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На 15-ти октомври 
на официална визи-
та в Община Сърни-
ца беше Генералният 
консул на Република 
Турция в гр. Пловдив 
— г-н Корхан Кюн-
герю и Мехмет Ерден, 
търговско аташе към 
Генералната консул-
ска служба. По време 

на посещението бяха 
обсъдени възмож-
ностите за сътрудни-
чество и инвестиции 
в областите туризъм, 
образование, здраве-
опазване и търговски 
обмен. Предвижда се 
и обмяна на опит с 
побратимена община 
в Република Турция.

В периода между 
1-ви – 3-ти октомври 
гр. Сърница имаше 
честта да бъде до-
макин на Държав-
ното първенство 
по ориентиране и 
Първо издание на 
Купа Сърница 2021 
г. – национално със-
тезание по ориенти-
ране. Първенството 

се проведе под па-
тронажа на кмета 
на Община Сърница 
г-н Неби Бозов.

Официални ор-
ганизатори на със-
тезанието са:

- Българска феде-
рация по ориенти-
ране;

- СКО Трите хъл-

ма - Велико Търно-
во;

- СКОБ Младост - 
Благоевград;

- Община Сърни-
ца

Интересът към 
първенството бе из-
ключително голям, 
като сред участни-
ците имаше състеза-
тели от цялата стра-
на.

Съ с т е з а т ел и т е 
се съревноваваха 
в следните катего-
рии:

• Мъже 21 г. Елит

• Жени 21 г. Eлит
• Mъже 12 г.
• Mъже 14 г.
• Mъже 16 г.
• Mъже 18 г.
• Мъже 20 г.
• Мъже 35 г.
• Мъже 40 г.
• Мъже 50 г.
• Мъже 60 г.
• Мъже 70 г.
• Жени 12 г.
• Жени 14 г.
• Жени 16 г.
• Жени 18 г.
• Жени 20 г.
• Жени 35 г.
• Жени 40 г.
• Жени 50 г.

• Жени 60 г.
• Отворен лесен
• Отворен труден

Отборите, които 
успяха да се класи-
рат с максимален 
брой точки във 
всички състезания 
и категории, полу-
чиха Купа Сърница 

Консулът на Република Турция 
на посещение в Община Сърница

Първо издание на Купа Сърница 2021 г.

(продължава на стр.2)
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2021 г. Те са:
• 1-во Място - 

Браун тим Велико 
Търново

• 2-ро Място - Ва-
риант 5 Търговище

• 3-то Място - 
Компас - 1994 Хас-
ково

В началото на 
състезанието г-н Бо-
зов поздрави всички 
участници, като им 
пожела успех. Също 

така, изказа благо-
дарност към съо-
рганизаторите на 
състезанието - Бъл-
гарска федерация по 
ориентиране, СКО 
Трите хълма - Вели-
ко Търново и СКОБ 
Младост – Благоев-
град за поканата и 
реализирането на 
идеята  мероприяти-
ето да бъде проведе-
но именно в Община 
Сърница, като изра-

зи увереност, че това 
ще бъде началото на 
едно ползотворно 
сътрудничество.

Отличията и ме-
далите бяха връчени 
от г-н Костадин Но-
ваков – председател 
на БФО, г-н Халил 
Туджар – Замест-
ник кмет на Общи-
на Сърница и г-жа 
Джемиле Пашова- 
гл.спец. ОКСД при 
Община Сърница.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ

На 12-ти октомври 
– Денят на българ-
ската община, г-н Бо-
зов, който е и член на 
Контролния съвет на 
Националното сдру-
жение на общините в 
Република Българи, 
представи обширен 
коментар пред Радио 
Пловдив за състоя-
нието на общините в 
страната към днешна 
дата и как се отразя-
ват Ковид-кризата, 
сътресението на енер-
гийните пазари и на-
растващата инфлация 
както на гражданите, 
така и на местните 
администрации през 
погледа на управник, 
който е пряко ангажи-
ран с проблемите на 
хората.

