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На 25-ти октомври 
кмета на  Община Сър-
ница г-н Неби Бозов, 
заедно с председате-
ля на Общински съвет 

Сърница Салих Осман-
джиков, главният сче-
товодител г-н Исмаил 
Църенски и кметовете 
на с.Медени поляни г-н 

И с м а и л 
Чалъшкан 
и с. По-
бит камък 
г-н Ан-

тон Мехов подписаха 
в Министерство на ре-
гионалното развитие 
и благоустройството 

споразумение за пре-
доставяне на финансо-
ви средства в размер на 
2 729 122 лева. С тази 
сума ще започна реа-
лизацията на проект: 
„Рехабилитация на об-
щински път PAZ 1065 
/III-843/ ДГС Селище 

– Побит камък – м. Ов-
чарниците от км. 0+000 
до км. 1+300 и от км. 
2+500 до км. 7+269.07 – 
Етап Втори”. Средства-
та ще се предоставят на 
два транша през 2022 
година и представляват 
първата половина от 

предвидените финансо-
ви субсидии от 47-мото 
Народно събрание за 
осъществяване на об-
щински проекти от об-
ществено значение. Вто-
рата половина се очаква 
да се осигури с бюджета 
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Община Сърница 
успя да изпълни един 
от големите си инфра-
структури проекти за 
тази година - основни-
ят ремонт на общински 

път SML 3086 Орлино 
от км 17+300м. до км 
16+000 м – отсечката от 
моста над р. Доспат до 
местността Събора. 

Стойността на про-
екта е в размер на 531 

534 лева, осигурени от 
бюджета на Община 
Сърница за 2022 година, 
като дейности по про-
ведената обществена 
поръчка и сключения 

договор включват изра-
ботване на технически 
проект, осъществяване 
на авторски надзор и 
извършване на строи-
телно-ремонтни дей-
ности.

Въпреки усложне-
ната икономическа 
обстановка в страната, 
липсата на държавен, 
респективно общински 
бюджет до април месец 

2022 година и липсата на 
допълнителни средства 
към общините от цен-
тралния бюджет, Об-
щина Сърница успя да 
осигури финансиране, 
за да продължи инвес-

тиционната си политика 
и заложените мерки за 
развитие на икономи-
ката в приетия План за 
интегрирано развитие 
на общината за периода 

2021-2027 година.
Чрез реализация-

та на проекта се цели 
облагородяване на м. 
Орлино, която се явява 
основната туристическа 
част на гр. Сърница. 

През последните 
години се наблюдава 
значително увелича-
ване на инвестиции-
те в тази местност, за 
наша радост предимно 

от местното население, 
увеличаване на посеща-
емостта както от наши-

те съграждани, така и от 
туристи на туристиче-
ските обекти и планин-
ските пътеки, поради 
което осъществяването 
на инфраструктурни 

проекти е от значение за 
всички ни.

На 2-ри октомври се прове-
доха четвъртите по ред и тре-
ти предсрочни парламентарни 
избори в рамките на година и 
половина. Въпреки сложната 
политическа и икономическа 
ситуация в страната, гражда-
ните в Община Сърница за по-
реден път показаха силната си 
гражданска позиция и излязо-
ха до урните, като избирателна-
та активност за територията на 
цялата община беше 56%, кое-
то е с почти 20 пункта повече 
от активността на национално 
ниво – под 40%. 

Небие Кабак от Сърница бе 
избрана за втори пореден път 
за народен представител от Па-
зарджишки многомандатен из-
бирателен район, като, подобно 
на 47-то Народно събрание, и 
сега се оказа най-младият де-

путат в новият парламент.
„Да бъдеш народен пред-

ставител на млада възраст е 
едновременно изключително 
голяма привилегия, но и още 
по-голяма отговорност. При-
вилегия е, защото получаваш 
подкрепата на избирателите 
си. Но е отговорност, защото 
с гласа си към теб хората вла-
гат своите надежди, виждания 
и амбиции за развитието на 
страната и съответно на реги-
она. Надявам се, че по време 
на пленарните заседания пар-
тиите ще покажат здрав разум 
и диалог по между си. За мен е 
важно младите хора да бъдем 
активни в политиката, да сле-
дим процесите в държавата и 
да бъдем информирани. Граж-
данската позиция на младите 
трябва да бъде будна” – каза 

нашата съгражданка.
Небие е родена 16.03.1997г. 

