ÑÚÐÍÈÖÀ
РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО!
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ИЗПРАЩАНЕ НА ВИПУСК 2020 г.

На четвърти юли за
тридесет и осми пореден път се проведе
официалното изпращане на дванадесетокласниците от СУ „Св.
Св. Кирил и Методий”
гр. Сърница. Този път
мероприятието
се
проведе на двора на
реновираното
училище, в сравнително
стеснен кръг от близки и приятели на випускниците, предвид
епидемиологичната
обстановка в страната и призивите на
всички институции за
спазване на социална
дистанция. Емоциите
на радост и въодушевление у випускниците, на тъга от прощаването у учителите
и най-вече класните
ръководители и на
гордост у родителите, успяха да трогнат
всички присъстващи
на събитието, което се

проведе в следобедните часове.
В официалния си
поздрав към випускниците, предаден от
Джемиле Пашова –
Гл.специалист „Образование, култура и со-

циални дейности” при
Община Сърница, г-н
Бозов се обърна със
следните думи:
„Това е моментът,
в който Вие ставате самостоятелни и
независими, момен-

тът, в който трябва да вземете живота си в свои ръце. От
Вас зависи какъв път
ще изберете за себе
си и колко упорити
ще бъдете, за да осъществите мечтите
и намеренията си.”
Ръководството на
Община Сърница пожелава на Випуск 2020
г. винаги да останат
духовно млади, усмихнати и позитивни,
да посрещат със сила
и упорство превратностите на живота и
да се развиват и израстват като успешни
и отговорни личности. Нека не забравят,
че уроците не завършват с последния училищен звънец, затова
винаги да бъдат отворени и готови за нови
предизвикателства и
успехи.
На добър час!

СИМВОЛИЧНА ПЪРВА КОПКА
ПО ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА РЕМОНТ,
РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРИСТРОЯВАНЕ
НА ЗДРАВНАТА СЛУЖБА В ГР. СЪРНИЦА

Днес се състоя
символична
първа
копка по започване
на проект за ремонт
на Здравната Служба
в гр. Сърница. Осъществяването на този

пред която бяхме изправени през изминалите няколко месеца
във връзка с пандемията от коронавирус, го
доказа.
С присъствието си

проект е от изключително значение за обществото ни, като се
има предвид отдалечеността на Община
Сърница от по-големи медицински заведения и учреждения в
страната. Ситуацията,

уважиха мероприятието областният управител на Област Пазарджик г-н Стефан
Мирев, директорът
на РЗИ Пазарджик
д-р Фани Петрова, директорът на ЦСМП
Пазарджик д-р Борис

Манев, Общински съветници от Община
Сърница и граждани
на Общината.
Проектът за реконструкцията на Здравната служба в гр. Сърница се финансира
изцяло със средства
от общинския бюджет, като стойността на предвидените
строително-монтажни работи възлиза в
общ размер на 274 680

лв. Съгласно одобрения инвестиционен
проект е осигурена
енергийната ефективност на сградата, като
ще се подменят съществуващата дървена дограма с алуминиева от най-висок клас.
Сградата ще се санира
с фибран с дебелина
10 см. и ще се положи
силиконова драскана
мазилка. Ще бъдат изцяло обновени общи-
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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

Уважаеми съграждани,
Скъпи братя и сестри мюсюлмани,

Оправям към Вас и Вашите семейства
най-искрени поздравления и благопожелания по случай настъпването на свещения за
мюсюлманите празник Курбан Байрям!
Всяка година този празник ни напомня
за изконните човешки добродетели, които
са в основата на добруването на едно общество – сплотеността, милосърдието, толерантността, силата на човешкия дух, вярата
и надеждата, че винаги предстоят по-добри
дни. Когато следваме тези автентични и
сплотяващи добродетели, укрепваме възможностите си за по-добър и достоен живот.
Празничните дни ни отправят и към значението и силата на традициите ни, изградени върху стремежа за човешко разбирателство, съпричастност и духовно израстване,
които ни определят и индивидуализират
като общество, нация и народ.
В последните месеци се научихме, че
най-ценните дарове в живота са миговете,
споделени с любимите ни хора, подадените приятелски ръце, жестовете на съпричастност и взаимно доверие. Пожелавам на
всички ни да не забравяме тези житейски
уроци и да продължим да бъдем развиващо
се и успешно общество.
В личен план желая на всеки един от Вас
крепко здраве, просперитет в начинанията
и мир и щастие в домовете.
Честит празник и бъдете здрави!
те части на сградата.
Предвиден е и цялостен ремонт на
покрива, който към
момента е в окаяно
състояние. Ще се започне с цялостна
подмяна на дървената
конструкция. Покривът ще се изолиран