Г-н Бозов посочи, 
че липсата на редовно 

правителство оказва 
негативно влияние и 
върху общините. 

„ Е в р о п е й с к и т е 
програми, по които 
се очакват финансови 
ресурси са в застой – 
пример е Програмата 
за селските райони. 

Всички макрорам-
ки, които трябваше да 
се заложат в момента, 
са в пълен застой, кое-
то ни обрича на нуле-
ва откъм привлечен 
финансов ресурс 2022 
г. 

Общините ще за-
къснеят и с приемане-
то на бюджетите си и 
за следващата година, 
което ще наложи да се 
работи с 1/12 част от 
тазгодишните. 

К о в и д - к р и з а т а , 
планът за ваксинация, 
администрирането на 

услугите и на поред-
ните за годината из-
бори, допълнително 
натоварват местните 
власти. 

Бюджетът за дого-
дина ще бъде песи-
мистично изготвен 
откъм инвестиции. 
Досега имахме мно-
го сериозна инвес-
тиционна програма, 
2022-ра ще бъде пър-
вата без привлечен 
финансов ресурс.

Едно от решения-
та, което се обсъжда 
и на национални ниво 
вече, със сериозната 
подкрепа на Нацио-
налното сдружение на 
общините в Републи-
ка Българи, е предло-
жението 2% от данък 
общ доход да остават 
в местните бюджети, 
което би било голя-

мо облекчение за об-
щините. За Сърница 
сумата е почти 1/3 от 
изравнителната суб-
сидия, която полу-
чава. Затова обаче са 
нужни законодателни 
промени, които няма 
как да се осъществят 
без работещо редовно 
правителство и На-
родно събрание.

Икономическата 
криза в Община Сър-
ница вече се усеща, 
особено в дърводо-
бива и туризма. Не-
достигът на суровини 
вече води до по-ниска 
заетост и хората зами-
нават за чужбина. Ту-
ристическият бранш 
също изпитва затруд-
нения и заради висо-
ките цени на тока.

В момента се гот-
вим за избори 2 в 1. 

Прогнозата ми, както 
и на мои колеги е, че 
гласуването с маши-
ната и при двата вота 
ще доведе до значи-
телно забавяне и до 
дълги опашки.”

Цялото интервю на 
г-н Бозов може да чу-

ете на следния интер-
нет адрес:

h t t p s : / / b n r. b g /
play/post/101540030/
o b s h t i n i t e -
otbelazvat-praznika-
s i - v a v - f i n a n s o v - i -
ikonomicheski-zastoi 

Във връзка с 
п р о д ъ л ж а в а щ а т а 
е п и д е м и о л о г и ч н а 
обстановка и раз-
пространението на 
Ковид-19 на терито-
рията на Република 
България, както и 
с цел улесняване на 
изборния процес и 
невъзпрепятстване 
на гражданите да уп-
ражнят правото си на 
вот, на предстоящите 
президентски и пред-
срочни парламентар-
ни избори, насроче-
ни за 14-ти ноември, 
Централна избира-
телна комисия поста-
нови със свое Реше-
ние №765-ПВР/НС от 

20.10.2021г., че:
„Избирателите, чи-

ито срок на валидност 
на документите за са-
моличност е изтекъл в 
периода от 13.03.2020 

г. до изборния ден 
включително, имат 
право да гласуват в 
изборите за прези-
дент и вицепрезидент 
на републиката и за 

народни представи-
тели на 14 ноември 
2021 г., като удостове-
ряват самоличността 
си пред секционните 
избирателни комисии 

в страната и извън 
страната с лична кар-
та или паспорт, като 
не се изисква удосто-
верение за издаване 
на лични документи 
по чл. 263 от Избор-
ния кодекс.”

Също така на ин-
тернет адрес: https://
www.grao.bg/elections/ 
всички граждани мо-
гат да направят справ-
ка по ЕГН за номер и 
адрес на избирателна-
та секция за гласува-
не.

