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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

ОБЩИНА СЪРНИЦА С НОВА И
ВИСОКОФУНКЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ПУБЛИЧЕН
БЕЗПЛАТЕН И НЕОГРАНИЧЕН ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП

От началото на месец май Община Сърница страция – Сърница;
вече разполага с високоскоростна публична ин1 бр. – в библиотека при Народно читалитернет мрежа. Тя е напълно безплатна, свободна ще „Просвета 1947г.” в гр. Сърница (централната
за достъп и може да се ползва от всички желаещи библиотека в гр.Сърница);
Външни точки:
1 бр. – в Детска градина „Мир“;
1 бр. – в обществения парк на изхода на
гр.Сърница за гр.Доспат – при язовира;
1 бр. – в парка при Здравната служба в
гр.Сърница;
2 бр. – в центъра в гр. Сърница;
1 бр. – в м. Крушата, гр.Сърница (до джамията);
1 бр. – в кв. „Петелци“, гр.Сърница (до
джамията);
1 бр. – в с. Побит камък;
1 бр. – в с. Медени поляни;
Оборудването поддържа капацитет за обслужване на поне 50 потребителя едновременно без
лица посредством Wi-Fi, като сърфирането е на влошаване на качеството на услугата.
изключително високо ниво. Мрежата е реализираОбщина Сърница се нареди сред 113-те общини
на чрез осъществяването на проект WiFi4EU към от България, чиито кандидатури за получаване на
Изпълнителната агенция за иновации и мрежи на безвъзмездни ваучери по проекта на ИзпълнителЕвропейската комисия на стойност 15 000 евро.
ната агенция за иновации и мрежи към ЕвропейСъздадени са 12 точки на достъп, като самите ската комисия WiFi4EU бяха одобрени. Страната
устройства са инсталирани на следните локации: ни заема 12 място от страните от Европейския
Вътрешни точки:
съюз по брой на печеливши общини и ще полу2 бр. – в сградата на Общинска админи- чи финансиране в размер на 1 695 000 евро. Това

представлява приблизително 4.04% от общия бюджет на конкурса. Според данни на Комисията раздаването на ваучерите се е решило още в първите
10 секунди от отварянето на конкурса. Тогава са

подадени повече от 4000 кандидатури, а броят на
финансираните в този конкурс общини е 2800.
Инициативата WiFi4EU е предназначена за
граждани и посетители на ЕС, които ще имат безплатен достъп до безжичен интернет на обществени места, като паркове, площади, обществени
сгради, библиотеки или здравни центрове на територията на Съюза.

ДАРЕНИЕ ОТ КУВЕЙТ ЗА СВЕЩЕНИЯ МЕСЕЦ РАМАЗАН
През тази седмица Държавата Кувейт
направи дарение под
формата на хранителни пакети за жителите
на Община Сърница по
случай
настъпването
на свещения за мюсюлманите месец Рамазан.
Те бяха предоставени
с помощта на служители от Общинска администрация Сърница

на
най-нуждаещите
се наши съграждани –
деца сираци, деца с увреждания и възрастни,
намиращи се в крайна
нужда самотно живеещи хора (пенсионери) в
трите населени места на
общината: за Сърница –
42, за Побит камък – 14
и за Медени поляни 16.
Пакетите са 80 на брой,
всеки от които съдържа

по 8 вида от най-необходимите храни за бита в
размер на 20 килограма.
Г-н Бозов изказа от
свое име и от името на
гражданите на Община
Сърница благодарност и
признателност на народа на Държавата Кувейт
и на Негово Превъзхо-

