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Заседание на Общински кризисен щаб

Предвид високите температури, сериозната
опасност от възникването на пожари и възникналите такива в началото на месеца, на 4-ти август се свика извънредно заседание на Общинския кризисен щаб при Община Сърница, на
което присъстваха представители на общинска
администрация, РСПБЗН-Велинград, РУ Полиция-Велинград, ДГС „Селище” и ОПУ Пазарджик.
Подробно обсъдени бяха готовността за бързо отреагиране на всички институции при възникване на пожари, евентуални проблеми при
борбата с тях и възможни сценарии за взаимодействие и помощ между държавните органи и
местното самоуправление.
Представителите от РСПБЗН разясниха подробно методологията на работа на пожарната
служба и начините, методите и предпоставките
за свикване на пожарните екипи на териториално и централно ниво.
Общинска администрация и ДГС „Селище”
представиха списък на наличната техника при
възникване на извънредни ситуации – тежкотоварни автомобили, снабдени с бидони, помпи и
съответните пособия за гасене на пожари, както
и високопроходима техника за прокарване на пътища през трудно достъпни или високопланински райони.
Също така съвместно бе взето решение об-

щинска администрация и ДГС „Селище” да извърши основно почистване на бендите в района.
Това са своеобразен вид водоеми, в които се събира и съхранява негодна за консумация вода, но
същата може да бъде използвана като най-близкия водоизточник за гасене на пожари.
ДГС „Селище” също така увери, че ще извърши проверки на всички къмпингуващи лица на
територията на стопанството, за да се увери, че
се намират в районите на обособените къмпинги

ще се разчита на помощта им.
Откъм човешки ресурс, ще се разчита предимно на служители от общинска администрация,
горските служители, доброволци и пожарникари
в случаите, в които е възможно осигуряването
им.
Всички ресорни институции отново призовават жителите и гостите на Община Сърница
да проявяват особено внимание, да не палят
огън на открито в никакви ситуации, а при палене на огън в обособени места, това да става
само при необходимост, като се съобразяват
с температурата на въздуха и силата на вятъра. Също така се призовават гражданите да
не хвърлят угарки от цигари, защото предвид
силното засушаване, високите температура и
силния вятър те са основната предпоставка за
възникването на пожари в горските и полските
територии.
Обръщаме внимание на лицата, че при предизвикване на пожар – умишлено или по непредпазливост, виновните лица носят наказателно
отговорност съобразно Наказателния кодекс,
като съща така подлежат и на глоби и имуществени санкции в особено големи размери.
В началото на месеца служители от Общинска
администрация Сърница, доброволческото формирование към Община Сърница, служители на
ДГС „Селище“ и ДГС „Гърмен“ участваха в гасе-

и че спазват противопожарните правила. Проверки ще се извършват и на берачите на горски
продукти.
Общинска администрация посочи, че към общината има сформирано доброволно формирование съобразно Закона за защита при бедствия
и Наредбата за създаването и организиране дейността на доброволните формирования. Тези
доброволци се включват активно при всички извънредни ситуации, възникващи на територията
на общината, като в настоящата ситуация отново

нето на пожарите, възникнали на територията на
общината. Благодарение на бързата реакция и
мобилизация, същите бяха локализирани и потушени за сравнително кратко време от момента на възникването им, като щетите по горските
масиви са сведени до минимум. Осигурено бе и
наблюдение в следващите дни с цел предотвратяване на повторно разгаряне на огнищата. С общи
усилия на всички участници бе спасена гората на
Сърница.

Проект „Сърница — споделена визия за Натура 2000”

В началото на месец август бяха проведени две информационни срещи – в гр. Сърница и гр. Пазарджик по Проект „Сърница - споделена визия за Натура 2000”, която цели популяризиране на мерките и
дейностите за възпитаване на поведение, спомагащо опазването на местообитанията на защитените
видове и конкретно опазване на висшите растения, част от мрежата Натура 2000 на територията
на област Пазарджик.
Проектът е на регионално ново, като Община
Сърница е избрана да изпълнява информационната кампания на територията на цялата област
Пазарджик.
Чрез кампанията се цели изграждане, развитие
и поддържане на споделена визия за екологична
мрежа Натура 2000 в България.
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Общество

От 7 септември до 3
октомври 2021 г. ще се
проведе 18-ото поред
преброяване на населението и жилищния фонд в Република
България.
От 0,00 часа на 7
септември до 24,00
часа на 17 септември
2021 г. ще се проведе
преброяване на населението чрез попълване на електронна
преброителна карта.
Електронното
преброяване ще бъде
достъпно на територията на цялата страна.
Лицата,
които
искат да осъществят преброяване на
своето домакинство
електронно, могат да
получат повече ин-

Информация относно преброяване
на населението 2021 г.

