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АКЦЕНТИ ОТ СЕСИЯТА 

НА ОбС - СЪРНИЦА 
ЗА М. АПРИЛ 2021 г.

Община Сърница успя да се пребори за по-
лучаване на финансиране по пореден проект 
през тази година. 

Общината кандидатства и бе одобрена за 
финансиране по проектно предложение „По-
добряване условията на живот на децата и 
младежите в Община Сърница, посещаващи 
Дневен център за деца и младежи с уврежда-
ния в гр. Сърница” пред Фонд „Социална за-

крила“ при Министерството на труда и соци-
алната политика за закупуване на оборудване 
и обзавеждане. 

Проектът следва да се реализира през 2021 
год. и е на стойност от 36 000 лв. Предвиде-
ното обзавеждане и оборудване представлява 
цялостно решение за пълноценното и ефек-
тивно функциониране на дневния център. 

Със средствата ще бъдат закупени мебели 
като маси, бюра, столове, дивани, закачалки, 

шкафове, секции, антре, килими, корнизи и 
пердета, ще се постави кухненско обзавежда-
не и кът за хранене. 

Оборудването включва: хладилник с каме-
ра, готварска печка с фурна и котлони, микро-
вълнова фурна, лаптопи, мултифункционално 
устройство – копир, принтер, цветен скенер и 
факс; лед телевизор, караоке колона, интерак-
тивна дъска. 

Предвидено е и специализирано оборуд-
ване за нуждите на децата и младежите с ув-
реждания – шведска стена, терапевтичен стол 
и вертикализатор, апарат за кръвно налягане, 
биофийд бек апарат за рехабилитация на нев-
ро-мускулни нарушения, тъчпойнт вибро нев-
ростимулатор, проходилка, комплект гири. 

Ще бъде поставено външно и вътрешно ви-
деонаблюдение. 

Припомняме на читателите, че това е втори 
проект, който Община Сърница изпълнява за 

подобряване на условията на центъра. 
Първият бе изпълнен пред 2020 год., също 

със финансиране от Фонд „Социална закри-
ла“. С него се извършиха строително-монтаж-
ни работи на новопридобитата сграда, която 
ще се използва за дейността на Дневния цен-
тър за деца и младежи с увреждания. 

Проектът беше на стойност от 57 000 лв. и с 
него се направи цялостен ремонт на сградата, 
като по този начин тя вече отговаря на всич-
ки изисквания за предоставяне на социалната 
услуга в интерактивна и достъпна за потреби-
телите среда.

На 28-ми април се проведе редовното, четвър-
то поред, за календарната 2021г. година, засе-
дание на Общински съвет Сърница. На него 
бяха разгледани и гласувани 15 точки, по-ва-
жните от които са:
• Приемане на Общинска Програма за превен-
ция на наркотични зависимости за 2021/2022 
г. на Община Сърница и Отчет по Програма 
за превенция на наркотични зависимости за 
2020 г.;
• Приемане на Отчет за осъществените дей-
ности и изразходваните средства през 2020 
г. на Народно Читалище „Просвета - 1947“ – 
Сърница;
• Приемане на Програма за овладяване на по-
пулацията на безстопанствени кучета в Об-
щина Сърница за 2021-2025г.;
• Актуализация на програмата за капиталови 
разходи на Община Сърница за 2021 година.;
• Представяне на информация за извършени 
промени на приходите и разходите по бюдже-
та на Община Сърница за периода 01.01.2021 
г. – 31.03.2021 г. и актуализираното разпреде-
ление на бюджета на Община Сърница към 
31.03.2021 г.;
• Промяна на предназначението на земеделски 
земи – общинска собственост и включването 
им в общинския горски фонд;
• Възлагане изпълнението на дейности в гор-
ски територии общинска собственост и про-
дажба на дървесина в горски територии об-
щинска собственост през 2021г.;
• Определяне на минимални цени за продажба 
и пределни цени за добив на дървесина в гори 
общинска собственост през 2021г.;
• Обсъждане на предложение за сътрудничест-
во от страна на Държавна агенция „Електрон-
но управление” при изпълнение на проект по 
подмярка 7.3 „Широколентова инфраструкту-
ра, включително нейното създаване, подобре-
ние и разширяване, пасивна широколентова 
инфраструктура и мерки за достъп до реше-
ния чрез широколентова инфраструктура и 
електронно правителство“, Програма за раз-
витие на селските райони 2014-2020 год.