дителство посланик д-р
Якуб Ал Атиики, който
организира това дарение.
Нека
Всевишния
дари благодетелите с
милостта и опрощението си в тези свещени
дни и опази хора здрави!
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ЗАПОВЕД
№ З-00112/02.04.2020г.
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във
връзка със Закона за горите – глава шеста, раздел III „ Защита на горските територии от пожари, чл.8 от
Закона за опазване на селскостопанското имущество и чл. 125 от Правилника на прилагане на Закона
за горите, Наредба № 8121з-968/10.12.2014. за правилата и нормите за пожарна безопасност при
извършване на дейност в земеделски земи и Заповед № РД – 67 от 26.03.2020 г. на Областен управител
на Област Пазарджик относно предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на пожари в
полския и горски фонд и тяхното своевременно ликвидиране на територията на Община Сърница
Ⅰ. Н А Р Е Ж Д А М:
1.Определям за пожароопасен сезон в полския и горски фонд на територията на Община Сърница
за периода от 02.04.2020 г. до 30.11.2020 г.
2.По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършване нa огневи
работи на разстояние по-малко от 100 м. от границите на горските територии в съответствие с
разпоредбите на чл. 137, ал. 3 от Закона за горите .
3.Изхвърлянето на горимите отпадъци следва да се осъществява само на определените за целта
места.
4.Кметовете на кметства следва:
•
да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в полския и
горски фонд на територията на съответните кметства;
•
да информират населението за опасността от възникването на пожари и санкциите, които ще
бъдат налагани спрямо нарушителите;
•
да предприемат мерки за недопускане на палежи на стърнища, слогове, сметища, крайпътни
ивици и сухи треви на територията на съответното кметство.
•
физически и юридически лица, ползватели на селскостопански земи в близост до горски
територии, следва да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства
и в случай на пожар да се включат в гасенето му.
5.Кметовете на населени места, ръководителите на обекти и Директора на ДГС Селище следва да
проверяват състоянието на противопожарните хидранти, водоеми и противопожарни депа и вземат
мерки за възстановяване на неизправните.
6.Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи или попадащи в горски
територии, са длъжни за собствена сметка:
•
да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично oт
дървета, клони, храсти, сухи треви и др. горими материали;
•
да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или съоръжението;
•
да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасят;
7.Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, се задължават да спазват
правилата за пожарна безопасност в тях.
8.Съвместно с ДГС Селище да бъдат проведени инструктажи на пастирите с цел недопускане на
пожари.
9.Населението на Община Сърница да бъде запознато със сигнала за оповестяване при възникване
на пожар.
10.Да бъде организирано непрекъснатото почистване на сухи треви, дървени отпадъци и други
горими материали, канавките и сервитутните ивици покрай общинските пътища.
11.Кметовете на населени места да организират денонощна телефонна връзка с органите на пожарна
безопасност и защита на населението по места за своевременно информиране в случай на пожар.
12.Задължават се лицата, забелязали пожар в горските територии, незабавно да предприемат действия
за уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер 112,
органите на РСПБЗН Пазарджик, Оперативни дежурни при Община Сърница /тел. 0885202439/ за местоположението, размера и посоката на разрастването на пожара.
13.Да бъдат поставени пожарозащитни ивици край гробищни паркове, сметища, жилищни и
стопански постройки, граничещи с горски и полски фонд с ширина не по малко от 6 м.
14.Доброволно формирование Сърница да определи сборен пункт при подаден сигнал за пожар.
15. Гл.специалист „Земеделие, гори и екология” при Община Сърница следва да изпрати списък с
доброволците от Доброволно формирование Сърница до РД ПБЗН Пазарджик.
ⅠⅠ. ЗАБРАНЯВАМ:
1. Паленето на стърнища, изхвърлянето на огневи работи, както пушенето в непосредствена
близост до площадки на основание чл. 6, ал.1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи.
2. Паленето на открит огън и изгарянето на отпадъците, както и създаване на нерегламентирани
сметища при унищожаването им.
3. Изхвърляне на отпадъци от земеделски култури и складирането на фуражи на разстояние помалко от 50 м. от границите на горските насъждения.
4. Забранява се извършването на огневи работи в горски фонд по време на пожароопасния сезон.
Тези дейности се допускат само в случаите на аварии и неотложен ремонт съгласувано с РСПБЗН
Пазарджик и ДГС Селище.
5. Изгарянето на стърнища и растителни отпадъци в земеделските територии и горски масиви.
6. Съгласно чл. 41 а от Закона за опазване на земеделските земи, се наказва с глоба от 1500
лв. до 6000 лв. ползвателят на земеделска земя, на която е извършено изгаряне на стърнища и други
растителни отпадъци. При повторно нарушение наказанието е от 2000 лв. до 12000 лв. същите наказания
се налагат и на лице, което е нарушило забраната за изгаряне на стърнища и други растителни остатъци
в земеделски земи, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи.
Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Аки Кисьов – Гл. спец. „Земеделие, гори и
екология” при Община Сърница.
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на кметове на кметства, ДГС Селище, РД
ПБЗН Пазарджик и населението на Община Сърница за сведение.
Заповедта да се оповести публично на официалната интернет страница на Община Сърница и на
информационното табло в сградата на общинска администрация.
Неби Бозов		
Кмет на Община Сърница

