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Община Сърница 
получи изключител-
но функционално и 
необходимо дарение 
- пожарен автомо-
бил.

Той е предоста-
вен безвъзмездно от 
Швейцарската по-
жарна служба, По-
жарните инспекто-
рати на Базел-град 
и Базел Ланд, Швей-
цария и Сдружение 
за подкрепа на по-
жарните служби в 
България.

Пожарният ав-
томобил е мар-
ка Mercedes Benz 
Powerliner с изклю-
чително висока 
функционалност: 

- вместимост на 
водния резервоар 
от 4500 литра вода 
и допълнителен ре-
зервоар за пяна с 
вместимост от 450 
литра;

- 8-местна кабина 
за екипаж;

- монитор за вода 
на покрива; термо 
камера

- пълно противо-
пожарно оборудва-
не.

Г-н Бозов получи 
дарението от името 
на гражданите на 
Община Сърница 
заедно с председа-
теля на Национал-
ната асоциация на 
доброволците в Ре-
публика България 

- Ясен Цветков и 
служители от Главна 
дирекция „Пожарна 
безопасност и защи-
та на населението” 
при Министерство 

на вътрешните ра-
боти. Делегацията 
от България имаше 
възможността да се 
запознае от близо с 
работата на Швей-

царската пожарна 
служба и методите 
за реагиране при 
специфични и из-
вънредни ситуации, 
предимно във висо-

копланински райо-
ни.

От свое име и 
от името на граж-
даните на Община 
Сърница г-н Бозов 

изказа благодарност 
и признателност 
към партньорите ни 
от Конфедерация 
Швейцария за на-
правеното към нас 

дарение. Предоста-
веният пожарен ав-
томобил ще позво-
ли на органите на 
Общинска админи-
страция Сърница и 

доброволното фор-
мирование към нея 
да осигурят по-до-
бра, качествена и 
адекватна защита 
при възникването 
на ситуации от из-
вънреден характер 

на територията на 
общината, като по 
този начин се създа-
ват максимално ви-
соки възможности 
за защита живота, 
здравето и имуще-

ството на граждани-
те на Община Сър-
ница.

Дарението ще 
спомогне и да за-
пазим уникалната 
природа на Сърни-
ца, която всяка го-

дина, особено през 
летните месеци, е 
застрашена от уни-
щожаване от въз-
никващите горски 
пожари.

Община Сърница получи финанси-
ране за реализацията на проект по На-
ционалната кампания “За чиста околна 
среда - 2022 год.” под наслов “Обичам 
природата и аз участвам”. Кампанията 
е ежегодна инициатива на Предприя-
тието за управление на дейностите по 

опазване на околната среда съвместно 
с Министерство на околната среда и 
водите. Тазгодишният проект на общи-
ната включва почистване, озеленяване 
и оборудване на детска площадка на 
общинската детска градина “Мир” в гр. 
Сърница.

Община Сърница с нов пожарен автомобил

За поредна година Община Сърница успя да се пребори 
за реализацията на проект по кампания „Чиста околна среда”
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Небие Кабак, наро-
ден представител от 
Пазарджишки мно-
гомандатен избирате-
лен район в 47-мото 
Народно събрание 
и член на Комисия 
по туризъм в парла-
мента взе участие в 
националния форум 
„Красивото лице на 
туризма”, което се ор-
ганизира от Българска 
туристическа камара, 
Българска стопанска 
камара и Национал-
ния борд по туризъм.

“Изминаха две дъл-
ги години, които се 
отразиха много теж-
ко на туристическия 
бизнес. За съжаление 
туризмът отново е из-
правен пред предиз-
викателствата в след-
ствие на войната в 

Украйна. България е 
съседка по море на 
двете воюващи стра-
ни и тук идва момен-
та, че е от голяма важ-

ност заедно да успеем 
да убедим различните 
туристи, че България 
е спокойна и сигурна 
страна, предлагаща 
пакет от най-добрите 

условия. 
Като най-младият 

народен представи-
тел, за мен е важно 
ние от законодател-

ната власт да работим 
в синхрон с изпъл-
нителната власт и с 
бранша за да успеем 
заедно да създадем 
качествен и конку-

рентноспособен ту-
ристически продукт. 
Необходима е дълго-
срочна национална 
стратегия за развитие 
на сектор туризъм, 
както и спешни мер-
ки, които да се пред-
приемат в най-кратки 
срокове. 

