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Културният дом в гр. Сърница ще бъде основно
реновиран с проект по „Красива България”

Община
Сърница
вече разполага с още
един одобрен проект по
инициативата „Красива
България” на Министерството на труда и социалната политика.
Този път с него ще
се извърши основен ремонт, реконструкция и
пристрояване на културния дом, намиращ се
в гр. Сърница.
Общата стойност на
проекта възлиза на сумата от 228 716 лева с
ДДС.
На 18.01.2019 год.
Община Сърница подаде проектно предложение с наименование:
„Подобряване на обществената среда в гр.
Сърница чрез изпълнение на СМР на обект:
„Основен ремонт, реконструкция и пристрояване на културен дом,

намиращ се в УПИ I, кв.
61 по плана на гр. Сърница”.
С
Решение
№1/
19.02.2019 г. на Управителния съвет на Проект

на Община Сърница.
С изпълнението на
предвидените дейности, сградата ще придобие изцяло нов облик.
С проектното предло-

Изграждането
на
новопредвидената
пристройка се налага, за
да бъде осигурен достъп
до съществуващия балкон, както и да се пред-

част, ще бъдат направени зидарии, шпакловки,
ще се монтира окачен
таван, подова настилка от граниторгрес, ще
бъде ремонтирана сце-

„Красива България” са
одобрени за финансиране и реализация през
настоящата година 38
проектни предложения,
сред които е и проектът

жение се предвижда
да се направи основен
ремонт и реконструкция на сградата, както
и изграждане на нова
пристройка към нея.

види необходимия брой
санитарни възли, които
да обслужват сградата.
По-конкретно, с изпълнението на проекта,
освен новоизградената

ната, ще се подменят
вратите и прозорците.
Ще бъдат реновирани
балконът и покривът.
Фасадите на сградата
ще се облепят с топло-

Бюджет 2019 г.
на Община Сърница

С бюджет от 5 974
188 лв. започва 2019
година Община Сърница. Основният финансов документ бе
гласуван на първото
за годината заседание на Общинския
съвет, проведено на
17.01.2019 година.
Основни приоритети в управлението
на общината през новата година ще бъдат
запазването на финансовата стабилност
и предоставяне на
по-качествени услуги;
изпълнение на проектите „Основен ремонт
и цялостно обновяване, благоустрояване и

озеленяване на двор
на СУ „Св. св. Кирил
и Методий“ в УПИ
XXII, кв.15 по плана
на гр.Сърница” и “Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата
среда на улици в гр.
Сърница“, финансирани от Програма за
развитие на селските
райони 2014 – 2020
година на обща стойност 4 422 383 лева. Ще
продължи също подобряването на условията в детските градини,
училищата, читалището и подкрепата на
хора в неравностойно положение. През

2019 година Народно
читалище „Просвета
1947” получава три
субсидирани бройки
на обща стойност 28
470 лева.
Общо приходите с
държавен характер за
2019 г. са в размер на
3 048 878 лв. Спрямо
2018 г. Община Сърница получава 434 965
лв. повече за държавно делегирани дейности образование,
здравеопазване, социални услуги и читалища.
За 2019 г. общината получава увеличение на средствата от
държавния бюджет
за местни дейности с
18.65 %. Общо местните приходите ще са
в размер на 2 925 310
лв. От тях 636 100 са
осигурени от държания бюджет. Планираните данъчни приходи са 216 100 лв.,

изолация и ще се постави мазилка.
Сградата ще бъде
електрифицирана и ще
се постави енергоспестяващо осветление. Ще
се направят и нови ВиК
инсталации.
През 2018 г. община Сърница реализира
първия си проект по
„Красива
България”.
Тогава бе осъществено въвеждане на мерки
за енергийна ефективност и основен ремонт
на сградата на общинска администрация в
гр. Сърница. С него се
извърши подмяна на
покрива на сградата,
поставяне на външна
топлоизолация,
оформление на фасадата и
подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи.

500 000 ЛЕВА ФИНАНСИРАНЕ
НА ОЩЕ 8 УЛИЦИ НА
ТЕРИТОРИТА НА ОБЩИНА
СЪРНИЦА ЗА 2019 г.