и завършва средното си обра-
зование в СУ „Св. св. Кирил и 
Методий” в гр. Сърница. Има 
придобит бакалавър по специ-
алност „Счетоводство и кон-
трол” и магистър със специ-
алност „Финансов контрол и 
финансово право” от Универ-
ситета за национално и све-
товно стопанство в гр. София. 
Продължава академичната си 
дейност, като към момента е 
докторант по икономически 
науки. От началото на 2020 го-
дина работи в Общинска адми-
нистрация Сърница като част 
от екипа, работещ в сферата 
на европейските и национални 
програми и проекти. Омъжена 
е, с едно дете.

Приключи реновирането на пътя 
за м. Орлино в гр. Сърница

Община Сърница получи финансирането 
от Министерство на регионалното развитие 

и благоустройството за ремонтиране 
на общински път 

с. Побит камък – с. Медени поляни

Небие Кабак - отново най-младият депутат 
в 48-то Народно събрание

(продължава на стр. 2)
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Община Сърница получи финансирането от Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството за ремонтиране на общински път 

с. Побит камък – с. Медени поляни

на страната за 2023 г.
Етап Втори на обек-

та е най-големият и 
най-трудният за изпъл-
нение съобразно ин-
вестиционният и тех-
нически проект, който 
Община Сърница из-
готви още през 2016г. 
за общинския път об-
щински път PAZ 1065 /
III-843/. С реализацията 
на Етап Втори се пред-
вижда финализиране на 
цялостният проект за 
реконструкция на об-
щински път PAZ 1065 
/III-843/ ДГС Селище 
– Побит камък – м. Ов-
чарниците. Припомня-

ме на читатели ни, че до 
сега са реализирани два 
етапа от този обект:

• Етап Първи, 
който започна през 2020 
година и приключи през 
2021 година, като стой-
ността на СМР-то е в 
размер на 246 888.48 с 
ДДС, осигурени от бю-
джета на Община Сър-
ница за 2020г. и ПМС 
№348/2019г.

• Етап Трети, кой-
то се реализира изцяло 
през 2021 година, като 
стойността на СМР-то 
е в размер на 100 000 лв. 
с ДДС, осигурени от бю-
джета на Община Сър-
ница за 2021г.

Общински път PAZ 
1065 осигурява един-
ственият достъп на на-
селените места с.Побит 
камък и с.Медени по-

ляни към останалите 
пътни артерии от репу-
бликанската и общин-
ската пътна мрежа и 
осигурява единствени-

ят възможен достъп до 
областния и общинския 
център.

Чрез реализация на 
инвестиционното на-
мерение 1431 гражда-
ни (жители на Община 
Сърница) ще получат по 
добър транспортен дос-
тъп, като по този начин 
ще се подобри и средата 
им за живеене поради 
по-добрата комуника-
ционна свързаност с 
общинския и областния 
център при реализация-
та на инвестиционното 
намерение.

След актуализацията 
на държавния бюджет в 
края на месец юни и от-

пуснатите допълнител-
ни средства за поддър-
жането на общинската 
пътна и ВиК структура 
по предложение на на-
родни представители 
и Националното сдру-
жение на общините в 
Република България 
(средства, които не бяха 
предвидени в първона-
чалния проект на вне-
сения от Министерство 
на финансите бюджет), 
Министерството на ре-
гионалното развитие и 
благоустройство пре-
достави целево финан-
сиране на общините за 
реализация на общин-
ските проекти.

(продължение от стр. 1)

На 2-ри октомври се проведоха 
изборите за 48-мото Народно съ-
брание. Избирателната активност 
в Община Сърница е била 56%. Из-
борните секции на територията на 
цялата община бяха 7. Общият брой 
на всички гласували е 2342 от 4215 
души, имащи право на глас, съобраз-
но избирателните списъци. Гласовете 
са разпределени между партиите и 
коалициите по следния начин:

1. Движение за права и свободи – 
1964 гласа или 84% от гласоподавате-
лите

2. ГЕРБ/СДС – 125 гласа или 5.3% 
от гласоподавателите

3. БСП – 115 гласа или 4,9% от гла-
соподавателите

4. Продължаваме промяната – 67 
гласа или 2,8% от гласоподавателите

5. Демократична България – 10 

гласа или 0.4% от гласоподавателите
6. Други – 44 гласа или 1,8% от 

гласоподавателите
На национално ниво общо са гла-

сували 2 601 936 души от 6 602 990 
гласоподаватели, съобразно избира-
телни списъци, в страната и чужби-
на, като това е 39,41% избирателна 
активност. В 48-мият парламент вли-
зат 7 партии и коалиции със следните 
мандати:

