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ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Уважаеми лесовъди, служители

 и работници в системата на горските 
и ловни стопанства,

Уважаеми приятели на българската 
гора,

С почит към традициите и уважение към де-
лото на всички Вас — нашите съграждани, по-
ели нелеката задача да защитават и опазват го-
рата ни, имам удоволствието за поредна година 
да Ви поздравя по случай професионалния Ви 
празник – Денят на българската гора.

Преди 85 години, когато за първи път е про-
веден първия организиран Празник на залеся-
ването в България, основната му задача е била 
полагането на доброволен труд за страната, 
която по това време се нуждае изключително 
много от залесяване на оголените склонове на 
българските планини и озеленяване на градо-
вете и селата.

Към днешна дата нашето поколение може да 
се радва на прекрасни и обширни гори благода-
рение на труда на поколения българи, посвети-
ли се на каузата за опазването и разрастването 
им. В тази връзка се възползвам от възмож-
ността да отправя апел към всички наши съ-
граждани – малки и големи, да се присъединят 
към инициативи, свързани със залесявания и 
поддържане на горските масиви не само в Сед-
мицата на гората, но и при всяка отдала им се 
възможност, защото това е единствения начин 
да запазим горските богатства на родината ни.

Нека дните на Седмицата на гората да бъдат 
дни на широко популяризиране на огромното 
значение на горите и масово участие на обще-
ството ни в борбата за опазване и подобряване 
на състоянието им.

Пожелавам здраве, сили и успехи на всички, 
чиито професионален и житейски път е свър-
зан с горския сектор. Нека Вашето постоянство 
в работата и енергия за обновяването, опазва-
нето и съхранението на горското богатство на 
България да подобри и запази и за бъдещите 
поколения Българската гора.

С уважение и признателност към работата 
Ви,

Неби Бозов
Кмет на Община Сърница

За поредна година младежите от Община Сър-
ница имаха възможността да изразят артистич-
ните си таланти в Конкурсите „БУКЕТ”, които се 
провеждат ежегодно под патронажа на д-р Ахмед 
Доган. Събитието се състоя в залата на Младеж-
кия дом в гр. Сърница на 20 април. Участие взеха 
деца от трите населени места на общината – над 
220 състезатели. Голям бе и броят на желаещите 
да се насладят на мероприятието, за което свиде-

телстваше очарованата публика в залата.
Мероприятието уважиха с присъствието си и 

народният представител Сергей Кичиков, кметът 
на Община Сърница Неби Бозов, председателят на 
Общински съвет Сърница Салих Османджиков, 
общинският съветник Казима Двуяк, замест-
ник-кметът Халил Байрактар, областният предсе-

дател на ДПС Юмер Хамза, общинският председа-
тел на ДПС Емин Бозов и др.

Конкурсната програма бе разделена на четири 
групи, обхващащи различни сфери на културата 
– музикални изпълнения, танцово изкуство, теа-
тър и изобразително изкуство. Всяка от групите 
включваше подгрупи на индивидуални и групови 

изпълнения.
Журито се състоеше от специалисти в разноо-

бразни области на културата и представители на 
различни сфери на обществения живот. След при-
ключване на състезанието, журито сподели пред 
нас за голямото затруднение, пред което са били 
изправени при определянето на призовите места, 
както и че за тях е било чест и удоволствие да бъ-
дат сред толкова даровити и амбициозни таланти.

Съгласно регламента на конкурса, победите-
лите от призовите места се класират за областния 
кръг на състезанието, който ще се проведе през 
есента на тази година. А първенците от областта 
ще могат да вземат участие в Националния кръг, 
който ще се проведе в началото на 2020 г.

Ръководството на общината поздравява по-

бедителите, като им пожелава да продължат със 
същото усърдие и всеотдайност да развиват та-
лантите си и да популяризират красотата и очаро-
ванието българската култура и бит. 

Пожелаваме им и достойно представяне на Об-
ластния кръг!

