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РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО!

Издава: Община Сърница
Адрес: гр. Сърница
ул. „Свобода“ № 20
Тел. 03547/ 22 66

E-mail: obshtina@sarnitsa.bg
Web: www.sarnitsa.bg

Уважаеми съграждани,
Скъпи братя и сестри мюсюлмани,

Приемете моите сърдечни поздрав-
ления по случай свещения за всички 
ни мюсюлмански празник Рамазан Бай-
рам!.

Тази година дните на месец Рамазан 
преминаха под сянката на разразилата в 
световен мащаб пандемия и ни лишиха 
от възможността да бъдем заедно при 
извършването на молитвите и ибадетите 
си. Вярвам, че това е урок от Всевиш-
ния, от който трябва да се поучим и да 
не забравяме ценността на семейството 
и на близките хора, както и обичта, с 
която ни обграждат, и привилегията да 
бъдем здрави и да сме носители на този 
най-голям дар.

Горд съм, че отново в дух на спло-
теност и отговорност на обществото 
ни, заедно успяхме да преминем през 
най-тежките дни на изолацията. Всич-
ки действия, които сме предприели с 
колегите от общинска администрация, 
са били продиктувани единствено от 
грижата за живота и здравето на всички 
наши граждани, като и от необходимост-
та да продължим да се развиваме дори 
в тежка икономическа и социална кри-
за. Изразявам надежда, че най-лошото 
вече премина и с милостта на Всевиш-
ния ни очакват по-добри времена.

Нека тези празнични дни, които сим-
волизират помирението и опрощението, 
Ви донесат мир, сговор и благополучие.

Бъдете здрави!
Неби Бозов
Кмет на Община Сърница
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Най-нуждаещите 
се наши граждани по-
лучиха още едно да-
рение по случай све-
щения за всички ни 
месец Рамазан. Този 
път посолството на 
Обединените арабски 
емирства в България 
дари 72 пакета в раз-
мер на 20 килограма 
всеки с хранителни 
продукти от първа 
необходимост, с кои-
то да се посрещнат 
спокойно основните 
хранителни нужди на 
лицата. 

Пакетите са пре-
доставени на най-уяз-
вимите социални 

групи от населението 
- възрастни и деца с 
увреждания, самотно 
живеещи социално 
слаби хора и много-
детни семейства в за-
труднение.

Изказваме бла-
годарността и при-
знателността си към 
Негово превъзходи-
телство Абдулуахаб 
Ал-Нажар - Първи по-
сланик на Обединени-
те арабски емирства в 
България и на дарите-
лите за щедростта и 
грижата им към нуж-
даещите се хора.

Нека Всевишния 
дари благодетелите с 

милостта и опроще-
нието си в тези свеще-

ни дни и опази всички 
ни здрави!

СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми граждани на Община Сърница,
Информираме Ви, че се подновява подаването на заявления за издаване на нови докумен-

ти за самоличност в гр.Сърница. Изнесеното гише на Паспортна служба при ОД на МВР 
Пазарджик ще работи на следните дати:

•	 12.06.2020г.;
•	 19.06.2020г.;
•	 26.06.2020г.
Работното време на изнесеното гише ще бъде от 09:00 до 17:00 часа с почивка от 12:00 

до 13:00 часа.
За подаване на заявление не е необходимо предварително записване от гражданите. Мо-

гат да се подават и заявления за нови лични документи на гражданите, чиито настоящия 
изтичат до края на тази година.

Съгласно заповедите на министъра на здравеопазването носенето на защитна маска за 
лице е задължително от гражданите, както и спазването на дистанция от 1.5 метра между 
хората, с цел недопускане струпването на много лица на едно място.

Граждани, които не са си получили документите си за самоличност от миналите приеми 
на изнесеното гише в гр.Сърница, могат да си ги получат на горепосочените дати.

Обръщаме внимание на заинтересованите лица, че към момента се предвижда работа на 
изнесеното гише в гр.Сърница само на горепосочените три дати. Следващ евентуален при-
ем на заявления за подмяна на документи за самоличност в гр.Сърница вероятно ще бъде 
насрочен през 2021г.

