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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

УПРАВНИЦИТЕ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА АКЦЕНТИ ОТ СЕСИЯТА
НА ОБС - СЪРНИЦА
ОФИЦИАЛНО ВСТЪПИХА В ДЛЪЖНОСТ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ

На 07.11.2019 г. се проведе първото заседание
на Общински съвет Сърница за Мандат 2019 г. –
2023 г. На него новоизбраните кмет на община,
кметове на кметства и общински съветници положиха клетва съгласно Конституцията на Република България и официално встъпиха в длъжност
пред областния управител на област Пазарджик
г-н Стефан Мирев и гражданите от общината.
На същата сесия с пълно мнозинство бе избран
за председател на Общинския съвет Салих
Османджиков от групата на Движението за
права и свободи. След
встъпването си в длъжност г-н Османджиков
се обърна към своите
колеги: „На добър час,
уважаеми
общински
съветници и кметове!
Бъдете живи и здрави,
бъдете силни, отговорни и градивни! Работете в дух на подкрепа и
позитивизъм, за да оправдаете доверието на
своите съграждани. Защото Вашите успехи са
успехи за общината и за
хората.”
Общински съвет Сърница
е в поименен състав както следва:
Председател:
Салих Салихов Османджиков
Членове:
Фатме Салих Молаахмед – ДПС;
Саит Халил Мехмед – ДПС;

Байрям Джевдет Мечкарски – ДПС;
Салих Муса Исмаил – ДПС;
Емин Реджеп Кьосей – ДПС;
Муетдин Мезамединов Саитов – ДПС;
Емин Алиосман Карамолла – ДПС;
Мехмед Ахмедов Толупов – ДПС;
Муса Мустафа Муса – ДПС;
Сибел Ахмед Семерджиева – ДПС;
Муса Мустафа Сръкьов – ГЕРБ;

