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На 19 март в Об-
щинска администрация 
— Сърница ученици от 
трите населени места 
в общината получиха 
своите грамоти и награ-
ди за проявения талант, 
усърдие и креативност в 
организирания от Мест-
ната комисия за борба 
с противообществени 
прояви на малолетни и 
непълнолетни конкурс 
на тема „Училище без 
насилие”. 

Той се проведе в по-
следната седмица на ме-
сец февруари под егида-
та на кмета на Община 
Сърница г-н Бозов. 

В него взеха участие 
ученици от трите насе-

лени места на община-
та, като затрудниха в 
максимална степен кон-
курсната комисия. 

Наградените са както 
следва: 

От СУ „Св. св. Кирил и 
Методий” – гр. Сърни-
ца

- Вероника Димитро-
ва Кушева

- Емине Аки Жижов-
ска

- Ивейн Алиосмано-
ва Айрова

- Самина Аки Исма-
ил

- Салих Неби Бозов
- Селин Людмилова 

Илинова

- Семир Реджеп Иби-
шев

- Халиме Саит 
Мехмед

От ОУ „Никола Й. Ва-
пцаров” – с. Побит ка-
мък

- Кишка Али Дживго-
ва

- Муса Али Старков
- Сибелджан Салих 

Старкова

От ОУ „Г. С. Раковски” 
– с. Медени поляни

- Джемал Али Искен-
дер

- Мехрунка Нури 
Нури

- Хатидже Мехмедо-
ва Скендерова
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Уважаеми съграждани, 

Тази година честваме 141 години от подписва-
нето на Сан-Стефанския мирен договор, ознаме-
нувал края на Руско-турската освободителна вой-
на и раждането на Третата българска държава. 

На този ден отдаваме заслужена почит и уваже-
ние пред героичния подвиг на българските опъл-
ченци и чуждестранните войници, благодарение 
на чиято саможертва днес ние имаме възможност-
та свободно и независимо да определяме насоката 
на нашия живот и бъдеще. 

Нека днес да преосмислим свободата като цен-
ност и да оценим привилегията и отговорността да 
сме нейни притежатели. Тя е символ на достойн-
ството ни като народ и наша отговорност пред бъ-
дещите поколения. Нека с отговорност, постоян-
ство и самочувствие да съхраним свободолюбивия 
си дух като българи и родопчани и да защитаваме 
и отстояваме европейската си принадлежност на 
един от най-старите и мъдри народи в Европа.

Честит Национален Празник!

Неби Бозов
Кмет на Община Сърница

Г-н Бозов посрещ-
на в Община Сърница 
пълномощния минис-
тър г-н Йорк Шюграф 
– заместник посланик 
на Федерална Републи-
ка Германия в България. 
Той се запозна отблизо 
с работата на общинска 
администрация и об-
щински съвет, както и 
с местните политически 
и обществени органи-
зации. Обсъдени бяха 
програмата за развитие 
на общината, до каква 
степен тя отговаря на 
обществените потреб-
ности, как местните ад-
министративни струк-
тури взаимодействат с 
гражданите и клиентите и доколко местното са-

моуправление се справя 
с решаването на спе-
цифичните за малките 
населени места пробле-
ми, каквато е и Общи-
на Сърница. Обменен 
бе опит между двете 
държави в областта на 
местното самоупрвале-
ние, като бяха споделе-
ни добри управленски и 
административни прак-
тики.

По време на срещата 
присъстваха г-н Осман-
джиков – председател на 
Общински съвет Сър-
ница, представители на 
политическите партии 
в общината, обществе-
ници, служители от об-
щинска администрация.

ПОСЕЩЕНИЕ НА ЗАМЕСТНИК ПОСЛАНИКА 
НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ В СЪРНИЦА

НАГРАДИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СЪРНИЦА 
В КОНКУРСА „УЧИЛИЩЕ БЕЗ НАСИЛИЕ”
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Законът поставя 
начало на реформа в 
сектора и в разбиране-
то на социалните услу-
ги. Те ще бъдат насоче-
ни не само за подкрепа 
на нуждаещите се и 
зависимите от грижа, 
а и към създаване на 
социални компетент-
ности и умения за ак-
тивно реализиране на 
правата. Определя се и 
нов ред в планиране  и 
създаване на услугите, 
съобразени с потреб-
ностите на хората в 
различните населени 
места.