лизация дъждовните
води.
Най-мащабната и
най-необходимата за
гражданите ни част
от проекта ще бъде
изграждането на ново
едноетажно крило, с
цел създаване на филиал за спешна ме-

с вата. На съществуващите комини ще
се изградят метални
шапки, като бъдат измазани според необходимите стандарти.
Ще се монтират нови
безшевни улуци и водосточни тръби, които да отвеждат в кана-

дицинска помощ, в
което се предвиждат
помещения за прием
на пациенти, лекарски кабинет, стая за
прегледи и манипулационна, архив и склад,
като ще се осигури и
достъпът на хора с увреждания.
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На вниманието на всички граждани
и собственици на имоти в урбанизираните имоти
на територията на Община Сърница

Уважаеми
съграждани,
Един от основните приоритети на общинска администрация от обособяването
ни като самостоятелна административна
единица е подобряването и благоустрояването на инфраструктурата в трите
населени места, за
което всяка година се
изразходва не малък
финансов ресурс – общински, държавен и
европейски. Поради
тази причина е от изключително значение
както за подобряване
на живота на самите
нас, така и за изпълнението на проектите ни, е да опазваме и
да проявим отговорност при експлоатацията на обектите за
обществено ползване – улици, тротоари,
паркове, обществени

Налице е умишлено разрушаване на
новоположена улична
асфалтова настилка,
премахването и присвояването за лични
нужди на изградените нови тротоари,
изпочупване на бордюри, неправомерното им завземане с цел
използване за лични нужди на отделни граждани, което
възпрепятства нормалното
движение
по пътните платна и
зоните за пешеходци,
неправомерно
паркиране и използване
като паркинг и гараж
на всякакъв вид МПС
(лекотоварни, тежкотоварни, ремаркета).
Де факто, в момента са налице умишлени
разрушения,
предизвикани
от
неправилна експлоатация или умишлено увреждане, преди

ти от посегателства и
увреждания поради
недобросъвестността на гражданите, ще
започне последователното и безкомпромисно прилагане на
най-строги мерки срещу нарушителите!

дите и паркингите за
каквато и да е цел, без
предварително писмено разрешение от органите на Общинската администрация и
когато е необходимо
съгласуване с органите на МВР;

• ваденето на баластра, камъни, пясък, чим, глина и
нарушаване на естествения
ландшафт за строителни
цели освен с разреше-

арите, речните корита и други имоти и
територии, представляващи
общинска
собственост.
• осъществяването
на миене и почистване, в това число и на
техника върху улиците, тротоарите, зелените площи.
Улични платна и
тротоари могат да се
използват при доказана необходимост за
строителни площадки
само с изрично разрешение на органите на
Общинската администрация, съгласувано
с полицията, за определено време срещу
заплащане на определена такса за квадратен метър.
Физическите
и
юридическите лица,
и организациите, които събарят сгради, са
длъжни да обезопасят
и разчистят терена

реждане по непредпазливост незабавно
да уведомят органите
на общинска администрация и след съгласувателно становище
да отстранят нанесените повреди за своя
сметка без да предизвикват нови повреди.
Информираме Ви,
че при неспазване на
всички горепосочени
забрани, както и при
извършване на каквито и да е било дейности върху уличните
платна, тротоарните и
зелените площи, без
изрично разрешение
на общинска администрация, виновните
лица ще бъдат санкционирани. Същите
носят
административно-на ка з ателна
отговорност и ще им
бъдат налагани глоби
и имуществени санкции. Същевременно
ще трябва да заплатят

След решение на
местното
ръководство в лицето на Общински съвет Сърница и общинска
администрация, и в
съответствие с разпо-

сгради и др.
За съжаление в
последните няколко
месеца се наблюдава
грубо нарушение и
компрометиране от
наши съграждани на
тези публични обекти. Това особено ясно
пролича при изпълнението на два от нашите най-големи обекти
– ремонтът на училището в гр. Сърница и
цялостният ремонт
на канализационната
и уличната мрежа в
Новия квартал на гр.
Сърница.

