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ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ
НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА
И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ
– ГР. СЪРНИЦА

На 17 септември се
състоя
официалното
откриване на новата социална услуга в Община Сърница – Дневен
център за деца и младежи с увреждания – гр.
Сърница.
Домакините на събитието – г-н Бозов –
кмет на Община Сърница, г-н Османджиков
– председател на Общински съвет Сърница,
г-жа Офелия Кънева и
г-н Костадин Чакалов
— поздравиха присъстващите и разясниха
основните цели, които
си поставя центърът, и
насоките му за работа
с нуждаещите се лица и
техните семейства.
На
мероприятието присъстваха голям
брой граждани, деца и
специалисти в образователната и социалната
сфера от общината и
региона. С присъствието си уважиха мероприятието и голям брой
официални лица:
• Д-р Хасан Адемов

• Г-н Сергей Кичиков – Парламентарен
секретар на Народното
събрание на Република
България, член на Комисията по бюджет и
Финанси, Комисията по
образованието и науката и Парламентарната

магане” – Велинград
Цялостното
ежедневно управление на
центъра е предоставено в ръцете на г-жа
Офелия Кънева от
Фондация „Озон” и г-н
Костадин Чакалов –
председател на управи-

група на Движението за
права и свободи;
• Г-жа Румяна Петкова – Изпълнителен
директор на Агенцията
за социално подпомагане към Министерство
на труда и социалната

телния съвет на Сдружение „Емпатия”, на
които заедно с екипите
им е възложено осъществяването на компетентната и адекватна
работа на центъра. Те
вече усилено работят и

– Председател на Комисията по труда, социалната и демографската
политика в Народното
събрание на Република България и член на
Парламентарната група
на Движенето за права
и свободи;

политика;
• Г-жа Димитрия
Гърдева – Директор на
Регионална дирекция
„Социално подпомагане” – Пазарджик;
• Г-жа Дияна Кехайова – Директор на дирекция „Социално подпо-

към настоящия момент
провеждат процедурите по осъществяване на
конкурса за набиране
на персонал, за да може
в най-кратки срокове да
започне реалната работа на центъра.
Дейностите, които

ще предоставят в центъра, ще са насочени както към осигуряване на
дневна грижа и съвременни методи за терапия и рехабилитация
въз основа на изготвена
индивидуална програма за всеки потребител,
така и към образователното и интелектуалното
им развитие и усъвършенстване и успешната
им интеграция в системата на общинските
училища, детски градини и пазара на труда
съобразно възможностите им.
Също така ще се фокусира и върху психологическата помощ, която
ще бъде оказвана на потребителите и техните
близки чрез консултиране и посредничество, както и обучение в
умения за обгрижване и
развитие на потенциала
на децата с увреждания.
Не на последно място откриването на центъра ще осигури нови
осем работни места за

специфичен вид специалисти, които ще
могат да развиват и
надграждат професионалните си умения в
конкурентноспособна
и динамична работна
среда.

