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Уважаеми жители на Община Сърница,

Скъпи приятели,

2021-та приключи и отново сме пред прага 
една нова календарна година, за която всич-
ки споделяме надежда да бъде по-успешна и 
благодатна от отминаващата си.

Традиционно последният ден на годината 
се прави равносметка за постигнатото през 
нея и се градят планове за следваща. С радост, 
задоволство и гордост мога да отбележа, че 
2021-та беше една от най-успешните години 
за Община Сърница от към инфраструктур-
ни проекти и привличане на инвестиции. И 
макар че и тази втора, поредна година пре-
мина под сянката на коронавируса, с общите 
усилия на ръководния екип, на служителите в 
общинската администрация, на Общинския 
съвет, разчитайки на подкрепата и доверието 
на всички Вас, заедно се справихме. И както в 
края на всяка година, правя равносметката за 
свършеното през изминалите 12 месеца.

Осъществихме дългоочаквания от жите-
лите на гр. Сърница проект за изграждането 
на нови тротоарни площи по цялата улица 
„Свобода”, който бе на стойност половин ми-
лион лева. С приключването му гр. Сърница 
доби изцяло завършен и европейски облик. В 
същото време реализацията на проекта спо-
могна за безопасността на пешеходците по 
основната улична артерия на града и центъ-
ра.

По кампания „Красива България” осъ-
ществихме въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност, ремонт и пространствено оф-
ормление на сградата на Младежкия дом в 
гр. Сърница. 

С изцяло общинско финансиране осъ-
ществихме ремонт и реконструкция на во-
допроводната система на с. Медени поляни и 
изграждане на нова сондажна помпена стан-
ция, която да захранва водоема. Проектът 
беше изключително труден за изпълнение 
поради тежкия терен, през който трябваше 
да се извършват строително-ремонтните дей-
ности и специфичният вид сондажна помпа, 
която трябваше да се достави и инсталира, за 
да може да отговаря на нуждите за осигуря-
ване на необходимите количества вода към 
водоема. С новата помпена система успяхме 
да разрешим над 40 годишен проблем на жи-
телите на селото.

Летният сезон бе особено усилен откъм 
строителни дейности, свързани с общински-
те пътища и улици. Успяхме да осъществим 
и двата етапа на проекта „Рехабилитация на 
общински път PAZ 1065 /III-843/ ДГС Селище 
– Побит камък – м. Овчарниците”. Извършен 
бе и инженеринг (проектиране, изпълнение 
на строително-монтажни работи и упражня-
ване на авторски надзор) на основен ремонт 
на общински път PAZ 1065 м. Овчарниците 
– с. Медени поляни – явяващ се трети етап на 
пътя между с. Побит камък и с. Медени по-
ляни. Поради сложността и терена на самия 
път се наложи обособяването му в етапи с 
цел по-голяма ефективност на строителство-
то и по-дълга експлоатация. Осъществена бе 
и цялостна реконструкция на три улици в гр. 

Сърница - „Бунарджик”, „Петелци” и „Рила”. 
Изпълнени са два проекта по програма 

за чиста околна среда на Предприятието за 
управление дейностите по опазване на окол-
ната среда съвместно с Министерството на 
околната среда и водите в Средно училище 
„Св. св. Кирил и Методий” – гр. Сърница и 
Основно училище „Георги С. Раковски” – с. 
Медени поляни.

В конкуренция с проекти от цялата страна 
и като се класирахме на първо място за об-
ласт Пазарджик успешно изпълнихме проект 
„Сърница-споделена визия за Натура 2000“ 
по Оперативна програма „Околна среда“, 
приоритетна ос „Натура 2000 и биоразноо-
бразие“, който проект бе насочен към попу-
ляризиране на мерки и дейности за възпи-
таване на поведение, спомагащо опазването 
на местообитанията на защитените видове 
и конкретно опазване на растенията, част от 
мрежата Натура 2000, намиращи се на тери-
торията на област Пазарджик.