Разбира се, изклю-
чително важно е до-
брото провеждаме на 
рекламната кампания 
на сектор туризъм. Тя 
трябва добре да по-
казва с какво страната 
ни е по-привлекател-
на дестинация в срав-
нение с конкурентите 
ни. 

Също толкова ва-
жно е да имаме добре 
структуриран план 
за бежанците; облек-
чаване на визовия 

режим; максимално 
дълго да продължи 
мярката 35€ на седал-
ка за туроператорите 
и да работим в посока 

развитие на целогоди-
шен туризъм” – каза 
по време на форума 
г-жа Кабак.

АКЦЕНТИ 
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО 

НА ОБС - СЪРНИЦА 
ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2022

Благотворителна-
та кампания в помощ 
на децата от Общи-
на Сърница, остана-
ли без родители, под 
надслов “От децата за 
децата”, която се про-
веде в последната сед-
мица на свещения за 
мюсюлманите месец 
Рамазан, бе увеща-
на от безпрецедентна 
подкрепа. 

На 28 април в об-
новената и реновира-
на зала на Младежкия 
дом в гр.Сърница за 
първи път се проведе 
религиозно меропри-

ятие, което даде нача-
лото на кампанията. 
В него взеха участие 
местните имами и де-
цата от местните ко-
ран-курсове, които 
представиха богата 
и разнообразна про-
грама за ползите от 
благотворителността 
към нуждаещите се. 
Мероприятието беше 
уважено и от район-

ния мюфтия на област 
Пазарджик - Салих 
Халил.

Допълнително бяха 
поставени дарителски 
кутии и в сградите на 

Общинска админи-
страция Сърница и 
двете кметства в с.По-
бит камък и с.Медени 
поляни, както и във 
всички джамии в три-
те населени места, къ-
дето желаещите имаха 
възможността да на-
правят парично даре-
ние в следващите дни.

Общо събраните 
средства от цялата 
кампания са в размер 
на 18 900 лева.

Те яха предоста-
вен на децата преди 

началото на празника 
Рамазан Байрям, като 
всяко дете бе дарена 
сума от 1050 лева и 
пакет благотворител-
ни стоки, предоставе-
ни от посолството на 
Обединените арабски 
емирства в България!

От своя име и от 
името на всички орга-

низатори и участници 
в кампанията искам 
да изкажа искрена 
благодарност към да-
рителите, откликнали 
и включили се в това 

благородно дело! За-
едно успяхме да за-
радваме за настъпва-
щия празник една от 
най-уязвитиме групи 
от нашето общество - 
децата, останали без 
родители. 

Г-н Бозов изра-
зи благодарност към 
местните имами, де-
цата и техните препо-
даватели от местни-

те коран-курсове, за 
подготовката и про-
веждането прекрас-
ното мероприятие на 
28-ми в залата на мла-
дежкия дом. Той също 

така благодари и на 
нашите съграждани и 
гости, които присъст-
ваха или се включиха 
с дарения в кампани-
ята. 

„Чрез голямата 
активност в подоб-
ни благотворителни 
кампании проличава 
сплотеността и толе-
рантността на наше-
то общество, на което 

съм горд, че съм гра-
доначалник. Изра-
зявам надежда тази 
кампания да стане 
традиция за нас!” – 
каза още г-н Бозов.

