ÑÚÐÍÈÖÀ
РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО!

(1) Сърница, год. IV, 31 януари 2019 г.
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Издава: Община Сърница
Адрес: гр. Сърница
ул. „Свобода“ № 20
Тел. 03547/ 22 66
E-mail: obshtina@sarnitsa.bg
Web: www.sarnitsa.bg

Проведе се заседание на Консултативния съвет
по туризъм към Община Сърница

На 04.01.2019 год.
в заседателната зала
на Община Сърница
се проведе първото за
2019 година заседание
на Консултативния съвет по туризъм към
Община Сърница. На
него присъстваха единадесет представители
на туристическия сектор, както и четирима
ресорни служители на
Общинска администрация – Сърница.

можности за тяхното
преодоляване;
3. Начина на използване на събраната
сума от туристически
данък в Община Сърница;
4. Ползите за бизнеса от въведената дуална форма на обучение
в СУ „Св. св. Кирил и
Методий” – гр. Сърница
– професионална паралелка по туризъм, направление „Хотелиер-

туристическите обекти
и да се поставят табели,
за да може туристите да
получат повече информация и ориентация за
местата, които биха могли да посетят;
•
да се създадат
атракции, като се наблегне на рекламата за
популяризиране на дестинацията;
•
да се изработят
карти както на туристическите обекти /хотели,

По време на срещата
се обсъдиха следните
по-важни точки:
1. Възможности за
развитие на туристическия сектор в Община
Сърница;
2.
Предизвикателства и проблеми, пред
които е изправен туристическият бранш и въз-

ство, ресторантьорство
и кетъринг”;
Представителите на
туристическия бизнес
споделиха своите идеи
за развитието на Сърница като туристическа
дестинация.
Предложенията бяха следните
идеи:
•
да се обозначат

вили, къщи за гости…/,
така и на забележителностите, които могат да
се посетят;
•
да се обособят
кътове за отдих;
•
да се очертаят
туристически маршрути за разходки и преходи до природните забележителности;

•
да се възобнови
етно-културната сбирка
на гр. Сърница;
•
да се направи
малка ски-писта, както
и да се помисли в посока
на предлагане на офроуд туризъм.
Представена бе и
идея да се изработи и
спонсорирана реклама
в социалните мрежи, в
която Община Сърница
да се представя като туристическа дестинация.
По този начин ще достигнем до много повече
хора и ще придобием
популярност.
Присъстващите
също предложиха Събор Сърница да се организира през месец
септември с идеята да
се привлекат повече туристи и гости в този период от годината и така
да се удължи туристическият сезон.
Останалите
идеи
бяха свързани с привличането на повече
туристи – организиране
на различни фестивали
– на пример на рибата,
на билките, на картофите и други състезания и
културни мероприятия.
Месността „Чаарджик”
да се обособи като при-

родно уникален обект.
Направено бе и предложение прекият път до
с. Ковачевица да бъде
реновиран, включително и за пешеходни преходи.

Представителите на
туристическия сектор
споделиха и проблемите, които стоят пред
бизнеса.
Един от най-сериозните се оказа бракони-

На срещата присъства и г-н Ибишев,
Директор СУ „Св. св.
Кирил и Методий” – гр.
Сърница, който разяс-

ерството — хвърлянето
на мрежи в язовир Доспат, което застрашава
популацията на речните
видове.

ни формите на обучение, по които могат да
се обучават учениците в
паралелките, свързани с
туризъм. На заседанието беше взето решение
през учебната 2019/2020
год. обучението в професионалната паралелка по туризъм, направление „Хотелиерство,
ресторантьорство
и
кетъринг”, да бъде провеждано в дуална форма.

Разгледан бе и проблемът с наличната
мобилна навигация за
гр. Сърница, в която са
отразени
некоректни
джипиес координати,
изпращащи ползващите
я през черни и горски
пътища. Като проблем
бе отбелязано и липсата
на междуградски транспорт в почивните дни,
затрудняващ придвижването на хората.