Успешно бе изпълнен и вече се ползва 
от потребителите на ДЦДМУ - гр. Сърница 
проект „Подобряване условията на живот 
на децата и младежите в Община Сърница, 
посещаващи Дневен център за деца и младе-
жи с увреждания в гр. Сърница”, пред Фонд 
„Социална закрила“ при Министерството на 
труда и социалната политика за закупуване 
на изцяло ново и интерактивно оборудване и 
обзавеждане, което се използва за пълноцен-
ното и ефективно функциониране на дневния 
център. Също така със средства от дарение и 
икономии, и остатък в бюджета на центъра, 
бе закупен нов специализиран автомобил, с 
който потребителите да бъдат придвижвани 
от всички населени места от общината към 
гр. Сърница.

Отново със средства от общинския бю-
джет бе закупена нова строителна техника 
- комбиниран колесен багер, който ще се из-
ползва за изграждането на нова и поддържа-
нето на съществуващата инфраструктура на 
Община Сърница.

Наложи ни се да се справяме и с доста не-
предвидени ситуации от извънреден харак-
тер – през зимните месеци покачване на ни-
вата на реките и опасност от наводнения, а 
през лятото пожари. Благодарение на самоот-
вержената работа на общинска администра-
ция, доброволци и служителите в горските 
стопанства, както и милостта на Всевишния, 
Община Сърница избегна големи щети на те-
риторията си и най-вече бяха опазени живо-
та и имуществото на хората.

Не бяха малко и социалните и културни-
те кампании, в които се включиха жители-
те на Сърница. Силно изразеното участие в 
дарителски мероприятия, благотворителни 
пазари и различни по вид кампании отново 
показаха сплотеността на обществото ни в 
кризисни ситуации и толерантността, която 
проявяваме към болката и страданието на 
ближния – качества, характерни за едно от-
говорно общество.

Успешно осъществихме преброяване на 
населението ни и организирахме три пъти 
избори през 2021 г. Тук искам да изкажа 

благодарността и признателността си към 
всички наши съграждани, които въпреки 
трудностите и опасенията си, проявиха от-
говорност, смело поведение и активност и се 
включиха в изборите като упражниха право-
то си на вот. Избирателната активност в Об-
щина Сърница бе в пъти по-висока от тази на 
национално ниво и въпреки незаслужените 
нападки и неистинни обвинения, сърнича-
ни за пореден път показаха на сънародни-
ците си какво представлява истинското лице 
на демокрацията и демократичните идеали 
и ценности. Благодарение на това и заедно 
постигнахме още един голям успех – Сър-
ница вече има свой народен представител в 
най-висшия държавен орган – съгражданка-
та ни Небие Кабак, която съм сигурен, че със 
своята компетентност и целеустременост за 
работа, ще помогне за развитието не само на 
общината, но и на цяла България.

В настоящото резюме, представляващо 
един вид своеобразен отчет за най-значими-
те дейности, извършени през 2021 г., не може 
да се побере всичко. При встъпването ми в 
длъжност, в настоящият мандат като градо-
началник в края на 2019 г., поех ангажимент 
към всички Вас – гражданите на Община 
Сърница, аз и моят екип в лицето на Об-
щински съвет и общинска администрация 
да работим още по-упорито, за да превър-
нем родното ни място в още по-добро мяс-
то за живеене. Именно поради тази причина 
въпреки дейностите, свършени до момента, 
вече сме планували и сме в процес на реали-
зация и на редица проекти през 2022 година, 
като си запазвам правото да Ви уверя, че те 
не са единствените. Тук включвам основния 
ремонт и реконструкция на училището в с. 
Побит камък, изграждането на нова детска 
градина в с. Медени поляни, обзавеждането и 
приспособяването за осъществяване на кул-
турни мероприятия на залата в Младежкия 
дом в гр. Сърница, одобряването на нов Общ 
устройствен план на гр. Сърница. Посреща-
ме 2022-та с много нови идеи и огромно же-
лание и амбиция за реализирането им.