Акцентите в закона
- Услугите вече не са 

посочват като наиме-
нования в закона или 
правилника, а ще бъ-
дат набор от дейности 
във всяка група услуги: 
общодостъпни и спе-
циализирани услуги – с 
превантивни, подкре-
пящи и възстановител-
ни функции. 

Профилирането ще 
бъде за деца и пълно-
летни лица, в зависи-
мост от специфичните 
им нужди. Ще се оказва 
и подкрепа на семей-
ствата и близките на по-
требителите. 

За първи път се ре-
гламентира асистент-
ската подкрепа. Нея 
ще ползват възрастни, 
които не могат да се об-
служват, и хора с трай-
ни увреждания с право 
на чужда помощ, които 
не ползват асистентска 
подкрепа или грижа в 
домашна  среда по реда 
на друг закон.

- Доставчиците ще 
могат да организират 
извършването на тези 
дейности сами, да изби-
рат формата на управле-
ние на услугите. 

Потребителите имат 
право да избират дос-
тавчика, независимо от 
органа по оценката и 
насочването.

- Дефинират се пра-
вата и задълженията 
на органите на нацио-
нално, регионално и 
общинско ниво, като 
по-детайлно се избро-
яват задълженията на 
общинските органи. 

Задълженията на 
кметовете на общини 
са разширени, особено 
по отношение контрола, 
мониторинга и разход-
ването на средствата за 
социалните услуги. Те 
ще осъществят контрол 
и за законосъобразното 
разходване на предоста-
вяни на частен достав-
чик средства. 

Общините ще пое-
мат функцията по на-
сочване към услугите. 
В съответните стандар-

ти ще бъдат разчетени 
средства за това. На-
сочване за ползване на 
услуги, вкл. предвари-
телна оценка на потреб-
ностите, съдействие и 
консултиране, ще из-
вършват основно общи-
ните по ред и условия, 
определени в правилни-
ка (ще се издаде до три 
месеца от влизането в 
сила на закона). 

АСП ще извършва 
насочване само по За-
кона за закрила на де-
тето, за лицата под за-
прещение и в кризисна 
ситуация, пострадалите 
от домашно насилие и 
жертви на трафик и за 
услугите на областно 
ниво. 

Кметът трябва да 
определи служители от 
общинската админи-
страция или от услуги-
те, които ще изпълняват 
тези ангажименти.

- Урежда се редът 
за сключване на спора-
зумения между местни 
власти за предоставяне 
на услуги за хора от раз-
лични общини и въз-
можностите за публич-
но-частно партньорство 
за социални услуги.

- Предвиждат са 
специални наредби за 
стандартите за орга-
низация и управление 
на услугите, тяхната 
ефективност и за ква-
лификацията и профе-
сионалното развитие на 
работещите в тях. Уреж-
да се статутът на служи-
телите в дейностите по 
насочване за ползване 
и предоставяне на услу-
гите. 

Предвижда се На-
редба за стандартите 
за заплащане на труда 
на служителите по пре-
доставяне на социални 
услуги, финансирани от 
държавния бюджет, ут-
върждаване на етичен 
кодекс и стандарти за 
работно натоварване.

- Предоставянето 
на социалните услуги 
от общините е  отде-
лено  от останалите им 
задължения. Услугите 
могат да бъдат органи-
зирани самостоятелно, 
от специално създадени 
юридически лица (бю-
джетните дейности не 
са ЮЛ) и с възлагане на 
частни доставчици.

- Цяла глава урежда 
интегрирания подход 
и услуги. Залага се на 
координационен меха-
низъм при подкрепа от 
различни системи.

- Регламентира се 
процесът на разра-
ботване на Национална 
карта на социалните ус-
луги, в който ще участ-
ват общините чрез ана-

Публикуваме целия отговор на министър Владислав Горанов на въпрос на народен пред-
ставител относно финансовото състояние на общината за 2018 г. От него е видно, че Ми-
нистерство на финансите е отчело изключително добро и стабилно финансово състояние 
за Община Сърница през миналогодишната фискална година, което се дължи преди всич-
ко на добрата и премерена разходна политика, която се следва през последните четири го-
дини от обособяването ни като самостоятелна административно-териториална единица.

Финансовото състояние 
на Община Сърница за 2018 г.

