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„СЪБОР СЪРНИЦА 2019”
Приветствено слово на кмета на общината г-н Неби Бозов

Уважаеми жители
и гости
на Община Сърница,
Уважаеми приятели,
Имам привилегията и
удоволствието за поредна
година да Ви приветствам
с „Добре дошли” на традиционните ни културни
тържества под надслов
„Събор Сърница 2019 г.”,
превърнали се в своеобразен празник на града ни,
който радва малки и големи и посреща приятели от
близо и далеч.
Скъпи съграждани,
С гордост, задоволство
и голяма благодарност както към всички Вас, така и
към нашите приятели от
Движението за права и
свободи, искам да отбележа, че заедно успяхме да
изградим Община Сърница от новосформирана административна единица до
нивото на един от най-стабилните и бързо развиващите се региони в страната само за един мандат
на управление. Аз и моят
екип, в лицето на общинска
администрация, със силната подкрепа на Общински
съвет - Сърница през изминалите четири години
работихме неуморно, за да
реализираме обещаната от
нас през 2015 година програма за развитието на общината и отговорно мога
да заявя пред вас, че изпълнихме изцяло поетите
от нас ангажименти. Освен
това, не пропуснахме нито
една предоставила ни се
възможност, за да реализираме и допълнителни проекти в инфраструктурната,
икономическата и социалната сфера.
От встъпването ми в
длъжност в края на март
2015 г. до края на 2018 г.
са усвоени общински бюджети в общ размер на 13
милиона и 206 хиляди лв.,
съставляващи местни приходи и републиканско финансиране. Без да навлизам

в подробности и конкретика отбелязвам, че тези
средства за изразходвани
в по-голямата си степен за
инфраструктурни проекти – основно асфалтиране на общинската пътна и
улична мрежа и изграждане на носещи и допълващи съоръжения към нея,
закупуване на движимо и
недвижимо имущество за
общински нужди, като тук
включвам и разходи за реновиране и поддържането
му, и реализация на социални проекти, целящи подпомагане на най-уязвимите
групи от населението.
В началото на тази година си поставихме още
по-амбициозна програма
и в момента управляваме
и реализираме, своевременно и успешно, проекти
в размер на 6 милиона 230
хиляди лева.
Към настоящият мо-

мент са завършени три
проекта – за изграждане
на подпорна стена на ул.
”Свобода” в гр. Сърница и
два нови водостока, осигуряващи поддържането на
общински и републикански пътища на обща стойност 350 хиляди лева.
В процес на работа са
още четири големи проекта – реконструкцията и
пристрояването на Културния дом в гр. Сърница на
стойност 210 хиляди лева,
основният ремонт на сградата и облагородяването
на дворните пространства
в това число и спортните
площадки в училището в
Сърница на стойност над
два милиона лева, доизграждането и подмяна на
канализацията на улиците
в Новия квартал на Сърница в размер на 645 хиляди
лева и реконструкцията на
улиците отново в Новия
квартал, като там са включени и още три големи улици в града по европейската
програма за развитие на
селските райони на стойност отново два милиона
лева.
Не сме забравили и селата. От средата на август
стартира проект за 500
хиляди лева за ремонт и
реконструкция на улици
в с. Побит камък и с. Медени поляни, който представлява втория етап от
облагородяването на инфраструктурата в селата
след частичната подмяна
и изграждане на канализация и водопровод. Завършени са изцяло и двата
проекта на Държавно горско стопанство „Селище”
– пътя за местността Горелци и пътя за местността
Ранча, като заедно се преборихме и по двата пътя да
има асфалтова настилка.
Приключи
фактическото изпълнение и на
проекта на ЕВН за ново
подземно високоволтово
трасе – Сърница – Кантона,