В края на 2018 г. Община Сърница получи
500 000 лева за изпълнение на строително монтажни работи за ремонт
и рехабилитация на улици в Община Сърница с
ПМС №315/19.12.2018 г.
С допълнителното финансиране ще бъдат асфалтирани и обновени
още 8 нови улици, които
се намират в трите населени места на общината
– гр. Сърница, с. Побит
камък и с. Медени поляни.
Към настоящия момент е открита процедура по реда на Закона за
обществените поръчки
за избор на изпълнител
за извършването на ремонтните дейности. Съгласно одобреното КСС
се предвижда строително монтажни работи за
следните обекти:
1. ул. “Знаме”гр. Сърница (о.т. 119) до (о.т.
118);
(продължава на стр. 2)
2. ул. “Професор Ун-

ген”гр. Сърница (о.т. 58)
до (о.т. 57);
3. ул. “Чатъма” гр.
Сърница (о.т. 275) до
(о.т. 275 +55м.);
4. улица в с. Побит
камък с о.т. 50 до о.т. 46
с дължина 88 м.;
5. улица в с. Побит
камък с о.т. 42 до о.т. 25
с дължина 70 м.
6. улица в с. Побит
камък с о.т. 22 до о.т. 25
с дължина 70 м.;
7. улица в с. Побит
камък с о.т. 22 до о.т. 13
с дължина 65 м.;
8. Главната улица на
село Медени Поляни от
осова точка 14 до осова
точка 10 с дължина 450
м.
Предвижданията
са до края на годината
обектите да са приключени.
Напомняме на читателите, че през 2019
г. се предвижда и осъществяването на проект
“Реконструкция,
благоустрояване и подо-

бряване на физическата
среда на улици в град
Сърница” по Програма
за развитие на селските
райони 2014 – 2020 година на стойност 1 995
808 лева. Там заложените обекти са 12 на брой,
като по-голямата част са
в т.нар. Нов квартал на
гр. Сърница – 8.
Преди започването
на строително-монтажните работи обаче ще
бъде осъществен проект „Доизграждане, рехабилитация и подмяна
на съществуващата канализация на улици в
гр. Сърница”, по който
финансирането е осигурено със средства от
държавния и местния
бюджет.
Стойността на откритата процедура е в
размер на 646 159 лева
с ДДС, като засегнатите
от проекта улици също
са в Новия квартал на
Сърница.

2

Общество

Бюджет 2019 г.
на Община Сърница

(продължава на стр. 2) Сърница; ремонт на разпространени

а плановият размер
на неданъчните постъпления е 337 324
лева.
През новата година
общината ще плати 72
132 лв. отчисления от
такса битови отпадъци.
2019 г. е изключително важна за Община Сърница от гледна
точка на подобряване
на инфраструктурата
в трите населени места.
Капиталовата програма стартира с 37
обекта на обща стойност 3 949 980 лева.
Сред важните обекти
са: ремонт на здравната служба в град

канализация в град
Сърница, с. Побит камък и с. Медени поляни; завършване на
ремонта на главната
улица в кв. Крушата;
ремонт на водопровод
в м. Горелска; Ремонт
и рехабилитация на
общински път PAZ
1065 м. Селище — с.
Медени поляни; Изграждане на система
за видеонаблюдение
на територията на
Община
Сърница;
Закупуване на тежкотоварен автомобил
оборудван за зимно
поддържане; Изграждане на детска площадка; Изграждане на
площадка за масово

отпадъци и претоварна
станция; Изготвяне
на общ устройствен
план на Община Сърница;
Основен ремонт и
цялостно обновяване, благоустрояване и
озеленяване на двор
в СУ “Св. св. Кирил и
Методий” град Сърница в УПИ XXII, кв.
15 по плана на град
Сърница и изпълнение на СМР и строителен надзор по проект “Реконструкция,
благоустрояване и подобряване на физическата среда на улици в
град Сърница”.

