
• Не са поставени
под запрещение;
• Не изтърпяват
наказание лишаване
от свобода
Гласуването се осъществява по избирателната секция по
постоянния адрес на
лицето. Изключения
от това правило са
следните:
• Лицето е подало
заявление за гласуване по избирателната
секция по настоящия
си адрес до 26 юни
2021 г.;
• Лицето е подало заявление за гласуване с подвижна
избирателна кутия в
общината по постоянния си адрес до 05
юли 2021г.;
• Лицето е поставено под задължителна

карантина и е подало
заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - в тези
случаи ЦИК ще определи методологията
и сроковете за подаване на съответните
заявления, за което
гражданите ще бъдат
уведомени своевременно;
• Лицето е подало
заявление за гласуване в избирателна секция в чужбина;
• Лицето е студент
и желае да гласува в
населеното място, където се обучава;
• Лица, постъпилите в лечебни заведения, домове за стари
хора и други специализирани институции
за предоставяне на
социални услуги, след
съставяне на избирателния списък от ръководителите им;
• Избиратели с увредено зрение или
затруднения в придвижването, които гласуват в избрана от тях
секция или в секция,
предназначена за тях
на първия етаж (партер) в изборния район

по постоянния им адрес, след представяне
на декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място;
• Членовете на
СИК и охраната на
съответната секция,
след като представят
декларация по образец, че не са гласували
и няма да гласуват на
друго място;
• Кандидатите за
народни представители, членовете на
ЦИК, членовете на
РИК и наблюдателите, като същите следва
да подадат заявление
за гласуване на друго
място до общинската администрация по
постоянния им адрес
Предварителните
избирателни списъци
се обявяват на видни
места пред образуваните секции, както и
на интернет страниците на съответните
общини, както и на
специализирана интернет страница на
ГД ГРАО, където всеки български гражданин може да направи
справка за секцията,

в която може да упражни правото си на
вот. В срок до 3-ти
юли 2021 г. избирател,
спрямо когото са допуснати непълноти и
грешки в избирателния списък, може да
подаде заявление за
отстраняването им до
общинската администрация.
Изборният ден започва в 07:00 часа на
11-ти юли 2021 г. и
ще продължи до 20:00
часа на същата дата.
Когато в 20:00 часа
пред изборното помещение има негласували избиратели,
председателят и секретарят на СИК установяват техния брой
и самоличност. Негласувалите
предават
личните си документи
за самоличност/допустими за гласуване/
на член на СИК. Само
тези избиратели се допускат да гласуват, но
не по-късно от 21:00
часа.
Избирател
може
да гласува с придружител в избирателна
секция, ако изпитва
сериозни затрудне-

ния с придвижването
или има здравословни проблеми, непозволяващи му да сам
да упражни валидно
вота си. Това става по
преценка на председателя на избирателната
комисия. В този случай избирателят не е
длъжен да представи
решение от ТЕЛК/
НЕЛК.
Едно лице може да
бъде придружител на
не повече от двама избиратели.
Съобразно последните промени в Изборния кодекс, гласуването в секции с над
300 избиратели ще се
осъществява с машини, като в тези секции
няма да има хартиен
вот. Поради тази причина
избирателите
следва да се информират предварително
за начина и метода на
осъществяване на вот
с машини за гласуване.
Гласуването в секции с под 300 избиратели, както и в подвижните секционни
избирателни комисии
ще се осъществява

по досегашния ред –
с хартиена бюлетина.
Избирателят в кабинката за гласуване поставя със син химикал
знака Х или V в квадратчето с избраната
от избирателя партия,
коалиция, независим
кандидат или в квадратчето „Не подкрепям никого”. По същия начин се гласува
и ако избирателят
желае да посочи преференция. След което
сгъва бюлетината и я
предоставя на член на
СИК за втори печат.
Той сверява номера на
бюлетината с номера
на кочана пред него,
откъсва отрязъка с
номера, слага втори
печат и я подава на
избирателя, за да пусне в урната.

Гласувайте
на 11-ти юли!

Вашето мнение е важно за нас!