Честито пенсиониране
на г-жа Кестенджиева!
На втори януари г-н Бозов и служителите от общинска администрация имаха удоволствието да поздравят
и изпратят подовабащо дългогодишната си колежка
Рамзие Кестенджиева по случай пенсионирането й след
тридесет и седем години професионална и всеотдайна
служба в годините на Сърница като община и кметство.
През цялото това време тя научи всички наши служители на отзивчивост и готовност за оказване на помощ и подкрепа на гражданите.
Беше неотклонно и твърдо зад новосформираната
общинска администрация с ценни съвети и професионализъм в трудните първи години на обособяването на
Община Сърница като административен център.
Всички служители на Общинска администрация
Сърница сме горди, че имахме привилегията да черпим
опит и мъдрост от нея. Тя ни оставя ценни завети и
един много важен урок – винаги да работим за благото
и добруването на сърничани.
От сърце й желаем добро здраве, силен дух и хубави мигове с близките на сърцето й хора.
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НОВА НОРМАТИВНА
РЕГЛАМЕНТАЦИЯ В РЕДА И НАЧИНА
ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
НА ПУБЛИЧНИ АКТОВЕ
От началото на 2019
г. влиза в сила новата
международна, европейска и национална
нормативна уредба относно признаването в
страни-членки на ЕС и
трети държави на публични актове и реда и
начина за легализация
на документите, изискващи поставянето на
Апостил.
Съгласно разпоредбите на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на
изискването за легализация на чуждестранни публични актове от
2019 година, областните администрации са
оправомощени да заверяват с Апостил документи, издавани от кметовете и общинските
администрации.
За тази цел е въведена и функционира информационна система,
в която се поддържа
единна база данни на
спесимените на общинските администрации
и публичен регистър за
проверка на въведените
от областните администрации апостили. Т.е
услугата по заверяване
с печат Апостил, която
до сега се осъществяваше от Министерство на
външните работи, вече
ще се извършва от областните администрации само за документи,
които са издадени от
кметовете и общинските администрации, за
която услуга ще се събират такси по досегашните цени.
Документите, които
притежават Апостил,
се освобождават от
всякаква допълнителна
форма на легализация
в държавите, които са
страни по Хагската конвенция от 1961 година.
Важно е гражданите
да знаят, че издаваните
от общините документи
трябва да бъдат със специален печат, без който
не може да бъде направена заверката. За тази
цел те трябва да информират общинските служители, че документът
им е необходим за представяне в чужбина.
Заверката с Апостил на съдебни и нотариални документи ще
продължава да се осъществява от Министер-

ството на правосъдието, а за образователни
документи – Националният център за информация и документация.
За всички останали видове документи, компетентен орган ще бъде
Министерството
на
външните работи.
Новите промени значително ще облекчат

ньорство,
произход,
осиновяване, местоживеене и/или местопребиваване, гражданство
и липса на съдебно минало, както и за официални документи, чието
предоставяне може да
се изисква от граждани
на Съюза, пребиваващи
в държава-членка, на
която не са граждани,

издаването и заверяването на официалните
публични
документи
на гражданите, защото
до сега тази услуга изискваше извършване
на действия на местно
ниво – издаване на документа от съответния
общински център, и на
национално ниво – заверяването му в МнВР.
От 16 февруари 2019
г. пък ще започне прилагането на Регламент
(ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и
на Съвета от 06.07.2016
г. за насърчаване на
свободното движение
на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на
някои официални документи в Европейския
съюз. С него се урежда
освобождаване от изискването за легализация
или подобна формална
процедура (като Апостил) на някои официални документи, които
са издадени от органите на държава-членка и
които трябва да бъдат
представени пред органите на друга държава
членка.
Регламентът ще се
прилага за официални
документи и техните
заверени копия, чиято
цел е да установят един
или повече от следните
факти: раждане, лицето е живо, смърт, име,
брак,
включително
брачна дееспособност,
семейно
положение,
развод, законна раздяла или унищожаване
на брака, регистрирано
партньорство, законна
раздяла или анулиране
на регистрирано парт-

когато тези граждани
искат да гласуват или
да се представят като
кандидати в избори за
Европейски парламент
или общински избори в
държава-членка, в която пребивават.
Също така регламентът въвежда към някои
от изброените документи незадължителни
многоезични стандартни удостоверения, които могат да се приложат към официалните
документи, за да се избегне необходимостта
от превод. Когато даден
гражданин поиска официален документ от общинска администрация
(например удостоверение за раждане), гражданинът може да поиска
многоезично стандартно удостоверение, което
да бъде приложено към
официалния документ.
Многоезичното
стандартно удостоверение ще отразява съдържанието на официалния документ и ще
включва заглавията на
полетата на официалния документ на официалните езици на издаващата държава от
ЕС и на приемащата
държава от ЕС. В тази
връзка
стандартните
удостоверения нямат
самостоятелни правни
последици и не могат да
се използват отделно от
официалния документ,
за който са съставени.
При наличие на това
улеснение на превода
приемащата държава
от ЕС следва да изисква
превод на официалния
документ само при изключителни обстоятел-