Желая на всички Ви най-напред здраве – 
последните две години ни показаха, че то е 
най-изконният и прекрасен дар, с който сме 
дарени от Всевишния. И привилегия, която е 
отказана на мнозина. Също така си пожела-
вам през следващите 365 дни делниците ни да 
са изпълнение с повече добри новини и до-
бър пример, който да се стремим да следваме.

Накрая бих искал да благодаря на всички 
граждани на Община Сърница за сплотеност-
та на обществото ни, за дълбоките чувства на 
правда, чест, справедливост и неизменна го-
товност заедно да се борим за интересите на 
Община Сърница и да отстояваме позиции-
те си, да бъдем обединени в дни на триумф и 
дни на изпитания.

Нека новата година да бъде благодатна и 
мирна за България и за Община Сърница!

Да ни е честита 2022 година!

Неби Бозов
Кмет на община Сърница
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ЗАПОВЕД

№З-382/06.12.2021 г.

 На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация и във връзка чл. 5, ал. 1, т. 18 от 
Наредба за осигуряване на обществения ред и защита на имуще-
ството на територията на Община Сърница, както и с цел оптими-
зиране работата по почистването и поддържането на уличните и 
тротоарните платна през зимния сезон на територията на Община 
Сърница

НАРЕЖДАМ:

1. Забранява се на собствениците и ползвателите на моторни 
превозни средства да осъществяват паркиране, престой и домува-
не на същите МПС на улични платна, тротоари и озеленени площи 
по общинската и републиканската пътна мрежа.

2. Забранява се паркирането на МПС върху тротоарите. 

3. Паркиране, престой и домуване на МПС се допуска само и 
единствено в частни имоти на физическите и юридическите лица и 
гаражи, като същите не трябва да възпрепятстват почистването на 
общинската и републиканската пътна мрежа.

4. Допуска се паркиране и престой на МПС за не повече от 2 
часа върху обособените за това зони за паркиране върху общин-
ски и републикански улици и пътища, като при необходимост от 
почистването им водачите на МПС са длъжни да освободят парко-
местата.

5. Допуска се паркиране и престой на МПС за не повече от 30 
минути върху улици и тротоари от общинската и републиканската 
пътна мрежа с цел товаро-разтоварителни дейности на физически 
и юридически лица като, при непрестанен надзор на МПС, като в 
този случай МПС-тата не трябва да затрудняват уличното движе-
ние, движението на пешеходците по тротоарите и почистването на 
пътните и тротоарните платна от машините за почистване. При на-
личие на обективна необходимост от почистване или изключител-
но затруднение на трафика, собствениците на паркираните за пре-
стой МПС са длъжни да освободят уличното платно и да паркират 
на обособените за това паркинги и гаражи.

6. Изрично оправомощени от моя страна длъжностни лица от 
Общинска администрация Сърница и органите на МВР могат да 
извършват проверки и да съставят предписания за спазването на 
разпоредбите на настоящата заповед и чл. 5, ал. 1, т. 18 от Наредба 
за осигуряване на обществения ред и защита на имуществото на 
територията на Община Сърница, а при неизпълнение на разпоре-
дено предписание и актове за установяване на нарушения.

7. На виновните лица, осъществили нарушения съобразно На-
редба за осигуряване на обществения ред и защита на имущество-
то на територията на Община Сърница и настоящата заповед ще 
бъдат налагани административни наказания – имуществена санк-
ция в размер от 100 до 1000 лв. съобразно тежестта и степента на 
извършеното нарушение, а при повторно нарушение от 300 до 2000 
лв.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Ха-
лил Туджар – Заместник-кмет на Община Сърница и на кметовете 
на кметства на територията на Община Сърница.

Същата да бъде изпратена за сведение и изпълнение на РУ-По-
лиция гр. Велинград и на кметовете на кметства на територията на 
Община Сърница. 

Заповедта да бъде съобщена на населението на Община Сърни-
ца и на заинтересованите лица чрез залепването й на обособените 
за съобщения места в сградата на Общинска администрация Сър-
ница, сградите на кметствата на територията на Община Сърни-
ца, на официалната интернет страница на Община Сърница и във 
вестника на Община Сърница.