Във връзка с опти-
мизацията и качестве-
ното осъществяване на 
услугата по сметосъби-
ране на територията на 
Община Сърница, об-
щинска администрация 
уведомява данъкоплат-
ците, че е предвидено до 
края на 2021 г. цялостна 
подмяна на съдовете за 
сметосъбиране в трите 
населени места. Към на-
стоящия момент звено 
„Чистота” към Община 
Сърница извършва ус-
лугата по сметосъбира-
не и сметоизвозване на 
980 кофи за смет и 80 
контейнери тип „бобър” 
в цялата община. От 

2015 насам са осигурени 
585 нови 120 литрови 
съда, които са заменили 
старите или са поставе-
ни на места, където до 
този момент не е има-
ло. Само за тази година 
са осигурени нови 315 
кофи, които да покрият 
остатъчните нуждите на 
домакинствата от съдо-
ве за смет, а с останали-
те ще започне поетап-
на подмяна на старите 
метални кошове с нови 
пластмасови, чието ос-
новно предимство е ви-
сока плътност и здрави-
на на материала, гладка 
повърхност, непозво-
ляваща закрепване на 

отпадъци по стените 
и заоблени ъгли, уле-
сняващи почистването. 
Наличието на колела 
спомага за по-бързото 
им почистване. Подмя-
ната ще започне от 
улици „Свобода”, „Ва-
сил Левски”, „Широка 
поляна”, „Райска вода”, 
„Любен Каравелов”, 

„Крушовска”, „Борова”, 
„Спартак”, „Христо Бо-
тев”, „Дъбраш”, „Беслет”, 
„Шабанли”, „Калафат”, 
„Белите камъни”, „Ор-
фей”, „Беглика”, „Про-
фесор Унген”, „Никола 
Вапцаров”, „Буков дол”, 
„Боаза”, „Салих Онба-
ши”, „Еделвайс”, „Пчела” 
поради по-голямата им 
натовареност и гъстота-
та на население спрямо 
единица живеещи хора 
на квадратен метър.

Напомняме на граж-
даните, че предоста-
вените им съдове за 
събиране на битови от-
падъци са предназначе-
ни само и единствено за 

тази цел, както и че са 
общинска собственост. 
Нерегламентирането им 
преместване от обосо-
бените им места, при-
биране по вътрешните 
оградени пространства 
на притежаваните от тях 
частни имоти, използ-
ването им не по пред-
назначение, в това чис-
ло и горене на отпадъци 
в тях, подмяната им и 
отнемането им в полза 
на трети лица предста-
влява нарушение на две 
наредби, приети от Об-
щински съвет Сърница 
и действащи понастоя-
щем — Наредба за оси-
гуряване на обществе-

ния ред, поддържане на 
чистотата, опазване на 
околната среда и защи-
та на имуществото на 
територията на Общи-
на Сърница и Наредба 
за опазване на околната 
среда на територията 
на Община Сърница. 
Предвид зачестилите 
сигнали за неправомер-
ни действия, свързани 
с експлоатацията на съ-
довете за смет, ще бъдат 
осъществени проверки 
от контролните органи 
от общинска админи-
страция и съставени съ-
ответните наказателни 
постановления на ви-
новните лица.

ОБЩИНСКИ КРЪГ 
НА КОНКУРСИТЕ „БУКЕТ”

ОТНОСНО СМЕТОПОЧИСТВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА
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От 1 април 2019 г.,ди-
рекциите на Агенцията 
за социално подпомага-
не (АСП) в цялата стра-
на приемат заявления 
за индивидуална оцен-
ка на потребностите от 
подкрепа на хората с ув-
реждания.

На заседание на Ми-
нистерския съвет, про-
ведено на 27 март 2019 
г., беше приет Правил-
никът за прилагане на 
Закона за хората с ув-
реждания, Методиката 
за извършване на ин-
дивидуална оценка на 
потребностите от под-
крепа за хората с увреж-
дания, както и промяна 
в Устройствения пра-
вилник на АСП. Те са в 
сила от днес, 01.04.2019 
г.

Незабавно след при-
емане на Методиката 
АСП проведе обучение 
на всички началници на 
специализирани отдели 
от 147-те дирекции „Со-
циално подпомагане“ 
(ДСП) в страната.

На 29.03.2019 г. със 
заповед на изпълни-
телния директор на 
Агенцията Румяна Пет-
кова бяха утвърдени 
формуляр за самооцен-
ка на лице с уврежда-
не и заявление-декла-
рация за изготвяне на 
индивидуална оценка 
на потребностите. Те 
са публикувани на ин-
тернет страницата на 
АСП в рубриката „Ад-
министративни услуги“. 