Община Сърница с одобрен проект 
за обзавеждане и оборудване 

на Дневния център за деца 
и младежи с увреждания 

в гр. Сърница

Община Сърница получихме даре-
ние, оборудвана линейка  от Центъра 
за спешна помощ в София. Това е още 
една крачка напред в усилията ни за 
подобряване на здравеопазването в 
общината.
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ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ 

- 0885 20 24 39 -
ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН

ЗАПОВЕД
№ З – 115 / 16.04.2021 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.8 от Закона за опазване на селскостопанското 
имущество, чл.132, чл.133, чл.139 от Закона за ветеринарно-медицинската 
дейност, чл.14 от Наредба за условията и реда за отглеждане на селскосто-
пански животни и птици на територията на Община Сърница и във връзка 
с Наредба за осигуряване на обществения ред и защита на имуществото на 
територията на Община Сърница

НАРЕЖДАМ:
1. Забранява се пашата на селскостопански животни в земеделски имо-

ти /ливади и пр./, общинска и частна собственост в землищата на Общи-
на Сърница, считано от 20.04.2021г., освен без изричното разрешение на 
собствениците на съответните земеделски имоти.

2. Забранява се пашата на селскостопански животни:
- В междужилищни  пространства, паркове, градини, училищни дворо-

ве, детски площадки, озеленените прилежащи площи на здравни и детски 
заведения, градският стадион, гробищни паркове, поречията в чертите на 
селищата и залесените територии, сметища;

- В смесени стада;
- В земеделски имоти с начин на трайно ползване - ниви, в млади овощ-

ни насаждения, люцернови посеви, посеви със слята повърхност;
- В землища на съседни общини; 
- В горски територии в противоречие на Заповед З-22/ 25.01.2021г. на 

Кмета на Община Сърница;
- Без пастир или вързани /спънати/ с въже на кол и оставени без надзор;
- В заградени земеделски имоти, независимо от начина на трайно полз-

ване.
3. Да не се допускат до полските и планинските пасища:
- Неидентифицирани /без ушни марки/ и нечипирани животни;
- Животни без ежедневен надзор;
4. Не се допуска:
- Паша на животни на отстояние по-малко от 500 метра от вододайните 

зони;
- Паша на болни и заразени животни;
- Паша на животни на отстояние по-малко от 200 метра от републикан-

ските и общинските пътища
5. При болест или смърт на домашни животни, пастирите или собстве-

ниците, незабавно, независимо от сезона, да уведомяват общинска адми-
нистрация гр. Сърница и обслужващия ветеринарен лекар. Съгласувано с 
тях се предприемат адекватни мерки за тяхното лекуване или загробване 
на места, отговарящи на изискванията на Закона за ветеринарно-медицин-
ската дейност

6. Не се допуска паша на животни от други общини.
7. Придвижването на домашните животни за паша и от паша да се из-

вършва от стопаните им от селскостопанските сгради до сборните пункто-
ве и обратно. Не се допуска създаване и изграждане на междинни пунктове 
за събиране и изчакване на останалите животни в землищта на населените 
места. 

8. Забранява се провеждането на нерегламентирани пазари и изложби 
на едри преживни животни на територията на населените места в Община 
Сърница.

9. Забранява се затварянето и унищожаването на утвърдените с план 
за земеразделяне пътища, осигуряващи достъп до всеки имот, а в общин-
ските имоти отдадени под наем, пътища между отделните парцели за цели-
те на пашуването.

10. Забранява се изгарянето на стърнища, сухи треви, слогове, крайпът-
ни ивици, пасища и други площи, както и паленето на огньове в полето, 
гората, сметищата, дворовете и други пожароопасни места от пастирите за 
или по повод целите на пашуването.

11. За неспазване на настоящата заповед да се съставят актове за устано-
вяване на административни нарушения от оправомощените длъжностни 
лица от Община Сърница съгласно Раздел 5 от Наредба за условията и реда 
за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Об-
щина Сърница и Раздел 11 от Наредба за осигуряване на обществения ред 
и защита на имуществото на територията на Община Сърница, а при необ-
ходимост да се осигури съдействието на РУП Велинград. Съответните слу-
жители следва да  предприемат бързи и адекватни мерки за издирването на 
нарушителите.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на Аки Кисьов – Главен 
специалист „ЗГЕ”, Дирекция АОМР, Община Сърница, кметовете на кмет-
ства на територията на общината и всички заинтересовани лица за сведе-
ние и изпълнение. 

Заповедта следва да се постави на таблата за съобщения в сградата на 
общинска администрация гр.Сърница и кметствата, да се публикува на 
официалната интернет страница на  Община Сърница и в общинския вест-
ник.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Халил Туджар – За-
местник-кмет на Община Сърница.