Избирателите мо-
гат да изпратят SMS 
на номер 18429. Но-
мерът 18429 е единен 
и за трите мобилни 

оператора (А1, Теле-
нор и Виваком). Це-
ната на един SMS e 25 
стотинки без ДДС. В 
текста на SMS се из-
писват единствено де-
сетте цифри на ЕГН. 
Системата връща SMS 
с номера и адреса на 
избирателната секция 
за въведения ЕГН.

Гражданите могат 
да се информират за 
мястото, на което ще 
гласуват, и чрез обаж-
дане от стационарен 
или мобилен телефон 
на номер 0800 1 4726 
(“0800 1 GRAO”). Те-
лефонът 0800 1 4726 
е безплатен за цялата 
страна.

ИНТЕРВЮ ЗА РАДИО ПЛОВДИВ

Първо издание на Купа Сърница 2021 г. 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

(продължение от стр. 1)
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С Решение на Ми-
нистерския съвет 12 
октомври е обявен за 
Ден на българската 
община и местното 
самоуправление

По предложение на 
Националното сдру-
жение на общините в 
Република България, 
на заседание в среда-
та на месец октомври 
Министерският съвет 
прие решение, с което 
обявява 12 октомври 
за Ден на българска-
та община и местно-
то самоуправление 
– РМС № 701 от 7 ок-
томври 2021 година. 

Отбелязването на 
тази дата е иниции-
рано от делегатите на 
Третото общо събра-
ние на НСОРБ, прове-
дено на 18 юни 1998 г. 
в Благоевград. 

На 12 октомври 
1882 г. в брой 117 на 
Държавен вестник е 
публикуван Законът 
за общините и град-
ското управление 
– първият законода-

телен акт, който ре-
гламентира дейността 
на общинските съве-
ти, на кметовете и тех-
ните помощници. 

О фи ц и а л и з и р а -
нето на 12 октомври 
като Ден на българ-
ската община и мест-
ното самоуправление 
е признание за ста-
билността и авторите-
та на местните власти 
и за активността на 
НСОРБ. През тази го-
дина организацията 
отбелязва 25 години 
от своето създаване. 
По силата на Закона 
за местното самоу-
правление и местна-
та администрация, 
Сдружението е леги-
тимен представител 
на българските общи-
ни пред държавните 
органи. НСОРБ раз-
работва предложения 
за промяна и усъвър-
шенстване на правна-
та уредба на местно-
то самоуправление, 
подготвя становища и 
предложения по про-

ектобюджета на дър-
жавата в частта му за 
общините и др. 

През годините 
формите за консулта-
ции между местната 
и централните власт 
са развити и регла-
ментирани в редица 
закони и е установен 
устойчив механизъм 
за съгласуване с об-
щините на проектите 
за нормативни актове, 
касаещи техните пра-
вомощия. 

Определянето на 
Ден на българската 
община и местното 
самоуправление, под-
чертава ролята ос-
вен на кметовете на 
общини като органи 
на изпълнителната 
власт и техните адми-
нистрации, така и на 
общинските съвети, 
като изразител на во-
лята на гражданите и 
орган на местното са-
моуправление. 

Идеята за устано-
вяване и разгръщане 
на местното самоу-

правление е заложена 
още в първата демо-
кратична Конститу-
ция на самостоятел-
ната българска 
държава, приета на 
16 април 1879 г. В гла-

ва 1, чл. 3 е записано: 
„Територията адми-
нистративно се дели 
на окръжия, околии и 
общини“. През 1991 г. 
новата Конституция 
в чл. 1, ал. 2 определя, 
че „Република Бъл-
гария е единна дър-
жава с местно самоу-

правление“, а чл. 136 
дефинира общината, 
като „основна адми-
нистративно-тери-
ториална единица, в 
която се осъществява 
местното самоупра-

вление”. Европейска-
та харта за местно-
то самоуправление 
е ратифицирана със 
закон от българския 
парламент през 1995 г. 
Година по-късно е ра-
тифициран и Допъл-
нителният протокол 
за правото на участие 

в делата на местната 
власт. 