Дарение от посолството на 
Обединените арабски емирства
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Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентноспособ-
ност” обявява процедура за подбор на проекти за подкрепа на 
микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 
последствия от пандемията COVID-19

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособ-
ност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят 
проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество 
и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. 
„Капацитет за растеж на МСП” като ОБЯВЯВА процедура за под-
бор на проекти:

BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки пред-
приятия за преодоляване на икономическите последствия от 
пандемията COVID-19.

Подаването на проектните предложения по настоящата про-
цедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване 
на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на фор-
муляра и придружителните документи чрез Информационната 
система за управление и наблюдение на Структурните ин-
струменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с из-
ползването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез 
модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://
eumis2020.government.bg.

ВАЖНО!!!
Процедурата ще бъде активирана в ИСУН 2020 и проект-

ните предложения ще могат да се подават от 10:00 часа на 
14.05.2020 г.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предло-
жения 16:30 часа на 15.06.2020 г.

Допустими по процедурата са проекти, включващи дейности 
необходими за преодоляване на недостига на средства или липса 
на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от 
COVID-19.

По процедурата са допустими следните видове разходи:
1/ Разходи, необходими за преодоляване на недостига на сред-

ства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемич-
ния взрив от COVID-19, както следва:

- Разходи за закупуване на суровини, материали и консумати-
ви;

- Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
- Разходи за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разхо-

ди за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).
Указанията за попълване на формуляра за кандидатстване са 

приложени към пакета документи за кандидатстване по проце-
дурата, а видео разяснение може да бъде намерено на следния 
линк: https://www.youtube.com/watch?v=wqXdlANA11g&feature=
youtu.be

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат 
разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 2 (две) 
седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложе-
ния. Допълнителни въпроси могат да се задават само по елек-
тронната поща, посочена по-долу или в ИСУН 2020, като ясно се 
посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: covid19.micro@mi.government.bg
Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по 

телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на 
зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за канди-
датстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) ще е 
публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!
Уважаеми жители и гости на Община Сърница,
От 15.05.2020г. (петък) започват строително-ремонтните дей-

ности по републиканския път Велинград-Сърница. Строителните 
работи ще започнат от гр.Сърница в посока към гр.Велинград, като 
същите ще се осъществяват всеки ден от 08:00 часа до 18:00 часа.

С цел незатрудняване движението на автомобили, както и осигу-
ряване на непрекъснатост на работата на строителя, е въведена вре-
менна организация на движението, както е осигурен и алтернативен 
маршрут през републиканския път Сърница-Доспат – Доспат-Батак, 
като шофьорите следва да използват отбивката при местността Кан-
тона за придвижването им към гр.Велинград и областния гр.Пазар-
джик.

Органите на Районно управление Полиция Велинград ще осъ-
ществяват контрол на движението.

За приключване на ремонта в максимално кратки срокове, както 
и за да не се прекъсва работата на строителните работници, прикан-
ваме всички да използват алтернативния маршрут. Така ремонтните 
дейности ще приключат по-бързо.

Предварително отправяме извинения за причиненото неудобство 
и Ви благодарим за проявеното разбиране.

Проект на Постано-
вление на Министер-
ския съвет, публикуван 
на Портала за общест-
вени консултации, пра-
ви поредно изменение 
и допълнение на На-
редбата за прилагане на 
схемите за доставки на 
училищен плод и мляко. 

Измененията са на-
ложени от решението 
на Върховния админи-
стративен съд от фев-
руари т.г., отменящо ре-
дица текстове, свързани 
с директния избор на 
доставчици от учебни-
те заведения, както и 
от затрудненото взаи-
модействие между дос-
тавчици, директори на 
учебни заведения и ДФ 
„Земеделие“, в т.ч. в ус-
ловията на извънредно 
положение. 

Предвижда се отпа-
дане на възможността 
учебните заведения да 
избират директно дос-
тавчици по схемите 
въз основа на опросте-
на процедура. Досега 

това бе предпочитаният 
подход за тяхното учас-
тие с оглед намаляване 
на административната 
тежест за всички стра-
ни, ангажирани в из-
пълнението на схемите. 
Според измененията, 
учебните заведения ще 
могат да участват като 
заявители в схемите, но 
изборът на доставчици 
задължително ще ста-
ва по реда на Закона за 
обществените поръчки. 
Ако не желаят да са ди-
ректни заявители, учеб-
ните заведения ще могат 
за участват по схемите 
опосредствано – чрез 
общините или чрез про-
изводителите/доставчи-
ците на продукти. 