предстои неговото въвеждане в експлоатация.
Стартира и дългоочакваният ремонт на пътя
Сърница – Велинград.
До края на година се
надяваме да приключат
процедурите по обществени поръчки и да започнем
и други два проекта – изграждане на втора спортна
площадка в Сърница, като
проектът е на стойност над
114 хиляди лева, и основният ремонт и реконструкция на училището в с. Побит камък, където сумата
е в размер на 380 хиляди
лева.
Тук е мястото да подчертая, че всички тези програми, проекти и изпълнение на общинския бюджет
се управляват и реализират
с администрация състояща
се само от 25 човека.
Не забравяме и културния живот на общината.
Организирането на традиционната Вечеря - Ифтар, с която ознаменуваме
свещения за нас месец Рамазан, Събор Сърница и
Конкурсите „Букет”, под
патронажа на почетния
председател на ДПС д-р
Ахмед Доган, са само част
от мероприятията, на които сме ежегодно домакини.
В сферата на социалните дейности, с успешната
реализация на проектите
„Независим живот” и „Активно включване”, се осигуриха адекватни грижи
за над 140 потребителя. От
тази есен пък ще стартира и нова социална услуга
– Дневен център за деца
и младежи с увреждания,
който ще предлага квалифицирани грижи съобразно нуждите и потребностите на още 25 души, като
услугата ще бъде с 100 %
държавно финансиране.
Успяхме да се преборим
и за създаване на Полицейски участък в гр. Сърница,
в който ще работят 12 служителя.

Дами и господа,
Гордо заявявам пред
Вас, че Община Сърница
променя своята визия и с
всяка изминала година става по-добро място за живеене, по-желана и по-атрактивна
туристическа
дестинация заради общите
ни усилия и вашата подкрепа. Също така съм горд,
че имам честта да бъда част
от тази промяна.
Искам да изкажа признателност към всички,
които избраха да останат в
родния си край и да изградят семейството и живота
си тук, като по този начин
допринасят за доброто на
цялата ни общност.
Отправям поздрави и
към близките ни, които в
този момент не са с нас и в
България. Сигурен съм, че
тяхното желание е да бъдат
тук и изразявам надежда,

че за следващия празник
ще бъдем заедно. Отправям и апел към младите
хора, които са туптящото
сърце на обществото ни, да
съхранят своята енергия и
устрем напред и да развият
своята креативност и идейност в родния си край.
Отправям своята благодарност към хората, които
с делата си градят бъдещето на общината ни. С общи
усилия, с вашата подкрепа
показахме, че можем да
вървим напред и да реализираме проекти, които да
носят позитиви за десетилетия.
Нека си пожелаем здраве и благоденствие, позитивизъм и енергия, кураж
и увереност, за да продължим да работим и за напред за развитието на Сърница.
Честит празник!
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МЕРКИ ПРОТИВ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЗАБОЛЯВАНЕТО АЧС
По инициатива на
ДГС „Селище” на 15
август се проведе обща
работна среща между
кмета на Община Сърница - г-н Неби Бозов и
директора на горското
стопанство инж. Велизар Чолаков, във връзка
с получена информация
от Регионална дирекция
по горите – Пазарджик,
относно създаване на
организация за своевременно снабдяване
на населението с дърва
за огрев, предвид разпространението на заболяването африканска
чума по свинете и ограничаване на достъпа
до горските територии
като мярка за справяне
с болестта. Г-н Бозов получи уверението на инж.
Чолаков, че местното горско стопанство
ще окаже максимална
помощ и подкрепа на
гражданите за снабдяване с дърва за огрев в
най-кратки срокове, за
да могат всички домакинства своевременно

да подсигурят отопление през зимния сезон,
при евентуална забрана
за достъпа до горските
масиви и в землищата
на Община Сърница.
Със заповед на министъра на земеделието,
храните и горите, към
настоящия момент вече
е ограничен достъпът
до горските територии
в съседни общини, като
мярка за ограничаване
разпространението на
болестта. Поради констатирането на огнище
на болестта на територията на Община Велинград, беше отменен
и традиционният събор
в местността Юндола,
поради издаването на
заповед за ограничаване
на достъпа.
Какво представлява
болестта:
Африканската чума
по свинете (АЧС) е заразно вирусно заболяване по домашните
и дивите свине, което
причинява изключително сериозни стопански

и икономически загуби
на секторното свиневъдство.
Хората не боледуват
и не могат да се заразят
от болестта, но могат да
бъдат приносители на
вируса.

обработени), а също и
в засъхнала кръв, и в
труповете на умрели
животни.
Въпреки това обаче
вирусът може да бъде
унищожен чрез някои
дезинфектанти,
като

Болестта се причинява от вирус, който е много устойчив и може да
просъществува дълго,
дори и месеци, когато
е в изпражнения, местни продукти (замразени, осолени, опушени,
температурно недобре

например 2% разтвор
на натриева основа
(NaOH), 2% разтвор на
Virkon S и др.
При наличие на заразата гамата от клинични признаци може

Икономически и социални
предпоставки за определяне на
работната заплата в страната

