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ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СЪРНИЦА

На 26-ти юни се състоя церемония по официалното
откриване
на административната
сграда на Общинска администрация Сърница
и пощенска станция на
„Български пощи”. С реализирането на редица
проекти от обособяването на Община Сърница като самостоятелна

на среда.
Официални гости на
събитието бяха:
• Г-н Росен Желязков
– Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република
България;
• Г-н Халил Летифов
– Председател на Комисията по транспорт,

Джингю – Посланик на
Република Корея в България;
• Г-н Ваньо Тодоров
– Парламентарен секретар на Министерство на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията на Република България;
• Г-н Деян Дънешки
– Главен изпълнителен

административно-териториална единица през
2015 година, сградата
придоби изцяло нова,
модерна и функционална визия, която ще спомогне за бързото предоставянето на редица
услуги на гражданите
ни в комфортна и удоб-

информационни
технологии и съобщения
в Народното събрание
на Република България
и заместник-председател на Парламентарната
група на Движението за
права и свободи;
• Негово превъзходителство г-н Джънг

директор на „Български
пощи”;
• Инж. Атанас Печев – Директор на регионално управление
„Южен централен регион” на Български пощи;
В
приветственото
си слово домакинът на
събитието – г-н Бозов

припомни на гостите и
събралите се граждани
състоянието на сградата при обособяването
на общината. Благодари
на всички ресорни институции, длъжностни
лица на най-високо партийно и управленски
ниво, както и на хората, спомогнали с много
усилия и упорит труд
редицата реализирани
проекти с общинско, национално и европейско
финансиране да станат
реалност и да можем да
се радваме на облика на
сградата днес. Г-н Бозов
подчерта, че като следваща стъпка предстои
извършване на ремонти
дейности на оставащите
стаи, които до момента не са ремонтирани,
както и на стълбищата
и коридорите. За тази
цел е изготвен проект
за интериорен дизайн
на сградата, който предвижда поставяне на
нови мебели и обзавеждане, за да се осигури
благоприятна работна
среда като на институция от европейско ниво.
Министър Желязков
изрази огромното си
задоволство и радост от
обстоятелството, че Община Сърница се развива с толкова бързи темпове и за малкото време,
(продължава на стр. 2)

ТЪРЖЕСТВЕНО ИЗПРАЩАНЕ НА ВИПУСК 2019 г.

На осми юни за тридесет и седми пореден
път се проведе традиционното
тържество
по официалното изпращане на абитуриентите
от СУ „Св. св. Кирил и
Методий” гр. Сърница. Този път мероприятието се проведе на
центъра на града, пред
сградата на общинска
администрация.
Емоциите на радост

и въодушевление у випускниците, на тъга от
прощаването у учителите и най-вече класните
ръководители, и на гордост у родителите успяха да трогнат всички
присъстващи на празника, който се проведе
в следобедните часове.
Прекрасното време още
повече допринесе тържеството да се превърне
в един незабравим мо-

мент за випускниците.
Г-н Бозов – Кмет на
Община Сърница, г-н
Османджиков – Председател на Общински съвет Сърница, Джемиле
Пашова – Отдел ОКСД в
Общинска администрация Сърница, г-н Росен
Ибишев – Директор
на СУ „Св. св. Кирил и
Методий” гр. Сърница
и класните ръководители – г-жа Ахмед и г-жа

Джасурова сред близки,
роднини и приятели,
изпратиха развълнуваните абитуриенти, като
им пожелаха попътен
вятър в живота.
В официалния си
поздрав към тях г-н Бозов се обърна със следните думи:
„Искам да ви припомня, че успехът се
крие в самите Вас. Не
спирайте да търсите

и не преставайте да
вярвате! Всеки от вас
ще достигне своя връх.
Не е важно да е най-високият, важното е да е
най-желаният! Имайте смелостта да мечтаете и куража да сбъднете мечтите си!”
Ръководството
на
Община Сърница пожелава на Випуск 2019
г. винаги да останат духовно млади, усмихнати

и позитивни, да посрещат със сила и упорство
превратностите на живота и да се развиват и
израстват като успешни
и отговорни личности.
Нека не забравят, че
уроците не завършват
с последния училищен
звънец, затова винаги
да бъдат отворени и готови за нови предизвикателства и успехи.