Образците на формуля-
рите са изпратени и на 
териториалните звена 
на АСП, където се от-
печатват и предоставят 
на хората с увреждания. 
След обнародването на 
Правилника за прила-
гане на Закона за хората 
с увреждания и Мето-
диката за извършване 
на индивидуална оцен-
ка на потребностите от 
подкрепа за хората с ув-
реждания в „Държавен 
вестник“ ще бъде оси-
гурено и необходимото 
количество отпечатани  
формуляри за всяка ди-
рекция „Социално под-
помагане“.

Индивидуална оцен-
ка на потребностите от 
подкрепа за хората с 
увреждания се изготвя 
от специализиран отдел 
към ДСП въз основа на 
самооценката на лицето 
с увреждане. Във връзка 
с необходимостта от не-
посредственото  прила-
гане на Методиката, вед-
нага след приемането й 
АСП предприе дейст-
вия по сформиране на 
специализирани отдели 
във всяка ДСП в стра-
ната, които да изготвят 
индивидуалните оцен-
ки на потребностите на 
хората с увреждания. 
Броят на служителите в 
специализираните отде-
ли в цялата страна е 986.

С цел изготвяне на 
обективна оценка на по-
требностите на лицето 
с увреждане във фор-

муляра за самооценка 
се съдържат и детайли-
зирани уточняващи въ-
проси, на които то или 
негов законен предста-
вител да отговори. 

При изготвяне на 
индивидуалната оцен-
ка на потребностите се 
попълват всички части, 

при съобразяване със 
заявената и установена 
потребност на човека с 
увреждане, като се взе-
ма предвид неговата 
възраст и обичайните за 
нея състояния и умения. 
В случаите на заявена 
потребност от предос-
тавяне на лична помощ 
и определяне на брой 
часове задължително 
се осъществява личен 
контакт с човека с ув-
реждане, като се правят 
посещения в дома му за 
установяване на негови-

те реални затруднения 
и се провежда интервю 
с него или с негов зако-
нен представител. При 
необходимост социал-
ните работници могат 
да изискват становище 
от компетентни специа-
листи. Индивидуалната 
оценка на потребности-

те установява нуждата 
от подкрепа за хората 
с увреждания, като на 
първо място това е не-
обходимостта от лична 
помощ, чието реално 
предоставяне ще започ-
не от 1 септември 2019 г.

Заявление за изгот-
вяне на индивидуална 
оценка на потребности-
те може да подаде всеки 
човек с увреждане.

Заявленията се пода-
ват в ДСП по настоящ 
адрес на лицето с ув-
реждане лично или чрез 

упълномощено от него 
лице. Към заявлението 
се прилагат: лична кар-
та за справка; формуляр 
за самооценка на по-
требностите; медицин-
ски документи - ЕР на 
ТЕЛК/НЕЛК, медицин-
ски протокол от ЛКК и 
др.

До 31 декември 2020 
г. право за включване в 
механизма за лична по-
мощ имат:

1. хората с право на 
чужда помощ с опре-
делени 90 и над 90 на 
сто вид и степен на ув-
реждане или степен на 
трайно намалена рабо-
тоспособност;

2. децата с право на 
чужда помощ с опре-
делени 50 и над 50 на 
сто вид и степен на ув-
реждане или степен на 
трайно намалена рабо-
тоспособност;

3. децата без право 
на чужда помощ с оп-
ределени 90 и над 90 на 
сто вид и степен на ув-
реждане или степен на 
трайно намалена рабо-
тоспособност.

По предварителни 
данни около 80 000 хора 
с увреждания отговарят 
на условията, регламен-
тирани в Закона за лич-
ната помощ.

За да бъдат осигуре-
ни правата им по Закона 
за хората с увреждания 
заявления за изготвяне 
на индивидуална оцен-
ка трябва да подадат и 
лицата, чиито социал-
ни оценки, изготвени 
по реда на отменения 
Закон за интеграция за 
хората с увреждания, 
изтичат.

Индивидуални оцен-
ки на потребностите 
трябва трябва да  бъдат 
изготвени и на лицата, 
които са посочени в За-
кона за личната помощ 
и желаят да ползват та-
кава.