Какви са условията, за да има високи заплати в едно населено
място у нас? Данните
на НСИ за заплатите по
области за второто тримесечие на 2019 г. позволяват да се направят
следните изводи.
Прави впечатление,
че Враца изпреварва
повечето области по
заплати. Там са доста
по-високи отколкото в
Благоевград например.
Какво е обяснението?
Трябва да направим
разграничение – данните са за областите, а не
за областните градове.
Ако сравним данните
на общинско ниво (за
2017 г.) за Враца и Благоевград, ще видим, че
средната заплата в Бла-

гоевград е по-висока с
около 50 лева. Цялата
област Враца обаче се
„издърпва” нагоре от
Община Козлодуй, където нивото на заплатите е високо поради АЕЦ
„Козлодуй”.
В област Благоевград
над половината жители

не живеят в областния
център. Общини като
Симитли, Кресна, Струмяни, Петрич, Сандански са с профил земеделие, туризъм, шивашка
промишленост – сектори с по-ниско заплащане, което е причината
за по-ниската средна
заплата.
Ако се сравнят икономическите
профили на областите, ще се
открият три фактора,
които са решаващи за
по-високите заплати.
Първият е да има
голям работодател в
индустрията. Сред примерите са Козлодуй,
Раднево,
Гълъбово,
Пирдоп, Панагюрище.
Вторият фактор е
местоположението
в

един от най-големите
центрове или в неговата периферия, където
е индустрията. Така е
в София и около нея –
Елин Пелин, Божурище,
Костинброд. Така е във
Варна с Девня, Белослав,
Суворово, Аксаково.
Третият случай са

региони, където вече
има разнообразна индустрия и големи инвестиции – например
Пловдив с Тракия икономическа зона, Севлиево и Летница, Стара
Загора и Казанлък.
За големите градове
високите заплати идват
с най-динамичния сектор – IT технологиите,
където вече работят 80
000 души. Той обаче се
развива все още почти
изцяло в София. Пробиви има и във Варна
и Пловдив, но не с тези
мащаби. Интересно ще
е да се наблюдава дали
секторът ще навлезе в
повече областни центрове, за да промени
картината с появата на
млади хора с високи заплати.
Така че рецептата
за общините изглежда
е да се привличат инвеститори с висока добавена стойност като
строителство на машини, електрически съоръжения, изработка
на автомобилни части.
Или да работят с близък успешно развиващ
се център. Примери са
Хасково и Димитровград, които използват
инвестиционната
активност на Пловдив. Такива центрове има повече в Южна България.
Един от проблемите на
Северозапада е, че там
няма подобен център,
който да издърпва икономически останалите
от региона.

да бъде много широка,
като предимно те се забелязват при домашните свине. При дивите
свине е по-трудно да се
установят клиничните
признаци поради дългата им тъмна козина.
Всяко едно умряло прасе следва да се счита за
потенциално заразено с
АЧС.
Задължения
на ловците:
В рисковите райони
ловците трябва да са
особено внимателни за
откриване на болни или
умрели свине и веднага
да сигнализират в БАБХ
или в ОДБХ. Всяка открита мъртва свиня незабавно да бъде докладвана, като причината
АЧС може да се изключи само след лабораторен анализ.
В засегнатите региони е много вероятно
продуктите от дивя свиня, останките от такива
и трофеите да са зара-

зени. По тази причина
всички ловци строго
да спазват хигиенните
мерки, когато ловуват
по тези места:
•
Да нес е оставят
в гората никакви остатъци от отстреляната
свиня;
• Да не се влачат отстреляни диви свине,
защото така може да се
оставят кървави следи и
да се зарази територията;
• След лов на дивя
свиня да не се влиза в
контакт с домашни свине и в дворове с такива
животни;
• Да се осигури почистване и дезинфекция на всички дрехи,
обувки,
инструменти
и оборудване, използвани при лова (например ножове, превозно
средство и др.), защото
е възможно същите да
са замърсени с кръв по
време на лова.

УВЕДОМЛЕНИЕ

По чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията
На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ Община Сърница уведомява, че е изработен проект за подробен устройствен план за линеен обект извън границите на урбанизирането територии – 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 започва от частен трафопост, намиращ се в ПИ
100502-собственост на „БАРИ-ТРАНС“ ЕООД, преминава през общински имоти №001485, №001490 и да достига до нов БКТП на границата ПИ
174144, в местността „Орлино” в землище на гр. Сърница. Проектът се намира в Община Сърница, Техническа служба, ет.3. На основание чл.128,
ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени предложения, възражение и искания до кмета на Община Сърница в 30-дневен срок
от обнародването на настоящото уведомление в Държавен вестник.
Уведомлението е обнародвано в бр.65/2019 г. на Държавен вестник, Неофициален раздел.