Халил Туджар - За Кмет на Община Сърница
Заместващ съобразно Заповед за заместване №З-00020/24.01.2020г.
Съгласувал: Нешиде Кисьова 
Секретар на Община Сърница
Айтен Туджар, Юрисконсулт, Дирекция ФБАПИО, Община Сърница
Изготвил: Аки Кисьов, Гл.спец. ЗГЕ, Дирекция АОМР, Община Сърница

На 12-ти април за-
почна свещеният за 
всички мюсюлмани ме-
сец Рамазан. От 13-ти до 
15 май пък тази година 
се чества Рамазан Бай-
рам. По случай настъп-
ването на тези благодат-
ни дни и мюсюлманския 
празник, поздравяваме 
жителите на общината, 
като ви желаем всички 
ваши молитви, мечти и 
надежди да станат ре-
алност. Нека тези благо-
датни дни и нощи да ви 
помогнат да укрепите 
вярата си и да донесат на 
вас и вашите семейства 
мир, хармония и обич. 
И също така нека си 
припомним, че празни-
ците са време на радост, 
в което се обединяваме, 
търсейки духовно един-
ство и разбирателство.

В следващите редове 
представяме на читате-
лите един малко по-раз-
личен поглед върху пос-
тенето - медицински 
показатели за благопри-
ятното му въздействие 
за физическото и пси-
хическото здраве на хо-
рата. 

В последните години 
постенето (говеенето) 
представлява обект на 
много научни изследва-
ния на лекари специа-
листи от целия свят. И 
всички са единодушни 
в едно – то се отразява 
благоприятно на човеш-
кото тяло, като спомага 
на  редица органи и сис-
теми в нашия органи-
зъм да се детоксикират 
(от натрупаните вредни 
токсини) и се подобря-
ва работата им. Дори 
според проучванията, 
приемането на по-мал-
ко количество храна в 
отделни периоди удъл-
жава живота. 

Ето какви процеси 
настъпват с тялото 
ни по време на пост:

Полезните ензими 
При пост, ензими-

те, свързани с изга-

ряне на мазнините, се 
задействат и тялото 
ни започва да отслаб-
ва. Интересното е, че 
те продължават своята 
функция и след като се 
прекрати с говеенето. 
Черният дроб, основни-
ят филтър на човешки-
ят организъм, възпро-
извежда повече полезни 
функции на метаболи-
зма в сравнение с оста-
налото време, когато не 
се говее. Някои от тези 
процеси са свързани с 
усвояване на глюкоза, 
която е основното ве-
щество, спомагащо на-
трупаната мастна тъкан 
да се редуцира.
Главата ни боли, но…

Основното веще-
ство, което използва 
мозъкът, е глюкоза, но 
по време на постене в 
процеса на топенето на 
мастната тъкан си „при-
помня“ да използва и 
други вещества. Тази 
адаптация на мозъка и 
организма продължава 
няколко дни и може да 
предизвика леко главо-
болие у постещите.

Сърдечно-съдовата 
система работи по-

рационално
Постенето е причи-

на по-малко кръв да се 
насочва към храносми-
лателната система. Така 
кръвните клетки се пре-
насочват към останали-
те органи, вследствие 
на което се премахва 
холестеролната плака, 
която се е образувала в 
кръвоносните съдове.

Предотвратява 
развитието на диабет

Диабетът е едно от 
най-често срещаните 
заболявания, особено 
сред възрастните хора. 
Постенето е много ефи-
касен начин за регули-
рането и лечението му. 
По време на говеенето 
панкреасът си отпочи-
ва, защото за енергийни 
нужди тялото използва 
повече мастни запаси. 

Нормализира 
кръвното налягане и 

функциите 
на бъбреците

Друг ефект е, че бъ-
бреците, за да преодо-
леят нуждата от вода, 
работят на пълни обо-
роти. По този начин те 
са по-рационални. В съ-
щото време изхвърля-
нето на сол от органи-
зма продължава, което 
пък спомага за контро-
лиране на кръвното на-
лягане.

Подобряване 
на психическото 

състояние
Мисълта, че говее-

нето е богослужение и 
човек е под закрилата на 
Могъщ Създател, създа-
ва чувство на увереност 
и сигурност у човека. А 
това става благодарение 
на освобождаване на ен-
дорфин от мозъка. Така 
този невротрансмистер 
помага на постещия да 
е с приповдигнато на-
строение, като по този 
начин е по-устойчив на 
стрес и депресии.