Общество
ЗАПОВЕД
№ З-00114/06.04.2020г.
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.63 от Закон за здравето, във ръзка с обявено
извънредно положение с Решение от 13.03.2020г.
на Народното събрание на Република България
относно бързото разпространение на вируса
COVID-19, Заповед РД-01-124/13.03.2020г. на
Министъра на здравеопазването, препоръки на
Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на Министър – председателя на Република България и във връзка със
Заповед №РД 01-219 от 02.04.2020г. н Министъра на труда и социалната политика във връзка с
моя Заповед № З-00101/16.03.2020г.
ДОПЪЛВАМ:
Ⅰ. Моя Заповед № З-00101/16.03.2020г. като до
отмяна на извънредното положение в страната в
Общинска администрация Сърница да се прилагат следните мерки за превенция на риска от разпространението на COVID-19
1. В сградата на Общинска администрация
да се въведе пропускателен режим, който да гарантира контрол и недопускане на служители,
както и на граждани с проява на грипоподобни
симптоми, като на всеки един в сградата да бъде
мерена телесната температура.
2. В сградата на Общинска администрация е
задължително поставянето на защитна маска за
лице.
3. Да се почистват и дезинфекцират работните места, санитарните помещения и местата
за почивка. Дезинфекцията да с извършва не
по-рядко от два пъти в рамките на работния ден.
4. Да се осигури добра респираторна хигиена на работните места чрез редовно проветряване на помещенията
ⅠⅠ. Обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната
ситуация в страната.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Халил Туджар – Заместник кмет
на Община Сърница и на 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 служителите на Общинска администрация Сърница и
гражданите за сведение и изпълнение.
Неби Бозов
Кмет на Община Сърница
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Общество
ЗАПОВЕД
№ З-00132/11.04.2020 г.
На основание чл.44, ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.44, ал.1, т.8
от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.63 от Закон за
здравето, Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България
за обявяване на извънредно положение във
връзка с бързото разпространение на вируса
COVID-19, Заповед РД-01-124/13.03.2020г.
на Министъра на здравеопазването препоръки на Националния оперативен щаб,
създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г.
на Министър – председателя на Република
България и проведено заседание на Общински кризисен щаб за превенция и разпространение на коронавируса на територията
на Община Сърница, определен със Заповед
№З-00098/13.03.2020 г. и Заповед № РД-01195/10.04.2020г. на Министъра на здравеопазването
НАРЕЖДАМ:
1. Изменям
моя
Заповед
№З00099/16.03.2020
г.,
Заповед
№З00100/16.03.2020 г. и Заповед №З00101/16.03.2020 г., като удължавам срока
на въведените противоепидемични мерки
до 13.05.2020 г. включително.
2. Срокът и обхватът на мерките може
да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Халил Туджар – Заместник кмет на Община Сърница и на 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 Директор на ОДМВР-Пазарджик, Кмет на с.
Побит камък, Кмет на с. Медени поляни,
Директори на учебни заведения на територията на Община Сърница, Директор на
РЗИ – Пазарджик – за сведение.
Неби Бозов
Кмет на Община Сърница

