ÑÚÐÍÈÖÀ
РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО!

(1) Сърница, год. VI, 31 януари 2021 г.

КМЕТЪТ НА СЪРНИЦА В КН
НА ПРОГРАМА „МОРСКО ДЕЛО,
РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ“

Кметът на Община
Сърница г-н Неби Бозов е избран за представител в Комитета
за наблюдение на новата европейска Програма „Морско дело,
рибарство и аквакултури”.
Също така, той ще
бъде и представител в
тематичната работна
група по подготовката
на програмата. Това
стана на заседание на
Регионалния
съвет
за развитие на Южен
централен район, от

Жителите на Община Сърница вече
разполагат с кислороден концентратор
и обдишватели за мобилно оборудване и
използване, които се
прилагат при оказване на първа медицинска помощ на пострадали лица.
Медицинските уреди са дарени от „Интернешънъл
пауър
съплай”АД (IPS) и изпълнителният директор на дружеството

чиято квота е избран
г-н Бозов, където той
е пълноправен член.
Изборът се проведе
чрез тайно гласуване,
чрез специализирана
онлайн платформа.
През новия програмен период 2021
– 2027 г. Регионалните съвети за развитие
имат ключова роля в
планирането, избора
и реализацията на
проекти с европейско
и национално финансиране. Съветът изпълнява функции по

управление, координиране, наблюдение
и контрол на изпълнението на интегрираната териториална
стратегия за развитие
на съответния регион, участва в процеса
на подбор на проекти, съфинансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове, от други
европейски фондове и
финансови източници, включително финансови инструменти, и от съответното

национално съфинансиране и предоставя
писма за подкрепа във
връзка с участието на
български партньори
в проекти по програмите за трансгранично сътрудничество.
Регионалният съвет за развитие на
Южния централен район включва представители на общините
от областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково.

ДАРЕНИЕ ЗА ОБЩИНА СЪРНИЦА

г-н Александър Рангелов, които са се решили на тази благородна
постъпка водени от
желанието да помогнат на хората от отдалечените и труднодостъпни места, каквито
са и нашите населени
места, да получат бърза и животоспасяваща
медицинска помощ с
необходимата апаратура.
Уредите незабавно
бяха предоставени на
местните лични лека-

ри и екипите на спешната медицинска помощ в Сърница.
От свое име и от
името на гражданите
на Община Сърница
г-н Бозов изказа искрени благодарности
към г-н Александър
Рангелов и „Интернешънъл пауър съплай”АД (IPS) за оказаната
подкрепа и доверие
към Община Сърница
в тези трудни и поставящи на изпитания
дни за всички ни.
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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
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Покана за публично обсъждане
на проекта за бюджет 2021 г.
на Община Сърница
Уважаеми съграждани,
На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и Наредба за условията и
реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години,
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница, кметът на
Община Сърница г-н Неби Бозов кани местната общност на публично обсъждане на проекта за Бюджет 2021 г. на Община Сърница.
В тази връзка очакваме вашите мнения, препоръки и предложения за проектобюджет
2021 г. в деловодството на Община Сърница или на електронен адрес obshtina@sarnitsa.bg
до 08.02.2021 година.
За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен
протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при
внасянето му за разглеждане от Общински съвет.
Обсъждането ще се проведе на 8 февруари 2021 г. /понеделник/ от 10.00 часа в залата на
Общински съвет Сърница, намираща се на втори етаж от сградата на общинска администрация, при спазване на всички противоепидемични мерки, разпоредени от Министерство на здравеопазването. Всички присъстващи задължително да бъдат с предпазна маска
за лице.
ОЧАКВАМЕ ВИ!