УВЕДОМЛЕНИЕ

По чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията
На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ Община Сърница уведомява, че е
изработен проект за подробен устройствен план за линеен обект извън
границите на урбанизирането територии – 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 започва от частен имот 172056, на границата на който ще
бъде изградена шахта с размер 120/80 см., преминава през общински имоти 173001, 000414, 000419, 001484, 001483, 001490 и достига до водомерна
шахта на границата ПИ 174144 в местността „Орлино” в землище на гр.
Сърница, който следва да бъде захранен. Проектът се намира в Община
Сърница, Техническа служба, ет.3. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени предложения, възражение и
искания до кмета на Община Сърница в 30 дневен срок от обнародването
на настоящото уведомление в Държавен вестник.
Уведомлението е обнародвано в бр.65/2019 г. на Държавен вестник, Неофициален раздел.

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 № 102, прието с Протокол № 2 от 25.07.2019 г. на Общински съвет
Сърница е одобрен проект за подробен устройствен план за промяна на
предназначението на част от ПИ 000733, показан в плана за регулация като
проектен с № 000784, от горски фонд (частна собственост) в трасе на линеен обект и отреждането му „за път“ в местност Орлино по КВС на гр.
Сърница, община Сърница, като се образува нов УПИ за път със следните
параметри: УПИ I-733 – „За път“, с площ 300 кв. м. Трасето на новопроектирания път засяга горски територии – частна собственост на инвеститора. Широчината на пътя е 6 м, като в северната си част, където се свързва
със съществуващия общински път, се уширява до 9 м, както е показано в
графичната част на одобрения проект, неразделна част от настоящото решение. Решението се намира в Община Сърница, Техническа служба, ет.3.
На основание чл.215, ал.3 от ЗУТ Решение №102 от 25.07.2019 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.67 от 23.08.2019 г. на Държавен вестник.
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Общество
З А П О В Е Д
№ З - 0196
гр. Сърница, 16 . 08 . 2019 г.

З А П О В Е Д
№ З - 0197
гр. Сърница, 16 . 08 . 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 №098/25.07.2019 г. на ОбС – Сърница.

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 №099/25.07.2019 г. на ОбС – Сърница.

Н А Р Е Ж Д А М:
I. На 26.09.2019 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 VII (седем 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 №102/18.06.2019 г., с начална тръжна продажна цена в размер на
– 3 405 лв. (три хиляди четиристотин и пет лева) без ДДС, определена
от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ и утвърдена с Решение №098/25.07.2019 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 – 340,50 лв. (триста и четиридесет
лева и петдесет стотинки) – 10% от началната тръжна цена, която
се внася по банков път до 16:00 часа на 25.09.2019 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 25.09.2019
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
03.10.2019 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 02.10.2019 г. .
VIII. Тръжната документация се закупува от 11.09.2019 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 11.09.2019 година до 25.09.2019 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

Н А Р Е Ж Д А М:
I. На 26.09.2019 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 VIII (осем 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 №103/18.06.2019 г., с начална тръжна продажна цена в размер на
– 3 405 лв. (три хиляди четиристотин и пет лева) без ДДС, определена
от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ и утвърдена с Решение №099/25.07.2019 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 – 340,50 лв. (триста и четиридесет
лева и петдесет стотинки) – 10% от началната тръжна цена, която
се внася по банков път до 16:00 часа на 25.09.2019 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 25.09.2019
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
03.10.2019 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 02.10.2019 г. .
VIII. Тръжната документация се закупува от 11.09.2019 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 11.09.2019 година до 25.09.2019 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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„СЪБОР СЪРНИЦА 2019”

На 23, 24 и 25 август за поредна година в Община
Сърница се проведоха културни тържества под надслов „Събор Сърница 2019”. Прекрасното време спомогна превърналият се в своеобразна традиция празник
на сърничани да бъде посетен от изключително голям
брой хора - жители и гости на общината. Организаторите изненадаха присъстващите с богата, пъстра и интересна програма, както и разнообразие от атракции
– както за малките, така и за големите. В същото време
добрата организация осигури спокойствието и сигурността на присъстващите при провеждането на мероприятието.
И тази година съборът се проведе в три последователни дни. Спазвайки традицията, официалната програма бе открита в петък с изпълнения на домакините
от танцов спектакъл на ТФ „Родопски славей” при СУ
„Св. св. Кирил и Методий” гр. Сърница и фолклорната група към читалище „Просвета 1947” гр. Сърница.