През годините 
местните власти до-
казват своята компе-
тентност, работоспо-
собност и умение да 

овладяват трудности. 
В Календара на про-
фесионалните праз-
ници, обхващащи 
значителна част от 
обществено значи-
мите видове дейност, 
най-значимите са оп-
ределени с Решение на 
Министерския съвет.

От 21 октомври 
влязоха в сила но-
вите мерки срещу 
COVID-19. 

Продължителнос-
тта им на действие 
към момента не е оп-
ределена.

Въвежда се изис-
кване за зелен сер-
тификат за всички 
кина, театри, циркови 
представления, кон-
церти, музеи, галерии, 
магазини тип МОЛ, 
магазини над 300 кв. 
м., фитнес центрове, 
спортни зали, клубове 
и басейни за занима-
ния на граждани, за-
веденията за хранене 
и хотелите по смисъла 
на член 124 от Закона 
за туризма. Това се от-
нася за посетители и 
персонал. 

В лечебните заве-
дения за болнична 
помощ, комплексните 
онкологични центро-
ве, диализните цен-
трове, хосписите и до-
мовете за възрастни 
хора ще се допускат до 
работа само служите-
ли със зелен сертифи-

кат. 
В хранителните ма-

газини, аптеките, бан-
ките и администраци-
ята няма да се изисква 
зелен сертификат. 

Новите COVID 
мерки: зелен сертифи-
кат за редица дейнос-
ти. 

Той няма да е ну-
жен на децата под 
18-годишна възраст 

при посещение в раз-
лични обекти или ме-
роприятия. Във всич-
ки общини, където 
14-дневната заболе-
ваемост е над 750 на 
100 хил. население, ще 
бъдат преустановени 
присъствените учеб-
ни занимания. Учи-

лищата ще бъдат раз-
глеждани по общини. 
Всички ученици от 
5 до 12 клас, както и 
педагогическия и не-
педагогическия пер-
сонал трябва да но-
сят маски по време на 
престоя им в учили-
ще. 

От учителите няма 
да се изисква зелен 
сертификат. 

Предвижда се 
обаче да започне по-
етапно тестване на 
учениците в учебни-
те заведения, като 
относно тази идея 
продължават разиск-
вания за методите и 
вида тестове, които 
ще се използват. 

Учениците в Со-
фия минават на он-
лайн обучение. 

В общини в обла-
стите Видин, Габро-
во, Кюстендил, Мон-
тана и Перник от 21 
октомври учениците 
се обучават онлайн. 
Потребителите могат 
да изтеглят своя елек-
тронен вариант на 
сертификата от сайта 
на НЗИС 
https://www.his.bg/ 
bg/dgc 

и да го съхраняват 
в мобилните си ус-
тройства.

Предвид продъл-
жаването и разраства-
нето на поредната, 
четвърта вълна на Ко-
вид-19 на територията 
на страна, е възможно 
част от мерките да от-
паднат и/или да се въ-
ведат нови. 

Поради тази при-
чина гражданите 
следва да се информи-
рат своевременно за 
ситуацията в страната 
и въведените проти-
воепидемични мерки.

ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА

Новите COVID мерки: зелен 
сертификат за редица дейности

Държавна агенция 
„Електронно упра-
вление“ разработи 
„Единен модел за за-
явяване, заплащане 
и предоставяне на 
електронни админи-
стративни услуги“ 
(Единен модел), който 
предоставя възмож-
ност на гражданите 
и бизнеса за центра-
лизирано заявяване, 
заплащане и предос-
тавяне на електронни 
административни ус-
луги и информация, 
свързана с тях. 

Всички общини, с 
всички предоставяни 
от тях услуги, са при-
съединени към Един-
ния модел и предос-
тавят на гражданите 
и бизнеса електрони 
услуги и възможност 
за електронното им 
заплащане. 