Намалява рискът 
от болести, свързани с 

имунната система
Лигавицата на тън-

ките черва, която рабо-
ти като филтър, извлича 
необходимите протеини 
и антигени и предпазва 
тялото от вируси и дру-
ги заболявания. Когато 
този филтър е подложен 
на постоянна работа, 
бариерата на лигави-
цата се нарушава. При 
някои болести, така на-
речените автоимунни 
заболявания, имунната 
система работи некон-
тролируемо и по този 
начин уврежда тъкани-
те на тялото. По време 
на говеене храносмила-
телната система си по-
чива, а в същото време 
филтърът на храносми-
лателния тракт се въз-
становява и по този на-
чин много по-лесно не 
позволява в организма 
да проникнат вируси и 
в същото време не из-
праща ненужни сигнали 
към имунната система.

Издава Община Сърница, 
гр. Сърница 4633, 

ул. “Свобода” №20,  
тел. за контакти: 03547 22 66; 

моб.: 0885 202 460; 
e-mail: obshtina@sarnitsa.bg;  

www.sarnitsa.bg

ЧЕСТИТ МЕСЕЦ РАМАЗАН

Продължаваме 
да обсъждаме те-
мите за сътруд-
ничество в облас-
тта на туризма 
и търсене на ин-
веститори с на-
шите приятели 
от посолството 
на ОАЕ.
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ЗАПОВЕД
№ З - 104

гр. Сърница, 07 . 04 . 2021 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 №125/16.12.2020 г. на ОбС – Сърница.

НАРЕЖДАМ:
I. На 27.05.2021 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. 
Медени поляни, общ. Сърница, а именно:

 УПИ IX (девет 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, обл. Пазарджик, 
съгласно АЧОС №273/20.10.2020 г., с начална тръжна продажна цена в раз-
мер на – 3 405 лв. /три хиляди четиристотин и пет лева/ без ДДС, определе-
на от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ и утвърде-
на с Решение №125/16.12.2020 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 – 340,50 лв. (триста и четиридесет лева 
и петдесет стотинки) – 10%  от началната тръжна цена, която се внася по 
банков път до 16:00 часа на 26.05.2021 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 26.05.2021 г., като върху 
него задължително е изписано: името на участника, ЕГН или ЕИК, посто-
янен 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/на 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, придружено с копие от документа за самоличност  /заверен 
– „вярно с оригинала”, подпис и печат, и декларирано съгласие – „Съгласен/
на съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с провеждането 
на настоящия търг”/;

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 по-

ставен 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 бъ-
дат 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 записа-
но: 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 офер-

тата невалидна! 
VII. При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 

03.06.2021 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 02.06.2021 г. .

VIII. Тръжната документация се закупува от 10.05.2021 г. в деловодство-
то 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 10.05.2021 година до 26.05.2021 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 Общинска 
администрация, сайта на Община Сърница и да бъде обявена в един мес-
тен 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

ЗАПОВЕД
№ З - 105

гр. Сърница, 07 . 04 . 2021 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 №127/16.12.2020 г. на ОбС – Сърница.

Н А Р Е Ж Д А М:

I. На 27.05.2021 г. от 14.00 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. 
Медени поляни, общ. Сърница, а именно:

 УПИ III (три римско) – „За жилищно строителство” - общински с площ 
509 (петстотин и девет) кв.м., находящ се в кв. №2 (две) по плана на с. Медени 
поляни, общ. Сърница, обл. Пазарджик, съгласно АЧОС №272/20.10.2020 г., 
с начална тръжна продажна цена в размер на – 3 870 лв. /три хиляди осем-
стотин и седемдесет лева/ без ДДС, определена от лицензиран оценител по 
реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ и утвърдена с Решение №127/16.12.2020 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 – 387 лв. (триста осемдесет и седем лева) – 
10%  от началната тръжна цена, която се внася по банков път до 16:00 часа 
на 26.05.2021 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 26.05.2021 г., като върху 
него задължително е изписано: името на участника, ЕГН или ЕИК, посто-
янен 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/на 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, придружено с копие от документа за самоличност  /заверен 
– „вярно с оригинала”, подпис и печат, и декларирано съгласие – „Съгласен/
на съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с провеждането 
на настоящия търг”/;

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 по-

ставен 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 записа-
но: 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 офер-

тата невалидна! 
VII. При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 

03.06.2021 г. от 14:00 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 02.06.2021 г. .

