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(7) Сърница, год. IV, 24 юли 2019 г. 

На 06.07.2019 г. се със-
тоя официалното изпра-
щане на успешно завър-
шилите основния етап на 
училищното образова-
ние ученици на Основно 
училище „Никола Й. Ва-
пцаров” с. Побит камък. 
Осемте седмокласници 
бяха изключително раз-
вълнувани и не скриха 
емоциите си. 

Официални гости на 
събитието бяха Антон 

Мехов – Кмет на с. Побит 
камък и Джемиле Пашо-
ва – Гл. специалист ОКСД 
при Община Сърница. Те 
пожелаха на децата ус-
пешно продължаване с 
гимназиалния етап на 
образованието им, като 
им напомниха да не се 
отказват и винаги да се 
стремят да постигат все 
по-високи резултати

След официалната 
част, събитието про-

дължи на центъра на с. 
Побит камък, където с 
песни и танци родители, 
близки и познати споде-
лиха празника на седмо-
кланиците.

Ръководството на Об-
щина Сърница им желае 
успехи, сили и упоритост, 
за да продължават да се 
развиват и усъвършенст-
ват.

На добър час!

През изминалата сед-
мица служители на Об-
щинска администрация 
Сърница са констатирали 
извършването на нере-
гламентирано изхвър-
ляне на употребявани 
газови бутилки, в които 
все още е имало наличен 
пропан-бутан, в съдовете 
за събиране на битови от-
падъци на територията на 
Община Сърница. 

Това действие по своя-
та същност представлява 
изключително сериозно 
нарушение на правилата 
за безопасна експлоата-
ция на уредите за приро-
ден газ и нормите за по-
жарна безопасност, както 
и застрашава в изключи-
телно висока степен жи-

вота и здравето както на 
гражданите, така и на слу-
жителите, отговарящи за 
събирането и извозването 
на битовите отпадъци и 
преработката им на реги-
оналните депа. 

Обръщаме внимание 
на физическите и юри-
дическите лица — че 
съгласно чл. 313 от На-
редба за устройството и 
безопасната експлоатация 
на преносните и разпре-
делителните газопроводи 
и на съоръженията, ин-
сталациите и уредите за 
природен газ — че ненуж-
ните газови бутилки, как-
то и батерии от бутилки, 
се връщат от лицата-по-
требители в пълначните 
станции на доставчика на 

продукта, където газът от 
тях се източва по опреде-
лен ред и при спазване на 
необходимите предпазни 
мерки от лица, притежа-
ващи съответните разре-
шителни за работа с такъв 
вид продукти. 

Абсолютно забранено 
е изхвърлянето на газови 
уредби, бутилки, батерии 
от бутилки, автомобилни 
газоснабдителни станции 
за компресиран (сгъстен) 
природен газ и горивните 
уредби както в съдовете 
за събиране на битови от-
падъци, така и в събира-
телните станции и депата 
за преработка на битови 
отпадъци или пък в окол-
ната среда. Съгласно чл. 2 
от Закона за управление 

на отпадъците тези про-
дукти по своята същност 
не представляват битов 
отпадък, а опасен отпа-
дък, който се третира по 
специални нормативи и 
правила, само и единстве-
но, от специализирани 
лица, притежаващи нуж-
ните разрешителни за ра-
бота с такъв вид отпадък.

При констатиране на 
нарушение при експлоа-
тацията на газови бутил-
ки, батерии към тях, както 
и всякакви видове съо-
ръжения, ползващи или 
съхраняващи пропан-бу-
тан, ще бъдат сигнализи-
рани органите на Главна 
инспекция „Държавен 
технически надзор” при 
Държавна агенция за 

метрологичен и техниче-
ски надзор и органите на 
Главна дирекция „Пожар-
на безопасност и защита 
на населението” при МВР, 
за извършване на цялост-
на проверка и съставяне 
на съответните актове 
при констатиране на на-
рушения. 

Също така ще бъдат 
издавани и наказателни 
постановления и налага-
ни глоби и имуществе-
ни санкции от кмета на 
Община Сърница на ви-
новните лица, съгласно 
разпоредбите на Наредба 
за осигуряване на общест-
вения ред, поддържане 
на чистотата, опазване на 
околната среда и защита 
на имуществото на тери-

торията на Община Сър-
ница, Наредба за пожарна 
безопасност на терито-
рията на Община Сърни-
ца и Наредба за управле-
ние на отпадъците на 
територията на Община 
Сърница.

