ÑÚÐÍÈÖÀ
РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО!

(5) Сърница, год. VII, 30 април 2022 г.

ТЪРЖЕСТВЕНА ВЕЧЕРЯ ИФТАР
ПО СЛУЧАЙ МЕСЕЦ РАМАЗАН

На 13.04.2022 г. се
проведе, превърналата
се вече в традиция за
Сърница, Тържествена вечеря – Ифтар, с
която се почете и отпразнува свещеният
за мюсюлманите месец
Рамазан. Мероприятието бе организирано
от Община Сърница,
съвместно с Посолството на Република

сплотеността им като
съграждани и приятели на важни за общността мероприятия.
Събитието бе уважено от народните
представители
г-жа
Небие Кабак, г-н Халил Летифов, г-н Хайри Садъков и г-н Елхан
Кълков, Нейно превъзходителство посланика
на Република Турция в

Турция в България,
Община Осман Гази,
Бурса, Република Турция, Главно мюфтийство на мюсюлманите
в Република България
и местните джамийски
настоятелства.
След двугодишно
прекъсване,
поради
разразилата се в световен мащаб пандемия и

България г-жа Айлин
Секизкьок и нейният
заместник г-н Ерман
Топчу, представители
на
администрацията на Община Осман
Гази, Главният мюфтия
на Република България
г-н Мустафа Хаджи
и заместник-главните мюфтии г-н Ахмед
Хасанов и Бейхан

събраха на централния
строгите противоепи- площад на града в дух
демични мерки, тази на единство, сплотегодина 2500 жители и ност, братство и взагости на Сърница се

имопомощ. Г-н Бозов
районният
приветства събралите Мехмед,
мюфтия
на
област
Пасе хора, като им благозарджик
и
имамите
от
дари за присъствието и
местните джамийски
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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

Уважаеми граждани
на Община Сърница,
Скъпи братя и сестри
мюсюлмани,
Позволете ми за поредна година да Ви
поздравя с настъпването на големия ни
мюсюлмански празник Рамазан Байрям!
Изминалите тридесет дни и нощи ни
напомниха, както всяка година в месец
Рамазан, за добротата, милосърдието,
прошката – давани и получавани по
между ни. Именно в това се състои благодатта на едномесечния пост в Исляма
– да усетим силата на съпричастността
с нашите братя и сестри, изпаднали в
нужда, и да покажем толерантност към
болките им – физически и душевни.
Изключително съм щастлив, че в
изминалия месец, след двугодишно
прекъсване, поради разразилата се в
световен мащаб пандемия и строгите
противоепидемични мерки, подновихме традицията с организирането на
тържествена вечеря - ифтар. Надявам
се да сме поставили началото и на още
една благородна кампания в помощ на
децата от Община Сърница, останали
без родители, която също ще се превърне в традиция.
Отправям молитва към Всевишния
да приеме нашите дуи и ибадети, отправени в месец Рамазан. Нека се сбъдне
всяка съкровена молитва, казана на глас
или прошепната от сърцето. В тези несигурни и динамични времена, в които
живеем, нека Аллах да пази нас, нашите
близки, нашата община и нашата родина.
Искрено се надявам този месец Рамазан да е донесъл смирение и мир на
всички ни. И нека те да са основната
движеща сила във взаимоотношенията
помежду ни.
В личен план Ви желая здраве и щастливи мигове със семействата и близките
на сърцата Ви хора!
С уважение,
Неби Бозов
Кмет на Община Сърница
настоятелства.
По време на тържеството бяха прочетени знамения в оригинал от Свещения Коран, хадиси от
Благородната Сунна за живота на Пророка Мухаммед (с.а.с.) и поучителни разкази за ползите
от милостта и прошката в живота на хората.
Програмата завърши с отправяне на молитва
за мир и благоденствие за целия български народ, а след прочитането на „Езана” (призива за
вечерната молитва на имама, с който се отбелязва края на времето за пост – б.а.) всички заедно
приключиха поста си, с осигурената от организаторите вечеря, която представляваше курбан,
даден за просперитета на общината и всички
нейни жители.
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Работна среща с посланика
на Турция в България
Г-н Бозов проведе
работна среща с Нейно превъзходителство
посланика на Република Турция в България - г-жа Айлин
Секизкьок и нейния

заместник г-н Ерман
Топчу, както и представители на посолството и консулствата
в България. По време
на срещата бяха обсъдени възможност-

ите за осъществяване
на взаимно сътрудничество в различни
сфери на икономиката и туризма между
Република България
и в частност Община