ства.
Многоезичното
стандартно удостоверение не може да бъде
издадено за документ,
който не съществува в
съответната държава
(например в Република
България не съществува документ за живот).
За територията на
страната Приложенията към Регламент (ЕС)
2016/1191 на многоезични стандартни удостоверения, които могат
да се прилагат към документите по гражданско
състояние, издавани на
основание чл. 88, ал. 1
от Закона за гражданска
регистрация и от регистъра на населението по
Наредба № РД 02-20-6
от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения
от регистъра на населението от общинските
администрации са:
- Приложение I –
Раждане – към удостоверение за раждане,
удостоверение за раждане при непълно осиновяване, препис извлечение от акт за раждане;
- Приложение II –
Смърт – към препис
извлечение от акт за
смърт;
- Приложение IV
– Брак – към удостоверение за сключен
граждански брак, препис извлечение от акт
за брак;
- Приложение V –
Брачна дееспособност
– към удостоверение за
сключване на граждански брак от български
гражданин в чужбина;
- Приложение VI –
Семейно положение –
към удостоверение за
семейно положение и
удостоверение за семейно положение, съпруг/а
и родствени връзки;
- Приложение X –
Местоживеене и/или
Местопребиваване –
към удостоверение за
постоянен адрес, съответно към удостоверение за настоящ адрес.

РЕЗЮМЕ ОТ СЕСИЯТА
НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ - СЪРНИЦА
На 17 януари Общински съвет Сърница
проведе първото си за 2019 г. редовно заседание. На него бяха гласувани осем редовни и
шест допълнителни точки, по важните от които са:
- Бе приет Бюджета за 2019 г. на Община
Сърница. Той е в размер на 5 974 188 лева, като
финансирането е осигурено от местни приходи
на общината, държавни субсидии и финансиране по европейски програми и проекти.
- Изготвен и приет бе Отчет за дейността на Общински съвет - Сърница и неговите
комисии и Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Сърница за периода
01.07.2018 г. - 31.12.2018 г.;
- Прие се Програма за управление и разпореждане на общинска собственост за 2019 г.;
- Гласуваха се промени в две наредби на
Община Сърница - Наредба за определянето и
администрирането на местни такси и цени на
услугите на територията на община Сърница
и Наредба за определяне размера на местните
данъци в Община Сърница.;
- Приети бяха Доклад за дейността на
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Сърница през 2018 г. и План
за работа на комисията за 2019 г.;
- Открити са две процедури за продажба
на общински имоти в с. Побит камък чрез публични търгове с тайно наддаване.

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с чл. 124б, ал.2
и 4 от ЗУТ
Община Сърница на основание чл. 124 б,
ал. 2 и 4 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите лица,
че се разрешава изработването на ПУП за
следните имоти:
• Решение № 003, прието с Протокол № 1
от 17.01.2019 г. на Общински съвет Сърница
за изработване на проект на ПУП – План за
застрояване, засягащ имот 000178, в землище на с. Медени поляни, Община Сърница.
Съгласно одобреното идейно предложение с новия план се предвижда застроително петно за съоръжение на техническа инфраструктура – базова станция с начин на
застрояването – свободно.
Съоръжението ще представлява желязорешетъчна кула с височина 42 м., укрепена
на четири нива с обтяжни въжета към четири стоманобетонни фундамента.
За осъществяване на далекосъобщителната дейност в имота ще се монтира и технологичен контейнер, който е оборудван с
електротабло, кабелна инсталация, осветление, заземителна инсталация, вградени А/С
(климатична инсталация), противопожарна
защита и др.
Характер на застрояването е с височина
30 м., съгласно чл. 48, ал. 2, т. 1 от Наредба
№8 за обхват и съдържание на устройствените схеми и планове.

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
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З А П О В Е Д

З А П О В Е Д

№ З - 00018
гр. Сърница, 15 . 01 . 2019 г.