Неби Бозов - Кмет на Община Сърница
Съгласувал: Нешиде Кисьова, Секретар на Община Сърница
Изготвил: ,Айтен Туджар, Юрисконсулт,
Дирекция ФБАПИО, Община Сърница

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОДМЯНА 
НА ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ

От Паспортна служба при Районно управление на МВР гр. Ве-
линград уведомяват гражданите на Община Сърница, че ще осъ-
ществят подмяна на документи за самоличност на болнолежащи и 
възрастни и трудно подвижни лица от гр. Сърница по домовете на 
съответните лица. Записването на желаещи лица за посещение на 
служители от Паспортна служба ще се осъществява предварително 
на фронт офиса в сградата на Общинска администрация – Сърница 
всеки делничен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.

При наличието на необходимия брой заявления, лицата ще се 
уведомяват предварително за точната дата и час, на която служи-
телите от Паспортна 
служба ще осъщест-
вят посещението в 
домовете на лицата, 
подали заявление за 
смяна на документ 
за самоличност при 
спазване на всички 
противоепидемични 
мерки.

ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ 
0885 20 24 39  

ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН

Съобщение
Уважаеми съграждани,
Предвид обстоятелството, че се намираме пред прага на зимния 

сезон, както и с цел да облекчим зимното снегопочистване, прикан-
ваме жителите на общината да прибират своите автомобили с обо-
собените за целта гаражи и/или прилежащите дворове на техните 
имоти. 

Благодарим Ви предварително за оказаното съдействие!

Уважаеми съграждани и хора 
в неравностойно положение от Община Сърница,

На днешния ден отдаваме уважение и съпричастност към хората 
с увреждания, като почитаме одобрения от Генералната асамблея на 
ООН Международен ден на хората с увреждания. Основната идея 
на днешната дата е обществото да прояви отговорност, като поста-
ви акцента върху човешката личност и нейната индивидуалност и 
лично достойнство, а не върху увреждането. Да се даде възможност 
на хората с увреждания да разгърнат потенциала си и да участват в 
различни сфери на обществения живот.

Позволете ми от мое име, от името на Общински съвет Сърница 
и Общинска администрация Сърница да засвидетелствам дълбоко-
то си уважение към Вас и Вашите близки хора. Вие всеки ден пре-
одолявате трудности, непознати за останалата част от обществото 
ни. Затова приемам като дълг и отговорност както на институцията, 
която благодарение и на Вашата безрезервна подкрепа управлявам, 
така и на цялото ни общество да облекчим трудното Ви ежедневие 
и да протегнем приятелска ръка с разбиране и топлота.

Аз и екипът ми винаги сме отворени за идеите Ви да сътрудни-
чим за решаването на пробле-
мите, които стоят пред Вас. 
Това е начинът да направим 
живота Ви по-добър и пълно-
ценен. 

Пожелавам Ви повече 
здраве, радост и усмивки!

С дълбоко уважение,
Неби Бозов
Кмет на Община Сърница
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На 11 декември 
Националното сдру-
жение на общините в 
Република България 
навърши своя 25 годи-
шен юбилей. За този 
четвърт век Сдруже-
нието израсна, укреп-
на и се утвърди като 
отговорен и автори-
тетен представител на 
общините, активен и 
коректен партньор на 
централната власт и 
уважаван член на меж-
дународни организа-
ции. 

НСОРБ е учредено 
през 1996 г. от 1/3 от об-
щините. Постепенно, в 
резултат от активната 
му дейност, към него се 
присъединяват всички 
264 общини (вече 265, 

с новосъздадената от 
2015 г. Община Сърни-
ца). 

Сдружението е 

единствената нацио-
нално представителна 
организация на мест-
ните власти в Бъл-

гария. Благодарение 
на него общините в 
България имат компе-
тентно, визионерско и 

амбициозно предста-
вителство както пред 
централната власт, 
така и на международ-
но ниво. По този начин 
се спомага развитието 
на местната власт и са-
моуправление и се по-
стига взаимност и от-
говорност пред лицето 
на общи проблеми и 
изпитания от страна 
на общините и общин-
ските власти. 