формация за реда и
начина на попълване
на електронна преброителна карта на
официалната интернет страница на Националния статистически институт. При
попълване на електронна преброителна карта, лицата ще
получават код, който
следва да се предостави на преброителя,
които ще посети домакинството на място.
При
електронно
преброяване, преброителят не осъществява повторно преброяване.
От 8,00 часа на 18
септември до 20,00
часа на 3 октомври ще
се проведе преброя-

ване с преброители и
посещение на жилищата и домакинствата от преброители.
Същите ще представят на гражданите
служебна карта или
документ, удостоверяващ
качеството
им на преброители, с
цел елиминиране на
възможността за осъществяване на измами с лични данни и
информация за домакинствата.
Преброяването от
преброители се осъществява в рамките
на няколко минути
чрез попълването на
преброителни карти
по данни, предоставени от лице от домакинство.
Преброяване то

СЪОБЩЕНИЕ
ОТ ДГС “СЕЛИЩЕ”

е задължително за
всички
български
граждани!
Информираме
гражданите, че лицата следва задължително да предоставят
информация за преброяването или чрез
попълване на електронна преброителна
карта, или при посещението на място от
преброител. Лицата,
които откажат извършване на преброяване, подлежат на
глоба в размер до 150
лева.
Националният статистически институт
информира гражданите, че националното преброяване се
осъществява на всеки
10 години, като събра-

ната информация се
използва от ресорните държавни институции, за да се планира
бъдещето по-добре.
Преброяването на населението и
жилищния фонд е
част от дейността на
Националната
статистическа система
и Европейската статистическа система,
което осигурява надеждна и изчерпателна информация за
броя и характеристиките на населението
и жилищния фонд на
страната към определен момент, но резултатите от него се
използват през целия
период до следващото
преброяване.
Преброяването е

източник на информация по определени
социални, демографски и икономически
признаци на ниско
териториално ниво,
както и за различни
подгрупи от населението. То е единственият
изчерпателен
източник на данни за
домакинствата и семействата в страната.
Получените от преброяването данни ще
бъдат основа за вземане на информирани управленски решения, разработване
на стратегии и конкретни национални и
регионални секторни
политики от централните и местните органи на управление в
страната.

МИНИСТЕРСТВОТО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО ОБЯВИ ДАТИТЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МАТУРИ
И ВАКАНЦИИ ПРЕЗ НОВАТА УЧЕБНА
ГОДИНА

Държавно горско стопанство „Селище” уведомява всички заинтересовани лица, че за отоплителен сезон 2021 г. – 2022 г. са определени
следните количества дърва за огрев в пространствени куб.м. от ГодиНа 18 май и на 20
шен плана за ползване на дървесина през 2021 г., които ще бъдат пре- май 2022 г. ще се продоставени на физически лица за лична употреба както следва:
ведат задължителните
държавни
зрелостНаселено Количества дърва за огрев в пространствени куб.м.
ни
изпити
в
края на
място
за продажба на корен и продажни цени в лева без
предстоящата
учебна
ДДС
година, съобщиха от
Иглолистни
Меки широко- Твърди широкоМОН.
листни
листни
Матурите по желаКуб.м.
Лв.
Куб.м. Лв.
Куб.м.
Лв.
ние ще бъдат между
26 май и 3 юни 2022 г.
Сърница
9803
5,00
Датите са утвърдени
Медени
1630
5,00
със заповед на минисполяни
търа на образованиеПобит
1900
5,00
то и науката за графикамък
ка на учебното време.
ДванадесетокласОбщо:
13333
ниците от паралелМестности в ДГС „Селище”, от които желаещите физически лица ките с профилиращо
ще могат да закупят дърва за огрев от временен склад: Няма предви- обучение ще положат
изпит по български
дени количества.
За ДГС „Селище” са определени следните длъжности лица, които език и литература и
ще отговарят за цялостната организация за снабдяването на населе- по профилиращ преднието с дърва за огрев до края на 2021 г. както следва:
мет.
1. Инж. Салих Узун – старши лесничей ГСУ Медени поляни – тел. за
Втората матура за
връзка: 0878453841
зрелостниците, които
2. Инж. Саит Айров - старши лесничей ГСУ Селище - тел. за връзка: изучават професия,
0898615610
3. Инж. Мехмед Толупов - старши лесничей ГСУ Сърница - тел. за ще бъде по теория за
придобиване на провръзка: 0878509966
фесионална
квалиИ.Д. Директор: инж. Реджеп Мерджан
фикация. До момента