Показатели  Уточнен план 
към 31.12.18 

г. (на месечна 
база) в лева

Отчет на 
бюджета към 

31.12.18 г. 
(месечен)

в лева

Изпълнение 
на бюджета 

спрямо 
плана’2018

Приходи  564 919 642 217 113.7%
Данъчни приходи, 

в т.ч.:
 200 210 241 381 120.6%

 0100 Данък върху доходите на физически лица: 3 200 3 062 95.7%
 1300 Имуществени и други местни данъци: 197 010 238 319 121.0%
 2000 Други данъци 0 0  
Неданъчни прихо-

ди, от тях:
 364 709 400 836 109.9%

 2400 Приходи и доходи от собственост 104 018 114 282 109.9%
 2700 Общински такси 204 071 224 650 110.1%
 4000 Постъпления от продажба на нефинансови 

активи
87 384 92 351 105.7%

 4100 Приходи от концесии 0 0  
 4500 Помощи и дарения от страната 5 000 0 0.0%
 4600 Помощи и дарения от чужбина 0 0  
 
Разходи - общо, от 

тях:
 6 616 942 4 446 082 67.2%

 0100 Заплати и възнаграждения за персонала, 
нает по трудови и служебни правоотношения

1 834 457 1 638 023 89.3%

 0200 Други възнаграждения и плащания за пер-
сонала

415 905 388 301 93.4%

 0500 Задължителни осигурителни вноски от ра-
ботодатели

492 110 434 590 88.3%

 1000 Издръжка 827 500 609 851 73.7%
 1900 Платени данъци, такси и административни 

санкции
26 544 23 294 87.8%

 Разходи за лихви 10 9 90.0%
 4000 Стипендии 17 099 17 060 99.8%
 4200 Текущи трансфери, обезщетения и помо-

щи за домакинствата
3 648 3 648 100.0%

 4300 Субсидии за нефинансови предприятия 582 582 100.0%
 4500 Субсидии на организации с нестопанска 

цел
16 750 16 752 100.0%

 4600 Разходи за членски внос и участие в нетър-
говски организации и дейности

7 500 6 645 88.6%

 Капиталови разходи 2 974 837 1 307 327 43.9%
Субсидии 3100 Трансфери между бюджета на бюджетната 

организация и ЦБ (нето)
4 266 033 4 266 033 100.0%

Трансфери §61, §62, §63, §64 и §67 318 413 273 766 86.0%
Заеми §74, §75, §76, §77 и §78 81 819 20 011  
Дефицит/Излишък -1 385 758  755 945
Финансиране §70, §71, §72, §73, §80, §83, §85, §86, §88, §90, §91, 

§93 и §95
1 385 758 -755 945  

Към 31.12.2018 г. общината не е отчела просрочени задължения по бюджета си.
Данните за поетите ангажименти за разходи, като част от показателите за финансовото състояние 

на общините, се получават след събиране на информацията от окончателните оборотни ведомости на 
общините за 2018 г., с които на този етап Министерството на финансите не разполага. Съгласно т. 38.7. 
от раздел V на указание на министъра на финансите ДДС№08/21.12.2018 г., те следва да бъдат предста-
вени в срок до 22.02.2019 г., след което предстои обработка на информацията и изчисляване на показа-
телите за финансовото състояние на общините.

В изпълнение на чл. 130г, ал. 2 от Закона за публичните финанси всяко тримесечие се публикува 
информация за финансовото състояние на общините на интернет страницата на Министерството на 
финансите (Раздел „Публични разходи“ » “Финанси на общините“ » „Финансови показатели на общи-
ните“), от където бихте могли да получите данните за поетите ангажименти за разходи.

 
МИНИСТЪР: ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА:

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ Г-ЖА НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА
 НАРОДEН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

Относно: Финансовото състояние на община Сърница за 2018 г.
УВАЖАЕМА Г-ЖО КЛИСУРСКА,
В отговор на поставения въпрос, прилагаме информация от месечния отчет за касовото изпълнение 

на бюджета на община Сърница, представен в Министерство на финансите към 31.12.2018 г. по основ-
ни раздели и параграфи на собствените приходи, разходите, взаимоотношенията с централния бюджет, 
трансферите, безлихвените заеми и финансирането, както и данни за просрочените задължения на 
общината за същия период.