1. Коалиция ГЕРБ-СДС: 634 627 
гласа или 25.33% от гласоподаватели-
те, 67 мандата;

2. Продължаваме промяната: 
506 099 гласа или 20,20% от гласопо-
давателите, 53 мандата;

3. Движение за права и свободи: 
344 512 гласа или 13,75% от гласопо-
давателите, 36 мандата;

4. Възраждане: 254 952 гласа 

или 10,18% от гласоподавателите, 27 
мандата;

5. Коалиция БСП за България: 
232 958 гласа или 9,30% от гласопода-
вателите, 25 мандата;

6. Коалиция Демократична 

България – Обединение: 186 528 гла-
са или 7,45% от гласоподавателите, 20 
мандата;

7. Български възход: 115 872 
гласа или 4,63% от гласоподаватели-
те, 12 мандата

Приключи изпъл-
нението на проект по 
кампанията „Чистa 
околна среда 2022“ 
към Министерство 

на околната среда и 
водите. С проекта се 
облагороди детския 
кът в детска градина 
“Мир” в гр. Сърница. 

Поставени са нови 
комбинирани детски 
съоръжения.

Извън проекта, със 
средства от бюджета 

на община Сърница 
за тази година, се оси-
гури поставянето на 
нова ударопоглъща-
ща настилка за новите 

съоръжения, която да 
пази от сериозни на-
ранявания най-мал-
ките. 

Със същата настил-

ка беше облагородена 
и детската площадка 
на центъра на град 
Сърница.

ИЗБОРНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ОБЩИНА СЪРНИЦА

Приключи изпълнението на проект 
по кампанията „Чистa околна среда 2022“ 
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СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка със зачестилите 

сигнали в общинска администра-
ция за наличието на безстопан-
ствени животни, намиращи се 
или придвижващи се свободно, 
без наличието на пастир, по ре-
публиканската и общинска пътна 
мрежа на територията на Община 
Сърница, както и предвид осигу-
ряването на безопасно движение, 
информираме всички собстве-
ници 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/придружи-
тел), в това число по републиканската и общинската пътна мрежа. При 
извеждането и прибиране на животните от паша, придвижването да се 
извършва по крайните улици от общинската пътна мрежа, като при из-
вършване на замърсяване от съвотните, замърсеното да бъде почистено.

В периода от 23-ти до 
25-ти октомври се про-
веде годишната среща 
на местните власти, ор-
ганизирана от Нацио-
налното сдружение на 
общините в Република 
България. Мероприя-
тието събира кметове, 
председатели на общин-
ски съвети, съветници 
и ключови експерти от 
общините с представи-
тели на изпълнителна-
та власт, партньори от 
страната и чужбина за 
обсъждане на важни 
концепции за развитие-
то на общините и споде-
ляне на идеи и опит.

Програмата на съби-
тието през тази година 
беше фокусирана върху 
две важни за български-
те общини годишнини 
– 140 години от приема-
нето на първия Закон за 
общините и градското 
управление и 15 години 

членство на България в 
Европейския съюз.

Г-н Бозов бе един от 
говорители в панел „Ев-

ропа & България 2030: 
предизвикателства vs 
перспективи”, в който 
заедно с колеги от още 
четири общини в стра-
ната, служебният ви-
цепремиер Атанас Пе-
канов, министърът на 
земеделието Явор Гечев 
и двама евродепутати, 

обсъдиха възможност-
ите и готовността на 
общините за кандидат-
стване и изпълнение на 

проекти, финансирани 
със средства по евро-
пейски програми, както 
и отражението на евро-
пейските инвестиции 
върху икономиката и 
развитието на местното 
самоуправление. Добри-
ят пример за усвояване 
на средства по европро-

грами на Община Сър-
ница е показателен, 
предвид обстоятелство-
то, че тя се сформира 

като самостоятелна ад-
министративно-тери-
ториална единица през 
2015г., което означава 
че де факто в общината 
са се реализирани про-
грами и проекти само от 
един програмен период 
– 2014-2020 г. Въпреки 
това обаче, за мащабите 

на малка община, а и за 
краткото време от сфор-
мирането си, спечеле-
ните и реализираните 

проекти са много, а на-
правената инвестиция 
с европейски средства 
вече оказва своето бла-
гоприятно влияние вър-
ху развитието на Сър-
ница като предпочитан 
туристически курорт 
както от българите, така 
все по-често и от чуж-

денци.
Г-н Бозов подчерта, 

че в Община Сърница, 
а и в по-голямата част 
от българските общи-
ни вече има проектна 
готовност и за нови-
ят програмен период 
2021-2027г., като вече 
са приети Генералните 
планове за развитието 
на общините като ос-
новополагащи концеп-
ции за всяка една мест-
на власт. Забавянето 
на разработването на 
българските оператив-
ни програми, както и 
Планът за възстано-
вяване и устойчивост, 
обаче оказва своето от-
рицателно въздействие 
върху общините, като 
неусвояването и/или 
забавянето на стотици 
милиарди евро несъм-
нение ще „удари” както 
българската икономика, 
така и самите граждани.