На добър час!
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Общество

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ
НА СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СЪРНИЦА
(продължение от стр. 1)

през което сме административен център, реализираме множество и
големи за мащабите ни
проекти.
Негово
превъзходителство г-н Джънг
Джингю – Посланик
на Република Корея в
България,
благодари
за оказаната му чест да
бъде почетен гост на
събитието. Той сподели, че за първи път е в
Сърница, но е изключително очарован от
топлото ни посрещане и
невероятната природа,
а също така и приятно
изненадан от големия
брой инфраструктурни
проекти, които се реализират в момента –
обстоятелство, на което
в момента малко общини в България могат да
се радват. Обеща да работи за сближаване на
сътрудничеството между Република България
и Република Корея и то
най-вече в областта на
туризма.
Децата от Танцова
формация
„Родопски
славей” при Средно
училище „Св. св. Кирил

и Методий” гр. Сърница, с ръководител Надя
Боризанова зарадваха
всички ни с изпълнението на български народни танци от различни фолклорни области
на България.
С указ № 177 от 22
юли 2014 г. на Президента на Република България от 01 януари 2015
г. Община Сърница се
обособи като 265-та община в България и 12-та
на територията на Област Пазарджик. Тогава
работата на общинска
администрация започна в сградата на кметството, в която в период
по-голям от две десетилетия не бяха извършвани каквито и да е било
ремонти дейности.
Облагородяване то
на облика на сградата се
оказа една от първите
и приоритетни задачи
на
новосформираната местна власт поради обстоятелството, че
над 90% от услугите на
гражданите се осъществяват тук, в това число и
пощенските услуги, предоставяни от „Български пощи” като основен

пощенски оператор в
страната.
Най-напред общината придоби правото
на собственост на четири стаи с прилежащите
общи части и мазета,
които до тогава бяха
собственост на частно
лице. През 2018 г. Община Сърница придоби
и още три помещения от
„Български пощи”, които ще се използват за
административни цели.
През четирите години
със средства от общинския бюджет, държавния бюджет и финансиране по европейски
програми се изгради
център за иновативни
услуги чрез основен ремонт на три помещения,
подмени се изцяло дограмата и санитарните
възли, изгради се парна
инсталация с котел и
денонощно
видеонаблюдение.
Работните
места се оборудваха
със съвременни компютърни
конфигурации и мултифункционални устройства, като
е внедрен и софтуер за
обезпечаване на работния процес в съответ-

ствие с изискванията за
електронен трансфер.
През 2018 г. Община Сърница съвместно с „Български пощи”
успешно
реализира
проект по програма
„Красива България”, с
който се постави външна топлоизолация на
сградата, нова силиконова и мозаечна мазилка, подмяна на покрива,
поставяне на окачени
тавани в стаите и коридорите, монтиране на
первази по прозорците
от вътрешната и външната страна, цялостна
подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи лампи, монтаж
на пожароизвестителна система и осигурена
система за мълнезащита.
Основната цел на
всички тези ремонтни
дейности и подобрения
е да се улеснят гражданите при подаването,
обработката и получаването на административни услуги, както и
да се осигури комфортна среда за работещите
служители.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ
НА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ
ПО ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Съгласно Закона
за личната помощ от
1-ви Септември 2019
г. започва предоставянето и финансирането
на личната помощ въз
основа на изготвена
индивидуална оценка
на потребностите и
издадено направление
по реда на глава трета
от Закона за хората с
увреждания.
Индивид уа лната оценка на потребностите се изготвя в срок до края на
месеца, следващ месеца на подаване на
следните документи:
1. Заявление – декларация по образец,
утвърден от изпълнителния директор на
Агенцията за социално подпомагане;
2. Формуляр за самооценка на човека с
увреждане за затруднения в домашни условия и извън тях по
образец, утвърден от
изпълнителния директор на Агенцията
за социално подпомагане;
3.
Медицински

