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Издава: Община Сърница
Адрес: гр. Сърница
ул. „Свобода“ № 20
Тел. 03547/ 22 66
E-mail: obshtina@sarnitsa.bg
Web: www.sarnitsa.bg

Продължава изпълнението на инфраструктурните
проекти в Община Сърница за 2021 г.
Летните месеци
в Община Сърница
се оказват едни от
най-натоварените от
към реализация на
предвидените строителни програми.
Юли месец започнаха най-мащабните
и нф р а с т р у к т у рн и
проекти и в трите населени места. Още в
първите дни на месеца стартира изграждането на втория
етап от проекта „Рехабилитация на общински път PAZ 1065
/III-843/ ДГС Селище
– Побит камък – м.
Овчарниците”.
Припомняме на
читателите си, че
през пролетта бе
осъществено строителството на първия
етап. С цялостната
реализация на проекта ще се осигури
добра пътна връзка
на жителите на двете кметства към общинския и областния център.
На 7-ми юли пък
стартира
същин-

ското строителство
за изграждането на
нови тротоарни площи по цялата улица
„Свобода” в гр. Сърница. Стойността на
проекта е в размер на
почти 480 000 лева.
Проектът бе замислен за реализация
в края на 2020 г., но
поради влошаването
на метеорологичната
обстановка и спецификата и сложността
на предвидените дейности, строителството се отложи за лятото на 2021 г.
В гр. Сърница започна и реконструкцията на три улици – „Бунарджик”,
„Петелци” и „Рила”.
Дейностите на избрания изпълнител
включват проектиране, изпълнение на
строително-монтажни работи и упражняване на авторски
надзор.
Стойността
на
проектите е в общ
размер на 225 000 лв.
с ДДС, като средства-

та са осигурени от
общинския бюджет
по капиталовата програма на общината за
2021 г. Инвестиционните проекти са изготвени, както и са
издадени съответните строителни книжа.
Към момента е в
ход процедура по Закона за обществените
поръчки за избор на

строително-монтажни работи и упражняване на авторски
надзор) за извършване на ремонт на общински път PAZ 1065
м. Овчарниците – с.
Медени поляни.
При добри климатични условия се
предвижда всички
дейности по реконструкцията на път-

изпълнител за осъ- ната инфраструктура
ществяване на ин- в общината да приженеринг (проекти- ключат до есента.
ране, изпълнение на

Уважаеми съграждани,
Скъпи братя и сестри мюсюлмани,

Оправям към Вас и Вашите семейства
най-искрени поздравления и благопожелания
по случай настъпването на свещения за мюсюлманите празник Курбан Байрям!
Според повелите на Исляма този празник е
свързан с милосърдието и прошката – добродетели, които стоят в основата на просперитета, толерантността и обединението на едно
общество. Призовавам Ви в тези свещени за
мюсюлманите празнични дни да съхраним
духа на разбирателството, запазвайки дълбоките морални устои на вярата, както и вярата
в човещината и съпричастността с болката и
страданието на ближния.
Нека покажем повече разбирателство и
уважение по между си, да поискаме и да дадем
прошка.
Искрено се надявам Курбан Байрям да Ви
донесе много споделена радост, мир в душите,
обич в сърцата и домовете и надежда за по-добро бъдеще.
С уважение,
Неби Бозов
Кмет на Община Сърница
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Общество
ЗАПОВЕД
№ З – 223 / 16.07.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и във връзка с разпоредбите на Глава
Трета „Опазване на водите и водните обекти” на Наредба за опазване
на околната среда на територията на Община Сърница и Наредба
за осигуряване на обществения ред и защита на имуществото
на територията на Община Сърница и предвид намаляването на
количествата водосбор във водоемите

ЗАБРАНЯВАМ:
1. Ползването на питейна вода от водоемите и водопроводните
съоръжения за
• напояване и поливане на овощни, зеленчукови и цветни градини
и зелени площи, в това число и в жилищните имоти на жителите;
• миенето на улици и прилежащи дворове към жилищата за
живеене и производствените зони, моторните превозни средства,
балконите и терасите на недвижимите имоти и други подобни.
2. Забраната се налага за цялата територията на Община Сърница.
3. На нарушителите ще бъдат налагани парични санкции за
неизпълнение на вменените задължения по настоящата заповед и
наложените забрани в съответствие с разпоредбите на Наредба за
опазване на околната реда на територията на Община Сърница и
Наредба за осигуряване на обществения ред и защита на имуществото
на територията на Община Сърница.
4. Възлагам на служителите и длъжностните лица на
„Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг”
ЕООД гр.Велинград да следят за спазването на забраните и
задълженията и да осъществяват контрол по изпълнение на
настоящата заповед.
Заповедта да се доведе до знанието на жителите на гр. Сърница,
с. Побит камък и с. Медени поляни за сведение и изпълнение чрез
публикуване на официалната интернет страница на общината и
разлепване на обществени места на територията на гр. Сърница, с.
Побит камък и с. Медени поляни.
Неби Бозов - Кмет на Община Сърница
Съгласувал: Айтен Туджар
Юрисконсулт, Дирекция ФБАПИО, Община Сърница

