ÑÚÐÍÈÖÀ
РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО!

(3) Сърница, год. VII, 11 март 2022 г.

Уважаеми
съграждани,
На
днешната
дата се навършват
144 години от създаването на Третата българска държава. На същата
дата започва и дългият, и често нелек
път на България
за завръщането й
към суверенните
европейски демократични
страни, за създаване и
утвърждаване на
държавността, на
основите на законността, справедливостта и стабилитета.

В
настоящата
динамична и нестабилна
обстановка е от изключителна важност
да помним и да се
гордеем със своята история, с богатото си културн о - и с т о ри ч е с ко
наследство. И да
извлечем нужните
поуки от тях. Защото в историята
не се повтарят събития,
повтарят
се грешки. А ние
сме натоварени с
отговорността да
изградим у децата
си демократичните
ценности за равен-

ство, справедливост и законност.
И да предадем на
бъдещите поколения един по-добър,
стабилен и устойчив на климатичните промени свят,
в който изконните
човешки права и
свободи са гарантирани за всеки,
без значение от
пол, раса, религия,
национална или
политическа принадлежност.
Не са случайни
думите,
изписани върху националния ни герб и
Народното събра-

ПОКАНА
за участие в обществено обсъждане на План за интегрирано развитие на община Сърница за периода
2021 – 2027 год.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на Община Сърница за периода 2021-2027
год., на 18.03.2022 год. (петък) от 10.00 ч. ще се проведе
обществено обсъждане на Плана в заседателната зала в
сградата на Община Сърница, намираща се на ет. 2, гр.
Сърница, ул. „Свобода“ № 20.
В своята същност Планът за интегрирано развитие
на Община Сърница за периода 2021 – 2027 год. е основополагащ стратегически документ и е важен инструмент за управление на общината през следващите
7 (седем) години.
Пространственият обхват на ПИРО включва цялата
територия на общината. Той осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция
на различни политики и планови ресурси за постигане
на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние
на територията.
Основната цел на Плана за интегрирано развитие
на Община Сърница за периода 2021 – 2027 год. е да
предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие
на местно ниво, обединени в конкретна програма за
действие.
Благодарим Ви за желанието за участие
и съдействието!

ние „Съединението прави силата“.
Затова на днешния национален
празник нека да
пожелаем на нашите граждани и
всички наши сънародници да бъдем
единни, да забра-

вим за ежедневните
проблеми,
междуличностни
недоразумения и
лични амбиции, и
да продължим да
бъдем устремени
към общата ни цел
– създаването на
по-добро бъдеще
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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

за Република България.
Честит национален празник!
Неби Бозов
Кмет на Община
Сърница

Покана за публично обсъждане
на проект за Бюджет 2022 г.
на Община Сърница
На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и Наредба за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности
за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на Община Сърница, кметът на Община Сърница г-н Неби Бозов кани
местната общност на
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ
ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА ЗА 2022 година
Уважаеми съграждани,
Предстои приемането на бюджета на Община Сърница за 2022 година. Очакваме Вашите мнения, препоръки и предложения за проектобюджет 2022 г.
в деловодството на Община Сърница или на електронен адрес obshtina@
sarnitsa.bg до 21.03.2022 година.
За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще
бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта
на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.
Обсъждането ще се проведе на 21 март 2022 г. /понеделник/ от 10.00 часа в
залата на Общински съвет Сърница, намираща се на втори етаж от сградата на
общинска администрация, при спазване на всички противоепидемични мерки.
С материалите за публичното обсъждане може да се запознаете, като посетите следния имейл адрес: https://www.sarnitsa.bg/новини/1380-пока-

на-за-публично-обсъждане-на-проекта-за-бюджет-2022-на-община-сърница
ОЧАКВАМЕ ВИ!
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Общество
ЗАПОВЕД
№ З-053 / 24.02.2022 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 125, ал. 2, т. 1 от Закона за горите и писмо с изх.
№23-69/22.02.2022 г. на ТП на Държавно горско стопанство „Селище” и вх. № СР-0681/23.02.2022 г. на Община Сърница, с което уведомяват Община Сърница за наличие на грешка в площта, забранена за паша