Сърница и Република
Турция, както и обмяната на опит межНа 27-ми април се проведе редовното меду институциите на
местното самоупра- сечно заседание на Общински съвет Сърница
вление в двете държа- за месец април 2022 година. На него бяха разгледани и приети 21 решения, по-важните от
ви.
които са:
• Приемане на Отчет за осъществените дейности и Финансов отчет за 2021 година на Народно читалище „Просвета-1947“ – Сърница;
• Приемане на Годишен план за развитие
на социалните услуги на Община Сърница за
2022 г. и Годишен отчет по плана за развитие
на социалните услуги за 2021 г.;
• Информация за извършени промени на
приходите и разходите по бюджета на Община
Сърница за периода 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г.
и актуализираното разпределение на бюджета
на Община Сърница към 31.03.2022 г.;
• Кандидатстване на Община Сърница по
Шестата процедура за присъждане на Европейки етикет за иновации и добро управление
на местно ниво, обявена от Министерството
на регионалното развитие и благоустройство;
• Приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на Община
Сърница;
• Приемане на Годишен план за ползване на
дървесина от ОГТ през 2022 г.;
• Кандидатстване на Община Сърница по
трети прием на процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-19.228 по подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура на мярка M07 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение Местна
инициативна група Високи Западни Родопи –
Борино – Доспат – Сърница, ПРСР 2014-2020
год.;
• Приемане на Общинска програма за упрана страната, за опти- вление на отпадъците на Община Сърница за
мизиране броя на об- периода 2021-2028 година.
щините. Като кмет на
най-младата община някой смята, че нама- дение, защото бяха
в България, само ще ляването на броя на убедени, че местното
припомня, че в осно- общинските съветни- самоуправление е вавата на създаването на ци ще спести средства жно за нас.“ – каза г-н
една община е местна- на държавата, нека не Бозов.
Специално обръта инициатива и пра- смесваме моралните и
вото на мнение и глас законовите аргумен- щение към кметовете
на местните жители. ти. През първите 4 го- от България по време
На следващо място, дини общинските съ- на срещата от името
подобни „формални ветници на Община на кмета на Истанбреформи“ не биха до- Сърница доброволно ул – Екрем Имамоглу,
вели до съществено се отказаха от полу- отправи г-жа Тууба
намаление на разхо- чаване на възнаграж- Фиданкаплан.
дите, по-специално
не биха довели до намаление на предоставяните от държавата
трансфери. Хората,
намиращи се на съответната територия
ще продължават да
живеят и работят там,
ще продължават да
изискват
минимум
достигнатото равнище и обхват на публичните услуги. Ако

Регионална дискусия, организирана
от Националното сдружение на Общините
в Република България, с фокус върху темата
за децентрализацията на местната власт –
възможности и въпроси

Пловдив бе домакин на първата от поредицата регионални
дискусии с кметовете
и председатели на общински съвети, организирани от НСОРБ.
Обект на обсъждане
са конкретни предложения и модели за
финансова децентрализация на общините и активизиране на
процеса на делегиране
на правомощия и ресурси към местните
власти. Другият широк кръг теми са перспективите за европейско финансиране за
общините през програмен период 2021
– 2027 г. Във форума
участваха представители на 39 общини от
Южния централен район за планиране – 35
кметове и 26 председатели на общински
съвети.

Сред тях бяха и
кметът на Община
Сърница г-н Неби Бозов и председателят
на Общински съвет
Сърница г-н Салих
Османджиков.
Г-н Бозов, съвместно с колегите си –
кметовете на Община
Пловдив г-н Здравко
Димитров, Община
Кърджали г-н Хасан
Азис, Община Стамболийски г-н Георги
Мараджиев, Община

Карлово г-н Емил Кабаиванов и Община
Панагюрище г-н Никола Белишки, както
и
изпълнителният
директор на НСОРБ
г-жа Силвия Георгиева бяха модератори
на дискусията.
„Категорично
трябва да обсъдим
рисковете от обвързването на реформата
с изисквания за ново
административно-териториално деление

АКЦЕНТИ
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО
НА ОБС - СЪРНИЦА
ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2022
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ЗАПОВЕД
№ З – 89 / 05.04.2022 г.
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 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при
извършване на дейност в земеделски земи и Заповед № РД – 65 от 30.03.2022 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 01.04.2022г. до 30.11.2022г.
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 ЗГ .
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 6м.
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 и 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 по-малко от 50м. от границите на горските насаждения.
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. 41а 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
Съгласувал: Айтен Туджар, Юрисконсулт,
Дирекция ФБАПИО, Община Сърница
Изготвил: Аки Кисьов, Гл. специалист „ЗГЕ”,
Дирекция АОМР, Община Сърница