НЕКА БЪДЕМ СОЛИДАРНИ!
Министерството на здравеопазването стартира DMS кампания в подкрепа на българските
медици, работещи в услови-ята на COVID-19.
Гражданите могат да се включат в кампанията, дарявайки 1 лв. чрез изпращането на SMS
с текст DMS SOLIDARNOST на кратък номер
17777 за трите мобилни оператора в България
(не се удържа ДДС).
Набраните средства ще бъдат изразходвани
при пълна прозрачност – за необходима на лекарите специализирана медицинска апаратура и
техника, лични предпазни средства с най-висок клас, както и всичко друго, от което спешно се
нуждаят болниците в условията на разпространяващата се коронавирусна инфекция.
Повече информация можете да намерите на следната страница: https://dmsbg.com/16648/dmssolidarnost
Остава открита и дарителската сметка за подпомагане дейността на лечебните заведения в условия на извънредна ситуация, свързана с COVID-19. Дарените средства ще се използват за осигуряване на цялостни предпазни комплекти за работещия медицински персонал, за консумативи
и апаратура, в т.ч. респиратори:
IBAN BG91BNBG96613300129302, BIC BNBGBGSD
В подкрепа на Министерството на здравеопазването Българският червен кръст е създал организация за приемане на дарения – лични предпазни средства, консумативи, апаратура и други. Те
се приемат в централната складова база на БЧК в с. Лозен, ул. „Половраг“ 29.

ЗАПОВЕД
№ З-00138 / 27.04.2020г.
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във
връзка с чл.44, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63 от
Закон за здравето, Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение във връзка с бързото разпространение на вируса COVID-19, Заповед
РД-01-124/13.03.2020г. и Заповед №РД-01-239/26.04.2020 на Министъра на здравеопазването на Министъра на здравеопазването, препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №
Р-37/26.02.2020 г. на Министър – председателя на Република България и проведено заседание на Общински кризисен щаб за превенция и разпространение на коронавируса на територията на Община
Сърница, определен със Заповед №З-00098/13.03.2020 г.
НАРЕЖДАМ:
1. Преустановяване на посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на открити
и закрити обществени места. Посещенията на градските паркове и градини се допуска при стриктно
спазване на следните противоепидемични мерки:
1.1. Носенето на предпазни маски;
1.2. Спазването на дистанция от 2.5 м. спрямо други семейства;
1.3. Забрана употребата на алкохол;
1.4. Избягване докосването на повърхности, в т.ч. сядане на пейки и тревни площи;
1.5. Съблюдаване на всички останали противоепидемични мерки и указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия;
2. Посещенията на градските паркове и градини се разрешава само на слените лица:
2.1. Деца до 12 год., задължително с техни родители или членове на техните семейства, но не повече от двама възрастни, във времето от 09.30 до 18.30 ч. всеки ден.
2.2. Собствениците на кучета, но не повече от един, във времето от 09.30 и след 18.30 ч. всеки ден.
3. Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Халил Туджар – Заместник кмет на
Община Сърница и на 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 Директор на ОДМВР-Пазарджик, Кмет на с. Побит камък,
Кмет на с. Медени поляни, Директор на РЗИ – Пазарджик – за сведение.
Неби Бозов
Кмет на Община Сърница
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Уважаеми лесовъди, служители и работници в системата на горските и ловни стопанства,
Уважаеми приятели на българската гора,
Искам да Ви поздравя по случай „Седмицата на гората” – професионален празник на всички български граждани, чиято дейност и работа е свързана с опазването и грижата за българската гора.
За 86-ти път честваме този своеобразен празник, който ни напомня, че трябва да бъдем
отговорни към горите и да ги опазим както за нас, така и за идните поколения, като мислим
стратегически какво ни очаква утре. От нашите решения, действия и политическа воля зависи
както опазването им от посегателства, така и запазването на природата и разумното противодействие
на климатичните промени.
Осъзнавайте отговорната задача, която изпълнявате неотменно ден след ден, искам да изкажа благодарност и признателност към всички служители и работници в системата на горските
и ловните стопанства, и най-вече на тези, работещи в ДГС „Селище” и ръководителят му инж.Чолаков
за професионализма, който проявяват ежедневно в името и за благото на българската гора.
Желая Ви здраве, дръзновение и успехи в дейността им. Нека заедно да работим за развитие на
икономическите, социалните и екологични функции на гората!
С уважение към работата Ви,
Неби Бозов
Кмет на Община Сърница