№ 3-00023/ 21.01.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал. 1
и чл. 72 от НРПРУОИ на Община Сърница и във връзка с изпълнение на
Решение №139/20.12.2018 г. на ОбС – Сърница.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.125, ал.2, т.1 от
Закона за горите и писмено предложение с изх. №01142-1/14.01.2019г. от
ТП на Държавно горско стопанство „Селище”

Н А Р Е Ж Д А М:
I. На 26.02.2019 г. от 11.00 часа в сградата на Община Сърница да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния урегулиран
поземлен общински имот – частна общинска собственост, находящ се в с.
Медени поляни, общ. Сърница, а именно:
УПИ II (две римско) – „За жилищно строителство” - общински с площ
464 (четиристотин шестдесет и четири) кв.м., находящ се в кв. №21 (двадесет и едно) по плана на с. Медени поляни, общ. Сърница, съгласно АЧОС
№87/07.11.2018 г., с начална тръжна продажна цена в размер на – 3 967 лв.
(три хиляди и деветстотин шестдесет и седем лева) без ДДС, определена от
лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ и утвърдена с
Решение №139/20.12.2018 г. на ОбС – Сърница.
II. Определям следните ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ:
- Най-висока цена.
III. Утвърждавам тръжната документация и определям депозитът за
участие в търга да е в размер на – 396,70 лв. (триста деветдесет и шест лева
и седемдесет стотинки) – 10% от началната тръжна цена, която се внася в
касата на Общината или по банков път до 16:00 часа на 25.02.2019 г.
IV. Определям цена на тръжната документация в размер на 50 лева без
ДДС (60 лв. с ДДС), като същата се заплаща в касата на Община Сърница
или по банков път.
V. Заявления по образец за участие в търга се подават в голям запечатан плик в Деловодството на Общината до 17:00 часа на 25.02.2019 г., като
върху него задължително е изписано: името на участника, ЕГН или ЕИК,
постоянен адрес или седалище и цялостното наименование на обекта на
търга.
Към заявлението задължително се прилагат и всички описани в тръжната документация документи.
За всички участници:
1. Копие от документа за самоличност /заверен – „вярно с оригинала”,
подпис и печат, и декларирано съгласие – „Съгласен съм личните ми данни
да бъдат обработвани във връзка с провеждането на настоящия търг”/;
2. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез
пълномощник;
3. Документ за закупена тръжна документация /квитанция/;
4. Документ за внесен депозит /записан номера на имота, за който се
участва/;
5. Декларация за оглед на обекта по образец;
6. Оферта-образец (подава се в отделен непрозрачен запечатан плик
поставен в плика с останалите документи).
7. Проект за Договор за продажба по образец /подписан и подпечатан/;
За юридически лица, търговски дружества и еднолични търговци, допълнително да се приложат:
8. Документ за съдебна регистрация на участник или удостоверение от
Агенцията по вписванията /заверен препис или справка от търговския регистър за регистрация на юридическото лице, заверена от юридическото
лице/, освен ако не е посочен ЕИК, съгласно ЗТР;
Забележка: Когато се прилагат копия от документи задължително да
бъдат заверени собственоръчно “Вярно с оригинала” – подпис и печат.
VI. Офертата се подава в малък непрозрачен запечатен плик, който се
поставя в големия плик с останалите документи, като върху него е записано: името на участник и цялостното наименование на обекта на търга.
Офертата задължително съдържа:
1. Пълното наименование на обекта на търга;
2. Предлаганата цена, която цифров и словом трябва да бъде идентична;
3. Името на участника или упълномощеното от него лице.
Забележка: Липсата на едно от описаните в тази точка неща прави
офертата невалидна!
VII. При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на
05.03.2019 г. от 11:00 часа в сградата на Общината при условията и реда на
т. I – VIII от настоящата Заповед, като крайния срок за подаване на Заявления е до 17:00 часа на 04.03.2019 г. .
VIII. Тръжната документация се закупува от 12.02.2019 г. в деловодството на Община Сърница. За справки тел. 03547/2266
IХ. Определям комисия по провеждането на търга в следния състав:
X. Оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 09:00
часа до 16:00 часа, от 12.02.2019 година до 25.02.2019 година в офис “Информация“ на партерния етаж на Община Сърница.
ХI. Извлечение от настоящата Заповед, с изключение на състава на комисията по т. ІХ от нея, да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация, сайта на Община Сърница и да бъде обявена в един
местен вестник.
ХІI. Настоящата заповед да бъде връчена на всички заинтересовани
лица за сведение и изпълнение.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок, от обявяването и
чрез кмета на Община Сърница пред Административен Съд гр. Пазарджик.
Неби Бозов: Кмет на Община Сърница
Съгласувал: Айтен Туджар, Юрисконсулт, Дирекция ФБАПИО,
Община Сърница
Изготвил: Аки Байрактар, Гл.специалист ОС, Дирекция АОМР,
Община Сърница