Благотворителна кампания „От децата за децата”

Участие на народният представител Небие Кабак 
в националния форум „Красивото лице на туризма”

В последния ден на месец май се проведе 
редовното месечно заседание на Общински 
съвет Сърница. На него бяха разгледани 
следните по-важни решения:

• Приемане на Общинска програма за за-
крила на детето за 2022г. на Община Сърни-
ца и Отчет по програма за закрила на детето 
за 2021г.;

• Вземате на решения по проекти за под-
робни устройствени планове на територия-
та на общината;

• Вземане на решения за управление и 
разпореждане с общинско имущество.
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ЗАПОВЕД

№ З-129
гр. Сърница, 19.05.2022 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 във връзка с ал. 2 от 
ЗОС, чл. 16, ал. 1 и чл. 93 от НРПРУОИ на Община Сърница и във връзка с изпъл-
нение на Решение №37/28.04.2022 г. на ОбС – Сърница.

НАРЕЖДАМ:

I. На 30.06.2022 г. от 11.00 часа в сградата на Община Сърница да се проведе публичен 
конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следната пуб-
лична общинска собственост:

 Самостоятелен обект с обща площ от 47,9 кв.м., представляващ публична общинска 
собственост, състоящ се от: вход-преддверие с площ от 7,2 кв.м., търговско помещение (Ап-
тека) с площ от 20,8 кв.м., коридор към тоалетна с площ от 5,6 кв.м., тоалетна с площ от 2,3 
кв.м. и склад с площ от 12 кв.м., находящ се на партерния етаж в източното крило на трие-
тажна масивна сграда (3МО) – Здравно заведение със ЗП - 242 кв.м. и РЗП - 752 кв.м., нахо-
дящ се в кв. №45 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АПОС №123/31.01.2022 г.

С начална конкурсна наемна месечна цена в размер на 300 лв. /триста лева/ без ДДС, 
съгласно Решение №37/28.04.2022 г. на ОбС – Сърница.

II. Общите условия за отдаване под наем на обекта на конкурса са: 
1. Постигнатата наемна месечна цена се заплаща до 30-то число на месеца, за който на-

ема е дължим;
2. Разходите за вода, електроенергия, отопление, комунални услуги и други са за сметка 

на наемателя;
3. Текущите ремонти се извършват за сметка на наемателя; 
4. Забранява се обекта да се пренаема или преотдава, както и да се ползва съвместно с 

трети лица;
III. Конкретни условия за отдаване под наем на обекта предмет на конкурса:
1. Самостоятелният обект да се използва за здравни цели – осъществяване на аптечна 

дейност и предоставяне на аптечни услуги;
2. Други, по предложение на кандидат наемателите.
IV. Утвърждавам конкурсната документация и определям депозитът за участие в кон-

курса да е в размер на – 300 лв. /триста лева/ без ДДС – една наемна месечна вноска, която 
се внася в касата на Общината или по банков път до 16.00 часа на 29.06.2022 г.

V. Определям цена на конкурсната документация в размер на 50 лева, без ДДС (60 лв. с 
ДДС), като същата се заплаща в касата на Община Сърница или по банков път.

VI. Заявления по образец за участие в конкурса се подават в голям запечатан плик в 
Деловодството на Общината до 17.00 часа на 29.06.2022 г., като върху него задължително е 
изписано: името на участника, ЕГН или ЕИК, постоянен адрес или седалище и цялостното 
наименование на обекта предмет на конкурса. 

Към заявлението задължително се прилагат и всички описани в конкурсната докумен-
тация документи.