Годишна кампания
по разпределение
на общинските мери
и пасища

В съответствие с изискванията на Закона за
собствеността и ползването на земеделски земи
пасищата, мерите и ливадите от общинския
поземлен фонд се отдават под наем на собственици или ползватели на
животновъдни обекти,
в които постоянно се
отглеждат пасищни животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на
БАБХ, съобразно броя
и вида на тези животни.
Всяка година в периода 1 февруари – 1
март се извършва проверка на договорите за
наем.
Спазването на законоустановените условия се установява въз
основа на официална
справка към 1 февруари на текущата година в
Интегрираната информационна система на
агенцията:
1.
Животновъдни
обекти;
2.
Собственици/
ползватели на регистрирани животновъдни
обекти;
3. Пасищни селскостопански животни в животновъдните
обекти.
Справката се публикува на интернет страницата на агенцията.

Когато при извършването на проверката се
установи, че:
1. В животновъдния
обект броят на регистрираните пасищни селскостопански животни
е с над 30 на сто по-малък от броя им към
сключването на договорите за наем или аренда,
договорите се изменят, а
площта се определя според процента намаление
на животните;
2. В животновъдния
обект няма регистрирани пасищни селскостопански
животни,
договорите за наем или
аренда се прекратяват;
3. Е настъпила промяна на условията по
чл. 37 и, ал. 1, договорите за наем или аренда се прекратяват – т.е
ползвателите не трябва
да имат данъчни задължения към общината,
задължения за земи към
общинския
поземлен
фонд и за „земи бели

петна”;
4. Е заличена регистрацията на животновъдния обект в
съответното землище,
договорите за наем или
аренда се прекратяват.
С оглед предварителната подготовка на проверките, общините получиха достъп до базите
данни на БАБХ и МЗХГ
чрез правителствената
ел. платформа Regix.
Въз основа на извършените проверки,
Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите
от общинския поземлен
фонд за общо и индивидуално ползване. Решението със списъците
на имотите за индивидуално ползване по землища, номера, начин на
трайно ползване и категория, се обявяват в
общините и кметствата
и се публикува на страницата на общината.

З А П О В Е Д
№ З - 0034
гр. Сърница, 06 . 02 . 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
№010/17.01.2019 г. на ОбС – Сърница.

Н А Р Е Ж Д А М:

I. На 26.03.2019 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. Побит камък,
общ. Сърница, а именно:
УПИ XVII (седемнадесет римско) – „За жилищно строителство” – общински с
площ 569 (петстотин шестдесет и девет) кв.м., находящ се в кв. №16 (шестнадесет)
по плана на с. Побит камък, общ. Сърница, съгласно АЧОС №90/05.12.2018 г., с
начална тръжна продажна цена в размер на – 3 983 лв. (три хиляди деветстотин и
осемдесет и три лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл.
64, ал. 1 от НРПРУОИ и утвърдена с Решение №010/17.01.2019 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 – 398,30 лв. (триста деветдесет и осем лева и тридесет стотинки) – 10% от началната тръжна цена, която се внася в касата на Общината или
по банков път до 16:00 часа на 25.03.2019 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 запечатан плик
в Деловодството на Общината до 17:00 часа на 25.03.2019 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 02.04.2019
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
01.04.2019 г.
VIII. Тръжната документация се закупува от 11.03.2018 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 11.03.2019 година до 25.03.2019 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 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

Общество
З А П О В Е Д
№ З - 0035
гр. Сърница, 06 . 02 . 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
№011/17.01.2019 г. на ОбС – Сърница.

Н А Р Е Ж Д А М:

I. На 26.03.2019 г. от 14:30 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. Побит камък,
общ. Сърница, а именно:
УПИ VII (седем римско) – „За жилищно строителство” – общински с площ 517
(петстотин и седемнадесет) кв.м., находящ се в кв. №21 (двадесет и едно) по плана на с. Побит камък, общ. Сърница, съгласно АЧОС №91/03.01.2019 г., с начална
тръжна продажна цена в размер на – 3 619 лв. (три хиляди шестстотин и дветнадесет лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от
НРПРУОИ и утвърдена с Решение №011/17.01.2019 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 – 361,90 лв. (триста шестдесет и един лева и деветдесет
стотинки) – 10% от началната тръжна цена, която се внася в касата на Общината
или по банков път до 16:00 часа на 25.03.2019 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 запечатан плик
в Деловодството на Общината до 17:00 часа на 25.03.2019 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 02.04.2019
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 Заявления е до 17:00 часа на
01.04.2019 г.
VIII. Тръжната документация се закупува от 11.03.2018 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 11.03.2019 година до 25.03.2019 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 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

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

З А П О В Е Д
№ З - 0036
гр. Сърница, 06 . 02 . 2019 г.
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На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 72 от НРПРУОИ на Община Сърница и във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 24 от НРПРУОИ на Община Сърница и
Решение №014/17.01.2019 г. на ОбС – Сърница.