ЗАБРАНЯВАМ:
1. пашата в горски територии на селскостопански животни без пастир;
2. пашата в поройните и ерозираните горски територии, дендрариумите, одобрените и регистрираните източници за производство на горски репродуктивни материали и в горските разсадници;
3. пашата в горските култури и младите насаждения от семенен произход и в издънковите насаждения, докато достигнат височина 3 м;
4. пашата в горски територии, в които е започнало или е възможно естественото им възобновяване;
5. нощната паша в горските територии;
Забраните по преходните точки са наложени върху следните горски
територии по отдели и подотдели както следва:
• За землището на с. Медени поляни за всички видове добитък –
1у; 2е; 3д,и,н; 4г; 5ж,л,н,п,с,т; 6в,ж; 7 б, ч; 8 а,и,л,2,3,4; 9 а,г,д,ж; 10 г,м; 11
о,х,ц,1; 12 и,п,р,ф,щ; 13 ж,и,к,л,м,о,р,с,х,ю,2,3,4; 14 б,к,п; 15 ц,ш; 17 ж,з,и,10;
18 а,в,д,е,ж,н,о,1,4,6; 19 з,ш,я,б1,в1,д1,ж1,з1,и1,м1,6; 20 л,с; 22 а,б,д,е,ж,и;
23а,2,3; 28д; 29 а,з,к; 30 б; 31 г,е,ж,з,и,к,л,м,3; 33а,к,л,м; 46 б; 47 у,з; 48 г,н,1;
50з,р,с,8; 51а,б,в,г; 52 б,в,д,ж; 53 г, 54 в,з,к; 55 б,в,г,д,е,ж; 56 б,г,е; 57 в,е,ж; 58
е,з; 59 е,з,и,к; 60 в,д,е; 61 б,ж; 62 в,г,д,е,; 63 г; 64 в,д; 65 а,б,в,г,д; 66 д,ж,и; 67
а,б,к,н,п,ч,1; 68 з,1; 69 а; 70 а,б,г,д; 71 а,б,г,д,е; 72 е; 75 е,ж,з – с обща площ от
10 252 декара.
• За землището на с.Медени поляни само за едър добитък – 2 и; 4 п,ц;
6 б; 11 к; 14 в; 16 г; 18 и; 22 л,м; 27 ж; 47 к; 49 д; 50 в; 54 д; 59 б,г; 67 е; 71 в – с
площ от 361 декара.
Обща забранена площ: 10613 дка
• За землището на с. Побит камък за всички видове добитък – 34 и;
401; 41 г; 72 а; 74 л; 75 б; в г; д; 76 б; 4; 77 г; д, е; 78 д, е, 4; 79 а, б, ж, з, 8, 10; 80
д, з, 84 д, е, з, к, л, м, н; 85 д,з,2; 88 ж; 5; 89 е, и; 90 ж; 91 а; 94 а,д; 95 е; 96 а, б,
в, г, д,2, 3, 4, 5, 6; 98 а, б, в; 100 а; 101 в,г,д; 102 а,б; 103 д,н, о, п, 1, 2, 4, 5, 7, 8;
104 ж, 3, 4; 105,5; 106 е, з, и, к, л, м, 3, 4, 7; 107 а, б, и, м, н, о, п, р, с, т, у; 108
е, ж, з, и, к; 109 ж, з, 1; 110 к; 130 з; 131 г; 132 а; 133 в, 3, 4; 134 а; 137 а,3,4,10;
138 г; 139 г; 140 ж; 141 а,б,в,г,з; 142 г,д,е; 143 в,г,и,з; 144 а,б,д,е,и,к,л,м; 145
б,д,з; 154 а,в,г,д,е,ж,2; 155 а,б,в,г,д; 156 а,б,в,г; 157 г,д; 158 д,з,и,к,м,н,о; 159
а,б,в,г,д,е,ж,з,и,л,м,н,п,р; 160 а,б,в,е; 161 в,г,д,е,ж,з,и,к; 162 в,д,е,5; 163 г,д,ж;
164 б,г,е; 165 а,в,ж,к,л,2; 167 б,г,д; 168 б,е,л; 169 а,д,ж,з,и,6; 170 в,д,е,ж,з,и;
171 в,ж,з,3; 172 б,в,г,д,е,ж,з; 173 а,з,к,н,п,р,1; 174 б,е,з,и; 175 в,г; 176 б; 177
а,б,в,г,1; 178 а,б,в,г,ж,з,и,1,2; 179 а,б,в; 180 а,д,е,ж,з,1; 181 г,д,е,ж; 182 а,б,в,1;
183 а,в,г;184 а,в,д; 185 а - с обща площ от 16088дка.
• За землището на с. Побит камък само за едър добитък – 45 а; 74
ж;76 ж; 82 и; 83ж; 90 д; 103 и; 105 в; 137 ж; 143 к; 165 г; 169 в; 173 б,о, с площ:
83дка – с обща площ от 16171дка.
• За землището на град Сърница за всички видове животни – 110 б,2;
11 а,б,в,3; 113 д,е,ж,з,и,к,2; 114 а,б,в,г,ж,з,и; 115 а,б,в,1; 116 а,б,в,е,ж,1,3; 123