На 29 ноември 2019 г. Общински съвет Сърница проведе редовно заседание за месец ноември в
новосформирания състав след проведените местни избори на 27 октомври.
Общинските съветници обсъдиха и разгледаха
18 точки, по-важните от които са:
• Приемане на Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет – Сърница и взаимодействието му с Общинска администрация;
• Избор на Председатели и членове на постоянните комисии на Общински съвет – Сърница;
• Избор на Заместник Председател на Общински съвет – Сърница;
• Определяне Представител на Общински съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България;
• Определяне на Представител на Общински
съвет Сърница в Областен съвет за намаляване на
риска от бедствия
• Откриване на процедури за определяне на
съдебни заседатели за Окръжен съд Пазарджик и
Районен съд Велинград за мандат 2020 г. – 2024 г.;
• Приемане на културен календар на Община
Сърница за 2020 г;
• Допълване на Програма за управление и разпореждане на общинска собственост за 2019 г.;
• Актуализация на бюджета на Община Сърница за 2019 година, програмата за капиталови разходи на Община Сърница за 2019 година и индикативния разчет за средствата от Европейския съюз
Любомир Сашов Малинов - ГЕРБ.
на Община Сърница за 2019 година.
“Приветствам усилията, които положихте в
• Дофинансиране на СУ „Св. св. Кирил и Метопредишния мандат за подобряване на инфра- дий” град Сърница в частта издръжка.
структурата в региона, с подкрепата на държавата и успешно разработените и спечелени проекти.
Община Сърница е едно от най-красивите места в топриемни местни жители. Използвайте разумно
Родопите с уникална природа, трудолюбиви и гос- тези дадености, развивайте местната икономика и
работете в името на идните поколения”, каза след
полагането на тържествената клетва областният
управител Стефан Мирев.
Той подари на г-н Бозов символичен подарък
– писалка, с пожеланието да подписва с нея нови
проекти за Община Сърница.
Мероприятието завърши с прочитането на
дуа-молитва от местните имами за просперитет и
благополучие на цялата община.
На 29 ноември се проведе второто заседание на
Общински съвет - Сърница за новия мандат.
На него бе приет Правилник за организацията
и дейността на Общински съвет – Сърница и взаимодействието му с Общинска администрация и
бяха обособени постоянните му комисии, които са
както следва:
• Комисия по бюджет, финанси, икономика,
дружества и еврофондове в състав от 7 членове;
• Комисия по образование, култура, спорт,
здравеопазване, ред, сигурност, евроинтеграция,
нормативна уредба и социална политика в състав
от 7 членове;
• Комисия по устройство на територията, пътна
и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване
селско, и горско стопанство в състав от 7 членове;
• Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобито имущество в
състав от 7 членове.
На същото заседание за Заместник-председател
на Общински съвет - Сърница бе избран Салих
Муса Исмаил от групата на ДПС.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаеми жители на Община Сърница,
На основание чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от АПК във връзка с чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ Община Сърница уведомява всички заинтересовани лица, че открива
производство по издаване на общ административен акт. Община Сърница предлага на Общински съвет-Сърница да вземе решение, с което да одобри
план-сметката на такса за битови отпадъци за всички населени места в общината за 2020 г. В план – сметката се включват необходимите разходи за следните услуги, които ще се предоставят през 2020 г.
• осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;
• събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
• проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление
на отпадъците;
• почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
Съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и гарантиране изпълнението на задълженията по чл.19 от ЗУО, Общински
съвет гр. Сърница с Решение №25/ 30.06.2015 г. , дава съгласие за членство в Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините Доспат,
Сатовча, Борино, Девин и Сърница.
С протокол № 5 от 24.06.2016г. на Общото събрание на Сдружението Община Сърница е приета за пълноправен член на Сдружението. Депото в с.
Барутин е избрано поради близостта му до Сърница, за разлика от други законно регламентирани сметища, с оглед на по-ниски транспортни разходи за
извозването на отпадъците.
Община Сърница от 01.01.2017 извозва отпадъците от територията на трите населени места/ гр. Сърница, с. Побит камък и с. Медени поляни/ в регионалното депо в с. Барутин. Съгласно ЗУО общината ще заплаща следните такси:
• Чл. 60 от ЗУО определя такса за извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци чрез депониране всеки собственик на депо предоставя обезпечение, покриващо бъдещи разходи за закриване и след експлоатационни грижи площадката на депото в размер на 3,11 лева/тон.
• Чл. 64 от ЗУО определя такса за обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо за неопасни отпадъци и на депа за строителни отпадъци се правят отчисления в размер и ред, определени с наредба по чл. 43, ал. 2 в размер на 95 лева/тон за 2020 година
• Регламентираната такса в Решение ОС Доспат № 14 взето с протокол №3 от 18.12.2015 г. за депониран отпадък е 36 лева/тон.
Въпреки увеличаването на разстоянието за извозването на отпадъците в регионалното депо в с. Барутин, Община Сърница в предложената план-сметка не предвижда увеличение на сумата за дейността по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци до депо.
За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план сметката за 2020 г. са предвидени средства в размер на 299 311,00 лв. в т.ч.
от тях:
- 112 910,00 лева за събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
третирането им;
- 154 521,00 лева за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона
за управление на отпадъците;
- 8 000 лева за поддържане чистота на териториите за обществено ползване;
- 23 880 лева за осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци – контейнери, кофи и други.
Община Сърница ще дофинансира разходите за депониране и извозване на битовите отпадъци със сума в размер на 168 997,00 лева.
Подробна план-сметка е публикувана на официалната интернет страница на Община Сърница.
Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, предвид разпоредбите на чл. 69, ал. 1 АПК, чрез следните форми:
1.Представяне на писмени предложения и възражения, които могат да се подадат в деловодството в сградата на общинска администрация, гр. Сърница, ул. „Свобода“ № 20, ет.1, стая 1, или на електронна поща: obshtina@sarnitsa.bg
2. Публичното обсъждане ще се състои в зала „Общински съвет-Сърница”. Денят и часът ще бъдат обявени допълнително.
С уважение: Неби Бозов
Кмет на Община Сърница
Съгласувал: Айтен Туджар, Юрисконсулт,
Дирекция ФБАПИО, Община Сърница
Изготвил: А. Кисьов, Гл. спец. ЗГЕ
Дирекция АОМР, Община Сърница
Приложение №1

План сметка на община Сърница за 2020 година
I. Приходи
Данъчни основи за 2020г.
Населено място
Сърница
Побит камък
Медени поляни
Общо

ФЛ

ЮЛ
12 379 135
355 337
536 593
13 271 065

Облог за 2020г.