В трите фестивални дни участие взеха многобройни и
разнообразни фолклорни групи от три области на страната – пазарджишка, смолянска и благоевградска. Всеобщият любимец на местната публика Николай Славеев зарадва многобройните си фенове в петък. Росица
Пейчева пък постави кулминацията на фолклорната
програма в събота вечерта, когато под звуците на народните й песни от Родопския край се извиха кръшни
хора за радост и настроение на малки и големи.
Освен с българска народна музика и фолклор, и
тази година публиката имаше възможността да се наслади на изпълненията на едни от големите любимци в
българската поп-фолк музика. Джена нажежи сцената
на празника и зареди присъстващите с много емоции
в петък вечерта, а Емилия зарадва многобройните си

почитатели в събота вечерта.
Кулминацията на програмата бе пищна заря, която
озари небето над Сърница в събота.
Домакините на събитието г-н Бозов, г-н Османджиков и г-н Байрактар поздравиха официално гостите
и местните жители. Кметът на Община Сърница отправи поздравителен адрес от свое име и от името на общинското ръководство и Общински съвет Сърница. В
него той направи ежегодния си преглед на постигнатото в общината за петте години самостоятелно управление и представи отчет за управлението на общинския
бюджет и европейските програми и проекти, по които
общината е бенефициент, за целия мандат на управление. Също така благодари на жителите на общината за
подкрепата и доверието, което оказват на него и екипа
му вече пета година, като подчерта, че с общи усилия
могат да се реализират проекти, които да носят позитиви за десетилетия.
С присъствието си уважиха празника и голям брой
официални гости. Сред тях бяха народните представители от ПГ на ДПС Халил Летифов – председател на
Комисията по транспорт в Народното събрание, Сергей
Чикиков и Елхан Кълков; Юмер Хамза – Председател
на Областен съвет на ДПС Пазарджик, Ведат Хюсеин
- Председател на Областен съвет на ДПС Благоевград,
Мустафа Караахмед – Кмет на Община Борино, Костадин Коев – Кмет на Община Велинград, Костадин Холянов – Кмет на Община Ракитово, Николай Зайчев
– Кмет на Община Пещера, Стойно Чаков – Кмет на
Община Стрелча, зам.-кметове и представители на общински съвети от общините Велинград, Ракитово, Пещера, Борино.
Традиционно се проведе и друга интересна част на
събора – народните борби. В надпреварата в неделя се
включиха 25 участника от цялата страна. Участниците
мериха сили в девет отделни категории по борба. Победител в най-тежката категория - „Баш”, стана Димитър
Кумчев от Асеновград.

НАРОДНИ БОРБИ

Една от големите атракции на тазгодишния „Събор
Сърница 2019” беше провеждането на народни борби,
които бяха организирани в последния ден на местния
празник. В състезанието премериха сили 25 смелчаци
в различни категории, от които и две жени. Девет бяха
категориите за състезание, като заелите първо място са
както следва:

- Категория „До 50 килограма деца” – Юсеин Ниязи
от Руен;
- Категория „До 60 килограма деца” – Ибрахим Шейнов от Дебрен;
- Категория „До 60 килограма юноши” – Ибрахим
Шейнов от Дебрен;
- Категория „До 70 килограма юноши” – Мустафа
Мъсарлиев от Ибряново;
- Категория „До 80 килограма юноши” – Илия Христов от Руен;
- Категория „До 70 килограма мъже” – Мехмед
Ахмед от Руен;
- Категория „До 85 килограма мъже” – Георги Средков от Руен;
- Категория „Над 85 килограма мъже” – Димитър
Кумчев от гр. Асеновград;
- Категория „Баш” - Димитър Кумчев от гр. Асеновград.

Най-атрактивната за голямата публика и най-оспорвана категория се оказа Категория „Баш”. Там сили премериха победителите от последните две категории Георги Средков и Димитър Кумчев. Въпреки оспорвания
двубой за втора поредна година победител бе Димитър
Кумчев от Асеновград. Победителите бяха наградени с
призови отличия и парични награди, а всички участници си тръгнаха с грамоти за участие.
Организаторите от Общинска администрация гр.
Сърница изказват благодарност към всички състезатели – професионалисти и любители, които взеха участие
в народните борби, като им пожелаваме още много успехи в бъдещи двубой.