б,з; 125 г; 126 в,и,к; 127 а,г; 128 а,в; 129 а,в,д,е; 133 д,1; 146 г,2; 147 б; 148 в;
149 д,и,5; 150 а,1,3,4; 151 б,г; 153 а,е; 185 б; 187 а,б,в,д,и,л,м,с,т; 188 в,г,ж,з,к,л;
189 к,м; 190 ж; 191 б,г,е,к,1,2; 192 в,3; 193 д; 194 г; 196 а,ж,з; 197 в,е,и; 198 д;
199 к; 200 б,в; 201 а,д,1; 203 в,г,д,ж; 204 в; 205 а; 206 а,б,з; 207 б; 208 к; 209
а,б,в,д,ж,и,к,л,р,т; 210 г,д,е,ж; 213 б; 214 а,г; 216 а; 217 в; 220 ж,н,1; 221 а; 225
ж,л; 226,1; 227 а; 232 б; 234 д; 236 г;237 д; 238 а; 242 б,в,1; 243 а,б,в,г,д; 244
б,в,г;245 б,г,д,е,ж,з,и,2; 246 б,в,г; 247 е,ж; 248 ж; 249 а,б,в,г,1; 250 а,б,в; 251
г,д; 252 а,в,г; 253 а,б,д,ж,3; 254 а,г,д,е,ж,2; 255 а,б,д,е; 256 в,е,и; 257 б,з,и,к;
258 з,и; 259 б,ж,з,и,к,1; 260 а,г,д,е; 261 е,ж,м; 266,3; 269 б; 270 в; 272 б,в,г;
273 в; 274 г,е,4; 275 б,в,ф,4; 277 б,в,и,л,1; 279 г; 281 а,в,д; 282 г; 283,5,8,9; 284
в,г,е,ж,з,м,о,2,4,6; 285 б,в,е,з,1; 286 а,б,е,2,4; 287 д,е,ж,з,и,к,3,4,5; 288 а,в,г,1;
289 б,г,д,2,3; 290 а,б,з,л,м,н,о,р,2; 291 а,б,в; 292 а,б,в,г,з,и,л,м,ц,ч,2; 293
а,з,и,к,л,1,3;294 а,г,з; 295 б,в,г,д; 297 а,б,д; 298 б,г,д,е; 299 а,б,г,д,е,1; 300 ав,г,д,е;
301 а,б,д; 302 б,в,д,6; 303 а,б,в,ф,я,,в1,е1,1; 304 б; 305а,б,в,д,2; 306д,з,и,н,1,3,6;
307а,б,в,г,е,ж,з,1,2,3; 308 а,б,в,г,з,и,к,1;309 а,г,д,е,ж,з,и,л,2,4,5,6,7; 310
а,б,в,г,е,2,3,5; 311 е,з,и,2; 312 г,5; 313 а,г; 315 а,в,г;316 а,б,д,1; 317 а,б,в,г,е,1;
318 а,в,1; 319 а,б,в,е,3; 320 д,4,5; 322 1,2; 323 а,б,в,д,ж,1,2; 324 а,б,в,д,ж,1 – с
обща площ от 28114 дка.
• За землището на град Сърница само за едър добитък – 147 е; 153 г, д;
188 е;209 м,с; 254 о,р; 259; 277 е; 287; 300 б – с обща площ от 177 дка.
Общата забранена площ за територията на Община Сърница е 55075
дка.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед за територията на
гр. Сърница възлагам на Гл. спец. „Земеделие, гори и екология”, Дирекция
АОМР, Община Сърница – Аки Кисьов, за територията на с. Побит камък
и с. Медени поляни на кметове на кметствата, които да изпълняват вменените им задължения с помощта и съдействието на горските пазачи и
лесовъдите към държавните горски предприятия.
Същата да бъде разгласена на жителите на Община Сърница чрез поставянето ù на таблата за съобщения в общинските административни
сгради, качена на официалната интернет страница на Община Сърница и
публикувана в общинския вестник.
Препис от нея да се изпрати за сведение на ТП на Държавно горско
стопанство „Селище” и да се доведе до знанието на горепосочените длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Халил Байрактар: Зам.-кмет на Община Сърница, Заместващ,
съгласно Заповед №527/23.12.2015 г.
Съгласувал: Айтен Туджар, Юрисконсулт, Дирекция ФБАПИО,
Община Сърница
Изготвил: Аки Кисьов, Гл.специалист „Земеделие,гори и екология,
Дирекция АОМР, Община Сърница
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ФИНАНСОВА ПОМОЩ
СЪГЛАСНО НОВИЯ ЗАКОН
ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

