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РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО!
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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

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ

Третите за годината
избори за Народно събрание ще се проведат
на 14-ти ноември 2021
г. (неделя). В същия ден
ще се проведат и редовните избори за президент и вицепрезидент.
т.е на 14-ти ноември ще
имаме избори 2 в 1.
Ако на 14-ти ноември никой от кандидатите не събере необходимия брой гласове, за
избиране в изборите за
президент и вицепрезидент от първия тур, балотаж ще се проведе на
21-ти ноември (неделя).
Право да гласуват
и в двата вида избори
имат следните лица:
• Български граждани, които са навършили
18 години към изборния
ден;
• Не са поставени
под запрещение;
• Не изтърпяват наказание лишаване от
свобода
Гласуването се осъществява по избирателната секция по постоянния адрес на лицето.
Изключения от това
правило са следните:
• Лицето е подало заявление за гласуване по
избирателната секция
по настоящия си адрес
до 30 октомври 2021 г.;
• Лицето е подало
заявление за гласуване
с подвижна избирателна кутия в общината по
постоянния си адрес до
8 ноември 2021 г.;
• Лицето е поставено под задължителна
карантина и е подало
заявление за гласуване
с подвижна избирателна кутия - в тези случаи
ЦИК ще определи методологията и сроковете
за подаване на съответните заявления, за което гражданите ще бъдат

уведомени своевременно, но не по-късно от 29
октомври 2021 г.;
• Лицето е подало
заявление за гласуване
в избирателна секция в
чужбина;
• Лицето е студент и
желае да гласува в населеното място, където се
обучава;
• Лица, постъпилите в лечебни заведения,
домове за стари хора и
други специализирани
институции за предоставяне на социални услуги, след съставяне на
избирателния списък от
ръководителите им;
• Избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването,
които гласуват в избрана от тях секция или в
секция, предназначена
за тях на първия етаж
(партер) в изборния район по постоянния им
адрес, след представяне
на декларация по образец, че не са гласували и
няма да гласуват на друго място;
• Членовете на СИК
и охраната на съответната секция, след като
представят декларация
по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място;
• Кандидатите за народни представители, за
президент и вицепрезидент, членовете на ЦИК,
членовете на РИК и наблюдателите, като същите следва да подадат
заявление за гласуване
на друго място до общинската администрация по постоянния им
адрес.
Предварителните
избирателни списъци
се обявяват на видни
места пред образуваните секции, както и на
интернет страниците на

съответните общини,
също и на специализирана интернет страница на ГД ГРАО, където
всеки български гражданин може да направи
справка за секцията, в
която може да упражни правото си на вот. В
срок до 6-ти ноември
2021 г. избирател, спрямо когото са допуснати
непълноти и грешки в
избирателния списък,
може да подаде заявление за отстраняването
им до общинската администрация.
Изборният ден започва в 07:00 часа на
14-ти ноември 2021 г. и
ще продължи до 20:00
часа на същата дата. Когато в 20:00 часа пред
изборното помещение
има негласували избиратели, председателят и
секретарят на СИК установяват техния брой
и самоличност. Негласувалите предават личните си документи за
самоличност /допустими за гласуване/ на член
на СИК. Само тези избиратели се допускат да
гласуват, но не по-късно
от 21:00 часа.
Избирател може да
гласува с придружител
в избирателна секция,
ако изпитва сериозни
затруднения с придвижването или има здравословни проблеми, непозволяващи му сам да
упражни валидно вота
си. Това става по преценка на председателя
на избирателната комисия. В този случай избирателят не е длъжен да
представи решение от
ТЕЛК/НЕЛК. Едно лице
може да бъде придружител на не повече от
двама избиратели.
Съобразно последните промени в Избор-