ПОКАНА

за Публично обсъждане на годишния отчет
на бюджета на Община Сърница за 2020 г.
Уважаеми съграждани,
В изпълнение на задълженията на Община Сърница в съответствие с 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, каним всички граждани на
общината, представители на бизнес-средите, неправителствени организации, пенсионери, второстепенните разпоредители с бюджет и
цялата общественост на публичното обсъждане на годишния отчет
на бюджета на Община Сърница за 2020 г.
Мероприятието ще се проведе на 23.08.2021 г. (понеделник) от
10,00 часа в залата на Общински съвет Сърница, намираща се на втори етаж в сградата на общинска администрация Сърница.
Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това на интернет страницата на общината –
www.sarnitsa.bg, в раздел „Бюджет и отчети” -> „Годишен финансов
отчет”.
Становища и предложения по годишния отчет на бюджета за 2020
г. на Община Сърница могат да се предоставят в деловодството на
Община Сърница или на електронен адрес obshtina@sarnitsa.bg до
23.08.2020 г. (понеделник).
За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от отчета на бюджета на Община Сърница за 2020г.
С уважение,
Салих Османджиков
Председател на Общински съвет Сърница

З А П О В Е Д
№ З - 224
гр. Сърница, 16.07.2021 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 72 от НРПРУОИ на Община
Сърница и във връзка с чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от ЗОС, чл. 24 от НРПРУОИ на
Община Сърница и Решение №75/24.06.2021 г. на ОбС – Сърница.

Н А Р Е Ж Д А М:
I. На 24.08.2021 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 – публична общинска собственост, находящ се в с. Побит
камък, общ. Сърница, а именно:
Петно №2 за поставяне на преместваем търговски обект, за изкупуване на диворастящи гъби, плодове и билки, с площ от 35 кв.м., находящо се в УПИ I – „Площад – озеленяване”, в кв. №1, по плана на с. Побит камък, общ. Сърница, съгласно
АПОС №11/24.03.2016 г. и показано на Скица – Схема №150/14.05.2016 г., с презаверка от 11.02.2021 г., на петно за разполагане на преместваем търговски обект по
чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, одобрена от главния архитект на Община Сърница и
утвърдена от ОбС-Сърница с Решение №65/30.05.2016 г., с начална месечна тръжна
наемна цена в размер на – 81,20 лв. (осемдесет и един лева и двадесет стотинки) без
ДДС, определена с Решение №75/24.06.2021 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 обекта 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 – 81,20 лв. (осемдесет и един лева и двадесет стотинки) без
ДДС – една тръжна месечна наемна вноска, която се внася по банков път до 16:00
часа на 23.08.2021 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 23.08.2021 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/на съм личните ми данни да бъдат
обработвани във връзка с провеждането на настоящия конкурс”/;
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 конкурс”/;
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 31.08.2021
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 Заявления е до 17:00 часа на
30.08.2021 г.
VIII. Тръжната документация се закупува от 10.08.2021 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 10.08.2021 година до 23.08.2021 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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Общество

КАРТА: ЧЕШМИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Инициативата на Zero waste “Чешмите в
България“ цели да бъде полезен инструмент
за активни хора, които искат да намалят потреблението на пластмаса за еднократна употреба и бутилирана вода в ежедневието си и
да възвърнат вековната българска традиция за
изграждане и поддържане на чешми.
Всеки може да добави картата на телефона
си и открийте лесно най-близката чешма. Досега са регистрирани 1107 чешми.

На картата можете да откриете и 39 заведения, които предлагат вода от чешмата или
филтрирана и с удоволствие биха напълнили
бутилката ви с вода безплатно.
На 14 септември, в рамките на инициативата „Да изчистим България заедно“, Zero waste и
bTV организират кампания за облагородяване
и почистване на чешмите. „Изберете чешма,
съберете приятели и облагородете района
около нея – измийте я, оправете пейка до

АКЦЕНТИ ОТ СЕСИЯТА
НА ОбС - СЪРНИЦА
ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2021 г.

