ÑÚÐÍÈÖÀ
РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО!

(4) Сърница, год. VII, 31 март 2022 г.
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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

8-ми март в Община Сърница
По традиция 8-ми март в Община
Сърница бе празничен и изпъстрен с
цветя и много положителни емоции
за нежната част от гражданите ни. Г-н
Бозов и служителите от Общинска
администрация Сърница се постараха да зарадват всички дами от трите
населени места, като ги уважиха за
празника им. Небие Кабак, нашият

представител в Народното събрание,
също се включи в инициативите. Г-н
Бозов поднесе поздравленията си:
„Уважаеми дами,
Позволете ми да Ви поздравя по
случай Вашия празник – Международния ден на жената и майката!
Днес е повод отново да засвидетелстваме пред Вас нашето уважение

и признателност за отговорната и
И нека Вашата безспорна нежна
често нелеката задача да бъдете май- сила да продължи да държи света
ки, съпруги, баби, сестри и дъщери, жив и красив!
която изпълнявате с всеотдайност и
любов.
Честит празник!
Желая Ви преди всичко здраве!
Нека животът Ви да бъде изпълнен с
Неби Бозов
обичта на близките Ви хора и красоКмет на Община Сърница”
тата на живота!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Районно управление на МВР – гр. Велинград съобщава на гражданите на Община
Сърница, че във всеки работен петък до края
на месец април 2022 година ще има изнесен
приемен ден в гр. Сърница на Паспортна
служба.
Желаещите граждани на общината могат
на място в гр. Сърница да подадат заявление
за подмяна на документите си за самоличност.
Приемът ще се осъществява в бившият
офис на банка ДСК.

Приемането на заявленията и получаването на новите документи за самоличност ще
бъде всеки работен петък от 9:30 до 15:00 часа.
С настоящото съобщение отново напомняме на гражданите на кв. Крушата в гр. Сърница, с. Побит камък и с. Медени поляни, че след
определянето на наименования на улиците в
съответните населени места и обособяването
на нови административни адреси, е задължително осъществяването на нова адресна регистрация от всеки един гражданин по посто-

янен и настоящ адрес в срок от 1 месец.
Заявленията се подават в Общинска администрация Сърница и двете кметства. След
обработване на промяната, лицата са длъжни
да подменят личните си карти, съобразно новата им адресна регистрация.
За международните паспорти и свидетелствата за управление на МПС не е нужна
подмяна, освен ако срокът им на валидност не
е изтекъл.
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Общество
ЗАПОВЕД
№ З - 76
гр. Сърница, 23.03.2022 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 №13/ 27.01.2022 г. на ОбС – Сърница.

Н А Р Е Ж Д А М:
I. На 28.04.2022 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 XI (единадесет римско) – „За жилищно строителство” - общински
с площ от 651 (шестстотин петдесет и един) кв.м., находящ се в кв. №15
(петнадесет) по плана на с. Побит камък, общ. Сърница, обл. Пазарджик,
съгласно АЧОС №599/15.12.2021 г., с начална тръжна продажна цена в размер на – 5 520 лв. (пет хиляди и петстотин и двадесет лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ и
утвърдена с Решение №18/24.02.2022 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 – 552 лв. (петстотин петдесет и два лева) –
10% от началната тръжна цена, която се внася в касата на Общината или
по банков път до 16:00 часа на 27.04.2022 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 27.04.2022 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
05.05.2022 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 04.05.2022 г.
VIII. Тръжната документация се закупува от 11.04.2022 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 11.04.2022 година до 27.04.2022 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