Н А Р Е Ж Д А М:

I. На 28.03.2019 г. от 11:00 часа в сградата на Община Сърница да се проведе
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на
следния общински имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Сърница, общ. Сърница, а именно:
Петно №5 за поставяне на преместваем търговски обект, с площ от 16 кв.м.,
находящо се в УПИ X-1166 – „За търговия и услуги”, кв. №48, по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АЧОС №7/07.01.2016 г. и показано на Схема за петна за разполагане на преместваеми търговски обекти по чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ,
одобрена от главния архитект на Община Сърница и утвърдена от ОбС-Сърница
с Решение №69/30.05.2018 г., с начална месечна тръжна наемна цена в размер на
– 50 лв. (петдесет лева) без ДДС, определена с Решение №014/17.01.2019 г. на ОбС
– Сърница.
II. Определям следните ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ:
1. Най-висока наемна месечна цена.
2. Постигнатата наемна месечна цена се заплаща до 30-то число на месеца, за
който наема е дължим;
3. Разходите за вода, електроенергия, отопление, комунални услуги и други са
за сметка на наемателя;
4. Текущите ремонти се извършват за сметка на наемателя;
5. Забранява се обектът да се пренаема или преотдава, както и да се ползва
съвместно с трети лица.
III. Утвърждавам тръжната документация и определям депозитът за участие в
търга да е в размер на – 50 лв. (петдесет лева) – една тръжна месечна вноска, която
се внася в касата на Общината или по банков път до 16:00 часа на 27.03.2019 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 запечатан плик
в Деловодството на Общината до 17:00 часа на 27.03.2019 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 отдаване под наем 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 04.04.2019
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
03.04.2019 г.
VIII. Тръжната документация се закупува от 12.03.2019 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 12.03.2019 година до 27.03.2019 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 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
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Община Сърница със спечелен проект
по WiFi4EU за изграждане на мрежа за безплатен
интернет на публични места

Община Сърница се
нареди сред 113-те общини от България, чиито кандидатури за получаване на безвъзмездни
ваучери по проекта на
Изпълнителната агенция за иновации и мрежи към Европейската
комисия WiFi4EU бяха
одобрени.
Ваучерите са на стойност 15 000 евро и ще
се използват за изграждане на високоскорост-

ни мрежи за безжичен
достъп до интернет на
обществени места с безплатен и неограничен
достъп от ползвателите
на интернет услугата.
Инициативата WiFi4EU
е предназначена за
граждани и посетители
на ЕС, които ще имат
безплатен достъп до
безжичен интернет на
обществени места, като
паркове, площади, обществени сгради, биб-

НАЙ-ВАЖНОТО
ОТ СЕСИЯТА НА ОбС СЪРНИЦА ЗА ФЕВРУАРИ

На 27 февруари Общински съвет Сърница
проведе редовното си месечно заседание. На
него бяха гласувани 26 решения, по-важните
от които са:
- Приет бе доклад за извършени промени
на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2018 година
– 31.12.2018 година и актуализираното разпределение на бюджета на Община Сърница към
31.12.2018 година;
- Прие се Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията
на Община Сърница;
- Определяне на датите за провеждане на
„Събор – Сърница 2019“ и местност за провеждането на събитието – 23, 24 и 25 август 2019 г.
в местността „Събора”;
- Представен бе Отчет за изпълнението на
програмата за управление и разпореждане на
общинската собственост за 2018 г. на Община
Сърница;
- Прие се Общински годишен план за младежта на община Сърница за 2019 г. и годишен
доклад по плана за младежта за 2018 г.;
- Също така бе приета и Годишна програма
за развитие на читалищната дейност в Община
Сърница за 2019 година;
- Представи се Доклад за програма за овладяване на популацията на безстопанствените
кучета в община Сърница за 2018 г.;
- Допълнена бе Програмата за управление
и разпореждане на общинската собственост за
2019 г.;
- Разрешено бе кандидатстване на Община
Сърница по обявена процедура от Местна инициативна група „Високи Западни Родопи – Борино, Доспат, Сърница” за подбор на проектни
предложения за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ - BG06RDNP001-19.228подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ с
проект „Ремонтно-възстановителни работи на
зала, намираща се в УПИ II – 399 – Младежки
дом и обществени услуги, кв. 47 по плана на гр.
Сърница, Община Сърница”;
- Приета бе промяна на Общински план за
развитие на община Сърница 2015-2020, във
връзка с актуализиране на мерките;
- Прие се и Отчет за изработените проекти
по Европейските програми, тяхното движение
и степен на готовност и отчет по изпълнение на
проекти по Национални програми през 2018 г.;
- Представен бе Годишен доклад за календарната 2018 г. за изпълнението на Общински
план за развитие на Община Сърница 20152020 год.;
- Дадено бе разрешение за изработването на
пет нови устройствени планове на територията
на Община Сърница и бе одобрен един;
- Бе дадено разрешение за сключване на договор за отдаване под наем на общински имот.