Уважаеми граждани на Община Сърница,
Скъпи приятели,
Последните четири години преминаха неусетно за мен. В един изключително забързан делник, изпълнен с много работа, амбиция и желание
за успех, за реализиране на проекти и идеи, и за
изпълнение на обещанията, които дадох през 2015
година на всички Вас, премина мандата ми като
първият кмет на Община Сърница.
Аз и моят екип вложихме огромни усилия да
постигнем резултатите, които виждаме днес. Поехме отговорността да създаваме и градим. Имаме
зад гърба си завидни резултати и съм горд, че нашата община има различна визия и възможности
за развитие.
На 24-ти септември се регистрирах като кандидат за кмет на общината със самочувствието и
чистата съвест на човек, служил честно на гражданите на Община Сърница и ръководил се във всяко свое действие от интересите Ви. За трети пореден път ще застана пред избирателите с визията на
по-мъдър и опитен човек, но със същата амбиция
и устрем за успех.
Същият ден Общинска избирателна комисия
Сърница регистрира кандидатите за кметове на
населените места и общинските съветници. Видно
от решенията им, аз съм единственият кандидат за
кмет на Община Сърница. За мен това е признание
от всички Вас за работата ни и каузата ни, но също
така и огромна отговорност за следващите четири
години за развитието на общината и очакванията
към мен и моя екип.
Искам да изкажа благодарността си към всички
Вас — гражданите на Община Сърница. Благодарение на Вашата подкрепа, на помощта и градивната Ви критика, успяхме да направим нашия роден край едно по-добро място за живеене.
Изказвам и благодарност на Движението за
права и свободи за доверието, което продължават
да ми гласуват, и за помощта, която оказват на Община Сърница за развитието й.
За мен е чест да служа на всички Вас и да защитавам интересите на Община Сърница.
Неби Бозов
Кмет на Община Сърница
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На 24 септември Общинска избирателна комисия излезе с решения за регистриране на кандидатските листи за кметове на община, кметства и
общински съветници на Община Сърница на политическите партии на насрочените за 27 октомври местни избори.
За кмет на община е налице регистрация само
на един кандидат – досегашният кмет на Община
Сърница Неби Бозов, издигнат от Движението за
права и свободи. Това е безпрецедентно обстоятелство за историята на област Пазарджик – за
първи път има само един кандидат за общински
кмет. В тази връзка г-н Бозов благодари на всички
граждани на Община Сърница за доверието и подкрепата от личния си профил в социалните мрежи, като подчерта, че ще продължава да работи и
служи на хората.
Същото е положението и в с. Побит камък. Там
също има една единствена кандидатура – на досегашния кмет Антон Мехов, издигнат от Движението за права и свободи.
В третото населено място на общината – с. Медени поляни, претендентите са двама – Исмаил
Чалъшкан от ДПС и досегашният кмет Абдула Абдулах от ГЕРБ.
Листи за общински съветници са регистрирали двете партии, които и в настоящия общински
съвет имат представители – ДПС и ГЕРБ, като последните не са представили пълна листа.
Кандидатите за общински съветници на ДПС
в Община Сърница, подредени по номерация на
листата, са:
1. Салих Салихов Османджиков
2. Фатме Салих Молаахмед
3. Саит Халил Мехмед
4. Байрям Джевдет Мечкарски
5. Салих Муса Исмаил
6. Емин Реджеп Кьосей

7. Муетдин Мезамединов Саитов
8. Емин Алиосман Карамолла
9. Мехмед Ахмедов Толупов
10. Муса Мустафа Муса
11. Сибел Ахмед Семерджиева
12. Сюлейман Салих Байрактар
13. Реджеп Салих Осман
Кандидатите за общински съветници на ГЕРБ
в Община Сърница, подредени по номерация на
листата, са:
1. Мустафа Халилов Аликанов
2. Фатме Салихова Осман
3. Любомир Сашов Малинов
4. Муса Мустафа Сръкьов
5. Реджеп Кемил Мехмед
Право да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. имат
български граждани, които отговарят едновременно на следните условия:
• Да са навършили 18 години към изборния ден
включително;
• Да не са поставени под запрещение;
• Да не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
• Да са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място
На 19 септември в изпълнение на чл. 91 от
Изборния кодекс се проведоха консултации при
кмета на общината за съставите на секционните
избирателни комисии за изборите за общински
съветници и кметове, насрочени за 27 октомври.
Със свои Решение № 9-МИ/11.09.2019 г. и Решение № 22-МИ/18.09.2019 г. Общинска избирателна комисия Сърница образува на територията на
Община Сърница пет избирателни секции и една
секция за гласуване с подвижна избирателна кутия както следва:
• Избирателна секция 1 - №133900001 с адрес:

гр. Сърница, ул. ”Свобода” № 13, ет. 1 – Клуб на
пенсионера;
• Избирателна секция 2 - №133900002 с адрес:
гр. Сърница, ул. ”Свобода” № 13, ет. 2 – Библиотека;
• Избирателна секция 3 - №133900003 с адрес:
гр. Сърница, ул. ”Свобода” № 60, приземен етаж –
СУ „Св. св. Кирил и Методий”;
• Избирателна секция 4 - №133900004 с адрес: с.
Побит камък, ОУ „Никола Вапцаров”;
• Избирателна секция 5 - №133900005 с адрес: с.
Медени поляни, ОУ „Г. С. Раковски”;
• Избирателна секция 6 (секция за гласуване с
подвижна избирателна кутия) - №133900006 с адрес: гр. Сърница, ул. ”Свобода” № 20, ет. 2 – Сградата на Общинска администрация Сърница
На консултациите присъстваха представители
на политическите партии ГЕРБ, ДПС, ВОЛЯ и коалиция „БСП за България”.
В изключително добра и ползотворна работна
среда, съобразявайки се с указанията и решенията
на Централната избирателна комисия и Общинската избирателна комисия, при пълно мнозинство присъстващите взеха единодушно решение
за мандатния и поименен състав на секционните
избирателни комисии. Членовете на всички комисии са общо 50 – по единадесет членове за избирателни секции от 1 до 5 и пет членове в избирателна
секция 6.
Въз основа на проведените консултации г-н
Бозов представи в ОИК писмено предложение за
състав на СИК, която от своя страна официално
ще назначи членовете.
За членове на секционната избирателна комисия се назначават лица, които имат право да гласуват в съответния вид избор и владеят български
език.