още проектът да е
приключен от фирмата изпълнител!
Всички тези нарушения – умишлени
или предизвикани по
непредпазливост, са
строго забранени както от националното
законодателство, така
и от общинските наредби.
Предвид горепосочено, и като се вземе
под внимание обстоятелството, че общинска администрация не
успява да запази новоизградените обек-

редбите на Наредбата
за осигуряване на обществения ред и защита на имуществото на територията на
Община Сърница, изрично се забранява:
• извършването на
строителство, разкопаване или ремонт на
подземни комуникации (канализации, водопровод, електроповод), изваждането на
тротоарни или бордюрни плочки, нарушаване целостта на
пътните настилки
на улиците, площа-

ние на Общинската
администрация;
•
завземането,
постоянно или временно, на части от
общински сгради, благоустроени територии, общинска земя,
пътища, улици и тротоари, зелени площи
и други имоти, общинска собственост;
• извършването на
промени в техническата инфраструктура на територията на общината;
• преграждането
на улиците, трото-

и да извозят строителните отпадъци на
определеното депо в
съответствие със Закона за управление на
отпадъците и Закона
за устройство на територията.
Инвеститорите
и изпълнителите на
строителни
обекти
са длъжни да организират използването на строителните
площадки без да се
повреждат тротоарите, уличните платна
и зелените площи, а
при евентуално ув-

поправката на направените от тях разрушения. При неспазване на горепосочените
забрани на виновните
лица ще бъдат налагани глоби в размер
от 500 до 2000 лева за
физически лица и от
2000 до 10000 лева за
юридически лица, съобразно тежестта на
извършеното нарушение и нанесените повреди.
При повторно извършване на същото
нарушение, глобите са
в двоен размер!
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ПОДНОВИ СЕ АВТОБУСНАТА ЛИНИЯ
СЪРНИЦА – ВЕЛИНГРАД
От началото на месец юли се възобнови
редовната автобусна линия Сърница — Велинград. Маршрутното разписание се запазва
по досегашния начин – всеки делничен ден в
06:30 часа тръгване от гр. Сърница със спирки
в с. Побит камък, като пристигането в гр. Велинград е в 08:00 часа.
Вечер автобусът тръгва от 17:30 часа от гр.
Велинград и пристига в 19:00 часа в гр. Сърница, като отново прави спирка в с. Побит камък.
Билетите се запазват на досегашните цени
и могат да се закупят на място при пътуването.

ПОКАНА
За
Публично обсъждане на годишния отчет на бюджета на
Община Сърница за 2019 г.
Уважаеми съграждани,
В изпълнение на задълженията на Община Сърница в съответствие с чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане
на бюджета на Община Сърница, кани всички граждани на общината, представители на
бизнес-средите, неправителствени организации, пенсионери, второстепенните разпоредители с бюджет и цялата общественост на публичното обсъждане на годишния отчет на бюджета на Община Сърница за 2019г.
Мероприятието ще се проведе на 16.09.2020г. (сряда) от 10,00 часа в залата на Общински
съвет Сърница, намираща се в сградата на Младежки дом в гр.Сърница.
Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят
това на интернет страницата на общината – www.sarnitsa.bg, в раздел „Бюджет и отчети” ->
„Годишен финансов отчет”
Становища и предложения по годишния отчет на бюджета за 2019 г. на Община Сърница могат да се предоставят в деловодството на Община Сърница или на електронен адрес
obshtina@sarnitsa.bg до 16.09.2020 г. (сряда).
За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен
протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от отчета на бюджета на Община
Сърница за 2019 г.
С уважение,
Салих Османджиков
Председател на Общински съвет Сърница