Изпълнявайки програ-
мата на Община Сърница 
в сферата на социалните 
дейности, и благодарение 
на съвместната ни и из-
ключително ползотворна 
работа с Агенцията за со-
циално подпомагане, Об-
щина Сърница успя да се 
пребори за реализирането 
на още една социална ус-
луга, която ще стартира от 
началото на месец септем-
ври тази година – Дневен 
център за деца и младежи 
с увреждания, който ще се 
намира в гр. Сърница. 

Осъзнавайки, че де-
цата и младежите в не-
равностойно положение 
са най-уязвимата група 
от населението ни, като 
един от основните при-
оритети на кмета на об-
щината г-н Неби Бозов 
през тази година бе да им 
осигури място, на което 
да получават адекватни 
и квалифицирани грижи, 
съобразно техните нужди 
и потребности от специа-
листи. Също така рабо-
тата на Дневния център 
ще помогне на близките 

им и най-вече на техните 
родители да се реализи-
рат в максимална степен в 
професионално и трудово 
отношение, като са спо-
койни и сигурни относно 
грижите, които се полагат 
за децата им.

Дневният център ще 
предоставя социални ус-
луги на деца и младежи 
до 29-годишна възраст. 
Основните му цели са ра-
ботата му да развие в мак-
симална степен големия 
потенциал, които имат 
нашите деца, както и да 
увеличи възможностите 
за социална интеграция 
както на тях, така и на тех-
ните близки.

Задача на общинското 
управление от 2015 г. на-
сам е развитието на нови 
социални услуги, които 
да се предоставят на те-
риторията на община-
та, чиято основна задача 
е осигуряване на равен 
достъп до ресурсите на 
обществото за възраст-
ните хора, децата, хората 
с увреждания. С реализи-
рането и изключителното 

успешното управление на 
проект „Независим жи-
вот” и проект „Активно 
включване” по Оператив-
на програма „Развитие 
на човешките ресурси”, с 
финансиране от Европей-

ския съюз и Европейския 
социален фонд, бе пре-
доставена помощ на над 
130 човека в неравностой-
но положение посред-
ством услугите „социален 
асистент” и „домашен по-
мощник”.

Предвид тези положи-
телни резултати започна 

поетапното реализиране 
на новата социална ви-
зия на общината, целяща 
създаването на модерен 
общински комплекс от 
адекватни, качествени, 
синхронизирани и взаим-

но допълващи се социал-
ни услуги за децата в не-
равностойно положение. 
По предложение на г-н 
Бозов Общинският съвет 
на Сърница, на свое засе-
дание от май месец тази 
година, прие единодуш-
но решение за създаване 
на нова социална услуга 

— Разкриване на дневен 
център за деца и младежи 
с увреждания в Община 
Сърница. Основните дей-
ности на центъра са свър-
зани със:

• създаване на подкре-
пяща среда за потребите-
лите и техните семейства;

• развиване на жиз-
нения потенциал и въз-
можностите за социална 
интеграция на децата с 
увреждания;

• предоставяне на раз-
нообразни дейности и ме-
тоди, които да спомагат за 
социалното включване в 
общността;

• задоволяване на 
ежедневни, здравни, об-
разователни и рехабили-
тационни потребности, в 
това число и предоставя-
не на храна;

• осигуряване на дей-
ности за реализиране на 
свободното време и лич-
ните контакти.

До момента на тери-
торията на Община Сър-
ница не е имало наличен 
подобен комплекс за пре-
доставяне на подобни по 

рода си социални услуги. 
Разкриването му ще даде 
възможност за разработ-
ването на комплекс от 
различни, но устойчиво 
допълващи се социални 
услуги, с които качестве-
но да се подпомага мест-
ното население в моменти 
на затруднение, неравно-
стойно положение и нуж-
да от подкрепа.

До момента най-близ-
кото населено място, на 
което се предоставяха 
подобни дейности, бе Ве-
линград, което за нашите 
граждани е изключително 
неудобно и неефективно, 
поради отдалечеността му 
и необходимостта от еже-
дневно пътуване по пла-
нински път.

Начините, формите и 
сроковете за кандидат-
стване за предоставяне на 
социалната услуга на за-
интересованите лица ще 
бъдат обявени допълни-
телно от общинска адми-
нистрация след стартира-
нето на проекта.