На 29-ти юли се проведе седмото за годината заседание на Общински съвет Сърница, на което бяха разгледани и гласувани следните
по-важни решения:
• Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Сърница и
неговите комисии за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 г.
• Приемане на Отчет за изпълнените решенията на Общински съвет – Сърница за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 г.
• Промяна на предназначението на земеделски земи – общинска
собственост и включването им в общински горски фонд.
• Приемане на изпълнението на бюджета и на средствата от Европейския съюз на Община Сърница към 30.06.2021 година и информация за извършените промени по бюджета на Община Сърница през
периода от 01.01.2021 до 30.06.2021 година.
• Създаване на съвет по въпросите на социалните услуги.
• Разглеждане и одобряване на подробни устройствени планове.

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

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

нея или съберете боклука наоколо. Не забравяйте да я добавите и на картата „Чешмите в България“, ако все още я няма. Ако пък
не работи – не се колебайте да подадете
сигнал.“ - казват те. Ако се сещате за повече
чешми, които имат нужда от облагородяване,
но няма да успеете да се справите с тях, пратете ни снимки и локации на zerowastesofia@
gmail.com, за да се погрижат за тях други доброволци.

От 7 септември до 3 октомври 2021 г. ще се
проведе 18-ото поред преброяване на населението
и жилищния фонд в Република България
Веднъж на 10 години събираме информация, за да планираме
бъдещето
по-добре.
Преброяването на населението и
жилищния фонд е
част от дейността на
Националната
статистическа система
и Европейската статистическа система,
което осигурява надеждна и изчерпателна информация за
броя и характеристиките на населението
и жилищния фонд на
страната към определен момент, но резултатите от него се
използват през целия
период до следващото
преброяване.
Преброяването е
източник на информация по определени
социални, демографски и икономически
признаци на ниско
териториално ниво,
както и за различни

подгрупи от населението. То е единственият
изчерпателен
източник на данни за
домакинствата и семействата в страната.
Получените от преброяването данни ще
бъдат основа за вземане на информира-

ни управленски решения, разработване
на стратегии и конкретни национални и
регионални секторни
политики от централните и местните органи на управление в
страната.
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ПРАЗНИК В ДЕТСКА ГРАДИНА “МИР”
Първи юни беше
невероятен цветен
празник в ДГ „Мир”
гр. Сърница, изпълнен с много радост

и положителни емоции.
За децата от група
„Котаракът в чизми”
денят беше и после-

ден в детската градина, поради което
отпразнуваха повода
с весело тържество.
Наесен ги очаква
първият училищен
звънец.
20-те дечица и техните горди и развълнувани родители се
насладиха на пъстра
програма от танци,
стихчета, песни и
игри, които малчуганите са научили по
време на обучението
си в градината.
С присъствието
си уважиха празника кметът на общината г-н Неби Бозов
и Джемиле Пашова,
специалист ОКСД в
общинска администрация.
Г-н Бозов благодари на директора
на учебното заведе-

ния г-жа Таня
Ситова, преподавателския колектив и всички
служители
за
дългогодишните грижи, които
полагат за децата на Сърница,
като им пожела
здраве и бъдещи
успехи.
А на децата
пожела успех в
училище на есен
и весела лятна
ваканция!

ПРЕДСРОЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2021 г.
На 11-ти юли се проведе предсрочният парламентарен вот за избор
на народни представители за 46-тия парламент на Република България.
В Община Сърница своето право на глас упражниха 2530 гласоподаватели. Това е почти 60% от имащите право на глас граждани в общината. Избирателната активност е почти два пъти по-висока в сравнение
с тази, отчетени на областно и национално равнище – за сравнение
за област Пазарджик активността е 35.01%, а на територията на цяла
България е около 42.19%, като крайните резултати бяха обявени три
дни след приключването на изборния ден – сравнително кратък срок,
който най-вече е резултат изцяло електронното гласуване и по-бързата обработка на протоколите на секционните избирателни комисии.
Резултатите от вота за пореден път в Община Сърница са в полза на
Движението за права и свободи (ДПС). Те заемат първото място с 2049
гласа, което е 80.98% от гласувалите в общината. На второ място се
нареждат БСП 154 гласа или 6.07%. Трети са ГЕРБ с 145 гласа – 5.73%.
На четвърта позиция се нареждат ИТН с 76 гласа или 3%. Гражданска инициатива “Българско лято” (или т.нар. партия на Васил Божков)
събра 32 гласа, което е 1.26%. Въпреки активната предизборна кампания и солидното присъствие на кандидати от листите, наблюдатели и
симпатизанти от областта и столицата в изборния ден, Демократична
България останаха последни с 21 гласа, което е 0.83% от подалите своя
вот в неделя. Останалите гласове са разпределените между другите
кандидати в листата, както и при гласуване с квадратче „Не подкрепям никого”.

Вотът на гражданите е показан в кръговата диаграма
както следва:
• Светлосиньо – ДПС;
• Червено – БСП;
• Тъмносиньо – ГЕРБ;
• Зелено – ИТН;
• Жълто - ДБ