ЗАПОВЕД
№ З - 77
гр. Сърница, 23.03.2022 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 №14/24.02.2022 г. на ОбС – Сърница.
НАРЕЖДАМ:
I. На 28.04.2022 г. от 14:00 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 гр. Сърница, общ. Сърница, а именно:
50 кв.м. от самостоятелен обект – публична общинска собственост , представляващ част от помещение с идентификатор 501.399.1.1 – склад, находящ се
в триетажна масивна сграда (3МО) с идентификационен №501.399.1 със ЗП 937 кв.м., построена в УПИ II-399 – „Младежки дом и обществени услуги“, в кв.
47 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АПОС №78/01.12.2020 г., с
начална тръжна месечна наемна цена в размер на – 270 лв. (двеста и седемдесет
лева) без ДДС, определена с Решение №14/24.02.2022 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 – 270 лв. (двеста и седемдесет лева) без ДДС – една
тръжна месечна наемна вноска, която се внася по банков път до 16:00 часа на
27.04.2022 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 27.04.2022 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 05.05.2022
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 04.05.2022 г.
VIII. Тръжната документация се закупува от 11.04.2022 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 11.04.2022 година до 27.04.2022 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
ЗАПОВЕД
№ З - 80 от 24.03.2022 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и във връзка с чл. 14, ал. 6 и ал. 11 от
Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Сърница, чл. 53, ал. 1, т.
5 - т. 7 от Наредба за осигуряване на обществения ред и защита на
имуществото на територията на Община Сърница, както и предвид
зачестилите случаи на създадени предпоставки за пътно-транспортни произшествия, също така и оплаквания от граждани и водачи на
МПС от скитащи се безстопанствени животни по уличната и пътната мрежа на територията на Община Сърница.
I. ЗАБРАНЯВАМ:
1. Свободното придвижване на селскостопански животни, които
се отглеждат в рамките на населените места и извън тях (крави, коне,
овце, кози и др.) по централните улици на населените места в Община Сърница и републиканската пътна мрежа.
2. Оставянето на животните без надзор, както и свободното им
придвижване (без придружител).
II. ЗАДЪЛЖАВАМ:
1. Собствениците на домашни животни да придружават животните си
при придвижването им, както и да осигуряват безпрепятственото преминаване на хора и автомобили по улиците и републиканската пътна мрежа.
III. НАРЕЖДАМ:

1. При неизпълнение на задълженията по настоящата заповед на
виновните лица да бъдат съставяни предписания, актове за установяване на нарушения от определените длъжностни лица от Общинска администрация Сърница.
2. При съставяне на акт за установяване на нарушение, да бъдат
издавани наказателни постановления на виновните лица.
3. С наказателното постановление да се налага имуществена административно наказание - глоба съобразно Наредба за осигуряване на обществения ред и защита на имуществото на територията на
Община Сърница. При повторно нарушение, размерът на глобата се
удвоява.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Аки
Кисьов – Гл. специалист ЗМЕ, Дирекция АОМР, Община Сърница.
Същата да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица
за сведение и изпълнение и да се обяви публично на официалната
интернет страница на Община Сърница, на таблото за съобщения
в сградата на Общинска администрация – гр.Сърница и двете кметства и да се публикува във вестника на Община Сърница.
Неби Бозов П–П
Кмет на Община Сърница
Съгласувал: Айтен Туджар, Юрисконсулт,
Дирекция ФБАПИО, Община Сърница
Изготвил: Аки Кисьов, Гл. спец. ЗГЕ
Дирекция АОМР, Община Сърница

Съобщение
Уважаеми съграждани,
Предвид обстоятелството, че се намираме по време на зимния сезон и с цел да облекчим зимното снегопочистване, приканваме жителите на общината да прибират своите автомобили с обособените
за целта гаражи и/или прилежащите дворове на техните имоти.
Благодарим Ви предварително за оказаното съдействие!

ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ
0885 20 24 39
ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН
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

АКЦЕНТИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО
НА ОБС - СЪРНИЦА
ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2022
На 31-ви март се проведе редовното месечно заседание на Общински съвет Сърница. На него бяха следните по-важни теми:
• Приети бяха Бюджета на Община Сърница за 2022 година,
Програмата за капиталови разходи за 2022 година, Индикативния
годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2022
година и Бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023 –
2025 година на Община Сърница;
• Приет бе и Плана за интегрирано развитие на Община Сърница (ПИРО) за периода 2021 – 2027;
• Гласува се отчет по Програма за управление на отпадъците на
Община Сърница за 2021 г.;
• Все се решение за Възлагане на услуга от общ икономически интерес по проект №BG05M9OP001-6.004-0034-C01 с наименование „Патронажна грижа + в община Сърница“, процедура
№BG05M9OP001-6.004 - Патронажна грижа + Компонент 2, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 год.;
• Допълнена бе Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2022 г.