Не се предвиждат 
съществени изменения 
във връзка с ангажимен-
тите на общините – за-
пазва се възможността 
те да кандидатстват като 
заявители на доставки 
от името на учебните 
заведения на тяхната 
територия. Изборът на 

доставчици трябва 
да се осъществява по 
реда на ЗОП за срок от 
една година. 

Отпада изискването 
общините да предос-
тавят информация по 
прилагането на схемите 
чрез попълване на фор-
муляри, предоставени 
от ДФЗ, както и възмож-
ността да дофинансират 
тяхното прилагане. 

Свързано с тези из-
менения се предвижда и 
намаляване на отговор-
ностите на заявителите 
по изпълнение на задъл-
жителните съпътства-
щи мерки с образова-
телна цел – посещения 
на ферми, създаване на 
овощни градини, про-
моционални мерки по 
здравословно хранене и 
др. Тяхното изпълнение 
ще се организира цен-
трализирано от ДФЗ. 

Няма съществени из-
менения в процедурата 
по изплащане на финан-
совата помощ по схеми-
те. 

НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ НА 
СХЕМИТЕ ЗА ДОСТАВКИ НА 
УЧИЛИЩЕН ПЛОД И МЛЯКО
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ЗАПОВЕД

№ З - 00165/ 15.05.2020г.
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и мест-

ната администрация във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, чл.63, ал.9 от Закон за здравето, 
чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс, Решение №325/14.05.2020г. 
на Министерски съвет на Република България за въвеждане на извънредна 
епидемична обстановка, Заповед № РД-01-262/14.05.2020г. на Министъра 
на здравеопазването и Заповед №З-00164/13.05.2020г. на кмета на Община 
Сърница

НАРЕЖДАМ:
Ⅰ. Въвеждат се следните противоепидемични мерки при провеждането на 

седмичният пазар в гр. Сърница на ул. „Васил Левски” както следва
1.Търговците и техните служители се задължават да:
  1.1. осъществяват дезинфекция на работните сергии и местата около 

тях съгласно алгоритъм, посочен в Приложение №1 към Заповед № РД-01-
262/14.05.2020г. на Министъра на здравеопазването;

 1.2. осъществяват инструктаж за правилна хигиена на ръцете съгласно 
указанията, дадени в Приложение №2 към Заповед № РД-01-262/14.05.2020г. 
на Министъра на здравеопазването, както и осигуряване на дезинфектанти; 
инструктажът трябва да бъде поставен за запознаване и уведомяване на ли-
цата на видно и общодостъпно място при сергиите;

 1.3.осигуряване на дезинфектант за ръце при сергиите и недопускане 
на пипане на стоките без предварителна дезинфекция с тях;

 1.4.създаване на организация за пазаруване, при която е осигурена 
дистанция от поне 2 метра между сергиите;

 1.6.създаване на организация с цел недопускане струпване на лица и 
спазване на необходимата дистанция;

 1.7.недопускане до сергиите на лица с прояви на остри респираторни 
симптоми и заболявания (повишена температура, кашлица, хрема и други);

 1.8.осъществяване на контрол за задължително носене на защитна 
маска за лице от търговците и техните служители;

 1.9.осигуряване на лични предпазни средства за търговците и техни-
те служители (защитна маска за лице, ръкавици и други);

2.Сергиите задължително се разполагат само от едната страна на пътното 
платно по указания на служители от Общинска администрация Сърница с 
цел свободното преминаване на човекопотока и непозволяване на струпване 
на лица. Не се допуска разполагане на сергии от двете страни на пътното 
платно.

3.При обслужването на клиенти задължително  да се използват защитни 
маски за лице или предпазен шлем от търговците и техните служители.

4.Клиентите и гражданите трябва да спазват най-малко 1.5 метра раз-
стояние по между си при посещение на пазара, като следва да изчакват при 
наличие на повече лица пред една сергия и да не допускат струпвания.

5.Препоръчва се на клиентите и гражданите при посещение на пазара 
да носят защитни маски за лице за еднократна и многократна употреба и 
ръкавици.

ⅠⅠ.Лицата по т.Ⅰ са отговорни за прилагането и изпълнението на въведе-
ните с тази заповед противоепидемични мерки.