ОБЩИНА СЪРНИЦА ОТКРИВА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР 
ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ В ГР. СЪРНИЦА

ОФИЦИАЛНО ИЗПРАЩАНЕ 
НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ 

НА ОУ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” 
С. ПОБИТ КАМЪК

НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ И ГОСТИТЕ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА



2 Общество

З   А   П   О   В   Е   Д
№ З - 0168

гр. Сърница, 17 . 07 . 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 №078/27.06.2019 г. на ОбС – Сърница.

Н А Р Е Ж Д А М:
I. На 27.08.2019 г. от 11:00 часа в сградата на Община Сърница да се про-

веде публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния урегулиран 
поземлен общински имот – частна общинска собственост, находящ се в с. 
Побит камък, общ. Сърница, а именно:

УПИ III (три римско) – „За жилищно строителство” – общински с площ 
528 (петстотин двадесет и осем) кв.м., находящ се в кв. №10 (десет) по пла-
на на с. Побит камък, общ. Сърница, съгласно АЧОС №99/13.05.2019 г., с 
начална тръжна продажна цена в размер на – 3 910 лв. (три хиляди девет-
стотин и десет лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда 
на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ и утвърдена с Решение №078/27.06.2019 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 – 391 лв. (триста деветдесет и един лева) – 
10%  от началната тръжна цена, която се внася в касата на Общината или 
по банков път до 16:00 часа на 26.08.2019 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 запеча-
тан плик в Деловодството на Общината до 17:00 часа на 26.08.2019 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 тръж-
ната 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, до-

пълнително да се приложат:
8. Документ за съдебна регистрация на участник или удостоверение от 

Агенцията по вписванията /заверен препис или справка от търговския ре-
гистър 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 запи-
сано: 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 

03.09.2019 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 Заявле-
ния е до 17:00 часа на 02.09.2019 г.

VIII. Тръжната документация се закупува от 12.08.2019 г. в деловод-
ството 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 12.08.2019 година до 26.08.2019 година в офис “Ин-
формация“ на партерния етаж на Община Сърница.

ХI. Извлечение от настоящата Заповед, с изключение на състава на ко-
мисията по т. ІХ от нея, да се обяви на видно място в сградата на Общин-
ска 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. Пазар-
джик.

Неби Бозов: Кмет на Община Сърница
Съгласувал: Айтен Туджар, Юрисконсулт,
Дирекция ФБАПИО, Община Сърница
Изготвил: Аки Байрактар, Гл.специалист ОС,
Дирекция АОМР, Община Сърница

З   А   П   О   В   Е   Д
№ З - 0169

гр. Сърница, 17 . 07 . 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 №079/27.06.2019 г. на ОбС – Сърница.

Н А Р Е Ж Д А М:
I. На 27.08.2019 г. от 14:30 часа в сградата на Община Сърница да се про-

веде публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния урегулиран 
поземлен общински имот – частна общинска собственост, находящ се в с. 
Побит камък, общ. Сърница, а именно:

УПИ IV (четири римско) – „За жилищно строителство” – общин-
ски с площ 627 (шестстотин двадесет и седем) кв.м., находящ се в кв. 
№10 (десет) по плана на с. Побит камък, общ. Сърница, съгласно АЧОС 
№100/13.05.2019 г., с начална тръжна продажна цена в размер на – 4 640 лв. 
(четири хиляди шестстотин и четиридесет лева) без ДДС, определена от 
лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ и утвърдена с 
Решение №079/27.06.2019 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 – 464 лв. (четиристотин шестдесет и че-
тири лева) – 10%  от началната тръжна цена, която се внася в касата на 
Общината или по банков път до 16:00 часа на 26.08.2019 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 запеча-
тан плик в Деловодството на Общината до 17:00 часа на 26.08.2019 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 тръж-
ната 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, до-

пълнително да се приложат:
8. Документ за съдебна регистрация на участник или удостоверение от 

Агенцията по вписванията /заверен препис или справка от търговския ре-
гистър 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 запи-
сано: 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 

03.09.2019 г. от 14:30 часа в сградата на Общината при условията и реда на 
т. I – VIII от настоящата Заповед, като крайния срок за подаване на Заявле-
ния е до 17:00 часа на 02.09.2019 г.

VIII. Тръжната документация се закупува от 12.08.2019 г. в деловод-
ството 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 12.08.2019 година до 26.08.2019 година в офис “Ин-
формация“ на партерния етаж на Община Сърница.