НСИ открива колцентър за пробното
преброяване от 20 до 30 април

Националният статистически
институт
открива
специален
колцентър за пробното преброяване. От 20
април гражданите от
цялата страна ще могат
да задават въпросите си
по преброителната карта на тел. 02 9078 430.
Експертите ще имат
техническа възможност
да отговарят на над 40
обаждания едновременно, а работното време на
телефонната линия е от
8.00 до 20.00 часа всеки
ден, включително през
празничните и почивните дни.
Поради
епидеми-

ологичната обстановка
в страната пробното
преброяване на населението и жилищния фонд
ще се проведе само чрез
електронна преброителна карта. То е своеобразна „генерална репетиция“ за същинското
преброяване, което ще
е през януари догодина.
Такова преброяване ще
има в целия Европейски
съюз.
Електронното пробно преброяване на населението ще започне в
0.00 ч. на 20 април и ще
приключи в 24.00 ч. на
30 април, като ще бъде
достъпно за цялата стра-

на. Всеки български или
чужд гражданин, пребиваващ обичайно на територията на страната,
може да се регистрира
на www.e-census2021.
bg и да преброи жилището, в което живее, и
своето домакинство. Регистрацията се извършва с ЕГН, номер и дата
на издаване на валиден
български документ за
самоличност.
Попълването на преброителната карта, чийто образец можете да
видите на страницата
на преброяването www.
census2021.bg, ще бъде
възможно само от те-

риторията на страната
както чрез компютър,
така и чрез преносими
мобилни устройства по
всяко време на денонощието в периода 20 - 30
април 2020 година.
На случаен принцип
ще бъдат определени и
домакинствата,
които
ще получат покана да
попълнят анкетни карти
за изследвания за репродуктивните нагласи и
миграционното поведение на населението.
Целта на предстоящото пробно електронно преброяване е да се
тества приложението за
събиране на данни и да

се прецени дали въпросите са разбираеми и
правилно конструирани.
След успешното попълване на електронната
преброителна карта на
потребителите, ще бъде
осигурена възможност
за бележки, коментари
и препоръки по отношение на дизайна, бързината и потребителската
насоченост на приложението. Това ще спомогне да бъде подобрен
инструментариумът за
провеждането на същинското преброяване.
Останете
вкъщи!
Пребройте се електронно!

4

Общество

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ И
ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ!