те можеха да избират
между изпит по общообразователен
предмет и по професия. Проверката на
техните практически
умения ще бъде по
график, изготвен от
професиона лните
гимназии в страната.
Националните
външни оценявания
за четвъртокласниците по български
език и литература
и по математика ще
бъдат на 26 и 27 май
2022 г., за учениците
в VII и X клас – на 14
и 16 юни. Изпитът по
чужд език, който е по
желание за учениците

в тези два класа, ще се
проведе на 17 юни.
И през новата учебна годна ваканциите
за учениците ще са четири.
Първата почивка
ще е от 30 октомври
до 1 ноември включително.
Коледната
ваканция ще бъде 10
дни – от 24 декември
2021 г. до 3 януари
2022 г. включително.
Междусрочната ще е
само един ден – на 1
февруари 2022 г., като
на следващия ден започва вторият учебен
срок.
Десет дни почивка
ще имат учениците
от I до XI клас през
пролетта - от 1 до 10
април 2022 г. За зрелостниците пролетната ваканция ще бъде
само четири дни – от
7 до 10 април.

Общество

Извънредната
епидемична обстановка
се удължава
до 30 ноември
На 25 август правителството взе решение
за удължаване на извънредната епидемична
обстановка в страната с
три месеца, считано от 1
септември 2021 г. до 30
ноември 2021 г.
По данни на Световна здравна организация (СЗО), към 5
август общият брой за

случаите на COVID-19
в света надхвърли 200
милиона. По данни на
Европейския център за
превенция и контрол
на заболяванията, общата заболяемост от
COVID-19 в Европейския съюз и в Европейското икономическо пространство (ЕС/
ЕИП) за седмица № 31
(02-08.08.2021 г.) е 209,2
на 100 000 население

спрямо 214,0 на 100 000
за предходната седмица, общата смъртност е
6,3 смъртни случая на 1
млн. население спрямо
4,7 смъртни случая на 1
млн. население за предходната седмица.
Разпространението
на COVID19 в страната бележи началото на
нова, поредна, четвър-

та пандемична вълна.
Засегнати от новия коронавирус са всички
области, като в 50%
от областите заболяемостта е над 100 на 100
000 население. Случаи
на COVID-19 се диагностицират при лица
от всички възрастови групи. Случаи на
COVID-19 продължават
да се регистрират и сред
медицински персонал.

До
14.08.2021
г.
в страната с първа
доза ваксина срещу
COVID-19 са обхванати
20,1% от възрастното
население, а със завършен
ваксинационен
курс са 18,2%. Удължаването на извънредната епидемична обстановка и прилагането на
противоепидемичните

мерки в страната цели
намаляване въздействието на COVID-19 върху
общественото
здраве
и здравната система,
като се вземе предвид
реалният риск от разпространение на различни варианти на
SARS-CoV-2 у нас с висока заразност.
Източник:
Електронен бюлетин на
НСОРБ

Информация
за техническите паспорти
на строежите

В бр. 68 на Държавен вестник от 17
август 2021г. е обнародвана Наредба за
изменение на Наредба
№5 от 2006г. за техническите паспорти
на строежите. С направените изменения
технически паспорт
за съществуващ строеж следва да се съставя при извършване
на СМР, които обхващат целия строеж и за
които се изисква издаване на разрешение
за строеж, както и при
извършване на СМР,
които обхващат част

от строежа, но засягат
конструкцията му.
Запазва се изискването за съставяне на
технически паспорти на съществуващи
строежи – публична
държавна и публична
общинска
собственост, но с удължен
срок - до 31.12.2032 г.
За останалите съществуващи строежи
не се предвижда задължителен срок за
съставяне на технически паспорти. В тази
връзка се отменят и
разпоредбите на ал.
6 и ал. 7 на §2 от ПЗР

Еднократна помощ
за ученици в първи
и осми клас.
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на Наредбата, като по
този начин отпадат
изискванията за възлагане съставянето
на технически паспорти на строежите,
за които те не са съставени, от страна на
кмета на общината и
за сметка на техните
собственици, както
и организирането на
разяснителни кампании в населените места на територията на
съответните общини
за изработване на технически паспорти на
строежите.