лиотеки или здравни
центрове на територията на Съюза. Wi-Fi точките за достъп ще бъдат
определени от съответната община, получила ваучера, като трябва
да бъдат съобразени с
райони, в които не се
предлага безплатна безжична връзка. Съгласно
техническите спецификации на оборудването,
то трябва да поддържа
капацитет за обслужва-

не на поне 50 потребителя едновременно без
влошаване на качеството на услугата.
Община
Сърница
подписа споразумението с Изпълнителната
агенция за иновации и
мрежи в край на януари
2019 г. и ще разполага
с година и половина за
завършване на инсталирането и пускане в
експлоатация на Wi-Fi
точката за достъп, като

задължително ще осигури безплатна интернет връзка за срок не
по-кратък от три години.
Общият брой на общините в България,
участвали в конкурса, е
215. Страната ни заема
12 място от страните от
Европейския съюз по
брой на печеливши общини и ще получи финансиране в размер на 1

Общество

695 000 евро.
Това представлява
приблизително 4.04 % от
общия бюджет на конкурса. Според данни на
Комисията раздаването на ваучерите се е решило още в първите 10
секунди от отварянето
на конкурса. Тогава са
подадени повече от 4000
кандидатури, а броят на
финансираните в този
конкурс общини е 2800.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с чл. 124б, ал. 2 и 4 от ЗУТ
Община Сърница на основание чл. 124б, ал. 2 и 4 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите лица, че се разрешава изработването на ПУП за следните имоти:
• Решение № 22, прието с Протокол № 2 от 27.02.2019 г. на Общински съвет Сърница за изработване на проект на ПУП - План за регулация и застрояване засягащ УПИ V-415 е кв. 46 по плана на гр.
Сърница, Община Сърница. Съгласно одобреното задание североизточната регулационна линия ще
се промени, като чупката, останала от разрушената жилища сграда, ще се премахне и улица „Свобода” с о.т. 160-161 в частта на УПИ V-415 ще се ушири средно с 1 м. Дворищната регулация няма да
се променя. В плана за застрояване се предвижда ново застроително петно в УПИ V-415 – свободно
застрояване, с височина на застрояване максимум 3 етажа (10 м.), максимална плътност на застрояване 60% , Кинт 1.2 и минимално озеленяване 40%, като се спазят всички нормативни отстояния от
съседните имоти и през улица. Устройствената зона, в която ще попадне имота, е „Жм“.
• Решение № 23, прието с Протокол № 2 от 27.02.2019 г. на Общински съвет Сърница за изработване на проект на ПУП – План за регулация и застрояване засягащ ПИ 1013 и ПИ 1484 в кв. 18, по
план на гр. Сърница, общ. Сърница. Съгласно одобреното задание дворищните регулационни линии
ще се променят, като за сметка на част от УПИ XIII (ПИ 1013 и 1484-общ.) ще се образува нов УПИ
с площ и отреждане - УПИ XXII-1013,1484 –„За Търговия и производствена дейност“ с площ 548
кв.м. В планът за застрояване се предвиждат две нови застроителни петна. В новообразуваните УПИ
XXII-1013,1484, и УПИ XIII се предвижда свободно застрояване, като се спазят всички нормативни
отстояния от съседните имоти и през улица, с височина на застрояване максимум 2 етажа (10 м.),
максимална плътност на застрояване 80% , Кинт 2 и минимално озеленяване 20%. Устройствената
зона, в която ще попадне новият имот, е „Предимно производствена“.
• Решение № 28, прието с Протокол № 2 от 27.02.2019г. на Общински съвет Сърница за изработване на проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен водопровод с обща дължина от 980 м,