На този етап заяв-
ления за индивидуална 
оценка не е необходимо 
да подават хората, полу-
чаващи месечна финан-
сова подкрепа за опре-
делен срок,  ако нямат 
други потребности.

ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ 
- 0885 20 24 39 - 

оперативен дежурен

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

С Указ №53 от 
19.03.2019 г. президен-
тът Румен Радев на-
срочи изборите за чле-
нове на Европейския 
парламент от Република 
България на 26.05.2019 
г. Вотът трябва да из-
лъчи 17 представители 
от страната ни в евро-
пейската институция за 
мандат от 5 години. 

В тази връзка на 15 
март в изпълнение на 
задълженията съгласно 
Изборния кодекс се про-
ведоха консултации в 
Община Сърница меж-
ду общинска админи-
страция и парламентар-
но представените групи 
за състава и членовете 
на секционните избира-
телни комисии, които за 
територията на общи-

ната ще бъдат общо 6 
– три в гр. Сърница, по 
една в двете кметства и 
една подвижна избира-
телна кутия.

Във връзка с упраж-
няване на правото на 
вот на гражданите, ги 
информираме, че могат 
да проверят адреса на 
избирателната си сек-
ция по следните начини:

1. През Интернет на 
адрес: https://www.grao.
bg/elections/ 

2. Чрез SMS: Изпра-
ща се SMS на номер 
18429. Номерът 18429 
е единен и за трите мо-
билни оператора (А1, 
Теленор и Виваком). 
Цената на SMS e 25 сто-
тинки без ДДС. В те-
кста на SMS се изписват 
единствено десетте ци-

фри на ЕГН. Системата 
връща SMS с номера и 
адреса на избирателна-
та секция за изборите за 
членове на Европейския 
парламент от Република 
България на 26.05.2019 
г. за въведения ЕГН.

3. Чрез стационарен 
или мобилен телефон: 

Избира се 0800 1 4726 
(по-лесно се запомня 
като 0800 1 GRAO). Тел. 
0800 1 4726 е безплатен 
за цялата страна.

Също така сайтът 
на Главна дирекция 
“Гражданска регистра-
ция и административ-
но обслужване” към 

Министерство на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството, за 
справки в избирателни-
те списъци, вече е акти-
вен. Той е достъпен на 
адрес:  http://www.grao.
bg/elections/ . Чрез него 
всеки гражданин с из-
бирателни права може: 

- Да се направи 
справка по ЕГН или ад-
рес за номера на избира-
телната секция и място-
то на гласуване.

- Да се подаде искане 
за гласуване по насто-
ящ адрес по електро-
нен път. Тази услуга е 
достъпна след иденти-
фикация с електронен 
подпис и е предназначе-
на както за гражданите, 
така и за общинските 
администрации.

- Да се регистрира 
удостоверение за гла-
суване на друго място 
по електронен път. Тази 
услуга е достъпна след 
идентификация с елек-
тронен подпис и е пред-
назначена за общински-
те администрации.

- Да се информирате 
за секциите и местата на 
гласуване.

Напомняме, че край-
ният срок за:

• Заявяване на жела-
ние за гласуване извън 
страната е 30.04.2019 г.;

• Вписване на из-
бирател в избирателен 
списък по настоящ ад-
рес е 11.05.2019 г.;

• Заявяване на жела-
ние за гласуване с под-
вижна избирателна ку-
тия е 11.05.2019 г.

ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2019 г.

Започна приемът  на заявления за индивидуална 
оценка на потребностите от подкрепа на хората 

с увреждания
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СЪОБЩЕНИЕ
По чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията
На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ Община Сърница уведо-

мява, че е изработен проект за подробен устройствен план за 
линеен обект извън границите на урбанизирането територии 
– парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия 
ниско напрежение (КЛ НН) за електрозахранване с обща дъл-
жина от 560 м., захранващ ПИ 141148 в местността „Кутлата” в 
землище на гр. Сърница. 

Съгласно внесения проект, проектното трасе на нова под-
земна кабелна линия ще започне от съществуващ трафопост 
,,Ретранслатор Орлино“ в ПИ 001650, след като излезе от имо-
та ще премине в сервитута на общински път (ПИ 000419) и 
ще достигне до ново разпределително табло на границата ПИ 
141148, в местността „Кутлата” в землище на гр. Сърница, кой-
то следва да бъде захранен. 