ния кодекс, гласуването
в секции с над 300 избиратели ще се осъществява с машини, като в
тези секции няма да има
хартиен вот. Поради
тази причина избирателите следва да се информират предварително за
начина и метода на осъществяване на вот с машини за гласуване. При
наличие на яснота за
начина и метода на гласуване както в изборите
за президент и вицепрезидент, така и за народни представители на
машините, на официалната Facebook страница
на Община Сърница и
на официалната интернет страница на ЦИК
ще бъдат публикувани
обучителни клипове за
гласуване с машина.
Гласуването в секции
с под 300 избиратели,
както и в подвижните
секционни избирателни
комисии ще се осъществява по досегашния ред
– с хартиена бюлетина.
Избирателят в кабинката за гласуване поставя
със син химикал знака
Х или V в квадратчето
с избраната от избирателя партия, коалиция,
независим
кандидат
или в квадратчето „Не
подкрепям никого”. По
същия начин се гласува
и ако избирателят желае
да посочи преференция.
След което сгъва бюлетината и я предоставя
на член на СИК за втори печат. Той сверява
номера на бюлетината с
номера на кочана пред
него, откъсва отрязъка
с номера, слага втори
печат и я подава на избирателя, за да пусне в
урната.
Гласувайте на 14-ти
ноември!

Националното сдружение на общините
в Република България представи
позицията си по внесените в Народното
събрание законопроекти по регулиране
на ВиК услугите

По време на откритото заседание на Парламентарната комисия по околната среда и водите на 01.09.2021 г., изпълнителният директор на
НСОРБ Силвия Георгиева изложи пред депутатите становището на общините по внесените три
законопроекта, касаещи услугите по водоснабдяване и канализация.

НСОРБ подкрепя предложението за диференциация на цената на предоставените ВиК услуги
в рамките на една обособена територия. Силвия
Георгиева припомни, че в страната към момента
има неравнопоставеност спрямо общински ВиК
дружества, които се присъединяват към вече съществуващите асоциации. Някои от тези общи-

На вниманието на собствениците
и носителите на ограничени вещни
права върху недвижими имоти,
намиращи се на територията на
Община Сърница
Във връзка със започването на дейности по
създаване на кадастрална карта и кадастрални
регистри за урбанизираните територии, намиращи се в административно-териториалните
граници на Община Сърница – гр. Сърница, вкл.
махала Крушата, с. Побит камък и с. Медени поляни, от Агенцията по геодезия, картография и
кадастър приканват заинтересованите лица –
собственици и носители на ограничени вещни
права върху недвижими имоти, намиращи се в
урбанизирани територии, да представят в Общинска администрация Сърница, отдел Техническа служба, ет. 3, копия на документите си за
собственост или учредяване на ограничени вещни права (нотариални актове и договори) върху
недвижими имоти. Същите ще са необходими на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
и избрания изпълнител за отразяване на коректни данни при изготвянето на кадастралната карта и регистри.
Срокът за предоставянето на копията на документи от заинтересованите лица е до 23.10.2021 г.
вкл.
Съобразно Закона за кадастъра и имотния
регистър кадастралните карти и кадастрални регистри, за урбанизирани и неурбанизирани територии, се изготвят и поддържат от Агенцията
по геодезия, картография и кадастър.
Община Сърница, в качеството си на орган
на местното самоуправление и местната администрация, осъществява само спомагателна
дейност на Агенцията с цел експедитивност при
осъществяване на процеса по изготвяне.

ни са направили значителни инвестиции в подобряване на своите мрежи, като са ограничили
загубите на вода драстично. Доброто управление
значително снижава и цените за гражданите. Изискването за задължителна консолидация поставя добре работещи структури в неизгодно положение, т.к. вливайки се в действаща асоциация,
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Общество
АКЦЕНТИ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБС СЪРНИЦА ЗА М. СЕПТЕМВРИ 2021