При присъединя-
ването към Единната 
входна точка за елек-
тронни разплащания 
в държавната и мест-
ната администрация, 
беше реализирана 
възможност за запла-
щането на задълже-

ния за електронни 
услуги чрез ePAY, като 
таксата се поема от за-
дълженото лице. 

След надграждане-
то на системата, ДА 
ЕУ осигури нова въз-
можност за заплащане 
на такси чрез Центра-
лен виртуален ПОС 
терминал (ЦВПОС), 
предоставян от Бори-
ка АД. Предимствата 
му са, че задължените 
лица и администраци-
ята не дължат превод-
ни такси и комисион-
ни за направените и 
получени преводи. 
Гражданите и бизне-
сът могат да заплащат 
с дебитни или кре-
дитни карти множе-
ство задължения през 
ЦВПОС терминал с 
една трансакция.

Единен модел за заявяване, 
заплащане и предоставяне 

на е-услуги



4 Общество

АКЦЕНТИ 
ОТ РЕШЕНИЯТА 

НА ОБС - СЪРНИЦА 
ЗА М. ОКТОМВРИ 2021

На 25.10.2021 г. се 
проведе заседание на 
Общинския щаб за 
защита при бедствия 
при Община Сърни-
ца в съответствие с 
разпорежданията, от-
разени в Заповед РД 
– 134/24.08.2020 г. на 
Областен управител 
на област Пазарджик. 
Темата на заседание-
то бе подготовката на 
Община Сърница за 
предстоящия зимен 
сезон и предприетите 
превантивни мерки за 
осигуряване нормал-
ното функциониране 
на инфраструктурата, 
снабдяването и услу-
гите при усложнена 
зимна обстановка за 
сезон 2021/2022 г.

В заседанието се 
включиха ръководни-
те органи на Община 
Сърница, служители 
от Общинска адми-
нистрация Сърница 
и кметове на кметства 
на територията на об-
щината, на които е 
възложена подготов-
ката за предстоящия 
зимен сезон, предста-
вители на ЕВН Бъл-
гария Електроснабдя-
ване, ТД на ГД ПБЗН 
при МВР, ДГС „Сели-
ще”.

Към момента са 
извършени следните 
дейности, които пред-
ставляват първона-
чалната подготовка на 
общината:

1. Изготвен и одо-
брен е План за зим-
ното поддържане на 
приоритетни общин-
ски пътища и улич-
на мрежа в Община 
Сърница. За гр. Сър-
ница с приоритет при 
почистването са ули-
ците, на които се на-

мират Здравна служба 
Сърница, ДГ „Мир”, 
СУ „Св. Св. Кирил и 
Методий”, сградата 
на общинска админи-
страция; ул.”Свобода”. 
За с. Медени поляни 
– главен път и пътят 
до м. Горелци. За с. 
Побит камък – главен 
път. Като най-критич-
ни местности и места, 
в които зимната ситу-
ация ще се следи с по-
вишено внимание, са 

определени махалите 
Горелци и Шаренци, 
намиращи се в тери-
ториалните граници 
на с. Медени поляни.

2. Комисия от об-
щинска администра-
ция е извършила ос-
новна проверка за 
техническата изправ-
ност на снегопочист-
ващите товарни авто-

мобили. Към момента 
всички са в пълна го-
товност, като са на-
пълно обслужено и 
обезпечени откъм 
консумативи.

3. Община Сърни-
ца ще осъществява 
дейността по снегопо-
чистването на общин-

ската пътна и улична 
мрежа със собствена 
техника и служители 
на Общинска адми-
нистрация Сърница. 
Осигурени са дежур-
ни автомобили, тех-
ника и служители, 
които биха могли да 
започнат работа неза-
бавно при възникване 
на ситуация.

4. ТП ДГС „Сели-
ще“ ще предостави за 
нуждите на Община 

Сърница тежки ве-
рижни машини при 
необходимост и ава-
рийни ситуации.