За всички участници:
1. Копие от документа за самоличност  /заверен – „вярно с оригинала”, подпис и печат, 

и декларирано съгласие – „Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани във 
връзка с провеждането на настоящия конкурс”/;

2. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник, 
придружено с копие от документа за самоличност  /заверен – „вярно с оригинала”, подпис и 
печат, и декларирано съгласие – „Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани 
във връзка с провеждането на настоящия конкурс”/;

3. Документ за закупена конкурсна документация /квитанция/;
4. Документ за внесен депозит /записан номера на имота, за който се участва/;
5. Декларация за оглед на обекта по образец;
6. Оферта-образец (подава се в отделен непрозрачен запечатан плик поставен в плика 

с останалите документи).
7. Проект за Договор за отдаване под наем по образец /подписан и подпечатан/;
За юридически лица, търговски дружества и еднолични търговци, допълнително да се 

приложат:
8. Документ за съдебна регистрация на участник или удостоверение от Агенцията по 

вписванията /заверен препис или справка от търговския регистър за регистрация  на юри-
дическото лице, заверена от юридическото лице/, освен ако не е посочен ЕИК, съгласно 
ЗТР;

Забележка: Когато се прилагат копия от документи задължително да бъдат заверени 
собственоръчно “Вярно с оригинала” – подпис и печат. 

VII. Офертата се подава в малък непрозрачен запечатен плик, който се поставя в голе-
мия плик с останалите документи, като върху него е записано: името на участник и цялост-
ното наименование на обекта предмет на конкурса. 

Офертата задължително съдържа:
1. Пълното наименование на обекта предмет на конкурса; 
2. Предлаганата цена, която цифров и словом трябва да бъде идентична;
3. Името на участника или упълномощеното от него лице.
4. Обектът предмет на конкурса – дали ще се ползва съобразно изискванията за про-

веждане на конкурса, а именно: за осъществяване на аптечна дейност и предоставяне на 
аптечни услуги.

Забележка: Липсата на едно от описаните в тази точка неща прави офертата невалидна! 
VIII. При неявяване на кандидати, повторен конкурс ще се проведе на 07.07.2022 г. от 

11.00 часа в сградата на Общината при условията и реда на т. I – IX от настоящата Заповед, 
като крайния срок за подаване на Заявления е до 17.00 часа на 06.07.2022 г. .

IX. Конкурсната документация се закупува от 13.06.2022 г. в деловодството на Община 
Сърница. За справки тел. 03547/2266 

Х. Определям комисия по провеждането на публично оповестения конкурс в следния 
състав:

XI. Оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 09:00 часа до 16:00 
часа, от 13.06.2022 година до 29.06.2022 година в офис “Информация“ на партерния етаж на 
Община Сърница.

ХII. Извлечение от настоящата Заповед, с изключение на състава на комисията по т. Х от 
нея, да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация, сайта на Община 
Сърница и да бъде обявена в един местен вестник.

ХІII. Настоящата заповед да бъде връчена на всички заинтересовани лица за сведение 
и изпълнение.

Заповедта подлежи на обжалване в 14- дневен срок, от обявяването и чрез кмета на 
Община Сърница пред Административен Съд гр. Пазарджик.

Неби Бозов: Кмет на Община Сърница
Съгласувал: Айтен Туджар, Юрисконсулт, 
Дирекция ФБАПИО, Община Сърница
Изготвил: Аки Байрактар, Гл.специалист ОС, 
Дирекция АОМР, Община Сърница

Във връзка с голе-
мия брой деца на бе-
жанци, пристигнали 
от Сирия и невъзмож-
ността им за наста-
няване в специализи-
раните институции, 
в Община Сърница 
пристигна запитване  
за стартиранe на со-
циална услуга „При-
емана грижа”.

Децата, лишени  от 
родителски грижи, 
копнеят за дом и се-
мейство. Приемната 
грижа е социална ус-
луга, която дава ре-
ална възможност за 
намаляване броя на 
децата, настанени в 
институции. Прием-
ната грижа е алтерна-
тива децата да не се 
отглеждат в специа-
лизирани институ-
ции, тъй като грижите 
в социалните домове 

не могат да компенси-
рат грижата в семей-
ството. У нас има два 
вида приемна грижа - 
доброволна и профе-
сионална.