Всички семейства,
чиито деца са записани
за първи път в първи
или осми клас на държавно или общинско
училище, имат право на
еднократна помощ от
300 лв. за покриване на
част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година.
Средствата се отпускат
независимо от техните
доходи при условие, че
децата живеят постоянно в страната и не са
настанени за отглеждане извън семейството.
Помощта се предоставя
и за деца, настанени в
семейства на роднини и близки и приемни
семейства, както и на
настойник/попечител,
който отглежда такова
дете.
Помощта се изплаща
на два транша. Първата половина (150 лв.) се
изплаща след влизане в
сила на заповедта за отпускането й, а втората
(150 лв.) – в началото на
втория учебен срок, но
само ако детето продължава да посещава училище.
Заявлението се подава след записване на
детето в първи/осми
клас, но не по-късно от

15 октомври 2021 г. Изключение се прави за
случаите, когато поради
здравословни причини,
установени с протокол
на лекарска консултативна комисия, детето
не може да започне училище, но не повече от 6
месеца от започване на
учебната година. Заявлението може да бъде
подадено в дирекция
“Социално подпомагане” (ДСП) по настоящ
адрес по следните начини:
• лично, като към
заявлението се прилага
лична карта (за справка);
• чрез лицензиран
пощенски
оператор,
като заявлението следва
да е в оригинал;
• чрез Системата
за сигурно електронно връчване (ССЕВ) с
Персонален идентификационен код (ПИК) на
НОИ или квалифициран електронен подпис
(КЕП).
Държавна агенция
„Електронно управление“ създаде две електронни услуги: Услуга
778 за еднократна помощ за ученици, записани в първи клас и Услуга
3121 за ученици, запи-

сани в осми клас. Те са
достъпни чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на
адрес https:// edelivery.
egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, подраздел
„Агенция за социално
подпомагане“. Необходимите удостоверителни документи могат да
бъдат прикачени и подадени по електронен
път, чрез създадената от
ДАЕУ е-форма на заявление. За да ползва тези
услуги подателят трябва
предварително да има
профил в ССЕВ, който
се създава след влизане в посочения по-горе
адрес и изпълнение на
процедурата „Регистрация Физическо лице“
чрез идентификация с
Квалифициран
електронен подпис или с
ПИК на НОИ. Така създаденият профил дава
достъп на титуляра до
голям брой електронни услуги, различни
справки от платформата RegiX за конкретното
физическо лице, плащане на задължения, електронна поща (еквивалент на пощенска услуга
с обратна разписка) и
др.

Предвид горещините през летния сезон и засиленото
посещение на горските масиви на територията на община
Сърница, общинска администрация призовава гражданите и гостите ни, да проявяват засилено внимание и да
пазят гората от пожари!

ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ
0885 20 24 39 - ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН
Издава Община Сърница, гр. Сърница 4633,
ул. “Свобода” №20, тел. за контакти: 03547 22 66; моб.:
0885 202 460; e-mail: obshtina@sarnitsa.bg; www.sarnitsa.bg
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Дарения за с. Кръстава

Огромна подкрепа и солидарност със семействата от с. Кръстава
Жителите на с. Кръстава и Общинска администрация Сърница
изказваме искрена благодарност на всички дарители и доброволци,
включили се в дарителската кампания за пострадалите семейства в големия пожар в с. Кръстава. На бедстващите семейства още в първите
дни след пожара са предоставени стоки от първа необходимост като
храна, дрехи, обувки, завивки. В следващите дни дарители предоставиха и строителни материали.
Уведомяваме заинтересованите лица, че Община Велинград, в чиито административно-териториални граници попада с. Кръстава, разкри дарителска сметка за хората от Кръстава.

Опожарените сгради

Сметката е в Общинска банка
BIC SOMBBGSF
IBAN BG 28 SOMB 91303161807100
Основание за плащане “Дарение за село Кръстава”.
Желаещите могат да извършат дарение за пострадалите с парична
сума на горепосочената банкова сметка. За разпределение на събраните средства ще бъде сформирана комисия от Община Велинград, в
която ще се включи и кметът на кметство Кръстава.
Също така предоставяме и телефонния номер на кмета на кметство
Кръстава за хората, желаещи да помогнат със строителни материали,
за да се осъществи организацията по превоза с длъжностно лице.
Салих Мустафа Узун - кмет на кметство Кръстава

0893 661 677

Без дом след пожара са 30 души. За тях ще бъдат изградени 6 нови
еднотипни къщи. Ще се използват средствата от дарителската сметка.
Община Велинград ще поиска финансиране и от междуведомствената
комисия.
Благодарим на всички за безпрецедентната подкрепа, помощта и
солидарността със жителите на Кръстава!

Дарения от жителите на община Сърница

Добротата е твърде обширно и разнолико понятие. В себе си тази скромна и на
пръв поглед семпла думичка обаче съдържа неизмерима сила, богатство и красота.
Защото добро е умението да съпреживяваш и да си състрадателен, да закриляш и да
помагаш. За добротата са изписани купища книги, мисли и сентенции. Добротата е
тази, която ни вдъхновява - прави ни по-смели, по-красиви, по-истински хора.