5. Получена е ин-
формация от СУ „Св. 
Св. Кирил и Мето-
дий” - гр. Сърница, 
ОУ „Никола Йонков 
Вапцаров” – с. Побит 
камък, ОУ „Г. С. Ра-
ковски” – с. Медени 

поляни и ДГ „Мир” 
гр. Сърница относно 
готовността на детски 
градини и училища на 
територията на Об-
щина Сърница за нор-
мално функционира-
не при зимни условия, 
като са получени пис-
мени уведомления от 

учебните заведения, 
че е предвидена го-
товност за работа при 
усложнени метеоро-
логична обстановка.

6. Кметствата на те-
риторията на община-
та са представили до-
клади за готовността 
на населените места за 
справяне с усложнена 
обстановка през зим-
ния период.

7. Възложено е на 
служители от Общин-

ска администрация 
Сърница да създадат 
своевременна органи-
зация за действия при 
обстоятелства, из-
искващи снабдяване 
със стоки и услуги от 
първа необходимост 
за населението, като 
са проведени срещи с 
местни търговци. 

8. В бюджета на 
Община Сърница за 
2021 г. е предвиден 
финансов ресурс за 
зимно поддържане и 
снегопочистване на 
общински пътища и 
средства за дейност 
„Ликвидиране на по-
следици от стихийни 
бедствия и производ-
ствени аварии„ за до-
пълнителни разходи 
при неотложни ава-
рийно-възстанови-
телни и аварийни си-
туации. 

9. Електроразпре-
делителното друже-
ство е извършило 
обход и почистване 
на участъците, които 
биха били предпос-
тавка за възникване 
на проблемна ситуа-
ция около електриче-
ските преносни мре-
жи и съоръжения. 

Уважаеми лекари,
Приемете моите поздравления по случай 

професионалния Ви празник - Денят на бъл-
гарския лекар. Днес българският народ изказ-
ва пред Вас своята признателност за нелеката 
задача, която изпълнявате – да пазите и да се 
борите за нашия живот и здраве. 

От мое име и от името на гражданите на 
Община Сърница искам да отправя към Вас 
благодарност за Вашия неуморен, денонощен, 
всеотдаен труд, за професионализма, отговор-
ността и хуманността, които проявявате все-
ки ден. 

Днес, когато всеки един от нас по някакъв 
начин е изправен пред нелеката задача да пази 
и да се грижи за живота и здравето както на 
себе, така и на своите близки и цялото обще-
ство, оценяваме в пълна степен Вашата отго-
ворна работа и достойна професия. Вие, с це-
ната на лични жертви, полагате неимоверни 
грижи за нас, за което се чувстваме по-сигур-
ни и уверени в бъдещето, обнадеждени, че ще 
преодолеем и тази криза.

Отправям искрени пожелания за здраве, 
удовлетвореност и силна воля, в тези тежки 
за всички хора дни, при изпълнение на висо-
кохуманната Ви професия!

С уважение и признателност за работата 
Ви,

Неби Бозов
Кмет на Община Сърница

В края на месеца се 
проведе редовното за-
седание на Общински 
съвет Сърница. Бяха 
разгледани и приети 
15 решения, по-ва-
жните от които са:

• Приемане на про-
ектобюджет на Общи-
на Сърница за 2022 го-
дина и актуализирана 
бюджетна прогноза за 
2023 и 2024 година, в 
частта местни дейнос-
ти;

• Приемане на нова 

Наредба за правила-
та за движение и из-
искванията, на които 
трябва да отговарят 
пътните превозни 
средства с животин-
ска тяга на територия-
та на Община Сърни-
ца;

• Културен кален-
дар на Община Сър-
ница за 2022 година;

• Програма за на-
маляване на риска от 
бедствия за периода 
2021-2025 година;

ОБЩИНА СЪРНИЦА Е ГОТОВА 
ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ ЗИМЕН СЕЗОН

ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ 
ЛЕКАР

ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ 
0885 20 24 39  

ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН


