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За заместник-кмет 
на общината е назначен 
Халил Туджар. При-
тежава магистърска 
степен „Счетоводство 
и контрол” и бакала-
върска степен „Стро-
ителство на сгради 
и съоръжения”. Има 
професионален опит в 
частния и публичния 
сектор, като е работил 
като банков служител 
и служител в общинска 
администрация Сърни-
ца  в отдел „Устройство 
на територията”. Бил е 
член на Общинска изби-
рателна комисия Сър-
ница.

Новият секретар на 
общината пък е Нешиде 

Кисьова. Тя е магистър 
по „Стопанско управле-
ние” с голям опит в сфе-
рата на държавните и 
общински дейности. Ра-
ботила е в Агенцията по 
заетостта и Общински 
съвет Сърница, а от на-
чалото на месец септем-
ври 2019 г. е секретар на 
Общинска избирателна 
комисия Сърница. 

Постовете се заемат 
от кадри с висока про-
фесионална квалифи-
кация и компетентност, 
които работят в об-
щинска администрация 
от обособяването на 
Община Сърница като 
самостоятелна админи-
стративно-териториал-

на единица.
В момента Общинска 

администрация разра-
ботва Програма за упра-
вление за новия мандат, 
която ще бъде съгласу-
вана с гражданите на 
Сърница и селата, за да 
отговаря в максимална 
степен на нуждите и ви-
зията на населението за 
развитието на общината 
през следващите четири 
години. В най-кратки 
срокове ще бъде вне-
сена за разглеждане и 
приемане от Общински 
съвет Сърница, за да 
започне работата по ре-
ализирането на предви-
дените проекти.

С бюджет от 6 348 
367 лв. започва 2020 го-
дина Община Сърница. 
Основният финансов 
документ бе гласуван  
на заседание на общин-
ския съвет, проведено 
на 30.01.2020 година. 

Основни приорите-
ти в управлението на 
общината през новата 
година ще бъдат запаз-
ването на финансовата 
стабилност и предос-
тавяне на по-качестве-
ни услуги; изпълнение 
на проектите  „Рекон-
струкция, благоустро-
яване и подобряване на 
физическата среда на 
улици в гр. Сърница” и 
„Изграждане на спортна 
площадка в УПИ X-290, 
кв. 21 в град Сърница”, 
финансирани от Про-
грама за развитие на 
селските райони 2014 
– 2020 година на обща 
стойност 2 212 256 лева. 
Ще продължи също по-
добряването на услови-
ята в детските градини, 
училищата, читалището 
и подкрепата на хора в 
неравностойно поло-
жение. През 2020 годи-
на Народно читалище 
„Просвета 1947” полу-
чава три субсидирани 
бройки на обща стой-
ност 31 320 лева.

Общо приходите с 
държавен характер за 
2020 г. са в размер на 3 

354 503 лв. Спрямо 2019 
г. общината получава 
644 445 лв. повече за 
държавно делегирани 
дейности: образование, 
здравеопазване, социал-
ни услуги и читалища.  

За 2020 г. общината 
получава увеличение на 
средствата от държав-
ния бюджет за местни 
дейности със 7.29%. 
Общо местните при-
ходите ще са в размер 
на 2 685 316 лв. От тях 
682 500 са осигурени 
от държания бюджет. 
Планираните данъчни 
приходи са 277 700 лв., а 
плановият размер на не-
данъчните постъпления 
е 326 314 лева.

През новата година 
общината ще плати 107 
921 лв. отчисления от 
такса битови отпадъци. 

2020 г. е изключител-
но важна за общината 
от гледна точка на подо-
бряване на инфраструк-
турата в трите населени 
места. Капиталовата 
програма стартира с 35 
обекта на обща стой-
ност 3 632 002 лева. Сред 
важните обекти са:

• Строително - мон-
тажни работи и упраж-
няване на строителен 
надзор на обект: „Ре-
монт, реконструкция и 
пристрояване на Здрав-
на служба гр. Сърница”;

• Изпълнение на 

СМР и строителен над-
зор по Проект „Рекон-
струкция, благоустро-
яване и подобряване на 
физическата среда на 
улици в град Сърница”, 
като там ще се извър-
шат и допълнителни 
строително-монтажни 
дейности извън предви-
дените в проекта за ев-
ропейско финансиране 
на стойност над 400 000 
лева;

• Изграждане на сис-
тема за видеонаблюде-
ние в ДГ “МИР”; 

• СМР и упражнява-
не на строителен надзор 
за обект: „Изграждане 
на спортна площадка в 
УПИ X-290, кв. 21 в град 
Сърница”; 

• Довършителните 
строително монтажни 
работи и упражняване 
на строителен надзор 
за обект: „Доизграж-
дане, рехабилитация и 
подмяна на съществува-
ща канализация на ули-
ци в град Сърница”; 

• Проектиране на 
площадка за Масово 
разпространени от-
падъци и претоварна 
станция; 

• Изготвяне на тех-
нически проект и 
упражняване на автор-
ски надзор за обект: 
„Рехабилитация на об-
щински път (имот но-
мер 000419), изграждане 

на велоалея по общин-
ски път (имот номер 
000419)”; 

• Изготвяне на зада-
ние и опорен план към 
него за изготвяне на 
Общ устройствен план; 

• Съфинансиране по 
проект „Красива Бъл-
гария” за обект: „Из-
вършване на СМР на 
прилежащо външно 
пространство на сграда 
на Общинска админи-
страция, намираща се в 
имот 605, УПИ VIII по 
плана на гр. Сърница”; 

• Текущ ремонт на 
сградата на общинска 
администрация Сърни-
ца; 

• Текущ ремонт на 
покрива на ДГ „МИР”, 
намираща се в УПИ XII-
653,654,658 в квартал 61 
по плана на град Сърни-
ца; 

• Текущ ремонт и ре-
хабилитация на улица 
„Беслет” от осова точка 
228 до осова точка 241 
с дължина на отсечката 
от 100 м, намираща се в 
гр.Сърница; 

• Ремонт на тротоар-
ни площи ул. „Свобода” 
град Сърница; 

• Ремонт на улична 
мрежа в с. Медени по-
ляни - главната улица, 
започваща от о.т.10. 

• Ремонт на улична 
мрежа в с.Побит камък.

Г-н Бозов проведе първа работна среща 
за 2020 г. с новия си управленски екип

Приет е Бюджет 2020 г. 
на Община Сърница

Уважаеми съграждани и приятели,
Имаме възможността да се поздравим с настъп-

ването на новата година и с оптимизъм и надежда 
да посрещнем идните 366 дни.

Общинска администрация посрещаме 2020-та 
с много нови идеи и огромно желание и амбиция 
за реализирането им. В края на миналата година 
Вие – гражданите на Община Сърница, гласувахте 
огромно доверие на мен и моя екип, за което отно-
во изказвам благодарността и признателността си. 
Поради това сме готови да работим още по-упори-
то, за да превърнем родното ни място в още по-до-
бро място за живеене. С визията на по-мъдри и 
опитни хора, аз и моят екип в лицето на общинска 
администрация и общински съвет поемаме отго-
ворността да създаваме и градим.

В края на 2019 г. навършихме и 5 години от обо-
собяването на Община Сърница като самостоя-
телна административно-териториална единица. С 
гордост и задоволство мога да отбележа, че усили-
ята, които положихме, за да се обособим, а в по-
следствие и да изградим от самото начало община-
та, променят към по-добро родния ни край, като с 
всеки изминал ден се подобряват възможностите 
ни за развитие. 

В началото на всяка година отправяме пожела-
ния и аз ще спазя традицията. 

Преди всичко желая на Вас и семействата Ви 
здраве, защото то е най-ценното притежание, кое-
то всеки от нас има и основна предпоставка за 
щастие.

Мир и солидарност в сърцата, за да можем да 
обичаме и да проявяваме съпричастност както 
към близките си, така и към всеки един човек.

Приятели, да не забравяме, че годината ще бъде 
такава, каквато сами я направим, доколкото ефи-
касно, творчески и резултатно ще се труди всеки 
един от нас. Затова Ви желая и амбиция, целеус-
тременост и готовност за упорита и всеотдайна 
работа.

Сега, когато отчитаме резултатите от отива-
щата си година, бих искал да благодаря на всеки 
един от Вас за сплотеността на обществото ни, за 
дълбоките чувства на правда, чест, справедливост 
и неизменна готовност заедно да се борим за инте-
ресите на Община Сърница и да отстояваме пози-
циите си, да бъдем заедно в дни на триумф и дни 
на изпитания.

И нека да помним, че колкото е повече доброта-
та и обичта, толкова ще бъдем по-уверени, силни 
и успешни.

Честита Нова 2020 година!

С уважение,
Неби Бозов
Кмет на Община Сърница



2 Общество

Във връзка с при-
ключването на изпъл-
нението на проект на 
Община Сърница по 
подмярка 7.2 – „Осно-
вен ремонт и цялостно 
обновяване, благоу-
строяване и озеленява-
не на двор на СУ „Св. 
св. Кирил и Методий“ 
на 27.01.2020 г. кметът 
на Община Сърница 

г-н Неби Бозов, замест-
ник – кметът г-н Халил 
Туджар, председателят 
на Общински съвет 
Сърница г-н Салих Ос-
манджиков, както и 
служители от Общин-
ската администрация 
проведоха работна сре-
ща в СУ „Св. св. Кирил 
и Методий” гр. Сърни-
ца с ръководството и 

учителския колектив на 
училището.

Общинска админи-
страция разясни ос-
новните строително 
ремонти дейности, кои-
то са осъществени в из-
пълнението на проекта. 

Посочено бе, че от 
построяването си до 
момента в сградата и 
двора на училището не 

са извършвани основ-
ни ремонти. Това е една 
от основните причини 
в процеса на работа на 
строителя да възник-
нат голям брой скрити 
повреди, които са отре-
монтирани с осигуря-
ването на извънредни 
средства, дофинанси-
рани от общината с об-
щинския бюджет. 

Проектът е окон-
чателно приключен и 
предаден на училищ-
ната администрация. 
Разяснено бе, че според 
правилата на Програ-
мата за развитие на сел-
ските райони, напра-
вената инвестиция е в 
контролен мониторинг 
за период от 10 годи-
ни, което на практика 

означава, че ще се осъ-
ществяват последващи 
проверки от страна на 
Държавен фонд „Зе-
меделие”. Затова учи-
лищното ръководство 
и персонал носят отго-
ворността извършени-
те строително-монтаж-
ни дейности и закупено 

От 24.01.2020 г. за-
почна приемането на 
заявления за подмяна 
на документи за само-
личност в гр. Сърни-
ца от служителите на 
Паспортна служба към 
Областна дирекция на 
Министерство на въ-
трешните работи Па-
зарджик. 

Изнесеното бюро се 
намира в сградата на 
Общинска администра-
ция Сърница, ет. 1 (вхо-
дът на бившия офис на 
банка ДСК). Работно-
то време, в което ще се 
приемат заявления, е от 
10:00 до 12:00 и от 13:00 
до 15:30 часа всеки пе-
тък. 

В изнесеното бюро 
могат да се подават за-
явления за всички ви-
дове документи за само-
личност – лична карта, 
паспорт, както и свиде-

телство за управление 
на МПС (шофьорска 
книжка).

За улеснение на 
гражданите ще продъл-

жават да се изготвят 
предварителни списъци 
на желаещите. Гражда-
ните следва да заявят 
желанието си да ползват 
услугата в Общинска 
администрация Сър-

ница, първи етаж – ин-
формационно гише, при 
служителите Кадифе 
Кехайова и Джемиле 
Пашова за вписване в 

предварителните спи-
съци, където следва за 
посочат трите си имена, 
ЕГН, постоянен адрес 
и актуален телефон за 
връзка. Призоваването 
на гражданите ще бъде 

извършвано поетапно, 
по реда на вписването 
им, от служители на об-
щинска администрация.

С предимство ще бъ-

дат обслужвани гражда-
ните, които са се запи-
сали в предварителните 
списъци и са получили 
обаждане от служите-
ли на Общинска адми-
нистрация Сърница за 

деня, в който да се явят. 
Гражданите, които не са 
се записали в предвари-
телните списъци, също 
ще могат да подават за-

явления за подмяна на 
лични документи, но 
само при възможност от 
страна на служителите 
на ОД на МВР в същия 
ден да обработят повече 
на брой заявления. 

Новите лични доку-
менти също ще се по-
лучават на място в гр. 
Сърница след изработ-
ването им. 

Заплащането на ус-
лугите по издаване на 
нови документи за са-
моличност се осъщест-
вява чрез банков пре-
вод и представяне на 
съответното платежно 
нареждане или на мяс-
то чрез ПОС терминал с 
валидна банкова карта.

Повече информация 
за начина и реда за про-
веждане на процедурата 
може да получите всеки 
делничен ден от 08:00 до 
12:00 и от 13:00 до 17:00 
часа на телефони 03547 
22 66, 0889241299 или на 
място в Общинска ад-
министрация Сърница, 
първи етаж – информа-
ционно гише.

На 17 януари се про-
веде първото заседа-
ние на Консултативния 
съвет по въпросите на 
туризма за новата 2020 
година. 

Той се председа-
телстваше от г-н Неби 
Бозов и заедно с пред-
ставителите на местния 
туристически бранш 
бяха осъдени актуал-
ни въпроси, свързани с 
развитието на туризма 
през предстоящата го-
дина.

На дневен ред се 
даде разяснение за същ-
ността и функциите на 
Единната система за 
туристическа инфор-
мация при Министер-
ството на туризма. Счи-
тано от 1 октомври 2019 
г. всички хотелиери, 
включително физиче-
ските лица, които пре-
доставят хотелиерски 
услуги - настаняване в 

стаи за гости, къщи за 
гости и апартаменти за 
гости, трябва да пода-
ват информация към 
Единната система за 
туристическа инфор-
мация (EСТИ), съглас-
но изискванията на чл. 
116, ал. 5 от Закона за 
туризма.

За подобряване на 
облика на Община Сър-
ница и предотвратява-
нето на произволното 
поставяне на табели, 
на заседанието всички 
присъстващи изразиха 
съгласие за разработ-
ването и в последствие 
след преминаване на 
всички нормативни 
уредби поставяне на 
информационни указа-
телни табели по общин-
ски типов образец.

Единодушно беше 
мнението на общинска 
администрация и пред-
ставителите на туристи-

ческия бранш за въвеж-
дането на такса смет за 
туристи, които избират 
да летуват на открито, 
като тези, които поста-
вят палатки или кара-

вани покрай язовира и 
като цяло на територия-
та на общината. За да се 
избегне нерегламенти-
раното изхвърляне на 
отпадъци и боклук, и 
ограничаване на замър-

сяването на природата 
ни, следва да се  въведат 
правила и нормативи, 
които ще задължават 
спазването на ред и еко-
логична чистота.

Представителите в 
консултативния съвет 
с 13 гласа „ЗА” дадоха 
съгласие по какъв на-
чин да бъде изразходва-
на сумата от събрания 
туристически данък за 

2018 г. и 2019 г. 
Общата събрана 

сума е в размер на 18 609 
лв. и ще бъдат израз-
ходвани за изготвяне 
на технически проект и 
упражняване на автор-
ски надзор за обект: Ре-
хабилитация на общин-
ски път 00419 (Сърница 
- м. „Орлино”). 

Поради натоваре-
ността на движението 
през този път, както на 
автомобили, така и на 
пешеходци, най-вече 
през летния туристи-
чески сезон, влошеното 
му състояние, липсата 
на пешеходна зона и 
опасността от инциден-
ти, обусловиха необ-
ходимостта от спешен 
ремонт на този участък 
от пътя. 

На срещата бяха 
дадени предложения 
за включване и разра-
ботване на Програмата 

за развитие на туризма 
на Община Сърница за 
2020 г. 

От значение за 
включване са изброени 
дейности като: 

• Изработване на 
задание и опорен план 
към него за изготвяне-
то на Общ устройствен 
план; 

• Ремонт на Здравна 
служба гр. Сърница; 

• Ремонт на тротоар-
ни площи на ул. „Сво-
бода”. 

Всички тези обекти 
за включени в проек-
тобюджета на Община 
Сърница за 2020 г. На 
редовната сесия на Об-
щински съвет Сърница 
за месец януари се оч-
аква той да бъде приет и 
да стартират обществе-
ните поръчки по изпъл-
нението на проектите.

Заседание на Консултативния съвет по туризъм 
при Община Сърница

ПОДМЯНА НА ЛИЧНА КАРТА, МЕЖДУНАРОДЕН ПАСПОРТ 
И СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС В ГР. СЪРНИЦА

Състоя се работна среща в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ 

(продължава на стр. 3)
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ново оборудване и об-
завеждане да са налич-
ни и в състояние, годно 
за ползване. При нане-
сени щети от страна на 
учениците, възстано-
вяването на повредите 
ще трябва да се извър-
ши с финансиране от 
училищния бюджет, 
като ремонтът трябва 
да гарантира възстано-
вяване на състоянието 
на повредените вещи в 
първоначалния им вид. 

Училищното ръко-
водство пое ангажи-
мент, с цел превенция 
и предотвратяване на 
разрушаване на учи-
лищното имущество, да 
се постави видеонаблю-
дение на територия-
та на целия училищен 

комплекс. 
Също така се пред-

вижда въвеждане на 
пропускателен режим.

В момента Община 

Сърница разработва 
Програма за управление 
за мандат 2019-2023г., 
поради което г-н Бозов 
призова ръководството 
и учителите да пред-
ставят своите идеи за 
развитието на Община 
за следващите четири 
години. 

Бяха обсъдени реа-

лизирането на следните 
дейности: да се ренови-
ра изцяло сградата на 
бившата детска гради-
на, намираща се на тери-
торията на СУ „Св. св. 
Кирил и Методий” гр. 
Сърница, с цел използ-
ване на материалната 
база за осигуряване на 
модерна образователна 
среда с обновено, спе-
циализирано оборудва-
не на учебни кабинети 
по практика и кухня за 
професионалните ни 
паралелки по хотели-
ерство, ресторантьор-
ство и кетъринг, които 
осъществяват дуално 
обучение. Така се цели 
постигане на две цели 
– прилагане на практи-
ка на знанията, придо-
бити в часовете по те-

ория и осигуряване на 
допълнителни средства 
за училището посред-
ством продажбата на 
приготвените храни. В 

същото време сградата 
може да се ползва и за 
зелено/бяло училище, 
като през ваканциите 
да се посещава от други 
ученици.

Посочи се също така, 
че началните курсове на 
обучение (ученици от 
1-ви до 4-ти клас) имат 
нужда от отделен физ-

културен салон, който 
може да бъде направен 
в същата сграда. При 
проявен голям интерес 
от страна на учениците  
за различни спортове, 
могат да се организират 
спортни клубове.