ОБЩО
12 630 620
736 812
193 365
13 560 797

25 009 754
1 092 149
729 959
26 831 863

ФЛ

ЮЛ
67 192
2 489
3 965
73 645

ОБЩО
82 824
4 977
1 446
89 247

Наименование

ТБО ФЛ
150 016
7 466
5 411
162 892

ТБО ЮЛ
50 394
1 866
2 974
58 916

II. Разходи

1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други
2. Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения
за третирането им

Приходи
Преходен остаък от
2019 г.

гр. Сърница

62 118
3 733
1 084
71 397

Населено място
15 552,00

-

с. Побит камък
7 500,00

92 910,00

10 000,00

116 701,98
2 543,98
77 710,00
29 448,00
7 000,00

18 909,51
438,51
13 395,00
5 076,00

4 000,00
2 000,00
500,00
500,00
1 000,00

1 950,00
1 000,00
250,00
200,00
500,00

3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или
други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително
отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците
3.1. Отчисления по чл. 60 от ЗУО
3.2. Отчисления от чл.64 от ЗУО
3.3. Разходи за депониране на БО и внесен ДДС по чл. 163а от ЗДДС
3.4. Проектиране на площадка за масово разпространени отпадъци и претоварна станция
4. Пчистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за
обществено ползване
4.1. Разходи за зимно поддържане на улици, площади и паркове
4.2. Разходи за почистване при летни условия на улици, площади и паркове
4.3. Разходи за почистване на замърсявания и нерегламентирани сметища
4.4. Почистване на дерета

Общо

229 163,98

38 359,51

Забележка: Община Сърница предвижда да събере ТБО за 2020, заедно с недобори от предходини години сумата от 130 314 лева. Сумата от 168 997 лева ще бъде дофинансиран
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ОТРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ
ЗАСЕДАТЕЛИ ОТ ОБЩИНА СЪРНИЦА В ОКРЪЖЕН СЪД ПАЗАРДЖИК И РАЙОНЕН СЪД - ВЕЛИНГРАД
Със свои решения в изпълнение на разпоредбите на чл. 68 и следващите от Закона за съдебната
власт Общински съвет - Сърница откри процедури по определянето на съдебни заседатели за мандат 2020 г. – 2024 г. в Окръжен съд - Пазарджик и
Районен съд - Велинград. Съгласно указанията на
съдилищата, за Окръжен съд - Пазарджик от Община Сърница трябва да бъде излъчен един съдебен заседател, а за Районен съд - Велинград трима.
Общински съвет - Сърница определи правила
за провеждане на процедура за определяне на съдебни заседатели както следва:
1.Условия, на които трябва да отговарят кандидатите
1.1. Да е дееспособен български гражданин (не
е поставен под запрещение);
1.2. Да е на възраст от 21 до 68 години;
1.3. Да има настоящ адрес в Община Сърница;
1.4. Да има завършено най-малко средно образование;
1.5. Да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
1.6. Да не страда от психически заболявания;
1.7. Да не е съдебен заседател в друг съд;
1.8. Да не е общински съветник от съдебния район, за който е избран (на Окръжен съд - Пазарджик, респективно на Районен съд - Велинград);
1.9. Да не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
1.10. Да не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи
или други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е
избран (на Окръжен съд - Пазарджик, респективно на Районен съд - Велинград).
2. Необходими документи за кандидатстване
– Всеки кандидат трябва да подаде в деловодството на Общински съвет - Сърница следните документи:
2.1. Подробна автобиография, включваща данни за образование, специалност, трудова дейност,
общ трудов стаж, семейно положение подписана
от кандидата;
2.2. Нотариално заверено копие от диплома за