МАЩАБНО ДОБРОВОЛЧЕСКО УЧЕНИЕ В СЪРНИЦА
На 13 септември доброволците-пожарникари от Националната
асоциация на доброволците в Република България проведоха национално учение на язовир
Доспат в град Сърница.
В занятието се включиха около 70 доброволеца от различни формирования в страната
- Белово, Вълчедръм,
Панагюрище, Пловдив,
Сандански, София и
Сърница, както и спасители от „Пещерно спасяване“, Федерацията на
радиолюбителите и Съюза на българските спасители. Те извършваха
дейности като издирване и спасяване в пресечен терен, пожарогасене, евакуация по въжен
способ, водно спасяване
и първа долекарска помощ.
Симулацията на бедствие, в която доброволците тренираха беше, че
вследствие на проливни
дъждове районът около
язовир Доспат е силно
наводнен. На образувал
се от наносите остров
са успели да доплуват
и бедстват без храна и
вода група пострадали.
Преобърнати са и са
наводнени автомобили.
Прекъснатите електрически стълбове предизвикват пожари. Група

ученици са избягали от
буйните води в близката
гора, за да търсят безопасно високо място.
За първи път беше
организирано подобно

доброволци от различни градове, които не се
познаваха помежду си,
както би се случило в
реална обстановка при
действително бедствие.

ца се характеризира с
планински район, в близост до големи водни
обекта – река Доспатска
и язовир Доспат, поради
което опасността от на-

ция и оставяне под вода
на големи части от урбанизираната територията и земеделските земи.
Поради тази причина
учението бе от изклю-

учение, а не демонстрация, за доброволци.
Спасителите нямаха
предварителна информация нито за мащаба

Така освен подобряването на личните
умения на всеки от доброволците,
учението допринесе за усъ-

воднения е значително
голяма – преливане и
излизане извън коритата на язовира и реката,
падането на обилни ко-

чителна важност както
за организаторите, чиято основна дейност е
подпомагане ликвидирането на вредните по-

на случилите се събитията, нито за броя на пострадалите или вида на
нараняванията им. Спасителните екипи бяха
формирани на терен от

вършенстването
на
работата в екип и координацията между доброволците.
Специфичното местоположение на Сърни-

личества дъжд и бързо
снеготопене, които са
предпоставка за надвишаване на нивата на
дренажните системи и
дъждовната канализа-

следствия от наводненията и спасяването на
човешки животи, така и
за местното население,
което ще може да придобие реална представа

за тежката и отговорна
работа на институциите
и неправителствените
организации, чиято основна задача е опазването на хората.
Г-н Бозов поздрави
всички участници за добрата подготовка и бързите им реакции. Посочи, че Община Сърница
има сформирано доброволческо формирование още от 2015 г., когато се обособява като
самостоятелна административно-териториална единица. То е вписано
в регистъра на доброволните формирования
към Главна дирекция
„Пожарна безопасност
и защита на населението” при Министерство
на вътрешните работи.
Доброволците
са
преминали начален и
основен курс на обучение, като по-голямата
част от тях са участвали
в доброволни формирования към Община
Велинград. Към настоящия момент броят на
доброволците е 8 човека.
Г-н Бозов също така
изрази надежда, че подобни мероприятия ще
се осъществяват само
като учения и никога
при справяне с реални
природни бедствия.
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ОБЩИНА СЪРНИЦА ПРЕДОСТАВИ
ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ
НА ОДМВР ПАЗАРДЖИК ПОМЕЩЕНИЯ
ЗА НОВООТКРИТИЯ ПОЛИЦЕЙСКИ
УЧАСТЪК В ГРАДА