От 2019 г. кметът 
на Община Сърница 
г-н Неби Бозов е член 
на Контролния съвет 
на Сдружението, чия-
то основна задача е да 
контролира изпълне-
нието на решенията 
на Общото събрание 
и Управителния съвет, 

на бюджета на Сдру-
жението и да следи за 
спазването на Устава 
на организацията.

На 11 декември 
Сдружението отбеля-
за годишнината си със 
специална церемония, 
на която бяха отли-
чени дългогодишни 
общинари с награда-
та за „Цялостен при-
нос за развитието на 
НСОРБ“. Г-н Бозов 
връчи отличието на 
г-жа Бедрие Газиюмер, 
която е председател на 
Общински съвет Чер-
ноочене и 7-ми мандат 
в местната власт.

Източник: Инфор-
мационен бюлетин на 
НСОРБ

На 30-ти ноември се проведе редовното 
месечно заседание на Общински съвет Сър-
ница.

На него бяха разгледани и приети 12 реше-
ния, по-важните от които са:

• Разрешения за изработване и одобряване 
на подробни устройствени планове;

• Одобряване на преписки за попълване на 
кадастралния план на гр.Сърница , по които 
засегнати са имоти общинска собственост;

• Учредяване на ограничени вещни права 
върху общински имоти;

• Одобряване на мерки, които да се осъ-
ществят от Община Сърница с цел предотвра-
тяване и намаляване на разпространението на 
COVID-19 на територията й

На 22-ри декември пък се проведе послед-
ното редовно заседание на местния орган за 
2021 година. 

На него бяха приети следните по-важни ре-
шения от общинските съветници:

• Одобряване на Общинска програма за 
осигуряване полагането на общественополе-
зен труд на лица, подлежащи на социално под-
помагане съгласувано със ЗСП през 2022 г.;

• Приемане на Отчетен доклад за дейността 
на Местната комисия за борба срещу проти-
вообществените прояви на малолетните и не-
пълнолетните в Община Сърница през 2021 г. 
и План за работа на комисията за 2022 г.;

• Отправяне на официално искане до Ми-
нистерство на околната среда и водите за оси-
гуряване на спешно финансиране на проект: 
“Реконструкция и модернизация на регионал-
но депо за неопасни отпадъци за общините 
Доспат, Девин, Борино, Сатовча и Сърница“ 
съвместно с останалите общини от РСУО;

• Приемане на план-сметка за разходите за 
битови отпадъци на Община Сърница за 2022 
г.

Общински съвет Сърница желае на 
жителите и гостите на Община Сърница 
весело посрещане на новата 2022 година, 
като пожелава на всички преди всичко 
здраве и повече щастие!

С проливни и обил-
ни дъждове започна 
месец декември тази 
година, като те бяха 
особено интензивни 
в Южна България и 
целия Рило-Родопски 
масив. 

Река Доспатска из-
лезе от коритото си в 
покрайнините на гр. 
Сърница, като вре-
менно бе затворен 
основният път до от-

срещната страна на 
язовир Доспат в гр. 
Сърница (местности-
те Голяма и Малка 
Крушица и Орлино) 
– на 12-ти и 13-ти де-
кември, поради опас-
ност от заливане на 

моста. 
На същия път се 

образува и свлачище 
от придошла от пла-
нината вода поради 
излизането й от обо-
собеното й дере. За 
същия период бе заб-
ранено и преминава-
не през всички мосто-
ве над реки и дерета 
на цялата територия 
на общината поради 
реалната възможност 

за възникване на ин-
циденти. 

Завишено бе и ни-
вото на водата в река-
та при с. Побит камък 
и имаше опасност от 
наводнение, но за 
щастие и навремен-

ната реакция по по-
чистването на кори-
тото й през лятото и 
есента не се стигна до 
инциденти. Въпреки 
всичко обаче щетите 
не са големи и за око-
ло седмица бяха лока-
лизирани и отстране-
ни почти изцяло. 