Предложенията ще 
бъдат включени в про-
екто-програмата, която 
ще се гласува от общин-
ския съвет. Но общин-
ското ръководство 
напомни, че инвести-
ции са неоходими и в 
другите две населени 
места на общината – с. 
Побит камък и с. Меде-
ни поляни, в това число 
и в училищните сгра-
ди. Предвид ограниче-
ността на общинския 
бюджет, ще се търсят 
решения с финанси-

ране по европейски и 
национални програми 
и проекти. Също така 
обаче, всяка година в 
държавно-делегирана 
субсидия на училищата 
се предвиждат средства 
за ремонти и поддръж-
ка на училищното иму-
щество, които средства 
не са използвани през 
2019 г. за извършване-
то на извънредните ре-
монтни дейности. Така 
че част от тези средства 
могат да бъдат отделени 
за осъществяването на 
част от идеите на учи-
лището.

Г-н Бозов пое анга-
жимент да се предоста-
вят залите на Младеж-
кия и Културния дом 
в гр. Сърница, които в 
момента са в процес на 
извършване на ремонти 
дейности и оборудване, 
за осъществяване на 
културни и ученически 
мероприятия и иници-
ативи.

З  А  П  О  В  Е  Д

№  3-041/ 30.01.2020 г.

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. № 0264/ 21.01.2020 г. от ТП 
на Държавно горско стопанство „Селище”

ЗАБРАНЯВАМ:

1. пашата в горски територии на селскостопански животни без пастир;
2. пашата в поройните и ерозираните горски територии, дендрариуми-

те, одобрените и регистрираните източници за производство на горски ре-
продуктивни материали и в горските разсадници;

3. пашата в горските култури и младите насаждения от семенен произ-
ход и в издънковите насаждения, докато достигнат височина 3 м;

4. пашата в горски територии, в които е започнало или е възможно ес-
тественото им възобновяване;

5. нощната паша в горските територии;
Забраните по преходните точки са наложени върху следните горски те-

ритории 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 вме-
нените 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 по-
ставянето й 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 длъж-
ностни  лица за сведение и изпълнение.

Неби Бозов
Кмет на Община Сърница
Съгласувал: Айтен Туджар, Юрисконсулт,
Дирекция ФБАПИО, Община Сърница
Изготвил: Аки Кисьов, Гл.специалист „Земеделие, гори и екология,
Дирекция АОМР, Община Сърница

Състоя се работна среща в СУ 
„Св. св. Кирил и Методий“ 

(продължение от стр. 2)
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В началото на ме-
сец декември започна 
извършването на ця-
лостна подмяна на по-
крива на детска градина 
“Мир” в гр. Сърница. 
Наложителността на 
ремонтите дейности 
обосноваха необходи-
мостта ремонтът да се 
осъществи през зимния 
сезон. Той е от изключи-
телно значение за запаз-
ване на целостта и енер-
гийната ефективност на 
сградата, защото досега 
стоящият ондулин бе 

изцяло амортизиран и 
компрометираше здра-
вината и устойчивост-
та на покривната кон-
струкция.

Към момента стари-
те части вече са премах-
нати и се изгражда нова 
дъсчена обвивка, като 
се поставя паропропу-
склива мембрана и ще 

се завърши с нови ме-
тални керемиди.

Ремонтите дейности 
се извършват на етапи, 
за да се избегнат из-
вънредни ситуации при 
влошаване на времето.

Стойността на ре-
монта възлиза в размер 
на 48 500 лева, които са 
спестени от общинския 
бюджет за 2019 година.

С осъществяването 
на ремонтните дейности 
ще се осигури нормал-
ното функциониране 
на учебното заведение и 

ще се осигури безопас-
ността и комфорта на 
най-малките ни граж-
дани.

Очаква се ремонти-
те дейности, при бла-
гоприятни метеоро-
логически условия, да 
приключат до края на 
месец февруари.

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

РЕЗЮМЕ ОТ СЕСИЯТА 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СЪРНИЦА 
ЗА ЯНУАРИ 2020 г.

През месец януари Общински съвет Сърница 
проведе две заседания – на 8-ми януари извънред-
но и на 30-ти януари редовно.