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми граждани,
Община Сърница провежда проучванe на нагласите,
очакванията и намеренията на заинтересованите физически и юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. В тази връзка сме разработили кратък
въпросник, под формата на анкетно проучване, който заинтересованите лица могат да попълнят на следния интернет адрес:
https://forms.gle/yQdAs8TEvMnpvVLx5
Получените резултати ще бъдат използвани при подготовката на Плана за интегрирано развитие на Община
Сърница за периода 2021 – 2027 год.
Ако имате допълнителни предложения или идеи, които
не са заложени в анкетата, може да ги изпратите на e-mail:
europroekti@sarnitsa.bg или europroekti1@sarnitsa.bg
Благодарим Ви
предварително за
проявената гражданска инициатива и представените идеи, които ще
ни помогнат да
направим Община Сърница едно
по-добро и атрактивно място за
бизнес, туризъм и
живеене!

На вниманието на собственици на селскостопански животни
на територията на Община Сърница!!!
Във връзка със зачестилите сигнали в общинска администрация
за наличието 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 осигуряването на безопасно движение, 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 селскостопански и домашни животни без надзор,
както и свободното им придвижване (без пастир/придружител),
в това число по републиканската и общинската пътна мрежа, при
изкарване и прибиране за/от паша придвижването на животните да се извършва по карйните улици от общинската пътна мрежа и при замърсяване, замърсеното да бъде почистено.
НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ ИМА СИЛА
НА ПРЕДПИСАНИЕ:
При неспазване на разпоредбите на наредбата и констатиране на
нарушение на виновните лица (собственици на животните) се налага административно 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
длъжностни лица от Общинска администрация Сърница и служители на Районно управление Полиция - Велинград.
Предвид зачестилите сигнали ще бъдат извършвани проверки от
горепосочените длъжностни лица за спазване на разпоредбите на
наредбата, а при нарушения ще бъдат съставяни актове за установяване на нарушение и наказателни постановления.

4

Общество

С грижа за опазване на дивата
фауна в общината

Будни наши граждани помогнаха на двойка
щъркели да изградят гнездо и да отгледат ново
поколение щъркелчета. Хората са забелязали,
че щъркелите са си харесали място за гнездене, но не успяват да изградят гнездо и решават
с общи усилия и труд да им изработят такова,
като дори се погрижиха за комфорта им и го
направиха уютно и удобно за мътене и отглеждане на малки. Благодарение на усърдието на
сърничани, подпомогнати от служители от
общинска администрация, прелетните птици

имат ново, здраво гнездо, в което вече мътят.
Благородната постъпка зарадва най-много
възпитаниците на ДГ „Мир” в гр. Сърница,
защото гнездото се намира в близост до детското заведение и малчуганите ще имат възможност да наблюдават отблизо развитието
на щъркелите и техните малки.
Така нашите граждани предадоха един изключително ценен урок на децата – че добротата се изразява под различни форми, а помощта винаги е нужна и оценена.

24 МАЙ – ДЕН

НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА
И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

Спазвайки многогодишната традиция
в СУ „Св. св. Кирил и
Методий” в гр. Сърница, ОУ „Никола Й.
Вапцаров” с. Побит
камък и ОУ „Г. С. Раковски” с. Медени поляни ученици, учители, родители почетоха
един от най-съкровените празници на
българския народ – 24
май - Денят на светите братя Кирил и Методий и официален
празник на българската и славянската

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.
В тази връзка кметът на Община Сърница г-н Неби Бозов
отправи поздравителен адрес:
„Уважаеми
директори,

Учители
и възпитатели,
Скъпи ученици
Поздравявам Ви по
случай 24 май - Ден на
българската просвета
и култура и на славянската писменост.
Тази паметна дата
е празник на българското слово, което
отеква и пренася през
вековете славата на
светите братя Кирил
и Методий. Прекланяме се пред делото
на солунските братя
и отдаваме почит на
всички, които пазят

нашето културно-историческо наследство
и го предават на бъдните поколения.
Уважаеми учители,
Днес Вие заслужавате нашата дълбока
почит за огромните
усилия, които положихте през изминалата тежка учебна
година.
Продължавайте всеотдайно, с
достойнство и последователност, да водите своите ученици в
света на познанието.
Нека успехите на Вашите ученици Ви но-

сят лично удовлетворение и радост!
Пожелавам
Ви
все така неуморно
да следвате великата мисия, завещана
от предците ни – да
образоваме нашите
деца, да обичаме и пазим родния език!
Скъпи ученици,
На този единствен
по рода си български
празник Ви пожелавам да успеете да видите през Вашите очи

доброто, красивото и
възвишеното, да оцените важните уроци,
които получавате в
училище, за да можете да ги предадете на
следващите поколения. Бъдете здрави и
упорити, учете с желание, оптимизъм и
воля, бъдете уверени
и носете самочувствието на достойни личности и граждани на
България!”