Проектът се намира в Община Сърница, Техническа служ-
ба, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите 
лица могат да направят писмени предложения, възражение и 
искания до кмета на Община Сърница в 30-дневен срок от об-
народването на настоящото уведомление в Държавен вестник.

Уведомлението е обнародвано в бр. 34/2019 г. на Държавен 
вестник, Неофициален раздел

СЪОБЩЕНИЕ
По чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията
На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ Община Сърница уведо-

мява, че е изработен проект за подробен устройствен план за 
линеен обект извън границите на урбанизирането територии 
– парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия 
ниско напрежение (КЛ НН) за електрозахранване с обща дъл-
жина от 118 м., захранващ ПИ 172038 в местността „Орлино” в 
землище на гр. Сърница. 

Проектното трасе на нова подземна кабелна линия ще за-
почне от табло за мерене на съществуващ трафопост, след като 
излезе от имота ще премине в сервитута на общински път (ПИ 
000419) и ще достигне до ново разпределително табло на гра-
ницата ПИ 172038, в местността „Орлино” в землище на гр. 
Сърница, който следва да бъде захранен. 

Проектът се намира в Община Сърница, Техническа служ-
ба, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите 
лица могат да направят писмени предложения, възражение и 
искания до кмета на Община Сърница в 30-дневен срок от об-
народването на настоящото уведомление в Държавен вестник.

Уведомлението е обнародвано в бр. 34/ 2019 г. на Държавен 
вестник, Неофициален раздел

УВЕДОМЛЕНИЕ
По чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Община Сърница уведо-

мява, че с Решение № 27, прието с Протокол № 2 от 27.02.2019 
г. на Общински съвет Сърница е одобрен проект за подробен 
устройствен план за линеен обект извън границите на урбани-
зирането територии – парцелен план за трасе на нова подземна 
кабелна линия ниско напрежение от съществуващ трафопост 
МТТ „Ибишев” до ново разпределително табло границата на 
ПИ 000171 в местността „Орлино” по КВС на гр. Сърница. 

Съгласно одобрения проект трасето ще започне от МТТ 
„Ибишев”, ще премине през общински път ПИ 000419 и ще 
достигне до ПИ 000171 в местността „Орлино” по КВС на гр. 
Сърница. Общата дължина на линейния обект е 216 м. със сер-
витут 60 см.от двете страни на оста. 

Решението се намира в Община Сърница, Техническа служ-
ба, ет. 3. На основание чл. 215, ал. 3 от ЗУТ Решение № 27 от 
27.02.2019 г. може да бъде обжалвано от заинтересованите 
лица в 30-дневен срок от датата на обнародването му в Дър-
жавен вестник пред Административен съд Пазарджик, като 
жалбата се подава чрез Общински съвет Сърница. 

Решението е обнародвано в бр.27 от 02.04.2019г. на Държа-
вен вестник.

УВЕДОМЛЕНИЕ
По чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Община Сърница уведо-

мява, че с Решение № 53, прието с Протокол № 3 от 28.03.2019 г. 
на Общински съвет Сърница е одобрен проект за подробен ус-
тройствен план за линеен обект извън границите на урбанизи-
рането територии – Парцелен план за трасе на нова подземна 
кабелна линия ниско напрежение от съществуващ трафопост 
– МТТ – (Ретранслатор Орлино) намиращ се в ПИ 001650, след 
ще продължи по сервитута на общински път 000419 и ведом-
ствен път ПИ 141152, докато достигне до ново разпределител-
но табло на границата на имот ПИ 141155 в м. „Голяма и малка 
Крушици” по КВС на гр. Сърница, общ. Сърница. 

Решението се намира в Община Сърница, Техническа служ-
ба, ет.3. На основание чл. 215, ал. 3 от ЗУТ Решение № 53 от 
28.03.2019 г. може да бъде обжалвано от заинтересованите 
лица в 30-дневен срок от датата на обнародването му в Дър-
жавен вестник пред Административен съд Пазарджик, като 
жалбата се подава чрез Общински съвет Сърница. 

Решението е обнародвано в бр.34 от 23.04.2019г. на Държа-
вен вестник.