ⅠⅠⅠ. Срокът на изброените мерки е от 14.05.2020г. до 14.06.2020г.
ⅠⅤ. Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост 

от развитието на епидемичната ситуация в страната.
Ⅴ.На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс 

допускам предварително изпълнение на настоящата заповед.
Мотиви за допускане на предварително изпълнение: С Решение 

№325/14.05.2020г. на Министерски съвет на Република България е въведе-
на извънредна епидемична обстановка, свързана с пандемията COVID-19. 
Предвид разпространението на вируса, както и за да се защитя в максимална 
степен живота и здравето на гражданите е налице обективна необходимост 
от допускането на предварително изпълнение на настоящия администрати-
вен акт.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Халил Ту-
джар – Заместник кмет на Община Сърница и Нешиде Кисьова – Секретар 
на Община Сърница.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет 
страницата на Община Сърница.

Същата да се доведе до знанието на търговците, осъществяващи търго-
вия на седмичния пазар в гр.Сърница – за сведение и изпълнение, на Дирек-
тор на ОДМВР-Пазарджик и Директор на РЗИ – Пазарджик и  – за сведение.

Неби Бозов      
Кмет на Община Сърница

З А П О В Е Д
№ З – 00156/11.05.2020 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.8 от Закона за опазване на селскостопанското иму-
щество, чл.132, чл.133, чл.139 от Закона за ветеринарно-медицинската дей-
ност, чл.14 от Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански 
животни и птици на територията на Община Сърница, чл.31, ал.1, т.4-7 от 
Наредба за осигуряване на обществения ред,поддържане на чистотата, опаз-
ване на околната среда и защита на имуществото на Община Сърница и във 
връзка с добрите практики за осигуряване на обществения ред, поддържане 
на чистотата, опазване на общинското имущество, околната среда и водите, 
противопожарната охрана

Н А Р Е Ж Д А М:
1. Забранява се пашата на селскостопански животни в земеделски имо-

ти /ливади и пр./, общинска и частна собственост в землищата на Общи-
на Сърница, считано от 11.05.2020г., освен без изричното разрешение на 
собствениците на съответните земеделски имоти.

2. Забранява се пашата на селскостопански животни:
•	 В междублоковите пространства, паркове, градини, училищни дво-

рове, детски площадки, озеленените прилежащи площи на здравни и 
детски заведения, градският стадион, гробищни паркове, поречията в 
чертите на селищата и залесените територии, сметища;

•	 В смесени стада;
•	 В земеделски имоти с начин на трайно ползване - ниви, в млади овощ-

ни насаждения, люцернови посеви, посеви със слята повърхност;
•	 В землища на съседни общини; 
•	 В горски територии в противоречие на Заповед З-041/ 30.01.2020г. на 

Кмета на Община Сърница;
•	 Без пастир или вързани /спънати/ с въже на кол и оставени без над-

зор;
•	 В заградени земеделски имоти, независимо от начина на трайно 

ползване.
3. Да не се допускат до полските и планинските пасища:
•	 Неидентифицирани /без ушни марки/ и нечипирани животни;
•	 Животни без ежедневен надзор;
4. Не се допуска:
•	 Паша на животни на отстояние по-малко от 500 метра от вододайните 

зони;
•	 Паша на болни и заразени животни;
•	 Паша на животни на отстояние по-малко от 200 метра от републикан-

ските и общинските пътища
5. При болест или смърт на домашни животни, пастирите или собстве-

ниците, незабавно, независимо от сезона, да уведомяват общинска адми-
нистрация гр.Сърница и обслужващия ветеринарен лекар. Съгласувано с 
тях се предприемат адекватни мерки за тяхното лекуване или загробване на 
места, отговарящи на изискванията на Закона за ветеринарно-медицинската 
дейност

6. Не се допуска паша на животни от други общини.
7. Придвижването на домашните животни за паша и от паша да се из-

вършва от стопаните им от селскостопанските сгради до сборните пунктове 
и обратно. Не се допуска създаване и изграждане на междинни пунктове 
за събиране и изчакване на останалите животни в землищта на населените 
места. 

8. Забранява се провеждането на нерегламентирани пазари и изложби 
на едри преживни животни на територията на населените места в Община 
Сърница.