Бяха обсъдени и приети 12 решения, по-важни-
те от които са:

•  Удължаване на срока за подаване на заявле-
ние за участие в открита процедура за определяне 
на съдебни заседатели за Районен съд Велинград 
за мандат 2020-2024 г.;

•  Удължаване на срока за подаване на заявле-
ние за участие в открита процедура за определяне 
на съдебни заседатели за Окръжен съд Пазарджик 
за мандат 2020-2024 г.;

• Приемане на Доклад за дейността на Мест-
ната комисия за борба срещу противообществе-
ните прояви на малолетните и непълнолетните в 
Община Сърница през 2019 г. и План за работа на 
комисията за 2020 г.;

• Приемане на проект на Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба за придобиване, разпо-
реждане и управление на общинското имущество 
на Община Сърница;

• Приемане на Отчет за дейността на Общински 
съвет – Сърница и неговите комисии за периода 
01.07.2019 – 31.12.2019 г.;

• Определяне на Програма за управление и раз-
пореждане на общинската собственост за 2020 г.;

• Приемане на бюджета за 2020 година, програ-
ма за капиталови разходи за 2020 година, индика-
тивния годишен разчет за сметките за средства от 
Европейския съюз за 2020 година и бюджетна про-
гноза за местните дейности за периода 2021 – 2023 
година на Община Сърница;

• Приемане на Отчет за изпълнение на реше-
нията на Общински съвет - Сърница за периода 
01.07.2019 г. - 31.12.2019 г.;

• Гласуване на Приемане на годишен план за 
паша и правила за ползване на мерите и пасищата 
от общински поземлен фонд за стопанската 2020 
– 2021 г.;

• Приемане на Програма за енергийна ефектив-
ност на община Сърница за периода 2020 – 2025 г.;

На 24-ти януари г-н 
Неби Бозов участва в 
работна среща с пред-
седателя на групата 
„Обнови Европа” в Ев-
ропейския парламент 
Дачиан Чолош и бъл-
гарски евродепутати от 
Движението за права и 
свободи Искра Михай-
лова и Илхан Кючюк. 
Срещата бе инициира-
на по покана на Изпъл-
нителния директор на 
Фондация „Либерална 
интеграция“ Биршен 
Ибрямова. 

Основните аспекти 
от работата на делега-
тите бе обсъждане на 
възможността за реали-
зация на международ-
ни проекти в областта 
на защита на човешки-
те права, околна среда, 
миграция и интеграция, 
както и дигитализация 
чрез взаимодействие-
то между различните 

либерални формации в 
Европа, каквито са Дви-
жението за права и сво-
боди и групата „Обнови 
Европа”. 

Бяха осъдени и теми 
като Европейския Зе-
лен пакт, важността на 
местната власт, пробле-
мите на българските 
общини, развитието на 
селските райони, об-
щата селскостопанска 
политика и финансира-
нето чрез европейски 

фондове, приоритетите 
на Европейския съюз 
през новия програмен 
период и възможности-
те са сътрудничество и 
обмяна на опит между 
общините в семейство-
то на групата “Обнови 
Европа”.

Центристката гру-
па „Обнови Европа” е 
създадена в началото 
на настоящия мандат 
на Парламента като на-
следник на групата на 

Алианса на либералите 
и демократите в Европа 
(АЛДЕ). Тя има 108 де-
путати в Парламента от 
22 страни. „Обнови Ев-
ропа“ поставя акцента 
върху нуждите на граж-
даните и върху намира-

нето на европейски ре-
шения на европейските 
проблеми.

Бившият румънски 
министър-председател 
Дачиан Чолош е избран 
за първия й председател 
през юни 2019 г. Това е и 

неговият първи мандат 
като депутат в Европей-
ския парламент. Групата 
има също така осем за-
местник-председатели, 
сред които е български-
ят депутат Искра Ми-
хайлова.

РАБОТНА СРЕЩА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ГРУПАТА „ОБНОВИ ЕВРОПА” 
В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Ремонт на покрива в ДГ “МИР”