На извънредно заседание на Общински съвет Сърница, провело се
на 5 септември, депутатите от местния парламент гласуваха решение,
с което предоставят за
безвъзмездно ползване
на Областна дирекция
на МВР Пазарджик помещения – публична
общинска собственост,
които ще се използват
за осъществяване на
дейността на местния
полицейски участък.
Предвид голямото
значение в областта на
сигурността и безопасността на гражданите,
разкриването на полицейски участък на територията на Община
Сърница е от изключително важно обществено значение както за
местното
население,
така и за увеличаващия
се в последните години
на туристопоток. Предвижданията на Областна дирекция на МВР са
до края на месец септември участъкът да
заработи. Поради тази
причина, в съответствие с разпоредбите на
Закона за общинската
собственост и за да се
спазят нормативно определени срокове, об-

щинските съветници се
събраха на извънредна
сесия още в началото на
месеца, за да предоставят необходимите помещения, които представляват бившите офиси,
ползвани от банката в
сградата на Общинска
администрация Сърница. С тези си действия
съветниците ще осигурят безпроблемното
осъществяване на дейността на полицията и
назначените кадри.
На днешното заседание общинските съветници предоставиха и
още четири помещения
– публична общинска
собственост, намиращи
се отново в сградата на
Общинска администрация, за осъществяване
на дейността на новоразкрития Дневен център за деца и младежи с
увреждания, чиято дейност също стартира от
началото на този месец
и която ще бъде от съществено социално значение на най-уязвимите
групи от населението.
Към настоящия момент
вече е сключен договор
с избрана специализирана организация с
нестопанка цел, която
да осъществява упра-

влението на социалната
услуга.
Извънредното заседание от днес включваше общо 13 точки, като
по-важни решения бяха
взети в следните насоки:
•
Обявяване
за
публична
общинска
собственост на 14 помещения на територията
на гр. Сърница;
• Приемане на проектобюджет на Община
Сърница за 2020 година
и актуализирана бюджетна прогноза за 2021
и 2022 година в частта
местни дейности.
• Приемане на Общински план за защита
при бедствия на Община Сърница;
• Създаване на екип
за подкрепа на личното развитие на деца и
ученици със специални
образователни потребности на територията на
Община Сърница към
СУ “Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Сърница, за
учебната 2019/2020 г.
• Приемане на нова
Наредба за осигуряване
на обществения ред и
защита на имуществото
на територията на Община Сърница.

ПОКАНА
ЗА

УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ
ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
ПРИ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. СЪРНИЦА
Уважаеми жители на Община Сърница,
Уважаеми учители, родители, общественици, научни и културни
дейци, представители на местната власт, на бизнеса и на
неправителствения сектор,
Училищните настоятелства са независими доброволни сдружения за
подпомагане дейността на образователните институции. Настоятелствата
се създават като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност. В съответствие с чл. 307, ал. 1 и ал. 2 на Закона за предучилищното и училищното образование, отправям към Вас
ПОКАНА за участие в учредително събрание за създаване на Училищно
настоятелство към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Сърница, което
ще се проведе на 21 октомври 2019 г. (понеделник) от 17.30 часа в Учителската стая, при следния предварителен дневен ред:
1. Регистрация на учредителите.
2. Откриване на учредителното събрание. Избор на Председател и Протоколчик на учредителното събрание.
3. Приемане на решение за учредяване на СНЦ Училищно настоятелство към СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Сърница.
4. Приемане на Устав на СНЦ Училищно настоятелство към СУ „Св. Св.
Кирил и Методий”, град Сърница.
5. Избор на Управителен орган на СНЦ Училищно настоятелство към
СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Сърница.
6. Други.
Училищно настоятелство към СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Сърница ще бъде регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска
цел за осъществяване на дейност в обществена полза.
За допълнителна информация: 0897960107
Росен Ибишев - Директор на СУ „Св. Св. Кирил и Методий”,
град Сърница

З А П О В Е Д
№ З - 242
гр. Сърница, 26 . 09 . 2019 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 №115/05.09.2019 г. на ОбС – Сърница.