9. Забранява се затварянето и унищожаването на утвърдените с план за 
земеразделяне пътища, осигуряващи достъп до всеки имот, а в общинските 
имоти отдадени под наем, пътища между отделните парцели за целите на 
пашуването.

10. Забранява се изгарянето на стърнища, сухи треви, слогове, крайпът-
ни ивици, пасища и други площи, както и паленето на огньове в полето, 
гората, сметищата, дворовете и други пожароопасни места от пастирите за 
или по повод целите на пашуването.

11. За неспазване на настоящата заповед да се съставят актове за уста-
новяване на административни нарушения от оправомощените длъжностни 
лица от Община Сърница съгласно Раздел 5 от Наредба за условията и реда 
за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Об-
щина Сърница и Раздел 10 от Наредба за осигуряване на обществения ред, 
поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуще-
ството на Община Сърница, а при необходимост да се осигури съдействието 
на РУ Велинград. Съответните служители следва да предприемат бързи и 
адекватни мерки за издирването на нарушителите.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на Аки Кисьов – Главен 
специалист „ЗГЕ” при Община Сърница, кметовете на кметства на терито-
рията на общината и всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение. 

Заповедта следва да се постави на таблата за съобщения в сградата на 
общинска администрация гр.Сърница и кметствата, да се публикува на офи-
циалната интернет страница на  Община Сърница и в общинския вестник.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Халил Туджар – Зам.
кмет на Община Сърница.

Неби Бозов 
Кмет на Община Сърница

Със Заповед № З-00165/15.05.2020г. на кмета на Община Сър-
ница са въведени противоепидемични мерки при провеждането на 
седмичният пазар в гр. Сърница на ул. „Васил Левски”, които са 
задължителни за търговците, техните служители и всички лица, 
посещаващи пазара. От 15.05.2020г. същият е разрешен като осъ-
ществяване на търговска дейност на открито съгласно заповедите 
от 14.05.2020г. на Министъра на здравеопазването и препоръките 
на Националния оперативен щаб. Предписаните мерки са осъщест-
вяват, като служители на Общинска администрация Сърница и ор-

ганите на Районно управление полиция следят за спазването им.



4 Общество

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

Уважаеми ученици, учители и родители,

Уважаеми съграждани,

Днес отново почитаме делото на братята Кирил и Методий и всич-
ки книжовници в многовековната ни история, които са отдали живо-
та си на учението и просвещението на българския народ. В едни от 
най-тежките и тъмни дни на духовния ни живот те са били първите 
будители, прозрели необходимостта от образованост на едно обще-
ство, за да бъде то успешно и да запази през превратностите на вре-
мето културата, бита и традициите си.

Образованието е едно непрекъснато предизвикателство, чиято ос-
новна цел е да се усвоят знания и умения, които изграждат интелек-
туалния потенциал на нацията и са основа за успешното и развитие 
и осигуряване на добър и достоен живот на гражданите ù.

Тази година образованието, като всеки един аспект от обществе-
ния живот, бе изправен пред сериозно предизвикателство. Въпре-
ки сериозната изолация и необходимостта от бърза адаптация към 
усложнените условия на преподаване и усвояване на учебния ма-
териал, заедно успяхме да се справим. Така че днес освен ученици-
те, учителите и книжовниците ни, родителите също заслужават да 
празнуван наравно с тях заради огромните жертви и усилията, които 
положиха за образованието на децата си дори в най-тежки времена.

Пожелавам на всички Вас преди всичко да бъдете здрави и със съ-
щата всеотдайност да продължим да бъдем пазители на българския 
език, ценности и култура.

Честит празник на славянската писменост и култура!

Неби Бозов

Кмет на Община Сърница

От 28.05.2020г. Общински съвет Сърница възобнови редов-
ните си сесии след облекчаване на противоепидемичните мер-
ки за справяне с разпространението на коронавируса от цен-
тралната власт.