документи или експертно решение на
Териториално – експертната
лекарска
комисия (ТЕЛК) или
Националната
експертна лекарска комисия (НЕЛК).
Тъй като изготвянето на индивидуална оценка на
потребностите изисква време и предвид
обстоятелството, че
на 31.08.2019 г. приключва предоставянето на социални услуги по ПМС № 344
от 21.12.2018 г., е необходимо потребителите, попадащи в обхвата на § 3 от Закона
за личната помощ, да
подадат заявление –
декларация за изготвяне на индивидуална
оценка на потребностите от подкрепа за
лична помощ в кратки
срокове.
Съгласно
разпоредбата на § 3 от ЗЛП
до 31 декември 2020
г. ползватели на лична помощ са хората
с право на чужда помощ с определени 90

и над 90 на сто вид и
степен на увреждане
или степен на трайно
намалена работоспособност, децата с право на чужда помощ с
определени 50 и над
50 на сто вид и степен
на увреждане или сте-

пен на трайно намалена работоспособност
и децата без право на
чужда помощ с определени 90 и над 90 на
сто вид и степен на
увреждане или степен
на трайно намалена
работоспособност.

УВЕДОМЛЕНИЕ
По чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство
на територията
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Община
Сърница уведомява, че с Решение № 68, прието
с Протокол № 5 от 30.05.2019 г. на Общински
съвет Сърница е одобрен проект за подробен
устройствен план за линеен обект извън границите на урбанизирането територии – Парцелен план за трасе на нова подземна кабелна
линия ниско напрежение от съществуващ трафопост ,,Ретранслатор Орлино“ в ПИ 001650,
след като излезе от имота преминава в сервитута на общински път (ПИ 000419) и достига до
ново разпределително табло на границата ПИ
141148, в местността „Кутлата” в землище на
гр. Сърница. Общата дължина на трасето е 560
м. Решението се намира в Община Сърница,
Техническа служба, ет. 3. На основание чл. 215,
ал. 3 от ЗУТ Решение №6 8 от 30.05.2019 г. може
да бъде обжалвано от заинтересованите лица в
30-дневен срок от датата на обнародването му в
Държавен вестник пред Административен съд
Пазарджик, като жалбата се подава чрез Общински съвет Сърница.
Решението е обнародвано в бр. 49 от
21.06.2019 г. на Държавен вестник.

АКЦЕНТИ
ОТ СЕСИИТЕ
НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ
- СЪРНИЦА
ЗА МЕСЕЦ ЮНИ
През месец юни 2019 година Общински съвет
Сърница проведе две заседания – извънредно на
11.06.2019 г. и редовно на 27.06.2019 г., на които
бяха разгледани и обсъдени общо 12 точки. По важните сред тях са:
•
Допълване на Годишен план за развитие на
социалните услуги на Община Сърница за 2019 г.;
•
Откриване на процедури за продажби на
четири имота в с. Побит камъс, общ. Сърница;
•
Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г. на Община Сърница;
•
Допълване на Програмата за управление и
разпореждане на общинската собственост за 2019
г. на Община Сърница;
•
Сключване на споразумителен протокол за
възлагане, стопанисване, поддържане, експлоатация на ВиК системи и съоръжения, собственост на
Община Сърница и предоставяне на водоснобдителни и канализационни услуги на територията на
Община Сърница;
•
Даване на съгласие за финансиране на
строителни и ремонти дейности на два обекта –
общинска собственост в гр. Сърница.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с приемането на Наредбата за
реда и условията за извършване на търговска
дейност на територията на Община Сърница,
приета с Решение №16 от 27.02.2019 г. на Общинския съвет, всички физически и юридически лица търговци /ЕТ, ЕООД, ООД и др./,
които имат право да извършват търговска дейност в съответния търговски обект /магазин,
заведение и др./, е необходимо да регистрират
работното си време в Община Сърница.
За целта трябва да подадат Заявление за
регистрация на работното време на обекта в
деловодството на Общинска администрация
Сърница.
Обектите, които се обхващат, посочени в
чл. 3. от Наредбата, са:
1. обекти за търговия с хранителни стоки;
2. обекти за търговия с нехранителни стоки;
3. заведения за хранене и развлечения;
4. обекти за комунални и други услуги;
5. хотели и други места за настаняване.
Заинтересованите лица могат да получат повече информация в деловодството на Общинска администрация Сърница всеки работен ден
от 08:00 до 17:00 часа.