Законът 
за социалните услуги 

е приет

(продължава на стр. 3)
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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

АКЦЕНТИ ОТ РАБОТАТА 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЪРНИЦА 

ЗА МЕСЕЦ МАРТ 

За този месец Общински съвет — Сърница проведе едно редовно за-
седание на 28.03.2019 г., на което бяха взети следните по-важни решение:

• Приета бе Общинска програма за превенция на наркотични зависи-
мости за 2019 - 2020 г. на Община Сърница и отчет по програма за превен-
ция на наркотични зависимости за 2018 г.;

• Одобри се Общински годишен план за подкрепа за личностното раз-
витие на децата и учениците в община Сърница за 2019 г.;

• Прие се Годишен отчет по Общинска програма за управление на от-
падъците на Община Сърница за 2018 г.;

• Гласува се Годишен план за паша и правила за ползване на мерите и 
пасищата от общински поземлен фонд за стопанската 2019 - 2020 г.;

• Приета е Наредба за опазване на околната среда на територията на 
Община Сърница;

• Разреши се продажбата на един имот, частна общинска собственост 
в гр. Сърница;

• Разреши се и изработването на подробни устройствени планове в гр. 
Сърница.

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с чл. 124 б, 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 № 45, прието с Протокол № 3 от 28.03.2019 г. на Общински 
съвет Сърница за изработване на проект на ПУП - план за регулация, 
засягащ УПИ VI-277 в кв. 20 по плана на гр. Сърница, Община Сърница. 

Съгласно одобреното задание, подробният устройствен план ще 
се изработи в следните параметри: дворищната регулация няма да се 
променя; уличната регулация ще се промени, като уличните регулационни 
линии от север и запад на УПИ VI-277 минат по имотните граници на 
ПИ 1491; ще се промени отреждането на УПИ VI-277 в УПИ VI-1491; 
новообразуваният УПИ VI-1491 ще е с площ 517 кв.м., а устройствената 
зона, в която ще попада, е „За жилищно строителство“.

• Решение № 46, прието с Протокол № 3 от 28.03.2019г. на Общински 
съвет Сърница за изработване на проект на ПУП – За промяна на 
предназначението на имот 141158 от земеделска земя „ливада“ в „За ИВС“ 
в м. ”Голяма и малка Крушици ” в землище гр. Сърница ЕКТТЕ 70648. 

Съгласно одобреното задание, подробният устройствен план ще се 
изработи в следните параметри: ще се образува един нов урегулиран 
поземлен имот, а именно УПИ CLVIII158 – ,,за ИВС“ с площ от 1 285 кв. м.; 
достъпът до него ще се осъществява посредством местен път ПИ 000419; 
в плана за застрояване за новообразувания урегулиран поземлен имот 
,,За ИВС“ се предвижда застроително петно до три етажа - „свободно“ 
застрояване, Кинт – 1.2, Пзастр. – 30% озелен. – мин. 50%.; югоизточната 
застроителна линия е разположена на 2 м. от имотната граница с ПИ 
141067 съгласно приложената нотариално заверена декларация, като за 
останалите имоти се спазват всички нормативни отстояния от границите 
им; устройствената зона, в която ще попада имотът съгласно действащия 
ОУП на гр. Сърница, е за Рекреационни, ваканционни селища и др. - ,,Ок“

Знаковото световно 
събитие „Часът на Зе-
мята“, за пореден път 
обедини милиони хора 
по света в послания и 
действия за опазване на 
планетата. 

Инициативата за-
почва да се организира 
през 2007 г., като винаги 
се провежда в послед-
ната събота на март от 
20:30 до 21:30 ч. 

Тази година „Часът 
на Земята“ е на 30 март. 
Мотото й отново е: 
Свържи се с природата. 

Нашият споделен 
дом е изправен пред 
застрашителна загуба 
на биоразнообразие и 
климатични промени. 
Затова природозащит-
ната инициатива на 
WWF обединява от-
делни хора,  бизнеси и 
правителства в търсене 
на решения и конкрет-
ни действия за изграж-

дане на здравословно 
и устойчиво бъдеще за 
всички. 

Инициативата е клю-
чова за промяна на на-
гласите и повишаване 
на популярността на 
климата и екологичните 
действия по целия свят. 
Тъй като световното 
биоразнообразие нама-
лява с безпрецедентен 
темп, „Часът на Земята“ 
ще фокусира усилията 
си върху още по-масова 
подкрепа за опазване на 
биологичното разноо-
бразие и природата.