Във връзка с измененията на Наредба № 44 от
20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните
обекти и тяхната задължителна регистрация, Ви
информираме за следните
промени, касаещи реда за
регистрация на животновъдни обекти:
Относно регистрация
на животновъден обект
(ЖО) – Лично стопанство
по реда на чл.13, ал.11 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност е
необходимо попълването
на заявление по образец
ЗХОЖКФ–17Д,
утвърден със Заповед №РД11525/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на
Българска агенция по безопасност на храните. Същото може да бъде намерено
на интернет страницата на
Българска агенция по безопасност на храните или
на интернет страницата на
Община Сърница.
При подаване на заявлението собственикът или
ползвателя на животновъдния обект декларира,
че:
•
Е собственик, наемател или лице, на което
е учредено право на ползване върху имота и обекта;
•
Запознат е с Наредба № 44 от 20.04.2006
г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обект, които
са следните:
1.1. Всеки
собственикът или ползвателя на
животновъдния обект има
право да отглежда за „лични нужди“ само до:
−
2 броя едри преживни животни (ЕПЖ) и
приплодите им до 12-месечна възраст;
−
10 броя дребни
преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна
възраст;
−
3 броя прасета за
угояване, различни от свине майки и некастрирани
нерези;
−
2 броя еднокопитни и приплодите им до
12-месечна възраст;
−
10 броя възрастни
зайци с приплодите им,
но не повече от сто броя
общо;
−
50 броя възрастни
птици независимо от вида;
−
100 бройлера или
подрастващи птици независимо от вида.
1.2. Обектът трябва
да:
−
е изграден съгласно изискванията на нор-

мативните документи за
защита и хуманно отношение към селскостопанските животни;
−
е снабден постоянно с вода за пиене от
собствени и/или от обществени водоизточници;
−
е ограден по начин, осигуряващ безопасността му и здравното благополучие на животните,
който не позволява свободен достъп на хора и други
животни;
−
има
обособени
места и/или съоръжения
за съхранение на фураж за
изхранване на животните
и постеля, като за птиците и свинете обособените
места и/или съоръженията
са покрити и заградени по
начин, осигуряващ защита
от диви птици и гризачи.
1.3. При отглеждане
на прасета за угояване,
трябва:
−
да има обособено място за отглеждане на
животните, което е оградено по начин, непозволяващ
достъпа на други животни,
и е осигурена защита от
гризачи;
−
площта за отглеждане на едно животно да е
не по-малко от 1 кв. м;
−
обособеното
място за отглеждане, използваните съоръжения и
инвентар да са изградени
от материали и по начин,
позволяващи цялостно и
ефективно почистване, дезинфекция, дезинсекция и
дератизация;
−
обектът да разполага с хранителни корита с
размери от 30 см до 35 см
дължина, от 30 см до 35 см
широчина и с височина на
предния ръб 20 см и поилки;
−
влизането на лицата до мястото за отглеждане на животните и излизането да се осъществява с
работно облекло и обувки
след преминаване през
място за дезинфекция;
−
да има обособено
място за предварително
съхранение и обеззаразяване на тор, съобразено с
броя на отглежданите животни, за не по-малко от 40
дни, а в нитратно уязвимите зони за не по-малко от 6
месеца.
1.4. Всеки
собственикът или ползвателя на
животновъдния
обект
трябва да е запознат с изискванията на Закона за
ветеринарномедицинската дейност, по отношение
идентификацията на животните, както следва:

−
да отговаря за
официалната идентификация на животните;
−
да не допуска в
обекта да постъпват, да
напускат и да се отглеждат
животни, които не са официално идентифицирани
и са без ветеринарномедицинско свидетелство за
придвижване/транспортиране;
−
в тридневен срок
писмено да уведоми ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния ми
обект, за новородени и закупени животни от видове,
които подлежат на идентификация;
−
в
седемдневен
срок писмено да уведоми
ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния
обект, за паднали или за
невъзможни за разчитане средства за официална идентификация, а в
14-дневен срок от датата
на загубване или констатиране на невъзможност
за разчитане на средствата
за официална идентификация да осигуря поставянето на тяхно място на
заместващи средства;
−
писмено да уведоми в тридневен срок от
установяване на събитието
за откраднати, убити или
умрели животни ветеринарния лекар, обслужващ
животновъдния
обект,
кмета на населеното място
и обекта за обезвреждане
на странични животински
продукти, обслужващ съответната територия;
−
най-малко 24 часа
преди
транспортиране,
промяна на собствеността
или клане на животни от
видове, които подлежат на
идентификация, предназначени за лична консумация, писмено да уведоми
ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния
ми обект;
−
животните трябва
да бъдат идентифицирани
в обекта на местораждане
в срокове, както следва:
ЕПЖ (говеда, биволи)
до 20 ден от раждането
ДПЖ (овце, кози) до 6
месеца от раждането
ЕК (коне, магарета, катъри, мулета) до 12 месеца
от раждането
На собственика/ползвателя му е известно, че
при неизпълнение на тези
задължения носи административно наказателна отговорност по чл. 416, чл.
416а, чл. 417 или чл. 417а
от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