Благотворителна кампания
на Българския червен кръст
в помощ на Украйна
Във връзка с хуманитарната
криза в Украйна и нуждата от подпомагане на пострадалото население, Националният съвет на Български Червен кръст взе решение
за обявяване на национална кампания за набиране на материални
средства както следва:
• нови мъжки, дамски и детски
дрехи и обувки (с етикет на производителя);
• спално бельо;
• топли завивки;
• хигиенни материали (перилни препарати, сапуни и др.).
Повече информация във връзка с артикулите, които може да да-

рите и логистиката на даренията,
може да получите от следния тел.
0886/579956
Призоваваме
дарителите
стрикто да се придържат към
указанията на БЧК относно артикулите, които може да се дарят.
Община Сърница само осигурява логистичното подпомагане на
БЧК.

ЧАСЪТ НА ЗЕМЯТА

За поредна година
на 26-ти март се проведе
инициативата
„Часът на Земята”.
В нощта на 26 март
2022 г., в 20:30 ч., хората и институциите по
целия свят отбелязаха
Часа на Земята, като
изключиха светлините в знак на солидарност с човечеството и
планетата.
От стартирането си
през 2007 г. инициа-

тивата „Часът на Земята“ се разраства до
едно от най-значимите световни движения
за опазване на природата. Но тази година
се проведе в особено
критичен момент.
Множество правителствени и неправителствени организации, включително
и WWF, призовават
единодушно за по-решителни действия, за

да може до 2030 г. да
се обърне процесът на
унищожаване на природата.
Скоро световните
лидери ще се съберат за Конвенцията
на ООН за биологичното
разнообразие
COP27, за да изготвят
нов глобален план за
действие за опазване на природата през
следващото десетилетие.
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ЧЕСТИТ МЕСЕЦ РАМАЗАН
На 2-ри април започна свещеният за
всички мюсюлмани
месец Рамазан. По
случай настъпването
му поздравяваме жителите на общината,
като Ви желаем всички Ваши молитви,
мечти и надежди да
станат реалност. Нека
тези благодатни дни и
нощи да Ви помогнат
да укрепите вярата
си и да донесат на Вас
и Вашите семейства
мир, хармония и обич.
И също така нека си
припомним, че празниците са време на
радост, в което се обединяваме, търсейки
духовно единство и
разбирателство.
В следващите редове представяме на
читателите един малко по-различен поглед
върху постенето - медицински показатели
за благоприятното му
въздействие за физическото и психическото здраве на хората.
В последните години постенето (говеенето) представлява
обект на много научни изследвания на
лекари специалисти
от целия свят. И всички са единодушни в
едно – то се отразява
благоприятно на човешкото тяло, като

спомага на редица
органи и системи в
нашия организъм да
се детоксикират от
натрупаните вредни
токсини и се подобрява работата им.
Дори според проучванията приемането на
по-малко количество
храна в отделни периоди удължава живота. Ето какви процеси
настъпват с тялото ни
по време на пост:
• Полезните ензими се предупреждават
При пост, ензимите, свързани с изгаряне на мазнините, се задействат и тялото ни
започва да отслабва.
Интересното е, че те
продължават своята
функция и след като
се прекрати с говеенето. Черният дроб,
основният филтър на
човешкият
организъм, възпроизвежда
повече полезни функции на метаболизма в
сравнение с останалото време, когато не се
говее. Някои от тези
процеси са свързани
с усвояване на глюкоза, която е основното
вещество, спомагащо
натрупаната мастна
тъкан да се редуцира.
• Главата ни боли,
но…
Основното вещество, което използва