„Часът на Земята“ 
традиционно акцентира 
върху връзката с приро-
дата, която прави живо-
та ни възможен. 

По-данни на докла-
да „Жива планета“ тя 
ни осигурява услуги на 
стойност 125 трилиона 
долара годишно, които 
сме свикнали да прие-

маме за даденост. Сред 
тях са жизненоважният 
достъп до въздух, пряс-
на вода, храна, енергия 
и лекарства, а не на по-
следно място природата 
ни предоставя и среда за 
почивка и приятни раз-
ходки.

По време на „Часа на 
Земята“ милиони хора 

от целия свят символич-
но изгасват осветление-
то в домовете си за един 
час, а знакови сгради 
притъмняват фасадите 
си. Така всички заедно 
отправяме призив за 
по-устойчиво бъдеще, 
демонстрирайки какво 
влияние могат да имат 
малките постъпки вър-

ху голямата планета. 
През последното де-

сетилетие „Часът на Зе-
мята“ вдъхнови мили-
они хора да подкрепят 
и да участват в проекти 
за опазване на климата 
и на природата.

Колкото и сериозен 
да изглежда проблемът 
с климатичните изме-
нения и загубата на 
биоразнообразие, ре-
шението му зависи от 
ежедневните избори на 
всеки един от нас. 

Ето няколко идеи за 
малки стъпки, които 
да предприемете, за да 
помогнете да опазим 
природата, от която 
зависим.

- Намалете употреба-
та на пластмаси – търсе-
те алтернативи за мно-
гократна употреба;

- Рециклирайте и 
преизползвайте;

- Ходете повече 

пеша, карайте колело 
или използвайте град-
ски транспорт;

- Изключвайте елек-
тричеството, когато не 
го ползвате;

- Използвайте енер-
госпестяващи електро-
уреди и когато е въз-
можно зелена енергия;

- Посадете растение;
- Пазарувайте от 

местни производители;
- Хранете се устойчи-

во;
- Консумирайте тол-

кова, колкото наистина 
ви е необходимо;

- Споделяйте поло-
жителния си пример с 
хората около вас;

- Сигнализирайте до 
отговорни институции 
при нередности като 
незаконна сеч и брако-
ниерство, нерегламен-
тирано палене на огън и 
др. подобни.

лизи и допълнителна 
информация, а АСП ще 
прави анализ на потреб-
ностите на национално 
ниво. 

Предвидено е годиш-
но планиране от общи-
ните и на национално 
ниво. ОбС утвърждава 
годишен план на соци-
алните услуги. Ще бъде 
разписана Наредба за 
планирането на соци-
ални услуги до 3 месеца 
от влизането на закона 
в сила, а Картата ще се 
утвърди от МС до 12 
месеца от влизането му 
в сила.

- Предвижда се дъл-
госрочно планиране в 
държавния бюджет на 
включените в Нацио-
налната карта услуги; 
единен финансов стан-
дарт, формиран от раз-

ходите за предоставяне 
на услугата; допълващи 
финансови стандарти; 
частично финансирани 
услуги от държавния 
бюджет; смесено финан-
сиране (два и повече из-
точника); централизи-
рано внасяне на таксите 
в бюджета на МТСП, 
а при финансиране на 
услуга от общинския и 
от държавния бюджет 
– внасяне само на част-
та от таксата, съответ-
стваща на държавното 
финансиране. Въвеждат 
се по-добри механизми 
за събиране на такси-
те, вкл. за прекратяване 
ползването на услугата 
при неплащане.

- Предвижда се задъл-
жително информиране 
на кмета на общината 
за анализите на нужди-
те, дейностите, обхва-

та на потребителите и 
срока за предоставяне 
на услугата, в случаите 
на създаване на услуги 
от частни доставчици, 
които те финансират 
самостоятелно. Законът 
влиза в сила от 1 януари 
2020 г., но регламентите 
за приемане на планове 
за преструктуриране и 
реформиране в двуго-
дишен срок на домове за 
стари хора и за закрива-
не на ДДЛРГ и ДМСДГ 
– от датата на  обнарод-
ване. Реформирането на 
домовете е предвидено 
до 2025 г., а закриването 
на детските услуги, ин-
ституционален тип – до 
1 януари 2021 г. До 31 
декември 2020 г. финан-
сирането на социалните 
услуги от държавния 
бюджет е по сегашните 
стандарти.