ЗАПОВЕД
№ З - 102
гр. Сърница, 21.04.2022 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал. 1 и чл.
72 от НРПРУОИ на Община Сърница и във връзка с изпълнение на Решение
№28/31.03.2022 г. на ОбС – Сърница.
НАРЕЖДАМ:
I. На 31.05.2022 г. от 11:00 часа в сградата на Община Сърница да се проведе
публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния урегулиран поземлен
общински имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Медени поляни,
общ. Сърница, а именно:
УПИ V (пет римско) – Общински, отреден за жилищно строителство, с площ от
507 (петстотин и седем) кв.м., находящ се в кв. №22 (двадесет и две) по плана на с.
Медени поляни, общ. Сърница, обл. Пазарджик, съгласно АЧОС №601/28.01.2022
г., с начална тръжна продажна цена в размер на – 4 360 лв. (четири хиляди триста
и шестдесет лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64,
ал. 1 от НРПРУОИ и утвърдена с Решение №28/31.03.2022 г. на ОбС – Сърница.
II. Определям следните ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ:
- Най-висока цена.
III. Утвърждавам тръжната документация и определям депозитът за участие
в търга да е в размер на – 436 лв. (четиристотин тридесет и шест лева) – 10% от
началната тръжна цена, която се внася в касата на Общината или по банков път до
16:00 часа на 30.05.2022 г.
IV. Определям цена на тръжната документация в размер на 50 лева без ДДС (60
лв. с ДДС), като същата се заплаща в касата на Община Сърница или по банков
път.
V. Заявления по образец за участие в търга се подават в голям запечатан плик
в Деловодството на Общината до 17:00 часа на 30.05.2022 г., като върху него задължително е изписано: името на участника, ЕГН или ЕИК, постоянен адрес или
седалище и цялостното наименование на обекта на търга.
Към заявлението задължително се прилагат и всички описани в тръжната документация документи.
За всички участници:
1. Копие от документа за самоличност /заверен – „вярно с оригинала”, подпис
и печат, и декларирано съгласие – „Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат
обработвани във връзка с провеждането на настоящия търг”/;
2. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник, придружено с копие от документа за самоличност /заверен – „вярно
с оригинала”, подпис и печат, и декларирано съгласие – „Съгласен/на съм личните
ми данни да бъдат обработвани във връзка с провеждането на настоящия търг”/;
3. Документ за закупена тръжна документация /квитанция/;
4. Документ за внесен депозит /записан номера на имота, за който се участва/;
5. Декларация за оглед на обекта по образец;
6. Оферта-образец (подава се в отделен непрозрачен запечатан плик поставен
в плика с останалите документи).
7. Проект за Договор за продажба по образец /подписан и подпечатан/;
За юридически лица, търговски дружества и еднолични търговци, допълнително да се приложат:
8. Документ за съдебна регистрация на участник или удостоверение от Агенцията по вписванията /заверен препис или справка от търговския регистър за регистрация на юридическото лице, заверена от юридическото лице/, освен ако не е
посочен ЕИК, съгласно ЗТР;
Забележка: Когато се прилагат копия от документи задължително да бъдат заверени собственоръчно “Вярно с оригинала” – подпис и печат.
VI. Офертата се подава в малък непрозрачен запечатен плик, който се поставя в големия плик с останалите документи, като върху него е записано: името на
участник и цялостното наименование на обекта на търга.
Офертата задължително съдържа:
1. Пълното наименование на обекта на търга;
2. Предлаганата цена, която цифров и словом трябва да бъде идентична;
3. Името на участника или упълномощеното от него лице.
Забележка: Липсата на едно от описаните в тази точка неща прави офертата
невалидна!
VII. При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 07.06.2022
г. от 11:00 часа в сградата на Общината при условията и реда на т. I – VIII от настоящата Заповед, като крайния срок за подаване на Заявления е до 17:00 часа на
06.06.2022 г.
VIII. Тръжната документация се закупува от 11.05.2022 г. в деловодството на
Община Сърница. За справки тел. 03547/2266
IХ. Определям комисия по провеждането на търга в следния състав:
X. Оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 09:00 часа
до 16:00 часа, от 11.05.2022 година до 30.05.2022 година в офис “Информация“ на
партерния етаж на Община Сърница.
ХI. Извлечение от настоящата Заповед, с изключение на състава на комисията
по т. ІХ от нея, да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация, сайта на Община Сърница и да бъде обявена в един местен вестник.
ХІI. Настоящата заповед да бъде връчена на всички заинтересовани лица за
сведение и изпълнение.
Заповедта подлежи на обжалване в 14- дневен срок, от обявяването и чрез кмета на Община Сърница пред Административен Съд гр. Пазарджик.
Неби Бозов: Кмет на Община Сърница
Съгласувал: Айтен Туджар, Юрисконсулт,
Дирекция ФБАПИО, Община Сърница
Изготвил: Аки Байрактар, Гл. специалист ОС,
Дирекция АОМР, Община Сърница