През месец септември Общински съвет
Сърница проведе две
заседания – едно редовно на 8-ми септември и едно извънредно
на 28-ми септември.
По-важните решения, които разгледаха и
гласуваха общинските
съветници, са:
•
Приемане
на
Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2020 г., Годишен
отчет за изпълнението
на сметките за средства
от Европейския съюз за
2020 г., Годишен отчет за
изпълнението на сметките за чужди средства
за 2020 година, Годишен
отчет за изпълнението
на капиталовите разходи за 2020 г. на Община

Сърница и Годишен отчет за дълга на община
Сърница към 31.12.2020
година.
•
Промяна
на
вида на управление на
горските територии общинска собственост.
•
Допълване на
Програмата за управление и разпореждане на
общинската
собственост за 2021г. и откриване на процедури за
отдаване под наем, за
учредяване на право на
ползване и за продажба на имоти, общинска
собственост.
•
Акт уа лиз ация
на бюджета на Община
Сърница за 2021 година
и програмата за капиталови разходи на Община Сърница за 2021
година.

•
Одобряване на
маломерна група към
ДГ „Мир“ – гр. Сърница
за учебната 2021/2022
година.
•
Приемане
на
Проект за изменение и
допълнение на Наредба
за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги
на територията на Община Сърница.
•
Даване на разрешение за кандидатстване на Община Сърница
по Мярка М02 „Подобряване на социалната
инфраструктура“ кампания 2022 година на
проект „Красива България”, част от програмата на Министерство на
труда и социалната политика (МТСП)

Националното сдружение
на общините в Република България
представи позицията си по внесените
в Народното събрание законопроекти
по регулиране на ВиК услугите
те се налага да повишат
цената на предоставяната услуга, за да компенсират бездействието
на другите структури в
Асоциацията.
Анализите показват,
че цените на малките
оператори са средно
40 % по-ниски от тези
на областните. НСОРБ
счита, че при поставянето на условие за
включване/консолидация в асоциацията,
следва да бъде разгледан въпросът с цената
на водата, която да бъде
различна за различните самостоятелни ВиК
системи в рамките на
обособената
територия и да съответства на
вложените средства и
подобрения. Необходимо е да има възможност
за диференцирана цена
за всяка една самостоятелна ВиК система или
средна цена за група самостоятелни системи.
НСОРБ изрази подкрепа и за внесеното
предложение за намаляване периода на бизнес плановете на ВиК
операторите от 5 на 3
години с мотива, че това
би довело до по-голяма
оперативност и реалистичност на плановете.
Общините настояват
за създаването на механизъм за планиране
на ВиК инвестициите и
обмен на информация
за предстоящи строителни дейности. Изпълнителният директор на

НСОРБ изрази категорично основателното
недоволство на общините, които независимо
от привидната либерализация в сектора, са
поставени в подчинено
положение и са длъжни
да утвърждават непрофесионално изготвени
и нереалистични бизнеспланове на ВиК оператори. „Общините са
лишени от реална възможност, като членове
на ВиК асоциациите,
да влияят върху бизнес
плановете на операторите (инвестиционните
програми). Това се дължи и на блокиращата
квота от 35% на държавата във водните асоциации“ – заяви Силвия
Георгиева. Практически
това лишава общините,
като собственици на активите, от възможност
да взимат решение по
управлението и планиране на развитието им.
Изпълнителният
директор на Сдружението за пореден път
изрази мнението, че
е необходимо да бъде
разработен изцяло нов
Закон за регулиране на
водоснабдителните и
канализационните услуги, който да отчита
правото на различни
форми на собственост,
да стимулира израждането на партньорски отношения между
водните оператори и
собствениците на активите и да насърчава