мозъкът, е глюкоза, но
по време на постене
в процеса на топенето на мастната тъкан
си „припомня“ да използва и други вещества. Тази адаптация
на мозъка и организма продължава ня-

ната плака, която се е
образувала в кръвоносните съдове.
• Предотвратява
развитието на диабет
Диабетът е едно от
най-често срещаните
заболявания, особено сред възрастни-

бреците, за да преодолеят нуждата от вода,
работят на пълни обороти. По този начин
те са по-рационални.
В същото време изхвърлянето на сол от
организма продължава, което пък спома-

колко дни и може да
предизвика леко главоболие у постещите.
• Сърдечно-съдовата система работи
по-рационално
Постенето е причина по-малко кръв да
се насочва към храносмилателната система.
Така кръвните клетки
се пренасочват към
останалите
органи,
вследствие на което се
премахва холестерол-

те хора. Постенето е
много ефикасен начин за регулирането и
лечението му. По време на говеенето панкреасът си отпочива,
защото за енергийни
нужди тялото използва повече мастни запаси.
•
Нормализира
кръвното налягане и
функциите на бъбреците
Друг ефект е, че бъ-

га за контролиране на
кръвното налягане.
• Подо бряв ане
на психическото състояние
Мисълта, че говеенето е богослужение и
човек е под закрилата
на Могъщ Създател,
създава чувство на
увереност и сигурност у човека. А това
става
благодарение
на освобождаване на
ендорфин от мозъка.

Така този невротрансмистер помага на постещия да е с приповдигнато настроение,
като по този начин е
по-устойчив на стрес
и депресии.
• Намалява
рискът от болести,
свързани с имунната
система
Лигавицата на тънките черва, която работи като филтър, извлича необходимите
протеини и антигени
и предпазва тялото от
вируси и други заболявания. Когато този
филтър е подложен на
постоянна работа, бариерата на лигавицата
се нарушава. При някои болести, така наречените автоимунни
заболявания, имунната система работи неконтролируемо и по
този начин уврежда
тъканите на тялото.
По време на говеене
храносмилателната
система си почива, а
в същото време филтърът на храносмилателния тракт се възстановява и по този
начин много по-лесно
не позволява в организма да проникнат
вируси и в същото
време не изпраща ненужни сигнали към
имунната система.

От 1 май започва прием по двете европейски схеми
„Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебната 2022/2023
Документи се приемат в областните
дирекции на Държавен фонд „Земеделие“
(ДФЗ) по седалище и
адрес на управление
на заявителя от 1 до
31 май.
През учебната година 2022/2023 по схеми „Училищен плод“
и „Училищно мляко“
на децата ще се доставят и биологични
продукти. Децата във
всички учебни заведения, прилагащи
Училищните схеми,
ще получават и пчелен мед най-малко
3 и не повече от 6
пъти за учебна годи-

на. Доставките ще се
извършват при предварително уточнен и
съгласуван с директора на учебното заведение график.

И през новата
учебна година децата
в училищата и детските градини ще получават 50 доставки по
схемата „Училищен

плод“ и 50 по схемата
„Училищно мляко“ по
предварително утвърдени от директорите
на учебните заведения
графици, които заяви-

телите се задължават
да спазват. Ангажиментът за осъществяване на контрола на
доставките на продуктите по схемите за
съответствие с графика на доставките по
чл. 14, ал. 5, т. 6, съобразен с броя на децата и учениците, които
редовно
посещават
учебното заведение,
поемат директорите
на съответните учебни заведения.
За новата учебна
2022/2023 година образователните заведения трябва да осигуряват информация на
родителите за участи-

ето в съответната схема, за доставчиците
по съответната схема
и за графика на раздаване на съответните
продукти. Те ще публикуват информацията на интернет страницата на учебното
заведение или ще осигурят поставянето й
на видно място около
входа на учебното заведение.
Всички актуални
образци на документи
за одобрение по схемите са на страница
на ДФ „Земеделие“.
Източник: Електронен бюлетин на
НСОРБ