достигащ до ПИ 174144 в местността „ОРЛИНО” в землище на гр. Сърница. Проектното трасе на
водопровода ще започва от частен имот 172056, на границата на който ще бъде изградена шахта с
размер 120/80 см., ще преминава през общински имоти 173001, 000414, 000419, 001484, 001483, 001490
и ще достига до водомерна шахта на границата ПИ 174144 в местността „ОРЛИНО” в землище на гр.
Сърница, който следва да бъде захранен.
• Решение № 29, прието с Протокол № 02 от 27.02.2019 г. на Общински съвет Сърница за изработване на проект на ПУП - Парцеларен план за трасе на подземен електропровод с обща дължина
от 548 м., достигащ до ПИ 174144 в местността „ОРЛИНО” в землище на гр. Сърница. Проектното
трасе на новия електропровод ще започва от частен трафопост, намиращ се в ПИ 100502-собственост
на „БАРИ-ТРАНС“ ЕООД, ще преминава през общински имоти № 001485 и ще достигне до нов БКТП
на границата ПИ 174144, в местността „ОРЛИНО” в землище на гр. Сърница.
• Решение № 30, прието с Протокол № 2 от 27.02.2019 г. на Общински съвет Сърница за изработване на проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение
(КЛ НН) за електрозахранване с обща дължина от 560м, който ще захранва ПИ 141148 в местността
„Кутлата” в землище на гр. Сърница. Проектното трасе на нова подземна кабелна линия ще започне
от съществуващ трафопост ,,Ретранслатор Орлино“ в ПИ 001650, след като ще излезе от имота и ще
премине в сервитута на общински път /ПИ 000419/ като достигне до ново разпределително табло на
границата ПИ 141148, в местността „Кутлата” в землище на гр. Сърница, който следва да бъде захранен.
• Решение № …………………, прието с Протокол № 2 от 27.02.2019г. на Общински съвет Сърница
за изработване на проект на ПУП - Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско
напрежение (КЛ НН) за електрозахранване с обща дължина от 118м, захранващ ПИ 172038 в местността „Орлино” в землище на гр. Сърница. Съгласно одобреното задание проектното трасе на нова
подземна кабелна линия ще започне от табло за мерене на съществуващ трафопост, след като излезе
от имота ще премине в сервитута на общински път /ПИ 000419/ и ще достигне до ново разпределително табло на границата ПИ 172038, в местността „Орлино” в землище на гр. Сърница, който следва
да бъде захранен.
• Заповед № З-0032/01.02.2019 г. на кмета на Община Сърница за изработване на проект на ПУП
- проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване, засягащ УПИ I-137 и УПИ
XVIII-136,762,1173, в кв. 8 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница. Съгласно одобреното задание
уличната регулация не се променя. Променя се дворищната регулация, като от УПИ I-137 се придават 45 кв. м. /придаваема част № 1/ към УПИ XVIII-136,762,1173- ,,За ЖС търговия и услуги“ по
взаимно съгласие на съсобствениците и на основание чл. 15, ал. 3 от ЗУТ. Образуват се два нови
урегулирани поземлени имоти с площи и отреждане съответно - УПИ I-137- с площ 536 кв. м. и УПИ
XVIII-136,762,1173 - ,,За ЖС, търговия и услуги“ с площ 501 кв. м. Предвижда ново застроително
петно в УПИ XVIII-136,762,1173 - ,,За ЖС, търговия и услуги“, свързано застрояване от изток с УПИ
II-761, като се спазват всички нормативни отстояния от урегулираните имоти и улици. Устройствената зона, в която ще попадне УПИ I-137 и УПИ XVIII-136,762,1173 - ,,За ЖС, търговия и услуги“, е
„За жилищно строителство“.