Важна информация във връзка
с либерализацията на пазара
на електрическа енергия

Съгласно последните промени в Закона за енергетиката, публикувани в ДВ бр. 57
от 26.06.2020 г., от 1 октомври 2020 г. всички
небитови клиенти, които към настоящия момент се снабдяват с електрическа енергия по
регулирани цени, следва да сключат договор с
търговец за доставка на електрическа енергия.
Тоест, небитовите клиенти, присъединени
към електроразпределителна мрежа на ниско
напрежение, са задължени да излязат на свободния пазар на електрическа енергия.
ЕРП-тата следва да изпратят до всеки свой
небитов краен клиент уведомление за прекратяване снабдяването с електрическа енергия
от 1-ви октомври 2020 г. на обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа на
ниско напрежение.

Затова до 30-ти септември 2020 г. всеки небитов клиент следва да сключи договор с доставчик на електрическа енергия по свободно
договорени цени или да остане при досегашния доставчик, в ролята му на търговец на
електрическа енергия с типов договор, одобрен от КЕВР.
Ако до 01-ви юли 2021 г. небитов клиент не
е избрал доставчик на електрическа енергия
по свободно договорени цени, ще се снабдява
от досегашния си доставчик, но в качеството
му на доставчик от последна инстанция.
Информация за всички доставчици на електрическа енергия, във връзка с издадените им
от КЕВР лицензии за извършване „търговия
с електрическа енергия“ е налична на сайта
на КЕВР https://portal.dker.bg/registri/

РЕЗЮМЕ ОТ СЕСИЯТА
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЪРНИЦА

На 29 юли се проведе редовното заседание
на Общински съвет Сърница. На него бяха обсъдени и приети 15 решения, по-важните от
които са:
• Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Сърница и неговите комисии
за периода 01.07.2020 г. – 30.07.2020 г.;
• Приемане на Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Сърница за периода 01.01.2020г. – 30.06.2020г.;
• Актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община Сърница за 2020 година.;
• Приемане на изпълнение на бюджета и на
средствата от Европейския съюз на Община
Сърница към 30.06.2020 година и информация за извършените промени по бюджета на
Община Сърница през периода от 01.01.2020
до 30.06.2020 година.;
• Одобряване на две маломерни паралелки
към СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Сърница за учебната 2020/2021 г.;
• Одобряване на подробни устройствени
планове на имоти и линейни обекти, намиращи се на територията на общината.

ЗОВ ЗА ПОМОЩ
Нашият съгражданин Рамзи Салих Талип се нуждае от спешна медицинска помощ, като за целта е нужно да му бъдат
заплатени здравни осигуровки, за да е възможно лицето да постъпи в болнично заведение.
За съжаление сумата, която трябва да се
изплати в НОИ, е непосилна за близките
му.

Всеки, който желае да направи дарение,
може да го извърши чрез поставените за
целта кутии за дарение, които се намират
в сградата на общинска администрация –
Сърница, Супермаркет Атлантик, Супермаркет Аликанте, както и в джамиите на
гр. Сърница /на Центъра и в кв. Петелци/.
От името на близките му изказваме искрени благодарности на отзовалите се на
призива!

litsenzii.

Небитовите клиенти при избора си на доставчик по свободно договорени цени следва
да имат предвид, че избраният от тях доставчик на електрическа енергия трябва да бъде и
координатор на балансираща група в съответствие с Правилата за търговия на електрическа енергия.
За битовите клиенти на пазара на електрическа енергия – няма промяна в ситуацията и
те остават на регулирани цени, които се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).
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ИНТЕРВЮ НА Г-Н БОЗОВ ЗА ПРЕДАВАНЕТО “ДЕЛНИЦИ”
ПО ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