От 1 януари 2019 г.
всички хора с трайни
увреждания, които са
над 18 години, ще имат
право на нов вид месечна финансова подкрепа.
Помощта е регламентирана в новия Закон за
хората с увреждания,
обнародван в бр. 105
на Държавен вестник
от 18.12.2018 г., и ще замени досега изплащаните на лицата добавки за
социална интеграция,
както и социалната пенсия за инвалидност, когато същата се изплаща
към друг вид пенсия.
Размерът на финансовата подкрепа ще зависи
от степента на увреждане и ще се определя
и актуализира спрямо
линията на бедност в
България, определена с
Постановление на Министерския съвет за
съответната година. За
2019 г. линията на бедност в България е 348
лв.
Месечната финансова подкрепа ще се изплаща от Агенцията за
социално подпомагане
(АСП) до края на месеца, следващ месеца,
за който се полага, по
избрания от лицата начин – чрез пощенските
клонове или по банков
път. Очакванията са, че
тя ще се получава от над
600 000 души – с около
100 000 повече в сравнение с тези, които към
момента получават добавки за социална интеграция.
За хората със степен на увреждане от
50 до 70,99% месечната финансова подкрепа
ще е 7% от линията на
бедност или 24,36 лв.
за 2019 г. За хората със

степен на увреждане от
71 до 90% нейният размер ще е 15% от линията на бедност или 52,20
лв. За хората със степен
на увреждане над 90%
финансовата подкрепа
ще е 25% от линията на
бедност или 87 лв. За хората с над 90% степен на
увреждане с определена чужда помощ, които

кона за хората с увреждания трансформация
на социалните пенсии
за инвалидност, изплащани към друг вид пенсия от Националния
осигурителен институт
(НОИ) в размер на 25
на сто, в месечна финансова подкрепа, ще
засегне около 336 000
пенсионери. Считано

самостоятелна пенсия
на лицата.
Хората, които към
момента получават месечна добавка за социална интеграция, ще
получават новата финансова подкрепа, без
да е необходимо да подават нови заявления
в дирекция „Социално
подпомагане“ (ДСП).
Лицата, които са получавали прекратената
от 01.01.2019 г. социална
пенсия за инвалидност,
изплащана към друг
вид пенсия, но не получават месечна добавка
за социална интеграция, ще трябва да подадат заявление в ДСП
по настоящия си адрес
не по-късно от 31 март
2019 г., за да им бъде отпусната новата месечна
финансова
подкрепа,
считано от 1 януари
2019 г.
Заявление-декларация в ДСП по настоящ
адрес трябва да подадат
и лицата, които получават месечна добавка за
социална интеграция
за наем на общинско
жилище, тъй като от 1
януари 2019 г. сумата ще
се отпуска под формата
на целева помощ и ще се
превежда директно на
общините.
Повече информация,
свързана с предстоящите промени, гражданите могат да получат в
дирекциите „Социално
подпомагане“ по настоящ адрес, пощенските
клонове и териториалните поделения на
НОИ, съобразно тяхната компетентност.