З А П О В Е Д
№ З - 00088 / 17. 04. 2019 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция и във връзка със Закона за горите – глава шеста, раздел III „ Защита на горските терито-
рии от пожари, чл.8 от Закона за опазване на селскостопанското имущество и чл. 125 от Пра-
вилника на прилагане на Закона за горите, Наредба № 8121з-968/10.12.2014. за правилата и 
нормите за пожарна безопасност при извършване на дейност в земеделски земи и Заповед № 
РД – 75 от 03.04.2019 г. ,  на Областен управител на Област Пазарджик  относно предприемане 
на превантивни мерки за предотвратяване  на пожари в полския и горски фонд и тяхното 
своевременно ликвидиране на територията на Община Сърница

I. Н А Р Е Ж Д А М:
1. Определям за пожароопасен сезон в полския и горски фонд на територията на  Община 

Сърница за периода от 15.04.2019 г. до 31.10.2019 г.
2. По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършване 

нa огневи работи на разстояние по-малко от 100 м. от границите на горските територии в 
съответствие с разпоредбите на чл. 137, ал. 3 от ЗГ .

3. Изхвърлянето на горимите отпадъци следва да се осъществява само на определените 
за целта места.

4. Кметовете на кметства следва:
• да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в пол-

ския и горски фонд на територията на съответните кметства;
• да информират населението за опасността от възникването на пожари и санкциите, кои-

то ще бъдат налагани спрямо нарушителите;
• да предприемат мерки за недопускане на палежи на стърнища, слогове, сметища, 

крайпътни ивици и сухи треви на територията на съответното кметство.
• физически и юридически лица, ползватели на селскостопански земи в близост до горски 

територии, следва да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните 
устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му.

5. Кметовете на населени места, ръководителите на обекти и Директорът на ДГС Селище 
следва да проверяват състоянието на противопожарните хидранти, водоеми и противопо-
жарни депа и вземат мерки за възстановяване на неизправните.

6. Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи или попада-
щи в горски територии, са длъжни за собствена сметка:

• да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват перио-
дично oт дървета, клони, храсти, сухи треви и др. горими материали;

• да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или съоръжението;
• да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасят;
7. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, се задължа-

ват да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.
8. Съвместно с ДГС Селище да бъдат проведени инструктажи на пастирите с цел недопус-

кане на пожари.
9. Населението на Община Сърница да бъде запознато със сигнала за оповестяване при 

възникване на пожар.
10. Да бъде организирано непрекъснатото почистване на сухи треви, дървени отпадъци 

и други горими материали, канавките и сервитутните ивици покрай общинските пътища.
11. Кметовете на населени места да организират денонощна телефонна връзка с органите 

на пожарна безопасност и защита на населението по места за своевременно информиране в 
случай на пожар.

12. Задължават се лицата, забелязали пожар в горските територии, незабавно да пред-
приемат действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към 
единния европейски номер 112, органите на РСПБЗН Пазарджик, Оперативни дежурни при 
Община Сърница /тел. 0885202439/ за местоположението, размера и посоката на разраства-
нето на пожара.

13. Да бъдат поставени пожарозащитни ивици край гробищни паркове, сметища, жилищ-
ни и стопански постройки, граничещи с горски и полски фонд с ширина не по малко от 6 м.

14. Доброволно формирование Сърница да определи сборен пункт при подаден сигнал 
за пожар.

15. Гл.-специалист „Земеделие, гори и екология” при Община Сърница следва да изпрати 
списък с доброволците от Доброволно формирование Сърница до РД ПБЗН Пазарджик.

II. ЗАБРАНЯВАМ:
1. Паленето на стърнища, изхвърлянето на огневи работи, както пушенето в непосред-

ствена близост до площадки на основание чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земедел-
ските земи.

2. Паленето на открит огън и изгарянето на отпадъците, както и създаване на нерегламен-
тирани сметища при унищожаването им.

3. Изхвърляне на отпадъци от земеделски култури и складирането на фуражи на разстоя-
ние по-малко от 50 м. от границите на горските насъждения.

4. Забранява се извършването на огневи работи в горски фонд по време на пожароопас-
ния сезон. Тези дейности се допускат само в случаите на аварии и неотложен ремонт съгласу-
вано с РСПБЗН Пазарджик и ДГС Селище.