завършено образование;
2.3. Медицинско удостоверение, че лицето не
страда от психическо заболяване;
2.4. Данни за контакт на две лица, към които
общинските съвети да се обръщат за препоръки;
2.5. Мотивационно писмо;
2.6. Писмено съгласие;
2.7. Декларация за липса на обстоятелствата по
чл. 67, ал. 3;
2.8. Документ за извършена проверка по реда
на Закона за достъп и разкриване на документите за обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия,
ако са родени преди 16 юли 1973 г.
Забележка: Обстоятелството по чл. 67, ал. 1,
т. 4 от Закона за съдебната власт (липса на осъждане) се установява служебно от комисията.
3. Срок за представяне на писмени предложения за кандидати за съдебни заседатели, ведно
с приложени към тях изискуеми документи – от
01.12.2019 г. до 31.12.2019 г. в деловодството на
Общински съвет - Сърница, намиращо се в сградата на Общинска администрация Сърница, ет.
2
4. Процедура за допускане на представилите
заявления кандидати – В едноседмичен срок от
крайния срок за подаване на документи, назначената от Общински съвет - Сърница Временна
комисия проверява представените писмени предложения и документи към тях за съответствие с
изискванията на т. 2.1. и т. 2.2. и Закона за съдебната власт на закрито заседание, като кандидати,
които не отговарят на изискванията, се отстраняват от процедурата. Също така, определя дата
и час за провеждане на изслушвания. Временната
комисия съставя списък на допуснатите до участие
кандидати, който заедно с техните автобиографии,
мотивационни писма и препоръки, и документи
по т. 2.8. се публикуват на интернет страницата на
Община Сърница, най-малко 14 дни преди датата
на изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната власт. Най-малко 10 на сто от лицата, които се
включват в списъка, трябва да са с квалификация

Промени в Закона за ветеринарно
медицинската дейност

Режимът за регистрация на личните
стопанства тип „заден
двор“ ще бъде облекчен. Това е заложено в
проект за изменение на
Закона за ветеринарномедицинската
дейност, публикувани за
обществено обсъждане
от МЗХГ. Регистрацията
ще става с представяне
на нотариален акт или
удостоверение за търпимост.
Отпада изискването стопаните на лични
стопанства да подават
лично заявление за регистрация в Областната
дирекция по безопасност на храните (ОДБХ).
За улеснение, то ще
се подава при кмета на
населеното място или
кметския
наместник,
който ще има 15-дневен срок да го изпрати в

ОДБХ.
Законодателните
промени
произтичат
от усложнената епизоотична обстановка във
връзка с чумата по свинете.

Собствениците
и
ползвателите на животновъдни обекти ще
са длъжни да въведат

редица мерки за биосигурност, в т.ч. да слагат
марки на всяко родено животно, да полагат
определени грижи за
тяхното здраве, както и
да документират движе-

грами за самоконтрол
на болести и да спазват
строги изисквания при
повторно „населване“
на
животновъдните
обекти (след принудителното умъртвяване на
прасетата това лято).
Предвижда се и подобрена организация
на
ветеринарномедицинското обслужване
на животните. Това ще
стане чрез въвеждане на
териториален принцип
при сключване на договорите с регистрирани
ветеринарни лекари за
изпълнение на мерките
по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на
болести по животните.
Честотата на посението от и към живот- щенията в обектите ще
новъдните обекти. За бъде определена в спетази цел ще е необходи- циална процедура.
мо да изпълняват про-

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

в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.
5. Процедура за определяне на кандидати
5.1. Изслушване по реда на чл. 68а от Закона
за съдебната власт – Определената от Общински съвет - Сърница Временна комисия на предварително обявена дата и час изслушва всеки от
допуснатите кандидати в публично заседание,
като всеки неин член може да задава въпроси. Не
по-късно от три работни дни преди изслушването,
юридически лица с нестопанска цел, определени за
извършване на общественополезна дейност, могат
да представят на Общинския съвет - Сърница становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища
и сигнали не се разглеждат. След края на изслушванията комисията съставя доклад за протичането им, който се предоставя на общинския съвет
в 7-дневен срок преди датата на гласуването и се
публикува на страницата на общинския съвет в
интернет заедно с протокола от изслушването.
5.2. Решение за определяне на кандидати за
съдебни заседатели – На първата си редовна или
извънредна сесия Общински съвет - Сърница в
публично заседание разглежда представения от
Временната комисия доклад. С мнозинство, повече от половината от присъстващите членове, взема
решение за определяне на кандидатите за съдебни
заседатели на Окръжен съд - Пазарджик, респективно Районен съд - Велинград, които се предлагат за избиране от Общото събрание на съдиите от
Апелативен съд - Пловдив, респективно Окръжен
съд - Пазарджик. Решението се изпраща в срок от
три месеца преди изтичането на мандата на съдебните заседатели ведно със списъка на одобрените
от Общински съвет - Сърница кандидати и документите по т. 2.
Повече информация заинтересованите лица
могат да получат в деловодството на Общински
съвет - Сърница, намиращо се в сградата на Общинска администрация Сърница, ет. 2, както и
на официалната интернет страница на Община
Сърница.