Н А Р Е Ж Д А М:
I. На 29.10.2019 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 VI (шест римско) – „За жилищно строителство” - общински с площ
508 (петстотин и осем) кв.м., находящ се в кв. №22 (двадесет и две) по плана на с. Медени поляни, общ. Сърница, съгласно АЧОС №106/16.07.2019 г.,
с начална тръжна продажна цена в размер на – 3 860 лв. (три хиляди осемстотин и шестдесет лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по
реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ и утвърдена с Решение №115/05.09.2019
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 – 386 лв. (триста осемдесет и шест лева) –
10% от началната тръжна цена, която се внася по банков път до 16:00 часа
на 28.10.2019 г.
IV. Определям цена на тръжната документация в размер на 50 лева без
ДДС (60 лв. с ДДС), като същата се заплаща 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 28.10.2019 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 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;
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
05.11.2019 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 04.11.2019 г. .
VIII. Тръжната документация се закупува от 11.10.2019 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 11.10.2019 година до 28.10.2019 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 й
чрез кмета на Община Сърница пред Административен Съд гр. Пазарджик.
Халил Байрактар – За кмет на Община Сърница
Заместващ съгласно Заповед №З-00237/24.09.2019 г.
Съгласувал: Айтен Туджар, Юрисконсулт,
Дирекция ФБАПИО, Община Сърница
Изготвил: Аки Байрактар, Гл.-специалист ОС,
Дирекция АОМР, Община Сърница
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Общество

ПОСЛЕДНА СЕСИЯ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019 г.

Общински
съвет
Сърница проведе последното си редовно заседание за мандат 20152019 г. на 25 септември.
Настоящият състав
на общинските съветници прие на днешната
сесия общо осем решения, по-важните от които са:
• Приемане на Наредба за именуване и преименуване на общински
обекти и художествени
скулптори, паметници
и други възпоменателни
знаци на територията на
Община Сърница;
• Допълване на Програма за управление и
разпореждане на общинска собственост за
2019 г. и даване на разрешение за сключване
на договор за отдаване
под наем между Община
Сърница и „Български
пощи“ ЕАД на общински имот в Кметство с.
Медени поляни;

Тази година първият
учебен звънец удари на
16 септември, за да възвести началото на новата учебна година.
По традиция в трите
училища на територията на общината празника се отбеляза с официална церемония по
откриване на учебната
година, с много вълнение, радост и усмивки
както от децата, така и
от техните родители.
По традиция най-въодушевени бяха първокласниците, които за
първи път пристъпиха
прага на училището и
застанаха зад учебните
скамейки, за да започнат своя дванадесетгодишен път на обучение,
образование и просвещение.
Впечатленията
им
за първия учебен ден
и атмосферата в училище бележат за дълго
отношението на децата
към училищния процес. Те бяха посрещнати с „Добре дошли” от
своите учители и по-големите си съученици
– безспорни ветерани
вече, с пъстра програма

С Определение от
25.09.2019 г. на Върховния
административен
съд на Република България окончателно отхвърли искането за спиране
действието на Постановление №32 на Министерски съвет от 22.02.2019 г.
за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за прилагане
на схеми за предоставяне
на плодове и зеленчуци и
на мляко и млечни про-

• Актуализиран бе
бюджета на Община
Сърница за 2019 г. и
програмата за капиталови разходи на Община Сърница за 2019 г.,
като бяха предвидени

за промяна на улична
регулация и образуване
на нов общински имот,
който ще се използва
за детска площадка на
кръстовището на улица
,,Пролет“ с улица ,,Рила“

ние и местната администрация общинските
съветници определиха
и временно изпълняващите длъжността „Кмет
на община” и „Кмет
на кметства” в Общи-

27 октомври.
За Временно изпълняващи
длъжността
„Кмет на Община” и
„Кмет на кметство” до
встъпване в длъжност
на новите избраници са

допълнителни средства
за ремонт на канализация и водопровод в
селата на общината и
асфалтиране на улици в
гр. Сърница;
• Даване на съгласие

в кв. Петелци, гр. Сърница
Като последна точка
от дневния ред съобразно правомощията си по
чл. 42, ал. 8 от Закона за
местното самоуправле-

на Сърница предвид
обстоятелството,
че
досегашните градоначалници ще участват в
изборната надпревара
за избори за общински
съветници и кметове на

определени:
1. Халил Мехмед
Байрактар –Временно
изпълняващ длъжността кмет на Община Сърница;
2. Метуна Реджеп

ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН!