Общинските съветници разгледаха на заседанието си след-
ните по-важни точки:
•	 Приеха Наредба за изменение и допълнение на Наред-

ба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогно-
за за местните дейности за следващите три години, за съ-
ставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Сърница;
•	 Разгледаха представена им от общинска админи-

страция информация за извършени промени на приходи-
те и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 
01.01.2020 г. – 31.03.2020 г. и актуализираното разпределе-
ние на бюджета на Община Сърница към 31.03.2020 г.;
•	 Приеха Наредба за изменение и допълнение на Наред-

ба за условията и реда за отглеждане на селскостопански 
животни и птици на територията на Община Сърница.;
•	 Приеха Отчет за осъществените дейности и изразход-

ваните средства през 2019 г. на Народно читалище „Про-
света-1947“ – Сърница.;
•	 Предоставиха съгласие за осъществяване на временно 

финансиране с бюджетни средства на проект „Патронажна 
грижа за лица в неравностойно положение от общините Са-
товча, Борино и Сърница” – Компонент 3.;
•	 Одобриха осъществяването на общинско сътруд-

ничество с благотворителна организация Дар ал Бер 
(DarAlBer), със седалище: Дубай, Обединени арабски емир-
ства.;
•	 Приеха Програма за управление на Община Сърница 

за мандат 2019 – 2023 год.;
•	 Дадоха съгласие за извършване на актуализация на 

бюджета на Община Сърница за 2020г. и програмата за ка-
питалови разходи на Община Сърница за 2020г.;
•	 Разрешиха Община Сърница да кандидатства по Пе-

тата процедура за присъждане на Европейски етикет за 
иновации и добро управление на местно ниво.;
•	 Предоставиха съгласие за осъществяван на сътруд-

ничество между Община Сърница и неюридическо лице, 
представител в Република България на чуждестранното 
юридическо лице КОНСЕПТ-КОНСУЛТ ИНЖИНЕРИ, 
ОАЕ.;
•	 Дадоха съгласие за изработване на подробни устрой-

ствени планове за два линейни обекта за изграждане на 
волтови линии в кметствата на територията на общината.

В ПОМОЩ НА ТЪРСЕЩИТЕ РАБОТА В ЧУЖБИНА

Агенция „Главна инспекция по труда“ предупреждава, че в 
условията на криза се увеличава рискът за търсещите работа в 
чужбина да попаднат в схеми за измами. Допълнителен риск 
за трудовата мобилност създават и ограниченията за достъп до 
отделните държави. 

Агенцията е публикувала на сайта си въпросник. След ана-
лиз на отговорите, системата предупреждава дали има риск от 
фалшиво командироване. Въпросникът може да бъде намерен 
на следния email адрес: https://vaprosnik.gli.government.bg:8080/
CSP_Ext 

Търсещите работа в чужбина трябва предварително да про-
учат дали фирмата посредник има регистрация в Агенцията по 
заетостта.

На 29.05.2020г. в 
12:30 часа органите 
на Регионална здравна 
инспекция Пазарджик 
потвърдиха, че са реги-
стрирали случай на за-
разен гражданин на Об-
щина Сърница с вируса 
COVID-19. Това е жена 
на 78 годишна възраст 
от гр.Сърница, на която 
вчера по спешност ù е 
оказана медицинска по-
мощ от екип на Спешна-
та медицинска помощ в 
гр.Сърница. За съжале-
ние същата е починала, 
като след направен PCR 
тест е констатирано на-
личието на заразяване. 

Общински кризисен 
щаб за превенция и раз-
пространение на коро-
навируса на територия-

та на Община Сърница 
проведе още същият ден 
незабавно съвещание, 
на което бяха очертани 
всички необходими мер-
ки, които се предприеха 
веднага за предотвратя-
ване разпространението 
на вируса COVID-19 в 
Община Сърница.

Открити са всички 
контактни лица със за-
разеното лице, като съ-
щите са поставени под 
задължителна каран-
тина съобразно запове-
дите на Министъра на 
здравеопазването. 

Лицето вече е погре-
бано при спазване на 
всички мерки за дезин-
фекция и непозволяване 
разпространението на 
коронавируса.

Приканват се граж-
даните да повишат лич-
ната си хигиена при 
осъществяване на со-
циалните и работните 
си контакти. А хората 
в рискови групи да из-
ползват защитна маста 
за лице и ръкавици.

Лицата, които имат 
съмнения за осъщест-
вени контакти със зара-
зеното лице, могат да се 
обърнат към служител от 
общинска администра-
ция за осъществяване на 
консултации и предпри-
емане на превантивни 
мерки.Телефон за кон-
такт: 0889143098

Приканваме всички 
наши граждани към от-
говорно поведение.