ХI. Извлечение от настоящата Заповед, с изключение на състава на ко-
мисията по т. ІХ от нея, да се обяви на видно място в сградата на Общин-
ска 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. Пазар-
джик.

Неби Бозов: Кмет на Община Сърница
Съгласувал: Айтен Туджар, Юрисконсулт,
Дирекция ФБАПИО, Община Сърница
Изготвил: Аки Байрактар, Гл.специалист ОС,
Дирекция АОМР, Община Сърница
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З   А   П   О   В   Е   Д
№ З - 0171

гр. Сърница, 18 . 07 . 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 №080/27.06.2019 г. на ОбС – Сърница.

Н А Р Е Ж Д А М:
I. На 29.08.2019 г. от 11:00 часа в сградата на Община Сърница да се про-

веде публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния урегулиран 
поземлен общински имот – частна общинска собственост, находящ се в с. 
Побит камък, общ. Сърница, а именно:

УПИ X (десет римско) – „За жилищно строителство” – общински с площ 
716 (седемстотин и шестнадесет) кв.м., находящ се в кв. №10 (десет) по пла-
на на с. Побит камък, общ. Сърница, съгласно АЧОС №101/13.05.2019 г., с 
начална тръжна продажна цена в размер на – 5 300 лв. (пет хиляди и триста 
лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 
от НРПРУОИ и утвърдена с Решение №080/27.06.2019 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 – 530 лв. (петстотин и тридесет лева) – 10%  
от началната тръжна цена, която се внася в касата на Общината или по 
банков път до 16:00 часа на 28.08.2019 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 запеча-
тан плик в Деловодството на Общината до 17:00 часа на 28.08.2019 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 тръж-
ната 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, до-

пълнително да се приложат:
 8. Документ за съдебна регистрация на участник или удостоверение от 

Агенцията по вписванията /заверен препис или справка от търговския ре-
гистър 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 запи-
сано: 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 

05.09.2019 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 Заявле-
ния е до 17:00 часа на 04.09.2019 г.

VIII. Тръжната документация се закупува от 12.08.2019 г. в деловод-
ството 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 12.08.2019 година до 28.08.2019 година в офис “Ин-
формация“ на партерния етаж на Община Сърница.

ХI. Извлечение от настоящата Заповед, с изключение на състава на ко-
мисията по т. ІХ от нея, да се обяви на видно място в сградата на Общин-
ска 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. Пазар-
джик.

Неби Бозов: Кмет на Община Сърница
Съгласувал: Айтен Туджар, Юрисконсулт,
Дирекция ФБАПИО, Община Сърница
Изготвил: Аки Байрактар, Гл.специалист ОС,
Дирекция АОМР, Община Сърница

З   А   П   О   В   Е   Д
№ З - 0172

гр. Сърница, 18 . 07 . 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 №083/27.06.2019 г. на ОбС – Сърница.

Н А Р Е Ж Д А М:

I. На 29.08.2019 г. от 14:30 часа в сградата на Община Сърница да се про-
веде публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния урегулиран 
поземлен общински имот – частна общинска собственост, находящ се в с. 
Побит камък, общ. Сърница, а именно:

УПИ I (едно римско) – „За жилищно строителство” – общински с площ 
277 (двеста седемдесет и седем) кв.м., находящ се в кв. №11 (единадесет) по 
плана на с. Побит камък, общ. Сърница, съгласно АЧОС №98/02.05.2019 
г., с начална тръжна продажна цена в размер на – 2 050 лв. (две хиляди и 
петдесет лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 
64, ал. 1 от НРПРУОИ и утвърдена с Решение №083/27.06.2019 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 – 205 лв. (двеста и пет лева) – 10%  от на-
чалната тръжна цена, която се внася в касата на Общината или по банков 
път до 16:00 часа на 28.08.2019 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 запеча-
тан плик в Деловодството на Общината до 17:00 часа на 28.08.2019 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 тръж-
ната 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, до-

пълнително да се приложат:
 8. Документ за съдебна регистрация на участник или удостоверение от 

Агенцията по вписванията /заверен препис или справка от търговския ре-
гистър 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 запи-
сано: 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 

05.09.2019 г. от 14:30 часа в сградата на Общината при условията и реда на 
т. I – VIII от настоящата Заповед, като крайния срок за подаване на Заявле-
ния е до 17:00 часа на 04.09.2019 г.

VIII. Тръжната документация се закупува от 12.08.2019 г. в деловод-
ството 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 12.08.2019 година до 28.08.2019 година в офис “Ин-
формация“ на партерния етаж на Община Сърница.