Законът 
за социалните услуги е приет

ЧАСЪТ НА ЗЕМЯТА

(продължение от стр. 2)

НЕКА ЗАЕДНО ПАЗИМ ГОРАТА ОТ ПОЖАРИ!
Добре е да знаете:

ЗА ДА НЕ ПРЕДИЗВИКАТЕ ЗАПАЛВАНЕ НА ГОРСКИ ПОЖАР
- Не палете огън в гората и на 100 метра от нея.
- Не хвърляйте неугасени цигари или клечки кибрит! Полейте ги по
възможност със вода, за да сте сигурни, че са напълно изгаснали.
- Знайте, че при опит да влезете с кола в гората, контактът на
горещия ауспух със сухите листа може да ги запали.
- Трябва да знаете, че има пълна забрана за палене на стърнища и
пасища, тъй като огънят може да достигне до горски масив.
- Не изхвърляйте стъклени бутилки и целофанени опаковки в
гората– те имат ефект на лупа и могат да провокират запалване.



4 Общество

По инициатива на 
кмета на Община Сър-
ница – г-н Неби Бозов, 
беше иницииран широк 
обществен дебат, свър-
зан с представеното в 
РИОСВ инвестиционно 
намерение за изграж-
дане на инсталации за 
изгаряне на отпадъци с 
код 191212, различни от 
дървесните отпадъци, 
от „Оранжерии Крумо-
во” ЕООД, гр. София 
в обект, намиращ се на 
територията на гр. Сър-
ница и издаване на съ-
ответното разрешение.

На 25.02.2019 г. Кон-
султативния съвет по 
туризъм в Община Сър-
ница, чиито председа-
тел е г-н Бозов и който 
включва представители 
на целия туристически 
бранш от общината, 
излезе с принципно ре-
шение, с което изразява 
несъгласие на терито-
рията на Община Сър-
ница да се допуска изга-
ряне или преработване 
на отпадъци, различни 
от дървесни отпадъци.

За да бъдат изслу-
шани и взети под вни-
мание всички страни в 
казуса, на редовната се-
сия на Общински съвет 

- Сърница през месец 
февруари бяха покане-
ни представители на 
фирмата-инвеститор, 
която беше представе-
на от управителя й г-н 
Ялъмов, директора на 

РИОСВ - Пазарджик 
г-н Гешев и местните 
граждани. По време на 
заседанието беше пред-
ставена концепцията за 
изграждане на новите 
съоръжения за горене 
на отпадък с код 191212, 
съгласно Наредба № 2 
от 23.07.2014 г. за кла-
сификацията на отпа-
дъците, съгласно която 
се предвижда новите 
съоръжения да горят 
отпадъци, включително 

и смеси от материали от 
механично третиране на 
отпадъци, различни от 
класифицираните като 
„опасни” или токсични 
отпадъци. В тази кате-
гория влизат отпадъци, 

преработвани от регио-
налните депа за битови 
отпадъци, които включ-
ват предимно пластма-
си и в по-малка степен 
утайки, биоразградима 
маса, метали и хартия. 
Г-н Гешев разясни про-
цедурата за издаване на 
исканото от инвести-
тора разрешение и за-
коновата рамка, която 
трябва да покрива ин-
веститорския проект. 

Гражданите пък 

имаха възможност-
та открито да задават 
въпросите си и след 
проведената дискусия, 
всеобщото мнение на 
жителите бе, че не ис-
кат на територията на 

Община Сърница да се 
изгарят отпадъци, раз-
лични от дървесните, 
поради опасeнията на 
жителите за живота и 
здравето им, както и 
поради притесненията 
от негативни последици 
върху основните поми-
нък на хората – земеде-
лието и туризма.

Общински съвет – 
Сърница, след прове-
дено гласуване с пълно 
мнозинство, прие декла-

рация, с която изразява 
несъгласие за каквито и 
да е било инвестицион-
ни инициативи и проек-
ти, свързани с изграж-
дане и експлоатация на 
станции и съоръжения 

за обработка и унищо-
жаване, в това число и 
горене, на какъвто и да 
е вид отпадък.

Предвид обществе-
ните нагласи и мнения, 
г-н Бозов организира и 
проведе среща между 
ръководството на ДГС 
„Селище” и г-н Ялъмов. 
По време на нея бяха 
обсъдени възможност-
ите за осигуряване на 
дървесен отпадък, като 
инж. Чолаков пое анга-

жимент за търсене на 
вариант за осигуряване 
на дървесен отпадък, 
останал след провежда-
не на горска сеч.

Предвид многоброй-
ни срещи, отрицателни-
те обществени нагласи, 
експертните мнения, 
обсъдените възмож-
ности за допълнително 
снабдяване с дървесен 
отпадък и проведените 
разговори с г-н Бозов 
— фирмата изпълни-
тел пое ангажимент, 
пред ръководството 
на Община Сърница и 
РИОСВ – Пазарджик, 
на този етап да оттегли 
инвестиционното си 
намерение, като търси 
алтернативни варианти, 
които да не пораждат 
отрицателни обществе-
ни нагласи и обеща да 
изтегли подаденото за-
явление в РИОСВ, кое-
то ще прекрати проце-
дурата по произнасяне 
на компетентния орган.

Към дата на издаване 
на настоящия редакцио-
нен материал, фирмата 
е изпълнила поетия от 
нея ангажимент и ин-
вестиционното предло-
жение е оттеглено.

Идеята за Между-
народен ден на жената 
възниква в началото на 
XX век. 

Историята на праз-
ника започва през 1857 
г. в Ню Йорк, когато е 
организиран един от 
първите протестни ми-

тинги на жените, рабо-
тещи в текстилните фа-
брики. 

Те настоявали за рав-
ни права с мъжете, на-
маляване на работното 
време и подобряване 
условията на труд. 

През 1909 г. Амери-
канската социалисти-
ческа партия провъз-
гласила 28 февруари за 
Национален ден на же-
ната. 

До 1913 г. американ-
ките са го отбелязвали 
на последната неделя от 
месец февруари. 

През 1910 г., на Вто-
рата международна 

конференция на рабо-
тещите жени в Копен-
хаген, е взето решение 
за учредяване на “Ден 
на жената”, който да се 
отбелязва всяка година. 
В резултат на това реше-
ние Международният 
ден на жената се чества 

за първи път през 1911 
г. в Австрия, Германия, 
Швейцария и Дания, 

когато повече от един 
милион мъже и жени 
участват в шествия. 

От 1914 г. отбеляз-
ването на празника в 
различните страни е 
на датата 8 март. Той се 
свързва в началото на 
века с борбата за поли-

тическо, икономическо 
и социално равнопра-
вие.

През 1977 г. Общото 
събрание на ООН реша-
ва 8 март да стане Меж-
дународен ден за права-
та на жените и за мир.

По този повод г-н 
Бозов, поздрави всички 
дами от общината: 

„На Международния 

празник на жената – 8 
март, отдаваме заслу-
жена почит и уваже-
ние пред всички пред-
ставителки на нежния 
пол за нелеката им 
задача да бъдат наши 
майки, съпруги, сестри 
и дъщери и да ни даря-
ват ежедневно с грижи, 
обич и радост. Вие сте 
благостта и спокой-
ствието в живота на 
мъжете и неуморими 
стожери на общество-
то ни.” Той пожела на 
дамите да бъдат щаст-
ливи и обичани и да 
продължават да радват 
с присъствието си. 

В СЪРНИЦА НЯМА ДА СЕ ГОРЯТ ОТПАДЪЦИ

Историята на 8-ми март - Международния 
ден на жената

На 26.03.2019 г. се про-
веде общинският кръг на 
ученическото състезание 
„Защита при пожари, бед-
ствия и извънредни ситу-

ации”, организирано от Ре-
гионална дирекция ПБЗН 
- Пазарджик и Община 
Сърница.

На общинския кръг 
от състезанието участие 
взеха отборите на VII “A” 
и VII „Б” клас от СУ „Св. 

св. Кирил и Методий” – гр. 
Сърница.

Победител в състеза-
нието е отборът на VII „Б” 
клас, който се класира за 

областния етап, който ще 
се проведе в гр. Пазар-
джик.

Всички участници в 
състезанието получиха 
Грамота за участие и на-
гради от кмета на Община 
Сърница, г-н Неби Бозов.

Приключи общинският 
кръг на ученическото 

състезание 
„Защита при пожари, 

бедствия и извънредни 
ситуации”