УВЕДОМЛЕНИЕ
По чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство
на територията
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Община
Сърница уведомява, че с Решение № 69, прието
с Протокол № 5 от 30.05.2019 г. на Общински
съвет Сърница е одобрен проект за подробен
устройствен план за линеен обект извън границите на урбанизирането територии – Парцелен план за трасе на нова подземна кабелна
линия ниско напрежение от табло за мерене на
съществуващ трафопост, преминава в сервитута на общински път (ПИ 000419) и достига до
ново разпределително табло на границата ПИ
172038, в местността „Орлино” в землище на
гр. Сърница. Общата дължина на трасето е 118
м. Решението се намира в Община Сърница,
Техническа служба, ет. 3. На основание чл. 215,
ал. 3 от ЗУТ Решение № 69 от 30.05.2019 г. може
да бъде обжалвано от заинтересованите лица в
30-дневен срок от датата на обнародването му в
Държавен вестник пред Административен съд
Пазарджик, като жалбата се подава чрез Общински съвет Сърница.
Решението е обнародвано в бр. 49 от
21.06.2019 г. на Държавен вестник.

Общество
З А П О В Е Д
№ З - 00152
гр. Сърница, 24.06.2019 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 №071/30.05.2019 г. на ОбС – Сърница.

Н А Р Е Ж Д А М:
I. На 30.07.2019 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 V (пет римско) – „За жилищно строителство” - общински с площ
560 (петстотин и шестдесет) кв.м., находящ се в кв. №3 (три) по плана на с.
Медени поляни, общ. Сърница, съгласно АЧОС №95/18.04.2019 г., с начална тръжна продажна цена в размер на – 5 040 лв. (пет хиляди и четиридесет
лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1
от НРПРУОИ и утвърдена с Решение №071/30.05.2019 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 – 504 лв. (петстотин четири лева) – 10%
от началната тръжна цена, която се внася по банков път до 16:00 часа на
29.07.2019 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 29.07.2019 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
06.08.2019 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 05.08.2019 г. .
VIII. Тръжната документация се закупува от 12.07.2019 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 12.07.2019 година до 29.07.2019 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

З А П О В Е Д
№ З - 00153
гр. Сърница, 24.06.2019 г.
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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 №072/30.05.2019 г. на ОбС – Сърница.

Н А Р Е Ж Д А М:
I. На 30.07.2019 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.
Медени поляни, общ. Сърница, а именно:
УПИ X (десет римско) – „За жилищно строителство” - общински с
площ 448 (четиристотин четиридесет и осем) кв.м., находящ се в кв. № 20
(двадесет) по плана на с. Медени поляни, общ. Сърница, съгласно АЧОС
№96/18.04.2019 г., с начална тръжна продажна цена в размер на – 3 405 лв.
(три хиляди и четиристотин и пет лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ и утвърдена с Решение
№072/30.05.2019 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 – 340,05 лв. (триста и четиридесет лева и
пет стотинки) – 10% от началната тръжна цена, която се внася по банков
път до 16:00 часа на 29.07.2019 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 29.07.2019 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
06.08.2019 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 05.08.2019 г. .
VIII. Тръжната документация се закупува от 12.07.2019 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 12.07.2019 година до 29.07.2019 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
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Общество
НА ВНИМАНИЕТО
НА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ
И ПОЛЗВАТЕЛИ
НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