На собственика/ползвателя му е известно, че
при подаване на невярна
информация носи наказателна отговорност по чл.
313 от НК.
На собственика/ползвателя му е известно, че при
предоставяне на неистински данни или информация с невярно съдържание
в заявлението за регистрация, регистрацията на
обекта подлежи на заличаване, а удостоверението на
обезсилване.
При регистрацията на
животновъден обект (ЖО)
– лично стопанство заявлението по образец, заедно с останалите необходими документи, посочени в
самото заявление, се входира в деловодството на
Общинска администрация
гр. Сърница. За същото
се изготвя становище и се
препраща за издаване на
разрешение към Областна
дирекция по безопасност
на храните гр.Пазарджик.
При регистрацията на
животновъден обект (ЖО)
на основание чл.137, ал.1,
от Закона за ветеринарномедицинската дейност – за
производствени нужди заявлението по образец, заедно с останалите необходими документи, посочени
в самото заявление, се входира директно в Областна
дирекция по безопасност
на храните гр.Пазарджик.
Забележка!
Обръщаме внимание
на обстоятелството, че
заявления без приложени копия на документи за
собственост или право на
ползване на обекта и актуална скица няма да бъдат
приемани и разглеждани

Уважаеми лекари, фелдшери, акушери, медицински сестри и здравни работници,
Приемете моите поздравления по случай професионалния Ви празник - Световния ден на здравето
и Деня на здравния работник. Днес човечеството изказва пред Вас своята признателност за нелеката задача, която изпълнявате – да пазите и да се борите за
нашия живот и здраве.
От мое име и от името на гражданите на Община Сърница искам да отправя към Вас благодарност
за Вашия неуморен, денонощен, всеотдаен труд, за
професионализма, отговорността и хуманността,
които проявявате всеки ден.
Днес, когато всеки един от нас по някакъв начин е
изправен пред нелеката задача да пази и да се грижи
за живота и здравето както на себе, така и на своите
близки и цялото общество, оценяваме в пълна степен Вашата отговорна работа и достойна професия.
Вие, с цената на лични жертви, полагате неимоверни
грижи за нас, за което се чувстваме по-сигурни и уверени в бъдещето обнадеждени, че ще преодолеем и
тази криза.
Отправям искрени пожелания за здраве, удовлетвореност и силна воля в тези тежки за всички хора
дни при изпълнение на високохуманната ви професия!
С уважение и признателност за работата Ви,
Неби Бозов
Кмет на Община Сърница

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

Санирана е сградата на
Младежкия дом
Приключи цялост- юридическото лице е дата и ще се подобрят

ния ремонт на една от
фасадите на сградата
на Младежкия дом
в гр.Сърница. Той е
изцяло реализиран,
осъществен и с осигурено финансиране от
фирма „Маракан БГ”
ЕООД с управител
Мехмед Талипов. Реализирането на възстановителните дейности е пример за добри
и стриктно спазващи
се наемни отношения
на имоти, общинска
собственост, тъй като

наемател на няколко
помещения в сградата. Чрез осъществяването му ще се
повиши енергийната
ефективност на сгра-

експлоатационните й
възможности, което
е предпоставка да качествено и целесъобразно стопанисване
на публичния имот.