На 20-ти октомври се проведе заседание на Об-
щинския щаб за защита при бедствия на Община 
Сърница, в който основна тема бе предстоящи-
ят зимен сезон, готовността на институциите на 
територията на общината за справяне при въз-
никване на ситуации от извънреден характер и 
предприетите превантивни мерки за осигуряване 
нормалното функциониране на инфраструктура-
та, снабдяването и услугите при усложнена зимна 
обстановка.

На заседанието присъстваха ръководството на 
Община Сърница и ресорни служители от общин-
ска администрация, кметовете на кметства от те-
риторията на общината, представители от Област-
но пътно управление Пазарджик, ДГС „Селище” и 
КЕЦ Девин.

По-важните акценти от заседанието са следни-
те:

1. Изготвен е План за зимното поддържане на 
приоритетни общински пътища и улична мрежа 
в Община Сърница, като за гр. Сърница с прио-
ритет при почистването са улиците, на които се 
намират Здравна служба Сърница, ДГ „Мир”, СУ 
„Св. Св. Кирил и Методий”, сградата на общинска 
администрация; ул.”Свобода”; за с. Медени поляни 
– главен път и път до м. Горелци; за с. Побит камък 
– главен път.

2. Община Сърница ще осъществява дейността 
по снегопочистването на общинската пътна мрежа 
със собствена техника и служители на Общинска 

администрация Сърница. В случай на усложнена 
зимна обстановка е налице готовност за осъщест-
вяване на контакт и включването на доброволците 
от Доброволно формирование – Сърница.

3. Извършена е проверка от длъжностни лица 
за техническата изправност на снегопочистващи-
те товарни автомобили, като е констатирано, че 
същите са в техническа готовност за зимния сезон 
2022/2023 г.

4. В бюджета на Община Сърница за 2022 г. е 
предвиден финансов ресурс за зимно поддържане 
и снегопочистване на общински пътища.

5. Предвидени са средства в общинския бюджет 
за дейност „Ликвидиране на последици от стихий-
ни бедствия и производствени аварии за допълни-
телни разходи при неотложни аварийно-възстано-
вителни и аварийни ситуации.”

6. Изискана е информация от СУ „Св. Св. Ки-
рил и Методий” - гр. Сърница, ОУ „Никола Йон-
ков Вапцаров” – с. Побит камък, ОУ „Г.С.Раков-
ски” – с.Медени поляни и ДГ „Мир” гр. Сърница 
относно готовността на детски градини и училища 
на територията на Община Сърница за нормално 
функциониране при зимни условия, като са полу-
чени писмени уведомления от учебните заведения.

7. Кметовете на двете населени места с. Побит 
камък и с. Медени поляни представиха писмени 
доклади за готовността на населените места за сп-
равяне с усложнена обстановка през зимния пери-
од.

8. Възложено е на ресорните служители от об-
щинска администрация да създадат своевременна 
организация за действия при обстоятелства, из-
искващи снабдяване със стоки и услуги от първа 
необходимост за населението, като са проведени 
срещи с местни търговци. Представен е и обобщен 
доклад.

9. Взе се решение да се изиска справка от мо-
билните оператори за системите им за поддържане 
на мобилната връзка в усложнени зимни условия 
и най-вече при спиране на електроподаването за 
повече от 24 часа.

Проведе се Годишна среща на местните власти

Заседание на Общинския щаб за защита при бедствия 
на Община Сърница

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ ИМА СИЛА НА ПРЕДПИСАНИЕ:

При неспазване на разпоредбите на наредбата и констатиране на наруше-
ние на виновните лица (собственици на животните) се налага администра-
тивно наказание – глоба в размер от 50 лв. до 1 000 лв. в зависимост от те-
жестта 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 упра-
вление Полиция -  Велинград.

Предвид зачестилите сигнали ще бъдат извършвани проверки от горепо-
сочените длъжностни лица за спазване на разпоредбите на наредбата, а при 
нарушения ще бъдат съставяни актове за установяване на нарушение и на-
казателни постановления.