5. Изгарянето на стърнища и растителни отпадъци  в земеделските територии и горски 
масиви.

6. Съгласно чл. 41 а от Закона за опазване на земеделските земи, се наказва с глоба от 1500 
лв. до 6000 лв. ползвателят на земеделска земя, на която е извършено изгаряне на стърнища 
и други растителни отпадъци. При повторно нарушение наказанието е от 2000 лв. до 12000 
лв. същите наказания се налагат и на лице, което е нарушило забраната за изгаряне на стър-
нища и други растителни остатъци в земеделски земи, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за 
опазване на земеделските земи.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Аки Кисьов – Гл.-спец. „Земеделие, 
гори и екология” при Община Сърница.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на кметове на кметства, ДГС Сели-
ще, РД ПБЗН Пазарджик и населението на Община Сърница за сведение. 

Заповедта да се оповести публично на официалната интернет страница на Община Сър-
ница и на информационното табло в сградата на общинска администрация.

Неби Бозов — Кмет на Община Сърница
Съгласувал: Айтен Туджар, Юрисконсулт, 
Дирекция ФБАПИО, Община Сърница
Изготвил: Аки Кисьов, Гл.специалист „ЗГЕ”,
Дирекция АОМР, Община Сърница
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АКЦЕНТИ ОТ РАБОТАТА 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

СЪРНИЦА 
ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ

От 2017 г. насам хи-
ляди българи се включ-
ват в инициативата „Ка-
пачки за бъдеще”, чиято 
основна цел е закупу-
ването на медицинска 
апаратура, която да даде 
възможност за живот на 
най-малките – недоно-
сените бебета. 

В кампанията се 
включиха и голям брой 
гражданите от Община 
Сърница, които благо-
дарение на своите уси-
лия и дисциплина по 
събирането на капачки-
те, на тринадесети ап-
рил предадоха ненужна-
та пластмаса на сборния 
пункт пред Национал-
ния стадион в София. 

Съгражданите ни 
предадоха общо 90 ки-
лограма, като в инициа-
тивата се включиха как-
то постоянно живеещи 
в Сърница, така и наши 
съграждани, живеещи 
в големите градове на 
България.

Защо се събират 

само капачки? 
Капачката е чиста 

суровина и за едини-
ца обем има по-плът-
на маса. А и при тях е 
по-лесно — не отнема 
време и ресурс и не пре-
чи. Останалите видове 
пластмаси са с по-го-
лям обем, масата им е 
по-малка и е нужно го-
лямо пространство за 
събирането им. Затова 
такива видове пластма-
си се събират в специал-
но пригодени контейне-
ри са рециклиране.

До момента със сред-
ствата набрани от съ-
бирането на капачки, са 
закупени четири кувьо-
за за болници в малки 
населени места на те-
риторията на България 
– Червен бряг, Чирпан, 
Троян, Ботевград, Нова 
Загора и Кнежа. В таки-
ва градове подобна апа-
ратура е  най-необходи-
ма поради остарялата 
или изобщо липсата на 
такава и поради отда-

лечеността на някои 
градове от големите об-
ластни центрове, където 
има подобни апаратури.

Кувьозът е важен не 
само за недоносените 
бебета. 

Използва се в помощ 

на бебенца с дихателни 
проблеми след ражда-
нето, бебенца, които са 
имали тежко раждане и 
имат нужда от допълни-
телна подкрепа, за да се 
адаптират към околната 
среда и др. 

Преди да се дари апа-
ратурата, от „Капачки 
за бъдеще” проверя-
ват дали съответното 
болнично заведение 
има на разположение 
специалисти с изкаран 
курс по неонатология, 
които да могат да рабо-
тят с апаратурата и на-
истина да се помага на 
недоносените бебета.

Кампанията про-
дължава. 

Всеки, който же-
лае да се включи, може 
да предаде събраните 
от него пластмасови 
капачки в следните 
пунктове на терито-
рията на Община Сър-
ница:

- Сградата на Об-
щинска администрация 

– гр. Сърница;
- СУ „Св. св. Кирил и 

Методий” – гр. Сърни-
ца;

- ОУ „Н. Й. Вапца-
ров” – с. Побит камък;

- ОУ „Г. С. Раковски” 
– с. Медени поляни;

- Джамията в кв. Пе-
телци – гр. Сърница;

- Централната джа-
мия в гр. Сърница.