VIII. Тръжната документация се закупува от 10.05.2021 г. в деловодство-
то 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 10.05.2021 година до 26.05.2021 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 Общинска 
администрация, сайта на Община Сърница и да бъде обявена в един мес-
тен 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



4 Общество

Учениците и учи-
телите от СУ ”Св. св. 
Кирил и Методий” - гр. 
Сърница, ОУ „Никола 
Й. Вапцаров” - с. Побит 
камък и ОУ „Г. С. Раков-
ски” – с. Медени поля-
ни, както и потребите-
лите и специалистите от 
Дневен център за деца и 

младежи с увреждания 
гр. Сърница се вклю-
чиха в кампанията „Да 
опазим Земята чиста”, 
която се проведе на 22 
април – Международ-
ния ден на Земята. Кам-
панията е организирана 
от Местната комисия за 

борба с противообщест-
вените прояви на мало-
летни и непълнолетни 
при Община Сърница 

За първи път Денят 
на Земята се отбелязва 

официално на 22 април 
1970 г. в САЩ и Канада. 
Милиони северноаме-
риканци участват в де-
монстрация и настояват 
политици, държавници 

и бизнес среди да вклю-
чат в своите приоритети 
опазването на околна-
та среда. През 1990 г. 
празникът е обявен за 
международен ден, като 
България се включва в 
отбелязването му през 
1993 г. Целта му е да се 
обединят хората на пла-

нетата в защита на окол-
ната среда и климата.

България е една от 
първите страни, присъ-
единили се към между-
народното отбелязване 
на Деня на Земята, за-
почнало от 1990 г. На 
призива за отбелязване-

то на Деня на Земята се 
отзовават хиляди бъл-
гари и денят се чества 
с разнообразни прояви, 
посветени на опазва-
нето на околната среда. 

На 22 април 1992 г. Пре-
зидентът на Република 
България Желю Желев 
подписва клетвата в 
името на Земята. Над 30 
хиляди български деца 

се подписват под Декла-
рацията за пълномощие 
за живот на Земята. Де-
кларацията е връчена 
на Конференцията на 
ООН за околната среда 
и развитието, проведена 
в Рио де Жанейро през 
юни 1992 г. Оттогава 
всяка година България 

участва активно в от-
белязването на Деня на 
Земята и дава своя при-
нос за по-чиста и здра-
вословна околна среда, 
за съхраняване на жи-
вота на планетата.

Именно поради тази 
причина, децата на Об-

щина Сърница се вся-
ка година се включват 
активно в кампанията, 
като по този начин се 
възпитава в младото 
поколение отговорност 

за опазване на планета-
та ни и желание за подо-
бряване на състоянието 
на околната среда и кли-
мата.

На 4-ти април се 
проведе редовният 
вот за избор на народ-
ни представители за 
45-тия парламент на 
Република България. 

В Община Сърница 
своето право на глас 
упражниха изключи-
телно голям брой из-
биратели – 3124 души. 

Това е почти 75% 
от имащите право на 
глас в общината. 

Активността е дос-
та по-висока в сравне-
ние с тази, отчетени 
на областно и нацио-
нално равнище – за 
сравнение, за област 
Пазарджик е 47.90%, 
а на територията на 
цяла България е около 
50.61%.

Резултатите от вота 
за пореден път са в 
полза на ДПС. 

Те вземат превес 

с 2543 гласа, което е 
81.40% от гласувалите 
в общината. 

На второ място се 
нареждат ГЕРБ 335 
гласа или 10.72%. Тре-
ти са БСП с 74 гласа – 
2.37%. 

На четвърта пози-
ция се нареждат ИТН 
с 2.31%, а останали-
те партии си поделят 
общо 3.2% от гласове-
те. 

Уважаеми лекари, медицински сестри, акушери, 
фармацевти, лаборанти и лица, осъществяващи 

здравни грижи,
Днес отбелязваме Международния ден на здравето, който е профе-

сионален празник на всички, поели нелеката задача да се грижат, опаз-
ват и лекуват човешкото здраве и живот.

От мое име и от името на жителите на Община Сърница искам 
най-напред да честитя празника Ви и да изкажа дълбоката си благо-
дарност за всеотдайните грижи, за нелекия труд и непрестанната бор-
ба, която полагате всеки ден. Във времената, в които живеем, Вашата 
отдаденост на работа Ви е най-голямата ни надежда за запазването на 
живота и здравето на нацията ни.

Желая Ви преди всичко здраве! Защото от Вашето здраве зависи и 
здравето на всеки един човек. Професионални и лични успехи! И пре-
ди всичко мир и щастие в сърцата и умовете!

И нека да си пожелаем този празник да бъде последният, който по-
срещате в условия на пандемия.

С дълбоко уважение и признателност за работата и усилията Ви,
Неби Бозов 
Кмет на Община Сърница

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 
2021г.

КАМПАНИЯ „ДА ОПАЗИМ 
ЗЕМЯТА ЧИСТА”