ефективното управление. Преобладаващата част от депутатите
демонстрираха пълно
разбиране към аномалиите в сектора, които бяха изложени от
участващите
експерти и представители на
граждански организации. Солиден остава
натискът на различни
структури на ВиК дружествата да бъде запазено статуквото.
Доскоро лансираният мотив, че консолидирането на ВиК операторите е изрично условие
на ЕК за достъп до средства от ОП „Околна
среда“, вече не е сред
аргументите на противниците на промените
в законодателството.
През
изминалата
седмица доби публичност и кореспонденция
на народния представител Катя Панева с ЕК, от
която става ясно, че подобно изрично условие
не е съществува в документите на Брюксел.
Решимостта на народните избраници да
предприемат макар и
плахи стъпки към промяна във водния сектор
ще бъде тест за нагласите им да се вслушат
в гласа на гражданите
или в дискретния шум
на корпоративните интереси.
Източник:
Електронен бюлетин на НСОРБ

ЗАПОВЕД
№ З - 299
гр. Сърница, 28.09.2021 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 №101/08.09.2021 г. на ОбС – Сърница.

Н А Р Е Ж Д А М:
I. На 28.10.2021 г. от 14.00 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 XII (дванадесет римско) – „За жилищно строителство” - общински
с площ от 436 (четиристотин тридесет и шест) кв.м., находящ се в кв. №14
(четиринадесет) по плана на с. Медени поляни, общ. Сърница, обл. Пазарджик, съгласно АЧОС №432/06.07.2021 г., с начална тръжна продажна цена
в размер на – 3 314 лв. (три хиляди триста и четиринадесет лева) без ДДС,
определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ и
утвърдена с Решение №101/08.09.2021 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 – 331,40 лв. (триста тридесет и един лева и
четиридесет стотинки) – 10% от началната тръжна цена, която се внася по
банков път до 16:00 часа на 27.10.2021 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 27.10.2021 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
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 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
04.11.2021 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 Заявления
е до 17:00 часа на 03.11.2021 г. .
VIII. Тръжната документация се закупува от 11.10.2021 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 11.10.2021 година до 27.10.2021 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

Общество
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ЗАПОВЕД
№ З - 300
гр. Сърница, 28.09.2021 г.

ЗАПОВЕД
№ З - 305
гр. Сърница, 30.09.2021 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 №100/08.09.2021 г. на ОбС – Сърница.

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:

Н А Р Е Ж Д А М:

I. На 28.10.2021 г. от 11:00 часа в сградата на Община Сърница да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния урегулиран
поземлен общински имот – частна общинска собственост, находящ се в с.
Побит камък, общ. Сърница, а именно:
УПИ IV (четири римско) – „За жилищно строителство” - общински с
площ от 581 (петстотин осемдесет и един) кв.м., находящ се в кв. №17 (седемнадесет) по плана на с. Побит камък, общ. Сърница, обл. Пазарджик,
съгласно АЧОС №420/21.06.2021 г., с начална тръжна продажна цена в размер на – 4 050 лв. (четири хиляди и петдесет лева) без ДДС, определена от
лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ и утвърдена с
Решение №100/08.02.2020 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 – 405 лв. (четиристотин и пет лева) – 10%
от началната тръжна цена, която се внася в касата на Общината или по банков път до 16:00 часа на 27.10.2021 г.
IV. Определям цена на тръжната документация в размер на 50 лева без
ДДС (60 лв. с ДДС), като същата се заплаща в касата на Община Сърница
или по банков път.
V. Заявления по образец за участие в търга се подават в голям запечатан
плик в Деловодството на Общината до 17:00 часа на 27.10.2021 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
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 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
04.11.2021 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 03.11.2021 г.
VIII. Тръжната документация се закупува от 11.10.2021 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 11.10.2021 година до 27.10.2021 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.

I. На 26.10.2021 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 25.10.2021 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 25.10.2021 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 02.11.2021
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 01.11.2021 г.
VIII. Тръжната документация се закупува от 11.10.2021 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 11.10.2021 година до 25.10.2021 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

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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ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН!