от стихове, песни и танци.
За да приветстват
учениците, с присъствието си уважиха празника в СУ „Св. св. Кирил и
Методий” гр. Сърница
кметът на общината –
г-н Бозов, председателят на Общински съвет
Сърница г-н Османджиков, общински съветници, представител
от отдел „ОКСД” към
общинска администрация.
Г-н Бозов пожела на
учителите крепко здраве и мъдрост, като изрази увереност, че и през
тази учебна година все

така отговорно и всеотдайно ще изпълняват
мисията си на просветители и с неугасващо
търпение и желание ще

бдят за образованието на нашите деца. На
учениците пък пожела
винаги да вярват в себе
си и своя потенциал, да

посрещат трудностите
смело и с упорство, а
успехите – с идеята, че
винаги могат повече.
Към родителите отправи апел да бъдат по-близо до децата си и заедно
с техните учители да ги
подготвят за предизвикателствата на живота.
През 2019 г. за първи
път прага на училището
ще прекрачат общо 42
деца в трите населени
места. В СУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Сърница в първи клас ще
бъдат 31 деца, в ОУ „Г.
С. Раковски” с. Медени
поляни са 7 и в училището в с. Побит камък

Схеми Училищен плод и Училищно мляко
дукти в учебните заведения – схема „Училищен
плод” и схема „Училищно мляко” по отношение
на §23 от Преходните и
заключителните разпоредби на Наредбата.
С приемането на това
определение по силата на
§ 23, ал. 2 от Преходните
и заключителните разпоредби на Наредба за условията и реда за прилагане
на схеми за предоставяне
на плодове и зеленчуци и

на мляко и млечни продукти в учебните заведения
- схема „Училищен плод”
и схема „Училищно мляко”, към настоящия момент всички актове за
одобрения на доставчици по училищните схеми,
издадени през 2018 година, прекратяват своето
действие с приключване
на учебната 2018/2019
година, независимо от
срока, за който са били
издадени.

Държавен фонд „Земеделие” пристъпва към
незабавни действия за
издаване на актове за
одобрение на заявители
по схемите за предлагане
на плодове, зеленчуци,
мляко и млечни продукти в учебните заведения
по подадените заявления по реда, предвиден
с Постановление № 32 на
Министерски съвет от
22.02.2019 г. за изменение
и допълнение на Наред-

бата.
Промените в нормативната уредба, която
урежда прилагането на
училищните схеми, въведени през февруари и
март 2019 година, осигуряват по-голяма гъвкавост на учебните завадения при участието им
в схемите. Изборът на
заявител е предвидено
да се извърши изцяло от
детската градина/училището, като избрания зая-

Кавунска - Временно
изпълняващ длъжността кмет на кметство с.
Побит камък, Община
Сърница;
3. Салих Юмер Вехби
- Временно изпълняващ
длъжността кмет на
кметство с. Медени поляни, Община Сърница
За четиригодишния
си мандат Общински
съвет Сърница е приел
на 600 решения в 45 редовни сесии.
В същото време нашите общински съветници са единствените
в цяла България, които
сами се отказаха от полагащите им се по закон възнаграждения и
не получаваха заплати.
Предимство, което в голяма степен прави икономии от общинския
бюджет, които средства
се използват за реализацията на инфраструктурни проекти.

също са 7. Голям брой от
паралелките в селата са
маломерни.
Общо за територията
на общината се обучават 495 ученици, които
за разпределени с следната конфигурация – в
училището в гр. Сърница – 400, в училището в
с. Побит камък 47, а в
училището в с. Медени
поляни 48. Едно от големите предимства за запазването на училищата във всички населени
места от общината е, че
те са защитени.
Тази година учениците ще могат да се радват и на изцяло новата
учебна среда, в която ще
учат.
С реализирането на
проект “Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване
на двор на СУ “Св. Св.
Кирил и Методий” по
Оперативна програма
„Развитие на селските райони” училището
придоби нов, свеж и атрактивен облик, в който
нашите деца ще могат да
учат в модерна и интерактивна среда.

вител от своя страна има
ангажимента да подаде
заявление към ДФ „Земеделие”.
Към момента по схема „Училищен плод” са
подадени 133 броя заявления за одобрение,
обхващащи 2515 учебни заведения, а по схема
„Училищно мляко” са
подадени 102 броя заявления за одобрение,
обхващащи 2262 учебни
заведения.

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