Във връзка с разпоредбите на чл. 37в
и чл. 37ж от Закона за
собствеността и ползването на земеделски земи
за създаване на масиви
за ползване на пасища,
мери и ливади и масиви
за ползване на трайни
насаждения с настоящия материал обръщаме
внимание на всички
собственици и ползватели на земеделски земи
за реда и процедурата за
създаване и предоставяне ползването на масиви съгласно Закона за
собствеността и ползването на земеделски
земи (ЗСПЗЗ), Правилника за прилагането му
(ППЗСПЗЗ) и Указанията за прилагане на закона и правилника на Министъра на земеделието,
храните и горите, както
и за начина на ползване
на т.нар. „имоти-бели
петна” по чл. 37в, ал. 3,
т. 2 от ЗСПЗЗ, намиращи се в самите обособени масиви.
Целта на образуването на масиви от земеделски земи и ползването
им чрез споразумение
от собственици или
ползватели в съответното землище е да се
уедрят обработваните
от тях площи, като се
преразпределят собствените и ползваните на
правно основание имоти, към които се прибавят и т.нар. „имоти-бели
петна”, намиращи се в
разпределените между
участниците в споразумението масиви.
„Имоти-бели петна”
по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от
ЗСПЗЗ представляват
земеделски земи, за които в сроковете по чл.
37б, ал. 2 (31 юли), не
са подадени декларации по чл. 37б, ал. 1 (за
начина на ползването
им от собствениците и
ползвателите им към
Общинска служба „Земеделие” по местонахождение на поземления имот).
Именно затова, е желателно, в срок до 31
юли всеки собственик
на земеделска земя, да
подаде до Общинска
служба „Земеделие” по
местонахождение
на
имота декларация по
чл. 37б, ал. 1 и чл. 69 от
ППЗСПЗЗ, в която посочва начина за ползване на всеки от имотите
си през съответната стопанска година за следните обстоятелства:
- Начин на ползване —
в реални граници;
- Начин на ползване —
в образувани масиви;
- При сключени договори за наем и аренда,

собственикът посочва
съответните договори,
а начинът за тяхното
ползване се определя от
съответния ползвател;
Ако собственикът
или ползвателят не желае имота му да бъде
включен в масив, той
задължително посочва
това обстоятелство в
декларацията.
В противен случай,
имотът ще бъде включен в процедура за
създаване на масиви
за ползване от трети
лица.
Декларацията се подава лично или чрез
пълномощник и важи за
предстоящата стопанска
година ( към настоящия
момент за стопанската
2019-2020 година). Всеки от съсобствениците
може да подаде декларация, която се ползва от
всички съсобственици.
Неподаването на декларация за даден имот го
превръща в „имот-бяло
петно”, който става част
от масивите в съответното землище и се предоставя за ползване на
желаещите лица, съобразно сключеното споразумение по чл. 37в и
чл. 37ж от ЗСПЗЗ, без да
е необходимо изричното съгласие на собственика на имота.
Декларациите се подават ежегодно!
Ползвателите
на
земеделски земи, предоставени им чрез договори за наем или аренда, също подават в срок
до 31 юли заявление по
чл. 70 от ППЗСПЗЗ, в
което представят опис
на имотите, начин на
ползването им – в реални граници или чрез
включване в процедура
за създаване на масиви
и съответните договори
за наем или аренда.
При промяна на
собствеността, формата
на стопанисване и начина на трайно ползване
на имотите след 31 юли,
собствениците и ползвателите подават декларация за промяна на
обстоятелствата по чл.
72, ал. 1 от ППЗСПЗЗ.
Новите обстоятелства обаче не се вземат
предвид при образуването на масиви за
ползване през предстоящата
стопанска
година, освен ако не са
представени в срок до
15 август.
Съгласно Указанията на Министъра на
земеделието, храните и
горите относно прилагането чл. 37б, чл. 37в и
чл. 37ж от ЗСПЗЗ и на
Глава седма „Ползване
на земеделски земи” от