На 15-ти септември
първият учебен звънец
удари и в трите училища на територията на
общината, за да възвести началото на новата
учебна година, отново
в условията на извънредна епидемиологична
обстановка.
Разбира се, най-въ-

дишен път на обучение,
образование и просвещение.
Тази учебна година
за първи път прага на
училището ще преминат 39 деца на територията на общината, разпределени както следва:
20 в СУ „Св. св. Кирил и
Методий” гр. Сърница,

новата учебна година,
в условията на извънредна епидемиологична
обстановка, съобразно
указанията на Министерството на образованието и Министерство-

училищата и училищният персонал са в готовност да преминат
и на онлайн обучение,
при наличие на необходимост и предпоставки
за това.

Общество

Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай Първия учебен ден и началото на новата 2021/2022 учебна година. Днес
всички ние пожелаваме на добър час на нашите
деца и гледаме с трепет и не по-малко вълнение
от самите тях как прекрачват прага на родното
училище, особено на тези деца, които го правят
за първи път.

Мили първокласници,

Днешният ден е един от най-вълнуващите в
живота Ви! Днес започвате пътуване, което не
винаги ще бъде лесно, но без съмнение ще е интересно, интригуващо и изпълнено с познания
и учение. Умението да четете, пишете, смятате и
разбирате ще отвори пред Вас нови врати и ще
Ви съпътства през целия житейски път. Бъдете
здрави и ученолюбиви!

Скъпи ученици,

И през тази учебна година бъдете любознателни и упорити, изпълнение със стремеж към
знания и успехи. Стъпките по пътя на знанието са бавни и трудни, но винаги носят видим и
траен резултат. Вие сте тези, които ще създадат
утрешното общество, и от Вас зависи бъдещето
на България. Задачата Ви е отговорна, затова постъпете към нея с нужната отговорност въпреки
крехката Ви възраст.

Уважаеми учители,

одушевени бяха първокласниците, които за
първи път пристъпиха
прага на училището и
застанаха зад учебните
скамейки, за да започнат своя дванадесетго-

11 в ОУ „Н. Й. Вапцаров” с. Побит камък и 8
в ОУ „Г. С. Раковски” с.
Медени поляни.
И трите училища на
територията на общината са подготвени за

то на здравеопазването.
Г-н Бозов поздрави
За момента всички за- всички за началото на
нятия се провеждат в новата учебна година.
присъствена среда, но

Сърница - споделена визия
за Натура 2000
В периода 20-21 Септември се проведе пленер-фест за най-малките ученици от СУ “Св.
св. Кирил и Методий”
гр. Сърница. На децата
бе поднесена информация за висшите растения и начините за опазването им.
Опитните
лектори спечелиха интереса
учениците със забавни
опознавателни игри и
организиране на конкурс за детска рисунка
- “Нашата природа”

Пред вас предстои още една учебна година,
в която съм уверен, че въпреки предизвикателствата на деня, ще успеете да предадете на децата
ни нужните знания и умения, за да се справят в
живота и да създадат за всички ни едно по-добро бъдеще. Големите предизвикателства пред
Вас учителите са да мотивирате децата да учат,
да провокирате въображението им, да ги възпитате и дори да ги вдъхновите да се борят и да успяват. Тези резултати се постигат само с добри и
мотивирани учители.

Уважаеми родители,

Към Вас отправям апел да бъдете по-близо до
децата си, за да ги подготвяте заедно с техните
учители за предизвикателствата на живота. През
последните две години подготовката на учениците до голяма степен зависи и от усърдията,
които полагате за качественото осъществяване
на онлайн обучението в домашна среда. Така че
днешния ден е не по-малко важен и за Вас. Ние
с Вас имаме обща мисия - да образоваме децата
си, да бъдат знаещи, можещи, добри и креативни хора. Само заедно можем да постигнем това.
И съм сигурен, че въпреки трудностите на деня,
ще постигнем успех.
Желая на всички ни една успешна учебна година! Искрено се надявам и отправям надежда
да бъде проведена в реална учебна среда, в нашите училища!
С уважение,
Неби Бозов
Кмет на Община Сърница

Имаше много награди и топли детски усмивки.

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