Ако желаете да 
сбъднете една дет-
ска мечта, да върнете 
една детска усмивка, 
да направите щастлив 
живота на едно дете, 
лишено родителска 

грижа, можете да ста-
нете приемни родите-
ли, при желание обър-
нете се към Общинска 
администрация – 
Сърница. Подробна 
информация може да 
получите всеки ра-
ботен ден от 8:00 до 
17:00 часа  в Общин-
ска администрация – 
Сърница или на тел. 
0886/579956 

Датата на отбелязва-
нето на Деня на Европа 
съвпада с подписване 
на окончателната капи-
тулация на хитлерист-
ка Германия във Втора-
та световна война. Но 
причината за избора 
на 9 май е създаване-
то на предшественика 
на ЕС – Европейската 
общност за въглища и 
стомана през 1950 г. На 
9 май 1950 г. в 16 часа, 
в Часовниковата зала 
на двореца „Ке д’Орсе“ 
френският министър 
на външните работи 
Робер Шуман произ-
нася прословутата си 
декларация, с която 
призовава за създава-
нето на наддържавна 
организация за тър-
говско сътрудничество 
при производството 
на стомана и въглища. 
Черната металургия и 
въгледобивът стоят в 
основата на военната 
промишленост и тях-
ното производство 
напомня за икономи-
ческото надмощието 
на отделни държави 
във Втората световна 
война. Пет години след 
края на войната Евро-
па все още се опитва да 
излекува раните и да 

преодолее колосални-
те щети от нея. Трябва 
да се намери начин за 
преодоляване на не-
разбирателствата меж-
ду отделните народи 
и да се предотврати 
избухването на нова 
война. Европейските 
правителства стигат до 
извода, че обединява-
нето на икономически-
те интереси е печели-
вшето решение.

Рев олюционно то 
изявление на Шуман 
води до създаването на 
Европейската общност 
за въглища и стома-
на, основана от Фран-
ция, Западна Германия 
(ГФР), Италия, Холан-
дия, Белгия и Люксем-
бург. Декларацията 
„Шуман“ се стреми да 
направи невъзможна 
войната между държа-
вите в тази общност и 
насърчи мира в Евро-

па. С нея се търси още 
постигане на икономи-
ческа стабилност.

Робер Шуман бива 
избран за първи пред-
седател на Европей-
ската парламентарна 
асамблея на 19 март 
1958 г. Той заема тази 
длъжност до март 1960 
г. Въпреки ограниче-
ните си правомощия, 
Асамблеята е много 
важна за Робер Шуман, 
тъй като това е поли-
тическа институция 
в пълния смисъл на 
думата: демократичен 
орган, едновременно 
представляващ наро-
дите, контролен орган 
спрямо изпълнителна-
та власт и обединяващ 
елемент между Евро-
пейските общности.

Източник: Елек-
тронен бюлетин на 
НСОРБ

Декларацията на Шуман – 
началото на обединена и силна 

Европа

„Приемна грижа” е шанс 
за децата да растат 

в семейна среда!



4 Общество

Спазвайки много-
годишната традиция 
в СУ „Св.св.Кирил и 
Методий” в гр.Сър-
ница, ОУ „Никола 
Й.Вапцаров” с.Побит 
камък и ОУ „Г.С.Ра-
ковски” с.Медени по-
ляни ученици, учите-
ли, родители почетоха 
един от най-съкро-
вените празници на 
българския народ – 24 
май - денят на свети-
те братя Кирил и Ме-
тодий и официален 
празник на българ-
ската и славянската 
писменост, просвета 

и култура. Със стихо-
ве, песни и танци, с 
цветя в ръце и много 
усмивки, децата по-
казаха своята любов 
към този светъл праз-
ничен ден и предизви-
каха гордост и бурни 

аплодисменти от съ-
бралите се гости.

В тази връзка кме-
та на Община Сърни-
ца г-н Неби Бозов от-

прави поздравителен 
адрес:

„Уважаеми дирек-
тори, учители и въз-
питатели,

Скъпи ученици
Поздравявам Ви по 

случай 24 май - Ден на 

българската просвета 
и култура и на славян-
ската писменост.