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019 г.

Със свой Указ № 163 от 10.07.2019 г. Президентът насрочи избори за общински съветници и кметове на 27
октомври 2019 г.
Право да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. имат български
граждани, които отговарят едновременно на следните
условия:
• Да са навършили 18 години към изборния ден
включително;
• Да не са поставени под запрещение;
• Да не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
• Да са живели най-малко през последните 6 месеца
в съответното населено място
Гражданите на държава – членка на Европейския
съюз, които не са български гражданини, имат право
да избират общински съветници и кметове, като тези
лица трябва да отговарят на условията изброени по-горе, да имат статут на продължително или постоянно
пребиваващи в Република България, и да не са лишени
от правото да бъдат избирани в държавата членка, на
която са гражданини.
Съгласно разпоредбите на Изборния кодекс, пребиваващи постоянно или временно извън страната
български граждани не могат да гласуват в изборите
за общински съветници и за кметове, насрочени за на
27 октомври 2019 г., в съответната държава. Поради
тази причина в тези избори избирателни секции извън
страната не се образуват. В избирателните списъци не
се включват имената на българските граждани, чиято
адресна регистрация по настоящ адрес е извън територията на Република България. Също така в тези избори
не може да се гласува с удостоверение за гласуване на
друго място.
В изпълнение на задълженията си съгласно чл.75,
ал.1 от Изборния кодекс, на 19 август при кмета на Община Сърница се проведоха консултации за състава на
Общинската избирателна комисия. На нея присъстваха
представители на Политическите партии ГЕРБ, ДПС и
ВОЛЯ и коалициите „БСП за България” и „Обединени
патриоти”. В изключително добра и ползотворна обста-

новка, както и в среда на колегиалност и работна етика
между присъстващите, като се съобразиха с указанията
на Централната избирателна комисия за запазване на
съотношението между парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание при
пълно мнозинство делегатите определиха мандатния
състав на ОИК на Община Сърница по следния начин:
четирима членове на ГЕРБ, четирима членове на Коалиция „БСП за България”, един представител на ДПС,
един на ВОЛЯ и един на Коалиция „Обединени патриоти”.
Съгласно Решение №600-МИ/09.08.2019 г. на ЦИК
Общинската избирателна комисия се състои от председател, двама заместник-председатели, секретар и членове, които се определят според броя на избирателните
секции на територията на общината, като за Община
Сърница те са 11 членове.
Въз основа на проведените консултации г-н Бозов
представи в ЦИК писмено предложение за състав на
ОИК, която от своя страна с Решение № 688-МИ от
23.08.2019 г. официално назначи членовете, които са
както следва:
Председател: Аки Кадри Пехливан
Заместник-председател: Халил Салихов Бабучев
Заместник-председател: Кемал Зекиров Трампов
Секретар: Нешиде Неджимиева Кисьова

Членове:
1. Алтай Исмаил Църенски;
2. Айше Мустафова Халачева
3. Фети Шукриев Якубов
4. Асибе Реджепова Мусова
5. Исмаил Мехмедов Талипов
6. Ресим Сабриев Фургьов
7. Северин Калинов Ардалиев
Членовете на ОИК отговарят на следните условия:
1. навършили са 18 години;
2. не са поставени под запрещение;
3. не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
4. не са осъждани за умишлено престъпление от
общ характер, независимо от реабилитацията, както
и не са освобождавани от наказателна отговорност за
умишлено престъпление;
5. имат постоянен и настоящ адрес на територията
на Република България към дата 26 април 2019 г. включително – 6 месеца преди датата на изборите;
6. владеят български език;
7. са с висше образование или приравнените на него
по Закона за висшето образование.
Общинската избирателна комисия официално
встъпва в правомощия от 7 септември.
Обръщаме внимание на лицата, които желаят да
гласуват в населеното място по настоящ адрес, че срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ
адрес е 12 октомври, като заявленията се подават лично
от лицето или чрез пълномощник в общинската администрация по настоящ адрес.
Също така до 12 октомври избирателите с трайни
увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват
желанието си в писмена форма пред общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка
за гласуване по настоящия им адрес не по-късно от 14
дни преди изборния ден, като заявленията могат да се
подават чрез приносител, по пощата или по факс, чрез
заявление, подписано с електронен подпис, web базирано приложение на интернет страницата на съответната
община или сканирано копие на заявление, изпратено
по електронната поща на съответната община.

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