На 22 юли кметът
на Община Сърница
г-н Бозов взе участие
в предаването „Делници” по покана на
телевизия Евроком,
осъществена с любезното съдействие на
Националното сдружение на общините в
Република България.
Пред водещия на
предаването Николай
Колев, г-н Бозов каза:
„През последните десетина години Сърница се откроява като
една от най-успешно
развиващите се туристически дестинации. Преобразихме
почти цялата инфраструктура на общината. Преборихме се за
реновиране на двете

важни подходни арте- развитието на съпътНай-важното по- история на Сърница и н ф о рм а ц и он н и т е
рии – от Велинград и стващите икономиче- стижение на местната като самостоятелна технологии и съобщеот Доспат“.
ски дейности.
власт за 6-годишната община е, че разви- нията Росен Желязков.
Съвременни комуникационни мрежи
осигуряват достъп до
качествен интернет
на територията на цялата община, а амбициозната цел на младия административен
екип (там средната
възраст е 27 години!),
В интервюто си за
тието дава възмож- е да изгради модел за
предаването госпоност на все повече съвременно функциодин Бозов отбеляза,
млади хора да остават ниране на местна адче най-радващ е фав родния си край и министрация у нас.
ктът, че публичните
да развиват собствен
Тази година Обинвестиции стимулибизнес.
щина Сърница е сред
рат инициативата на
Сърница е една от кандидатите за Евгражданите. Настанинай-дигита лизира- ропейския етикет за
телната база в Сърнините общини – това иновации и добро
ца почти 90% е частна,
е оценката на минис- управление на местно
а това стимулира и
търа на транспорта, ниво.

ВКЛЮЧИ СЕ В ИНИЦИАТИВАТА „КАПАЧКИ ЗА БЪДЕЩЕ”
От 2017 г. насам хиляди българи се включват в инициативата „Капачки за бъдеще”, чиято основна цел е закупуването на медицинска
апаратура, която да даде възможност за живот
на най-малките – недоносените бебета.
В кампанията се включиха и голям брой
гражданите от Община Сърница, които благодарение на своите усилия и дисциплина по
събирането на капачките, на пети юли предадоха ненужната пластмаса на сборния пункт
на площад „Александър Батенберг” в София.
Съгражданите ни предадоха общо 352 килограма пластмаса.
Защо се събират само капачки? Капачката е чиста суровина и за единица обем има
по-плътна маса. А и при тях е по-лесно — не
отнема време и ресурс и не пречи. Останалите им е по-малка и е нужно голямо пространство
видове пластмаси са с по-голям обем, масата за събирането им. Затова такива видове пластмаси се събират в специално пригодени контейнери са рециклиране.
До момента със средствата набрани от съ-

бирането на капачки, са закупени кувьози за
болници в малки населени места на територията на България. В такива градове подобна
апаратура е най-необходима поради остарялата или изобщо липсата на такава и поради
отдалечеността на някои градове от големите
областни центрове, където има подобни апаратури.
Кувьозът е важен не само за недоносените
бебета. Използва се в помощ на бебенца с дихателни проблеми след раждането, бебенца,
които са имали тежко раждане и имат нужда
от допълнителна подкрепа, за да се адаптират
към околната среда и др. Преди да се дари апаратурата, от „Капачки за бъдеще” проверяват
дали съответното болнично заведение има на
разположение специалисти с изкаран курс по
неонатология, които да могат да работят с апаратурата и наистина да се помага на недоносените бебета.
Кампанията продължава. Всеки, който желае да се включи, може да предаде събраните
от него пластмасови капачки в следните пунктове на територията на Община Сърница:
- Сградата на Общинска администрация –
гр. Сърница;
- СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Сърница;
- ОУ „Н. Й. Вапцаров” – с. Побит камък;
- ОУ „Г.С.Раковски” – с. Медени поляни;
- Джамията в кв. Петелци – гр. Сърница;
- Централната джамия в гр. Сърница.
Събраните капачки могат да се предадат и
направо в пунктовете, определени от организаторите на кампанията, като дните и градовете за събиране се обявяват на фейсбук страницата на инициативата.
Повече информация за кампанията, начина
и метода на предоставяне събраните и изразходвани средства може да намерите на фейсбук страницата на инициативата.

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