ХI. Извлечение от настоящата Заповед, с изключение на състава на ко-
мисията по т. ІХ от нея, да се обяви на видно място в сградата на Общин-
ска 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. Пазар-
джик.

Неби Бозов: Кмет на Община Сърница
Съгласувал: Айтен Туджар, Юрисконсулт,
Дирекция ФБАПИО, Община Сърница
Изготвил: Аки Байрактар, Гл.специалист ОС,
Дирекция АОМР, Община Сърница
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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

ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ 
- 0885 20 24 39 - оперативен дежурен

Единната система за туристическа информация 
(ЕСТИ), разработена и внедрена от Министер-
ството на туризма, към настоящия момент функ-
ционира и поетапно в нея се включват със свои 
профили и подават данни лицата, извършващи 
дейност в местата за настаняване.

В тази връзка приканваме всички, които из-
вършват дейност в посочените обекти, като стаи 
за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, 
да приведат съответните места за настаняване, за 
които отговарят, според изискванията на Минис-
терството на туризма. За да използват системата 
ЕСТИ, с която да регистрират реализираните но-
щувки, обектите трябва да бъдат категоризирани, 
съгласно изискванията на чл. 119, ал. 1 от Закона 
за туризма. В противен случай всички лица, сто-
панисващи обектите в местата за настаняване, но-
сят административна отговорност при евентуални 
нарушения или неспазване на изискванията на за-
кона.

 Крайният срок за регистриране на профил на 
лицата, извършващи дейност в обекта (ЛИДО, хо-
телиер) в ЕСТИ е 30 септември 2019 година. Счита-
но от 01.10.2019 г. всички хотелиери, включително 
физическите лица, които предоставят настаняване 
в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за 
гости, трябва да подават информация към ЕСТИ, 
съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона 
за туризма.

Към момента всеки хотелиер може да подава 
заявка за регистрация в реалната среда на ЕСТИ 
на https://esti.tourism.government.bg. Адресът е 
достъпен и чрез интернет страницата на Минис-
терството на туризма, секция ЕСТИ (в дясно при 
зареждане на първоначалния екран).

Като първа стъпка към заявяване на профил в 
реалната среда на ЕСТИ и за улесняване на хоте-
лиерския бранш при разгръщането на експлоата-
цията на системата, Министерството на туризма 
осигурява възможност за регистрация в тестова 

среда на ЕСТИ.
 На етапа на първоначално разгръщане на екс-

плоатацията на ЕСТИ е силно препоръчително 
хотелиерите да преминат през период на запоз-
наване и изпробване на функционалностите на 
системата, което да допълни и затвърди техните 
знания, получени от представянията на ЕСТИ по 
места, както и от достъпните разяснителни мате-

риали и видео инструкции.
Тестовата среда на ЕСТИ не се различава от 

реалната и осигурява достъп до целия набор от 
функционалности, но без риск от нежелани по-
следствия от подаване на грешни данни или не-
правилна работа със системата. Подадените в 
тестовата среда данни не ангажират по никакъв 
начин нито хотелиерите, нито администрацията. 
В този смисъл, те не се считат за валидни по от-
ношение изпълнението на изискванията на Закона 
за туризма, свързани с подаването на данни за ре-
ализирани нощувки към ЕСТИ и всеки хотелиер е 
задължен да подава съответната информация по 

установените към момента канали до момента, в 
който прецени, че е придобил нужните познания 
и премине към подаване на данни към реалната 
система.

Тестовата система може да бъде използвана за 
пробно подаване на данни във всички варианти, 
както следва:

•  Подаване на данни за настанени туристи чрез 
въвеждане на всяка регистрация през уеб-браузър 
в модула „Система регистър на настаняванията“ 
(СРИ);

•  Подаване на данни с файл в утвърден формат;
•  Подаване на данни чрез автоматизирана ко-

муникация „система - система“, при което хотели-
ерска система обменя данни с ЕСТИ.

Достъпът до тестовата версия на системата ста-
ва по идентичен начин, както до реалната система, 
след подадена заявка от страна на лицата, опери-
ращи места за настаняване. В базата данни на сис-
темата са заредени наличните в Националния ту-
ристически регистър данни за категоризираните 
места за настаняване и техните оператори, иден-
тично на реалната система.