Тази паметна дата 
е празник на българ-

ското слово, което 
отеква и пренася през 
вековете славата на 
светите братя Кирил 
и Методий. Прекла-
няме се пред делото 

на солунските братя 
и отдаваме почит на 
всички, които пазят 
нашето културно-ис-
торическо наследство 

и го предават на бъд-
ните поколения. 

Уважаеми учители,
П р од ъ л ж а в а й т е 

всеотдайно, с дос-
тойнство и последо-

вателност, да води-
те своите ученици в 
света на познанието. 
Нека успехите на Ва-
шите ученици Ви но-

сят лично удовлетво-
рение и радост!

Пожелавам Ви 
все така неуморно 
да следвате велика-
та мисия, завещана 
от предците ни – да 
образоваме нашите 

деца, да обичаме и па-
зим родния език!

Скъпи ученици,
На този единствен 

по рода си български 
празник Ви пожела-
вам да успеете да ви-
дите през Вашите очи 
доброто, красивото и 
възвишеното, да оце-
ните важните уроци, 
които получавате в 
училище, за да може-
те да ги предадете на 
следващите поколе-
ния. Бъдете здрави и 
упорити, учете с же-
лание, оптимизъм и 
воля, бъдете уверени 

и носете самочувстви-
ето на достойни лич-
ности и граждани на 
България!”

Празненства има-
ше и в трите училища 
на територията на об-
щината.

В седмицата на 
славянската писме-
ност и култура кмета 
на общината г-н Бо-
зов връчи грамотата 
„Учител на годината”. 
За 2021/2022 учебна 

година тя се присъди 
на г-жа Асибе Бай-
рактарова от Средно 
училище „Св. Св. Ки-
рил и Методий” в гр. 
Сърница.

Всяка година на-

градата се присъжда 
на учител от образо-
вателните институ-
ции в Община Сър-
ница за високите му 
постижения в препо-
давателската дейност 
в средното образова-
ние след решение на 
педагогическия съвет 
при съответното учи-
лище и предложение 
от директора му.

През учебната 
2021/2022 под вещото 
ръководство на г-жа 
Байрактарова ученик 
от СУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” успешно е 
достигнало до нацио-
нално ниво на Олим-
пиада по география, 
което е успех за цяла-
та ни община.

Г-н Бозов пожела 
на г-жа Байрактаро-
ва и нейните колеги 
да продължат със съ-
щата всеотдайност и 
последователност да 
обучават децата на 
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

24 МАЙ – ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА

Учител на годината
В желанието си да 

се запази и популя-
ризира българското 
слово и песен за кра-
сотата и величието 
на Балкана, както и 
да даде стимул за из-
ява на творческия 
потенциал, община 
Дряново кани всички 
желаещи училища и 
читалища да се вклю-
чат в Националният 
конкурс за поезия, 
проза и песен „Пое-
зия и песен на Балка-
на” на 22-23 юни 2022 
г. Събитието се про-
вежда веднъж на все-
ки три години, а орга-
низатори са община 
Дряново, НЧ „Разви-

тие1869” гр. Дряново, 
Съюз на българските 
писатели – София и 
Съюз на българските 
композитори – Со-
фия. 

Конкурсът е насо-
чен към любители и 
изпълнители на ху-
дожественото слово 
от всички възрасти. 
Разпределението на 

участниците ще бъде 
в три възрастови гру-
пи, а освен наградния 
фонд, организаторите 
са предвидили учас-
тие на отличилите се 
творци и в програма-
та за финалния праз-
ничен концерт. Част 
от програмата на съ-
битието е връчването 
на наградата за ця-
лостно литературно 
творчество на името 
на драматурга Рачо 
Стоянов. Желаещите 
за участие могат да 
се информират за ре-
гламента и наградите 
на конкурса, както и 
да попълнят заявка в 
срок до 10.06.2022 г.

Национален конкурс за поезия, проза
и песен „Поезия и песен на Балкана”