С Указ № 9 от разпускането на На14.01.2021 г. Прези- родното събрание на
дентът Румен Радев 26-ти март 2021 г., занасрочи провеждане- конодателният орган
то на избори за 45-то да приеме промени
Обикновено народно в Изборния кодекс,
събрание на Републи- които да регламентика България, което да рат начините на гласе осъществи на 4-ти суване на гражданите,
април. Датата бе оп- поставени под задълределена след девет жителна карантина и
дни на консултации хоспитализираните в
с партии, предста- лечебните заведения
вители на здравни и с цел осигуряване на
други институции, в правото им на упражтова число ЦИК, На- няване на вот.
Към
настоящия
ционалния кризисен
щаб и Министерство момент, със свое Рена здравеопазването, шение № 1949-НС от
предвид продължава- 21 януари 2021 г., на
щото разпростране- основание чл. 57, ал.
ние на коронавируса 1, т. 1 и 2 от Изборния
на територията на кодекс, Централната
страната и увелича- избирателна комисия
хронограмата
ващите се случаи на прие
за
провеждането
на
потвърдени
проби
на
ври 2021 г., което е т.
Периодът е съобранар. критичен момент зен с изискванията заразени с COVID-19. вота.
Очаква се, преди
на преброяването.
на Регламент (ЕО) №
Промяната в пе- 763/2008 на ЕвропейСЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА
риода на провежда- ския парламент и на
С НАСТЪПИЛИЯ ЗИМЕН СЕЗОН
не на Преброяване Съвета и Регламент
2021 се налага по- (ЕС) № 2017/712 на
Уважаеми граждани на Община Сърница,
ради епидемичното Комисията, най-гоПредвид настъпилия вече зимен сезон и
разпространение на лямото изчерпателно необходимостта от своевременно почистваCOVID-19 и същест- статистическо изслед- не на пътните настилки при снеговалежи и
вуващия риск за здра- ване да се осъществи обработването им против обледеняване, какпрез настоящата 2021 то и зачестилите сигнали за нерегламентираг. в целия Европейски но паркиране на моторни превозни средства
(МПС) по републиканската и общинска пътна
съюз.
Преди започване и улична мрежа на територията на цялата обна преброяването ще щина, е въведена забрана за престой и паркипредоставим допъл- ране на автомобили по уличните платна, тронителна информация тоарите, площадите и зелените площи освен
на определените за това места. Също така се
на гражданите за назабранява и поставянето на строителните мачините и методите териали, дърва, въглища и други горими маза провеждането му, териали, рязането и цепенето им на улиците и
както и правата и за- тротоарите.
вето на преброители- дълженията им във
Обръщаме внимание на обстоятелството,
те и преброяваните връзка с Преброява- че за неизпълнение на вменените задължения
от тях граждани, тъй нето, съобразени с на- и извършване на нарушения, на виновните
като дейността изис- соките и указанията лица ще бъде налагано имуществено админиква директен контакт на Националния ста- стративно наказание - глоба в размер от 100
с лицата и посещение тистически институт. лв. до 1000 лв. При повторно нарушение, размерът на глобата е от 300 до 2000 лева.
на домакинствата и
Разчитаме на добросъвестността Ви за изжилищата.
пълнение на разпоредените мерки и облекчаване на зимния трафик. Надяваме се заедно да
ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ
допринесем за по-благоприятно и по-безопасно придвижване из улиците на Община Сър0885 20 24 39
ница.
Благодарим Ви предварително
ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН
за оказаното съдействие!

Преброяване 2021
ще се състои в периода
7 септември – 3 октомври
Министерският
съвет на свое заседание прие решение
— Преброяването на
населението и жилищния фонд в Република България да започне в 0.00 часа на 7
септември 2021 г. и да
приключи в 20.00 часа
на 3 октомври 2021 го-

часа на 17 септември
2021 година.
Преброяване то
чрез посещение на
преброител на домакинствата, сградите и
жилищата ще се извърши от 8.00 часа на
18 септември 2021 г.
до 20.00 часа на 3 октомври 2021 година.

дина.
Преброяване то
чрез попълване на
електронна преброителна карта ще се
проведе по интернет
от 0.00 часа на 7 септември 2021 г. до 24.00

Всички данни за
населението и жилищния фонд, събрани по време на
най-мащабното статистическо изследване, ще се отнасят към
0.00 часа на 7 септем-

Издава Община Сърница,
гр. Сърница 4633, ул. “Свобода” №20,
тел. за контакти: 03547 22 66;
мобилен: 0885 202 460;
e-mail: obshtina@sarnitsa.bg;
www.sarnitsa.bg
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Общество
З А П О В Е Д
№ З - 002
гр. Сърница, 04 . 01 . 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 №123/07.12.2020 г. на ОбС
– Сърница.

Н А Р Е Ж Д А М:

I. На 23.02.2020 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 IV (четири римско) – „За жилищно строителство” - общински с площ 523 (петстотин
двадесет и три) кв.м., находящ се в кв. №22 (двадесет и две) по плана на с. Медени поляни,
общ. Сърница, съгласно АЧОС №256/01.10.2020 г., с начална тръжна продажна цена в размер
на – 3 975 лв. /три хиляди деветстотин седемдесет и пет лева/ без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ и утвърдена с Решение №123/07.12.2020
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 – 397,50 лв. (триста деветдесет и седем лева и петдесет стотинки) – 10% от началната тръжна цена, която се внася по банков път до 16:00 часа на 22.02.2021 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 22.02.2021 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 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 02.03.2021 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 01.03.2021 г. .
VIII. Тръжната документация се закупува от 09.02.2021 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 09.02.2021 година до 22.02.2021 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

Хората
с увреждания
ще заявяват
безплатна винетка
и електронно
Хората с увреждания, които искат
да получат безплатна винетка, могат да
подадат
заявление
за издаването й и по
електронен път чрез
системата за сигурно
електронно връчване. Целта е да няма
струпвания пред дирекциите „Социално
подпомагане“, където
традиционно
ползването на винетните
стикери се заявява
лично. Документите
могат да бъдат подадени чрез лицензиран
пощенски оператор
или на имейл: ao@asp.
government.bg.
Всяка електронна
винетка важи за една

година, считано от
датата на издаването
й, като се препоръчва
новото заявление да
бъде подадено около
10 дни преди изтичане
на срока на действащата.
Заявлението може
да бъде изтеглено от
интернет страницата
на Агенцията за социално подпомагане.