ППЗСПЗЗ, областните и общински служби
„Земеделие” са задължени да използват всички
възможни средства, за
да уведомят собствениците, особено тези,
които обработват лично земите си и/ или ги
заявяват за подпомагане, че ако не подадат
декларации, то имотите,
за които не са сключени
договори за наем или
аренда, автоматично ще
бъдат включени в процедурата за създаване
на масиви за ползване
като имоти по чл. 37в,
ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ – т.
нар. „имоти-бели петна”.
За целта горепосочените институции са задължени да публикуват
съобщения на интернет
страницата на МЗХГ и
на областните дирекции „Земеделие”, както
и обяви на видни места
в кметствата, общините, областните администрации и местния печат.

ПОКАНА
за

Публично обсъждане на Годишния отчет
на бюджета на Община Сърница за 2018 г.
Уважаеми съграждани,
На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните
финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне
на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница,
отправям покана към всички граждани на общината, представители на
бизнес-средите, неправителствени организации, второстепенните разпоредители с бюджет и цялата общественост за Публичното обсъждане на
годишния отчет на бюджета на Община Сърница за 2018 г., който ще се
проведе на 08.07.2019 г. (понеделник) от 09:00 часа в заседателната зала
на Общински съвет Сърница в сградата на Общинска администрация
- Сърница.
Лицата, които желаят предварително да се запознаят с материалите по
отчета, могат да направят това на официалната интернет страницата на
Община Сърница – www.sarnitsa.bg, в раздел „Бюджет и отчети”/ Годишен финансов отчет.
Становища и предложения по годишния отчет на бюджета за 2018 г.
на Община Сърница могат да се представят в деловодството на Община
Сърница или на електронен адрес obshtina@sarnitsa.bg до 05.07.2019 г.
За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен като неразделна
част от отчета на общинския бюджет за 2018 г., при внасянето му от кмета
на общината за разглеждане от Общинския съвет - Сърница.
С уважение,
Салих Османджиков
Председател на Общински съвет - Сърница

ЕЖЕГОДНИ КУЛТУРНИ ТЪРЖЕСТВА
„СЪБОР СЪРНИЦА 2019 г.”
ПРОГРАМА
23 август 2019 г. (Петък)

19:00 - 19:10 ч. — Откриване на Събора
19:10 - 20:00 ч. — читалище “Просвета 1947”, гр. Сърница
20:00 - 20:30 ч. — Танцов спектакъл на ТФ „Родопски славей” при СУ - Сърница
20:30 - 22:00 ч. — Концерт участието на Николай Славеев и бенд
22:00 - 23:00 ч. — Музикален маратон с участието на Джена

24 август 2019 г. (Събота)

11:00 - 12:00 ч. — Магията на българския фолклор
— музикална програма с участието на самодейци
12:00 - 14:00 ч. — Фолклорна забава със Савка Сариева и Румен Родопски
14:00 - 18:00 ч. — Магията на българския фолклор
- музикална програма с участието на самодейци
ПАУЗА…
20:00 ч. — приветствено слово на кмета на Община Сърница г-н Неби Бозов
20:10 - 22:10 ч. — концерт с участието на Росица Пейчева
22:10 - 22:15 ч. — Тържествена заря
22:15 - 00:00 ч. — Музикален маратон с участието на Емилия

25 август 2019 г.(Неделя)

11:00 - 11:45 ч. — Магията на българския фолклор
— музикална програма с участието на самодейци
11:45 - 12:00 ч. — приветствия от гости на Събора
12:00 - 14:00 ч. — Фолклорна забава с орк. „Младост” - Абланица
14:00 - 14:30 ч. — Магията на българския фолклор
— музикална програма с участието на самодейци
14:30 - 16:00 ч. — Концерт на Милко Бошнаков
16:00 - 17:00 ч. — Магията на българския фолклор
— музикална програма с участието на самодейци
15:30 - 19:30 ч. — Народни борби

Организаторите си запазват правото за промени в програмата!