Събраните капачки 
могат да се предадат и 
направо в пунктовете, 
определени от органи-
заторите 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 изразход-
вани средства може да 
намерите на адрес:

https://www.
facebook.com/

kapachkizabudeshte/
posts/793600201039403

Между 23 и 26 май 
във всички страни в 
Европейския съюз ще 
се проведат европейски 
избори. Резултатите от 
тях ще са определящи 
за бъдещето на евро-
пейския проект. Загри-
жен от надигащия се 
популизъм и заплахи-
те пред демокрацията, 
Европейският парла-
мент започна общоев-
ропейска надпартийна 
кампания Този път ще 
гласувам. Бюрото на 
Европейския парламент 

в България кани всич-
ки да се включат в тази 
кампания, чиято цел е 
да насърчи повече хора 
да гласуват. Над 220 хил. 
европейци, сред които 
популярни лица от всич-
ки европейски държави, 
вече са се включили в 
тази инициатива, заявя-
вайки, че ще гласуват на 
следващите европейски 

избори. Сега задачата е 
да се привлекат повече 
хора, които да убедят и 
своите приятели и по-
знати да гласуват. Това 
може да стане чрез спо-
деляне на публикация 
или видео в социални 
мрежи за важността 
всеки да даде своя глас 
на европейските избо-
ри, както и да споделя 
какво е Европа за него, 
използвайки хаштагове 
#ТозиПътЩеГласувам 
и #АзизбирамЕС2019. 
Може да се споделя и 

платформата Този път 
ще гласувам., чрез коя-
то се набират активни 
поддръжници и добро-
волци за кампанията. 
На платформата може 
да се регистрирате, като 
поемете ангажимент да 
гласувате или изявите 
желание да помогне-
те за разпространение 
на кампанията. Регис-

триралият се получава 
уникален линк, който 
може да споделя с при-
ятели и последователи в 
социалните мрежи и по 
така също да привлича-
те доброволци в кампа-
нията. На сайта  Какво 
прави Европа за мен на 
достъпен език се обяс-
нява с какво Европей-
ският съюз е подобрил 
ежедневието ни, какви 
проекти е финансирал в 
региона ни, с какво по-
мага на различни соци-
ални и професионални 

групи и в раз-
лични сфери 
на политиката. 
Сайтът Евро-
пейски избори 
информира за 
процеса на гла-
суване и пред-
лага резултати 
от предишните 
избори за ЕП. 
Приложение-

то за мобил-
ни устройства 

Citizens’ App съдържа 
информация за събития 
по избрани теми. На ад-
реса на Центъра за из-
тегляне на документи за 
кампанията може да се 
намерят готови модели 
на плакати, фото рамки, 
стикери и други, кои-
то да се разпечатат или 
ползват в социалните 
мрежи

На 23 април се проведе четвъртото поред заседание за 2019 г. на Об-
щински съвет Сърница. На него бяха взети следните по-важни решения:

• Гласувани са промени в Наредбата за определянето и администри-
рането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Сърница;

• Приеха се отчет за осъществените дейности на Народно читалище 
„Просвета -1947“ гр. Сърница за 2018 г. и Финансов отчет на Народно 
читалище „Просвета - 1947“ за 2018 г.;

• Прие също така и допълнение на  Програмата за управление и раз-
пореждане на общинската собственост за 2019 г.;

• Предостави се разрешение за извършване на енергийно обслед-
ване, изготвяне на технически паспорт, изготвяне на технически проект, 
извършване на оценка на съответствието, упражняване на авторски и 
строителен надзор по време на СМР на обект: „Ремонт, реконструкция и 
пристрояване на здравна служба – гр. Сърница“;

• Съветниците се запознаха с извършени промени на приходите и 
разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2019 годи-
на – 31.03.2019 година и актуализираното разпределение на бюджета на 
Община Сърница към 31.03.2019 година.

ВКЛЮЧИ СЕ В ИНИЦИАТИВАТА „КАПАЧКИ ЗА БЪДЕЩЕ”

Кампания на Европейския 
парламент 

„Този път ще гласувам”