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
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Общество
“ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ. ПЛАНЪТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
И УСТОЙЧИВОСТ“

На 19-април г-н
Бозов имаше възможността да вземе участие по покана на г-жа
Искра Михайлова, в
организирания от нея
като представител на
Европейския парламент, Министерство
на регионалното развитие и благоустройство, Камарата на
строителите,
Камарата на архитектите,
Националното сдру-

жение на общините в
Република България и
български медии форум “Инвестиционните проекти. Планът
за възстановяване и
устойчивост”. На срещата
присъстваха
кметове на общини
и представители на
местните власти, министърът на регионалното развитие и
благоус т ройс тв ото
г-н Гроздан Караджов

и народни представители.
По време на срещата г-жа Михайлова подчерта, че в момента всички страни
членки на съюза са
в процес на изключително амбициозно
прилагане на плановете за възстановяване и устойчивост.
Това е предизвикателството за следващите
2, 3, 4 години.

„Не видях водещата роля на местните власти в Плана
за възстановяване и
устойчивост. Видях
много ангажименти
на централната власт,
което ме навежда на
мисълта, че ще имаме
проблеми в реализацията. Планът страда
от липсата на фокус,
който трябва да даде
ръст и тласък на българската икономика.
В него има предвиден сериозен ресурс,
който трябва да бъде
реализиран и усвоен
от строителната индустрия” - подчерта
Михайлова. Тя призова местните власти да
направят задълбочен
анализ къде е мястото им в плана, взаимодействайки си със
строителната индустрия.
Искра Михайлова
призова кметовете са

обърнат внимание на
хоризонталните програми на ЕС, по които има предвидени
400 млрд. евро. Ако
структурните фондове на ЕС управляват
ресурс от около 350
млрд. евро от бюджета на ЕС, хоризонталните
програми

КАМПАНИЯ „КАПАЧКИ ЗА БЪДЕЩЕ”

На 16-ти април ганизира и извози на гр. Велинград събраОбщина Сърница ор- събирателния пункт в ните от нашите граждани
пластмасови
капачки, като по този
начин за поредна година жителите на общината се включиха,
изключително активно, в кампанията „Капачки за бъдеще”.
Благодарение
на
средствата, които се
събират на всеки тур
на кампанията, която
от няколко години се
провежда на национално ниво, се събират тонове пластмасови капачки, които се
превърнаха в животоспасяващи кувьози
за недоносените български бебенца.
Освен за кувьози,
със средства от кампанията се закупува и
медицинска апарату-

ра, която е от първостепенна важност за
болниците, особено
при лечението на коронавируса през последната година.
Тази година инициативата на кампанията е свързана със

закупуването на детска линейка.
Благодарим на нашите граждани, които с отговорност към
разделното събиране
и с огромно желание
за подпомагане на подобен вид кампании,

управляват ресурс от
около 400 млрд. евро.
Тенденцията е към
хоризонталните програми. Те са потенциална възможност и за
местните власти, и за
всички, които имат
желание да се включат
в общите промени в
ЕС, каза тя.

за поредна година
усърдно и целеустремено събираха капачки. С всяка изминала
година количеството
се увеличава.
Продължавайте
в същия дух!!!

Важно съобщение
за собствениците на каруци
Информираме собствениците на каруци, че съобразно Закона за движение по пътищата и Наредба за правилата за движение
и изискванията, на които трябва да отговарят пътните превозни
средства с животинска тяга на територията на Община Сърница,
собствениците на ППС с животинска тяга (каруци) са задължени да
извършат регистрация на ППС-то. За целта трябва да подадат заявление в деловодството на Общинска администрация Сърница.
Обръщаме внимание на собствениците на ППС с животинска
тяга (каруци), че от началото на месец май ще започне извършването на проверки, за наличието на регистрация, от служители на
общинска администрация и органите на МВР. При констатиране на
нарушения и неизвършена регистрация, на водачът на ППС-то и на
собственика му се налагат глоби в размер на 100 лева.