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

Министърът
на
здравеопазването разреши частично провеждане на присъствени учебни занятия
В Заповед на министъра на здравеопазването
от
15.01.2021 г. са определени учебните занятия, които могат да
бъдат провеждани в
присъствена форма.
Допуска се провеждането на изпити,
индивидуални часове,
консултации и практически изпитвания,
както и индивидуални практически часове в предприятие или
на територията на съответното училище.
В присъствена форма
могат да бъдат провеждани областни и
общински кръгове на
олимпиади и състезания, които не могат
да се проведат от разстояние в електронна

среда.
Във всички случаи,
подробно посочени в
заповедта, остава изискването за носене
на предпазни средства
и спазване на физическа дистанция.
Висшите училища
могат да провеждат
присъствено практически обучения и изпити по практика на
студенти, специализанти и докторанти,
семестриални изпити,
които включват практическа част и не могат да бъдат проведени в електронна среда,
както и държавните
изпити и защитата на
дипломни работи.
Заповедта влиза в
сила от 16.01.2021 г.
Пълният текст на заповедта, както и мотивите към нея можете
да изтеглите от сайта
на Министерство на
здравеопазването.
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ветното населено място.
С подобни инициативи се възпитава
у децата желанието
и отговорността за
включване в кампании, целящи защита
на природата и околната среда и най-вече
запазване и развитие
на биоразнообразието, особено в планински райони, в които се
намира и нашата община.

Ученици от СУ
„Св. св. Кирил и Методий” гр. Сърница,
ОУ „Никола Й. Вапцаров” с. Побит камък
и ОУ „Г. С. Раковски”
с. Медени поляни се
включиха в кампанията „Засаждаме бъдеще с Гората.бг”.
Гората.бг е инициатива, която има за
основна цел засаждането на нови гори и
“Ние вярваме, че
всяко голямо пътуване започва с малка
крачка в правилната
посока.
Всеки един от нас
може да направи промяна към по-добро,
а когато много хора
искаме да направим
света
по-красив,
по-добър, по-усмихнат и по-чист, водени изцяло от добро и
безкористни намерения ‐ цялата Вселена
ще ни помогне.” - казват от Гората.бг
дървета на територията на цяла България, с
участието на колкото
се може повече доброволци – предимно
млади хора и деца.
Децата от нашите
училища
получиха
екологични саксии и
биотор, в които засадиха семена на явор,
жълъди от червен дъб
и кестени.
След поникването и израстването на
фиданките, същите
ще бъдат засадени на
територията на съот-

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

На 28-ми януари се проведе първото за новата 2021-ва година редовно заседание на Общински съвет Сърница. Местният орган започна годината с усилена работа. Разгледани и
приети бяха 26 точки, по-важните от които са:
• Прие се Отчет за Дейността на Общински
съвет Сърница и неговите комисии за периода
01.07.2020 г.–31.12.2020 г.;
• Прие се Отчет за изпълненията на решенията на Общински съвет – Сърница за периода от 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г.;
• Разгледан бе и Отчетният доклад за дейността на местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Сърница през
2020 г. и План за работа на комисията за 2021
г.;
• Прие се решение за създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ в Община
Сърница;
• Разреши се кандидатстване на Община
Сърница по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа+“,
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.;
• Разгледана бе Информация за извършените промени на приходите и разходите
по бюджета на Община Сърница за периода
01.01.2020 година – 31.12.2020 година и актуализираното разпределение на бюджета на Община Сърница към 31.12.2020 година.;
• Прие се Годишен план за ползване на дървесина от ОГТ през 2021 година.;
• Разгледан беше и Годишен доклад за календарната 2020 год. за изпълнение на Програма
за управление на Кмета на Община Сърница
за мандат 2019/2023 год.;
• Разгледа се Годишния доклад за календарната 2020 г. за изпълнението на Общински
план за развитие на Община Сърница 2015 2020 год.;
• Приет е Отчет за изработените проекти
по Европейските програми, тяхното движение
и степен на готовност и отчет по изпълнение
на проекти по Национални програми през
2020 година.;
• Одобри се Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2021
г.;
• Прие се Годишен план за паша и правила
за ползване на мерите, пасищата и ливадите от
общински поземлен фонд за стопанската 2021
- 2022 г.;
• Определени са и маломерните имоти за
2021 г. от общинския поземлен фонд, които
могат да се отдават под наем за една година без
търг или конкурс;
• Разрешено бе кандидатстване на Община
Сърница по Обявление за набиране на проектни предложения за финансиране от Фонд
„Социална закрила“ – Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане
на нова, реконструкция и модернизация на
съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“