ОТБЕЛЯЗВАМЕ СВЕТОВНИЯ
ДЕН НА ЖЕРТВИТЕ
ОТ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ
ПРОИЗШЕСТВИЯ

През 1993 г. Великобритания отбелязва за
първи път ден на загиналите при пътнотранспортни произшествия,
а организацията „Мир
на пътя” поставя началото на традицията. С
резолюция на Генералната асамблеята на Организацията на обединените нации от 2005 г.
всяка трета неделя на
ноември отдаваме почит на загиналите на
пътя. Тази година отбелязваме събитието на
17 ноември. В него се
включиха институции
от всички нива на държавното и местно управление,
организации
от правителствения и
неправителствения сектор, граждани и деца.
Министерството на
вътрешните работи напомня, че безопасността на движението е споделена отговорност и
нейното повишаване не
е по силите на нито една

институция, колкото и
мощна да е тя. Затова да
преосмислим отношението си, когато сме на
пътя, и да помним, че
трябва да пазим преди
всичко човешкия живот
и здраве.
Статистиките
за
ПТП с всяка изминала година по пътищата
на страната ни са все
по-стряскащи. Само до
септември 2019 г. са станали 4991 тежки ПТП с
446 загинали и 6362 ранени, от които голяма
част тежко. Мъже, жени
и деца стават жертви на
свои или чужди грешки,
невнимание и нарушения.
Този ден е своеобразно напомняне на хората,
че трябва да имат отговорно и зряло поведение на пътя, както за водачите на автомобили,
така и за пешеходците.
Да спрем войната по
пътищата на България.
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Отчетно събрание
на Български червен кръст - Сърница

На 26-ти ноември
се проведе Общинското отчетно събрание
за 2019 г. на местната
структура на Българския червен кръст. То
се ръководи от Халил
Байрактар – Заместник-кмет на Община
Сърница и председател
на сдружението, като на
него присъстваха Салих
Османджиков – Председател на Общински
съвет Сърница, Фатме
Молаахмед – общински
съветник в Общински
съвет Сърница, Председателят на Пазарджишката областна структура на БЧК инж. Живко
Дишков, служители от
Общинска администрация Сърница, граждани.
По време на заседанието се представи
отчетен доклад за дейността на Общинската
организация на БЧК
гр. Сърница за периода
2018 г. – 2019 г., който
посочи следните изпълнени дейности:
• Организационно
развитие - Общинската
организация на БЧК –
Сърница е създадена в
края на месец май 2016
г., като на територията
на общината са изградени три дружества на
БЧК - в гр. Сърница, с.

Побит камък и с. Медени поляни. Членовете
на общинската организация са 100 човека,
а доброволците, взели
участие в различни мероприятия, наброяват
над 60 души. За 2019 г. са
проведени 3 заседания
на Общинския съвет на
БЧК Сърница, на които
са разгледани въпроси
свързани с раздаването
на хуманитарните помощи /дрехи, коледни
подаръци, хранителни
продукти/.
• Социално-здравна
политика - През 2019
година в Общинската
организация Сърница
са получени хуманитарни помощи на стойност
312.93 лева. Раздадени
са Новогодишни подаръци на деца от ДГ
„Мир” - филиал с. Медени поляни, ОУ ”Никола
Й. Вапцаров” с. Побит
камък /подготвителна
група към училището/
и СУ „Св. св. Кирил и
Методий”, гр. Сърница
/подготвителна група
към училището/, както и на деца с влошено
здравословно състояние, които не посещават детска градина или
училище. Съгласно хранителната програма на
БЧК получатели са 321

Национален
ученически конкурс
„Посланици на
здравето“

Конкурсът е в подкрепа на здравословния начин на живот на
младите хора. Целта му
е превенцията на поведенческите и рискови за
здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската
физическа активност,
злоупотребата с алкохол
и тютюнопушенето.
Инициативата е на
Министерството
на
здравеопазването,
в
партньорство с още 4
министерства – на образованието и науката, на
културата, на младежта
и спорта, на околната
среда и водите, както и
Световната здравна организация за България,
Българския младежки
Червен кръст и Представителството на Европейската комисия в
България.
Националният конкурс продължава до 10
май 2020 г. Той ще се
проведе в три възрасто-

ви категории, право на
участие имат паралелки
или випуски от ученици
от 1 до 12 клас от цялата страна. В проектите
могат да участват учители на една или повече
паралелки, независимо
дали са от един и същи
випуск. Пълна информация за регламента
на конкурса – изисквания за кандидатстване
и участие, към съдържанието на проектите,
критериите за оценка,
етапите на оценяване и
награди за победителите може да намерите на:
h t t p s : / / w w w .
mh.government.bg/bg/novini/
aktualno/ministerstvoto-nazdraveopazvaneto-obyavyavaxii-i/

лица, определи от Агенцията за социално подпомагане, разпределени
по места както следва:
гр. Сърница - 135 човека; с. Медени поляни
- 110 човека; с. Побит
камък - 76 човека. В списъците на Агенцията за
социално подпомагане
са включени следните
категории граждани:
- лица и семейства,
подпомагани с целеви
помощи за отопление
през отоплителен сезон
2016/2017 г.;
- майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за
отглеждане на дете до
навършване на една година по реда на чл. 8, ал.
1 от Закона за семейните
помощи за деца (ЗСПД)
към м. октомври 2016 г.;
- лица и семейства,
получили еднократна
целева помощ за ученици, записани в първи
клас по чл. 10 A от Закона за семейните помощи
за деца (ЗСПД) за учебната 2016/2017 г.;
- лица и семейства,
получили еднократни
или месечни помощи,
предназначени за превенция и реинтеграция,
отглеждане на детето
при близки и роднини,
и в приемни семейства

по реда и условията на
Правилника за прилагане на Закона за закрила
на детето (ППЗЗД) към
м. октомври 2016 г.;
- лица и семейства,
инцидентно пострада-

томври 2017 г.
- лица с установени
90 % трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни
добавки по реда на Закона за интеграция на

Горепосочените лица
са получили хранителни пакети, равняващи
се на 24,070 кг. на човек
или общо количество от
храна - 7702,400 кг.
• Проведени и групо-

ли при бедствия и аварии при форсмажорни
обстоятелства, подпомогнати с еднократна
помощ по реда на чл.
16 от Правилника за
прилагане на Закона за
социално подпомагане
(ППЗСП), въз основа на
установеното индивидуално ниво на материално лишение към м.ок-

хората с увреждания
(ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към
м. февруари 2017 г.;
- лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда
на чл.8д от Закона за
семейните помощи за
деца (ЗСПД), към месец
февруари 2017 г.

ви и индивидуални консултации по различни
теми като “Здравословно хранене”, Управление
на семейния бюджет” ,
„Насочване на целевите групи за отпускане
на социални помощи”,
“Подготовка за справяне с неблагоприятни
климатични условия”.

Дарение от 221 нови детски книги
получиха малките читатели
на библиотеката
към НЧ „Просвета - 1947“ в Сърница

Библиотеката
при
Народно
читалище
„Просвета – 1947” гр.
Сърница участва в проекта на Българската
библиотечно-информационна
асоциация
„Стимулиране на четенето в ранна детска
възраст в България” и
получи дарение от 211
нови детски книги и
игри.
Българската библиотечно-информационна
асоциация (ББИА) реализира успешно проект „Стимулиране на
четенето в ранна детска
възраст в България“. Тя
работи в подкрепа на
ранното детско четене и
насърчава библиотеките да работят с деца от
1 до 6 години, като организира различни инициативи от 2010 г.
Целта на сегашния

проект е да осигури на
деца от 1 до 6-годишна
възраст нови книги и
игри, с които да се обновят колекциите на
активни библиотеки в
малки градове и села в
отдалечени, планински
и погранични райони,
които нямат средства

за закупуване на нови
книги, но имат висока
посещаемост от читатели деца. Закупените
и подарени общо 2774
книги и игри са за 14
предварително подбрани библиотеки.
Дарените книги са
добра основа за разра-

ботването на програми
за стимулиране на четенето в ранна детска
възраст, за провеждането на обучения на родителите за ползите от
четенето в ранна детска
възраст и за това как
да четат на децата си у
дома.