В това отношение 
може да се каже, че в 
Община Сърница сме 
късметлии.

Не същият късмет 
обаче имаха редица 
общини и населени 
места в околността. 
Общините Смолян, 
Девин, Неделино и 
Рудозем обявиха бед-
ствено положение, 
а Мадан и Борино 
- частично бедстве-
но положение. В бла-
гоевградска област 
общините Петрич, 

Гърмен, Симитли и 
Благоевград също 
обявиха бедствено 
положение. Там се 
бориха със срутени и 
наводнени къщи, за-
лети и непроходими 
пътища, улици и цели 
квартали, активизи-
рани свлачища, откъс-
нати населени места, 
прекъснати водопро-
води и електропрово-
ди. Падналият сняг в 
следващите дни още 
повече усложни по-
ложението на аварий-
ните екипи. Щетите се 
оценяват на десетки 
милиони левове, а от-
страняването им ще 
отнеме време, поне 
до пролетта, когато 
ще могат изобщо да 
започнат редица дей-
ности по поправяне и 
строителство.

ПРОЛИВНИ ДЪЖДОВЕ В СЪРНИЦА АКЦЕНТИ 
ОТ ЗАСЕДАНИЯТА 

НА ОБС - СЪРНИЦА 
ЗА МЕСЕЦИТЕ НОЕМВРИ 

И ДЕКЕМВРИ 2021

25 години Национално сдружение на общините в Република България
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От началото на този 
месец потребители на 
Дневен център за деца 
и младежи с уврежда-
ния в гр. Сърница ще 
могат да се използват 
изцяло нова придо-
бивка – високофун-
ционално превозно 
средство – бус, което 
ще обезпечи нужда-
та от придвижването 
на потребителите от 
цялата територия на 
общината до сградата 
на центъра в гр. Сър-
ница.

Закупуването на 
МПС-то бе възмож-
но благодарение на 
сътрудничеството на 
Община Сърница с 
посолството на Обе-

динените арабски 
емирства в България 
и дарението, което бе 

осигурено от Негово 
превъзходителство 
Султан Рашид Султан 

Алкайтуб Алнуайми, 
извънреден и пълно-
мощен посланик на 

Обединените арабски 
емирства в България.

Пълните средства, 
необходими за покуп-
ката, са дофинанси-
рани със държавната 
субсидия, която всяка 
година се предоставя 
на центъра.

С новата, поредна 

придобивка за ДЦД-
МУ многократно ще 
се подобри дейността 
на центъра и възмож-
ността за предоста-
вяне на социалната 
услуга на максимален 
брой нуждаещи се по-
требители.

ДЦДМУ в гр. Сърница с нов бус

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР „СЕДМИЦА НА СИРАЦИТЕ”
За поредна година 

28.11.2021 г. се прове-
де традиционния бла-
готворителен базар в 
гр. Сърница в подкре-
па на децата, останали 
без родители под еги-
дата на кампанията на 
Главно мюфтийство 

на мюсюлманите в 
Република България 
„Седмица на сираци-
те“, организирано от 
местните джамийски 
настоятелства и с под-
крепата на общинска 
администрация.

Както всяка годи-

на, в мероприятие се 
включиха голям брой 
наши съграждани с 
участие в приготвя-
нето на продуктите 
и организирането на 
продажбените сергии,  
и с посещение и по-
купка на стоки.

Общата събраната 
сума по време на ця-
лата кампания в Об-
щина Сърница е в раз-
мер на 21 800 лв., като 
само 14 700 лв. бяха 
събрани в дена на са-
мия базар. Събраните 
средства ще се дарят 

на деца, останали без 
родители, от Главното 
мюфтийство.

Изказваме благо-
дарност и призна-
телност към всички, 
взели участие или да-
рили. В такива благо-
родни кампании про-

личава сплотеността 
на обществото в Об-
щина Сърница. 

Нека Всевишния 
дари всички със своя-
та безкрайна милост и 
благодат! 

Бъдете здрави!