получават пенсия за инвалидност поради общо
заболяване или поради
трудова злополука или
професионална болест
новата помощ ще е равна на 30% от линията на
бедност или 104,40 лв.
Най-висок размер на
финансова подкрепа ще
получават хората с над
90% степен на увреждане с определена чужда
помощ, които получават социална пенсия за
инвалидност. За тази
група новият вид месечна помощ през 2019
г. ще е 57% от линията
на бедност, което прави
198,36 лв.
Предвидената в За-

от 01.01.2019 г., този вид
пенсии ще бъдат служебно прекратени от
НОИ, след което институтът ще изпрати на всеки засегнат пенсионер
писмено разпореждане
с размера на пенсията,
която остава дължима.
Прекратените по този
ред пенсии стават част
от новата месечна финансова подкрепа, която
от 2019 г. ще се плаща от
АСП, като размерът й не
може да бъде по-нисък
от размера на прекратената социална пенсия.
Прекратяването не
засяга социалните пен- Източник: Агенция за
сии за инвалидност, социално подпомагане
които се изплащат като

ЕВРОТО ПРАЗНУВА СВОЯТА 20-ТА
ГОДИШНИНА

Общата валута на
Европа навърши 20 години на 1 януари 2019
г. На 1 януари 1999 г. 11
страни от ЕС въвеждат
нова парична единица –
еврото, и обща парична
политика под ръководството на Европейската
централна банка.
Еврото е изминало
дълъг път от края на
60-те години на 20 век,
когато започват първите обсъждания за
създаването му до днес,
когато то е валута на
340 милиона европейци и се използва от още
175 милиона души по
целия свят.
То е втората по значимост
европейска
валута, като близо 60

държави по света го използват или обвързват
своята парична единица с него.
То е безопасно средство за съхраняване
на стойност за международните централни
банки, използва се за
имитиране на облигации по цял свят и е широко прието за между-

народни плащания.
За да отбележат годишнината, петимата
председатели на институции и органите,
най-пряко отговорни
за еврото – Европейската комисия, Европейския
парламент,
Европейския
съвет,
Европейската централна банка и Еврогрупата

направиха оценка на
изминатия път с поглед
към бъдещето.
Въз основа на визията от доклада на председателите от 2015 г., и
документите за размисъл относно задълбочаването на Икономическия и паричен съюз
и бъдещето на финансите на ЕС от 2017 г.,
Европейската комисия
определи пътна карта
за задълбочаване на
Икономическия и паричен съюз.
Пред декември 2018
г. лидерите на ЕС се
споразумяха да работят
за засилване на международната роля на еврото като част от този
проект.

ПРОВЕРКА
НА ДЪЛЖИМИЯ
ДАНЪК
ЗА МПС ЗА 2019 г.
ПО ЕЛЕКТРОНЕН
ПЪТ

След приемането
на промените в Закона за местните данъци
и такси и промяната
в начисляването на
данъка за моторните
превозни
средства,
Общински съвет Сърница гласува в съответствие със закона
промените и Наредбата за определянето и
администрирането на
местните такси и цени
на услугите на територията на Община
Сърница.

мощността и екологичния стандарт на
колата.
Данните за автомобила, които трябва да
се нанесат в калкулатора, за да се изчисли
нейният данък, са
вписани в документите му за регистрация
- в малкия талон (за
по-новите МПС-та)
или в големия талон
(за МПС-та, регистрирани по-отдавна):
• Под индекс В е
записана годината на

В средата на януари
тази година, местната
власт заложи минимално допустимите
парични прагове при
определянето на данъка, с цел избягване
на драстичното увеличение на данъка и
облекчаване финансовата тежест за гражданите и бизнеса.
В тази връзка
„Информационно
обслужване“ АД изработи
електронен
калкулатор, чрез който всеки собственик
на моторно превозно
средство в Сърница
може да изчисли какъв данък МПС ще
дължи за 2019 г.
Новата формула,
по която се формира
данъкът за моторните
превозни средства от
2019 г., включва годината на производство,

първа регистрация,
по която се изчислява
възрастта на колата.
• Индекс P.2 e за
мощността на автомобила в киловати.
• Срещу индекс V.9
e записан екологичният стандарт на колата
(от Евро 2 до Евро 6).
При най-старите
коли такъв екостандарт обикновено няма
и срещу този индекс в
документите на колата не пише нищо.
Електронният калкулатор може да бъде
намерен също така и
на официалната интернет страница на
Община Сърница на
следния адрес:
www.sarnitsa.bg
В раздел Административни услуги –
Местни данъци и такси.