Адресът на тестовата система е: 
https://estitest.tourism.government.bg
Адресът на тестовата система и видео инструк-

циите са публикувани и на сайта на Министер-
ството на туризма в секция ЕСТИ (в дясно при 
зареждане на първоначалния екран).

Може да посетите страницата на ЕСТИ на след-
ния линк:

http: / /w w w.tourism.government .b g/b g/
kategorii/edinnata-sistema-za-turisticheska-
informaciya

Видео инструкции за работа със системата 
ЕСТИ са достъпни на следния линк:

http: / /w w w.tourism.government .b g/b g/
kategorii/edinnata-sistema-za-turisticheska-
informaciya/video-obucheniya

О Б Я В А
На основание Заповед № З-0178/ 23.07.2019 г. на Кмета на Община 

Сърница е открит конкурс за Предоставяне управлението на 
социалната услуга „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ 
на територията на Община Сърница.

Документацията за участие в конкурса се предоставя безвъзмездно, 
след вписване в регистър на кандидатите до 01.08.2019 г. от 08.00 ч. до 
17.00 ч., на адрес гр. Сърница, ул. „Свобода” №20, етаж 1, фронт офис.

Кандидатите подават документи по настоящия конкурс (техническо и 
финансово предложение) най-късно до 17.00 часа на 05.09.2019 г. 

Документите се подават лично или по пощата, чрез препоръчано 
писмо с обратна разписка, в Деловодството на Община Сърница, гр. 
Сърница, ул. „Свобода” № 20

Подробна информация във връзка с провеждане на конкурса може да 
получите в Община Сърница – гр. Сърница, ул. „Свобода” № 20, ет. 1, 
фронт-офис или на телефон 03547/ 22 66.

• Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Сърница и неговите 
комисии и Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Сърница за 
периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г.

• Приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2018 г., Годишен 
отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2018 г., 
Годишен отчет за изпълнението на сметките за чужди средства за 2018 година, 
Годишен отчет за изпълнението на капиталовите разходи за 2018 г. на Община 
Сърница и Годишен отчет за дълга на община Сърница към 31.12.2018 година.

• Приемане на изпълнението на бюджета и на средствата от Европейския 
съюз на Община Сърница към 30.06.2019 година и информация за извърше-
ните промени по бюджета на Община Сърница през периода от 01.01.2019 до 
30.06.2019 година.

• Определяне на защитена детска градина и защитени училища на територия-
та на Община Сърница за учебна 2019/2020 година;

• Одобряване на маломерна Подготвителна група към към СУ “Св. св. Кирил 
и Методий“ гр. Сърница и ОУ „Никола Й. Вaпцаров“ с. Побит камък за учебна 
2019/2020 година;

• Определяне на средищните училища на територията на Община Сърница за 
учебна 2019/2020 година;

• Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската 
собственост за 2019 г.;

• Одобряване на промяна в годишен план за паша за стопанската 2019/2020 
година.

• Приемане на решение за кандидатстване с проектно предложение за предос-
тавяне на финансиране по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна 
среда 2014-2020г., процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстра-
ционни проекти в областта на управлението на отпадъците”;

• Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организа-
ция и безопасност на движението в Община Сърница.

НАЙ-ВАЖНОТО 
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО 

НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ - СЪРНИЦА

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА МЕСТАТА 
ЗА НАСТАНЯВАНЕ – ХОТЕЛИ, МОТЕЛИ, ВИЛИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ, СТАИ 

ЗА ГОСТИ, КЪЩИ ЗА ГОСТИ, АПАРТАМЕНТИ ЗА ГОСТИ И ВСИЧКИ 
ОБЕКТИ, ПРЕДОСТАВЯЩИ УСЛУГИ ПО НАСТАНЯВАНЕ

На 25 юли Общински съвет - Сърница проведе 
редовното си заседание за месеца. 

По важните акценти от него бяха: 

ОБЩИНА СЪРНИЦА
гр. Сърница 4633,
ул. “Свобода” 20
тел.: 03547/22 66, 
факс: 03547/22 66
оbshtina@sarnitsa.bg; 
www.sarnitsa.bg 

MUNICIPALITY OF SARNITSA
4633 Sarnitsa, 

20 Svoboda str.
phone: 03547/2266, 

fax: 03547/2266
obshtina@sarnitsa.bg; 

www.sarnitsa.bg

Летният сезон е в разгара си, Общинска 
администрация - Сърница, призовава 
жителите и гостите на общината, да проявяват 
внимание и да пазят гората от пожари!