I. ОТМЕНЯМ:
1. Считано от датата на издаването на настоящата заповед своя Заповед № З-19/21.01.2022 г.;

Вместо нея:
II. 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 :
Землище с. Медени поляни с обща площ 32601
Забрана за паша отдели и подотдели:
1 у; 2 е; 3 д, и, н; 4 г; 5 ж, л, н, п, с, т; 6 в, ж; 7 б, ч; 8 а, и, л, 2, 3, 4; 9а, 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; 15ц, 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, л1, м1, 6; 20 л, с; 22 а, б, д, е, ж, и; 23 а, 2, 3; 28 д; 29 а, з, к; 30 б; 31 г, е, ж, з, и, к, л, м, 3; 33
а, к, л, м; 46 б; 47 у, з, г, н, 1; 50 з, р, с, 8; 51 а, 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, е; 72 е; 75 е, ж, з; 2и; 4 п, ц; 6 б; 11 к; 14 в; 16 г; 18 и; 22 л, м; 27 ж; 47к; 49 д; 50 в;
54 д; 59 б, г; 67 е; 71 в.
Общо забранена площ: 10613
Землище с. Побит камък с обща площ 46547 дка
Забранени за паша отдели подотдел:
34 и; 401; 41 г,; 72 а; 74 л; 75б, 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, з, 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; 139г; 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; 161в, 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; 168 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; 176б; 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; 181 г, д, е, ж; 182 а, б, в 1; 183 а, в, г; 184 а, в, д; 185 а; 45 а; 74 ж; 76 ж; 82 и;
83 ж; 90 д; 103 и; 105 в; 137 ж; 143 к; 165 г; 169 в; 173 б, о.
Общо забранена площ: 16171
Землище град Сърница 82936
Забранени за паша отдели подотдели:
110 б, 2; 111 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, 3; 125
г; 126 в, и, к; 127 а, г; 128 а, в; 129 а, в, д, е; 133 д, 1; 146г, 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 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 а, в, г, д, е; 301 а, б, д; 302 б,
в, д, 6; 303 а, б, в, и, м, ф, я, в1, е1, 1; 304 б; 305 а, б, в, д, 2; 306 д, з, и, н, 1, 3, 6; 307 а, 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; 147 е; 153 г, д; 188 е; 209 м, с; 254 о, р; 259 л; 277 е; 287 г; 300 б.
Общо забранена площ: 28291 дка
ОБЩА ЗАБРАНЕНА ПЛОЩ ТП ДГС „СЕЛИЩЕ”: 55075 ДКА
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Аки Кисьов – Гл. спец. „Земеделие, гори и
екология”, Дирекция АОМР, Община Сърница за територията на гр. Сърница, на кметовете на кметства за
територията на с. Побит камък и с. Медени поляни, като следва 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 таблото за съобщения в общинска администрация и в съответните кметства, да се качи на официалната интернет страница
на Община Сърница, както й да се публикувана и в общинският 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.
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

СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми жители
на квартал Крушата,
Уведомяваме Ви, че от 14.03.2022
г. /понеделник/ започва процедура
за промяната на постоянен и настоящ адрес във връзка с определянето на имена на улици в кв. Крушата
съобразно Решение № 20, прието с
Протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет Сърница. Приканваме
всеки един от гражданите на квартала да подаде заявление за постоянен
адрес и адресна карта за настоящ
адрес на гише деловодство, в сградата на Община Сърница. Необходимо е да носите лична карта, акт за
раждане /за непълнолетни лица/ и
документ за собственост на имота /
нотариален акт или разрешение за
строеж/.
Промяната на постоянният и настоящият адрес е задължителна!

СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми жители
на с.Медени поляни
и квартал Горелци,
Уведомяваме Ви, че от 14.03.2022
г. /понеделник/ започва процедура
за промяната на постоянен и настоящ адрес във връзка с определянето
на имена на улици в с.Медени поляни и квартал Горелци съобразно Решение № 22, прието с Протокол № 2
от 24.02.2022 г. на Общински съвет
Сърница. Приканваме всеки един от
гражданите на селото и квартала да
подаде заявление за постоянен адрес
и адресна карта за настоящ адрес в
кметството на с. Медени поляни.
Необходимо е да носите лична карта, акт за раждане /за непълнолетни
лица/ и документ за собственост на
имота /нотариален акт или разрешение за строеж/.
Промяната на постоянният и настоящият адрес е задължителна!

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