Неби Бозов
Кмет на Община Сърница
Изготвил: Аки Кисьов, Гл.специалист ЗГЕ,
Дирекция АОМР, Община Сърница



4 Общество

Развитието на от-
ношенията между 
общините от Репу-
блика България и Репу-
блика Турция като съ-
седни държави е от 
стратегическо значение 
за осъществяване на до-
бри социално-икономи-
чески и културни взаи-
моотношения. 

С тази цел на 25-ти 
октомври г-н Бозов, на-
родният представител 
от Пазарджишки мно-
гомандатен избирате-
лен район Небие Кабак, 
председателят на Об-
щински съвет Сърница 
Салих Османджиков и 
общинският съветник 
Муетдин Саитов по-

дписаха споразумение 
за осъществяване на 
сътрудничество и при-
ятелски връзки между 
Община Сърница и тур-
ската община Осман-
гази. От турска стра-
на споразумението бе 
подписано от кмета на 

Османгази г-н Мустафа 
Дюндар.

Чрез побратимява-
нето на двете общини от 
България и Турция ще се 
предостави възможност 
за осъществяването на 
съвместни проекти по 
програми за побрати-

мени градове, обмяна 
на опит в културната и 
образователната сфера, 
както и в области, свър-
зани с развитието на об-
разованието, икономи-
ката и туризма.

Градоначалниците 
изразиха надежда, че с 
акта на побратимяване 
ще се постави началото 
на приятелство между 
нашите две общини, ос-

новано на толерантност 
и взаимно уважение 

между нашите народи и 
култури.

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

За поредна година 
Община Сърница бе 
удостоена с Европей-
ски етикет за иновации 
и добро управление. 
Призът бе връчен на г-н 
Бозов от заместник ми-
нистър-председателя по 
европейските средства 
г-н Атанас Пеканов по 
време на Годишната сре-
ща на местните власти, 
организирана от Нацио-
налното сдружение на 
общините в Република 
България.

Европейски етикет 
за иновации и добро 
управление е шестата 
по ред процедура, коя-
то се провежда в Бъл-
гария, като етикетът се 
връчва на заслужилите 
го общини на всеки две 
години. Припомняме на 
читателите, че Община 
Сърница бе удостоена с 
приза и през кампания 
от 2020 година.

Инициативата за 
присъждане на Евро-
пейския етикет е в из-
пълнение на Стратегия-
та за иновации и добро 

управление на местно 
ниво на Съвета на Ев-
ропа, която е приета от 
Република България и 
се прилага успешно в 
продължение на повече 
от дванадесет години. 
Страната ни има воде-
що значение сред оста-
налите държави-членки 
на Съвета на Европа в 
изпълнението на стра-
тегията и провеждането 

на процедури за при-
съждане на Европей-
ския етикет.

Дванадесетте прин-
ципа за добро демокра-

тично управление на 
местно ниво са в сърце-
вината на стратегията 
и тяхното приемане и 
прилагане от общините 
гарантира ефективно 
и ефикасно планиране 
и управление на мест-
ни политики и мерки 
в полза на гражданите, 
различните социални 
групи и бизнеса.

Европейският ети-

кет за иновации и добро 
управление на местно 
ниво е сертификат за 
качество на цялостното 
управление в общини-

те, като управлението 
се оценява по единни 
критерии и индикатори, 
разработени от Съвета 
на Европа, валидни за 

всички държави-член-
ки. С него се удостове-
рява, че дадена община 
отговаря на европей-
ските стандарти за ка-

чество на управлението 
на местно ниво.

Организацията и 
провеждането на про-
цедурата за присъждане 
на Европейски етикет за 
иновации и добро упра-
вление се осъществява 
в партньорство между 
Министерство на ре-
гионалното развитие 
и благоустройството и 
Националното сдруже-
ние на общините в Ре-
публика България.

„Искам да изкажа 
благодарност на коле-
гите от Общински съ-
вет Сърница и общин-
ска администрация за 
това поредно постиже-
ние, което постигнах-
ме заедно. Усърдната и 
всеотдайна работа на 
всички ни е високо оце-
нена както от нашите 
съграждани, така и от 
държавните институ-
ции. Заедно успяваме 
всеки ден да развиваме 
и надграждане каузата 
Община Сърница” – 
каза г-н Бозов при връч-
ването на наградата.

Община Сърница и Община Османгази се побратимиха

За втори, пореден път Община Сърница получи Европейски етикет 
за иновации и добро управление


