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На първи декември 
в центъра в гр.Сър-
ница за трета поред-
на година се проведе 
Традиционният бла-
готворителен базар 
по случай ежегодната 
кампания “Седмица на 
сираците” под егидата 
на Главно мюфтийство 
на мюсюлманите в Ре-
публика България.

Организатори на 
събитието бяха мю-
сюлманските настоя-
телства към джамиите 
в гр.Сърница. В под-
готовката се включи и 
Община Сърница.

Официален гост на 
мероприятие бе г-н 
Абдуллах Салих - Ра-

йонен мюфтия на Об-
ласт Пазарджик.

Той разясни огро-

мната благодат на да-
рението и благодари 
на всички организато-
ри и присъстващи.

След което бе от-
правена молитва-дуа 
към Всевишния за 
здраве и берекет.

Базарът се радва-
ше на голям интерес 
от страна на хората, 

за което свидетелст-
ваше огромния брой 
присъстващи. Малки 

и големи се включиха 
в подготовката и па-
заруването на лаком-
ства, домашно при-
готвени храни и ръчно 
изработени изделия.

Крайната сума, коя-
то бе събрана само от 
базара, е в размер на 
8020 лв. С даренията, 
които са направени 

допълнително, сумата 
възлиза в размер на 
около 15 000 лв. Те ще 
бъдат дарени на деца, 
лишени от родителски 
грижи. През 2017г. съ-
браната сума в Сърни-
ца е размер на 1357 лв., 
а през 2018г. – 2024 лв.

Изказваме благо-
дарност към всички, 
които се включиха в 

днешното мероприя-
тие. В подкрепата на 
такива инициативи 
проличава сплоте-
ността на нашето об-
щество към изпадна-
лите в нужда хора.

Нека Всевишният 
да дари всички нас и 
нашето родно място с 
благодат и проспери-
тет.

По покана на г-н Бозов, на 14 декември Не-
гово превъзходителство д-р Якуб Юсеф Ал 
Атиики – посланикът на Държавата Кувейт в 
Република България беше на официално посе-
щение в Община Сърница. Той бе посрещнат 
от Бозов, г-н Османджиков, както и от служи-
тели от общинска администрация.

По време на срещата се обсъдиха перспек-
тиви и възможности за сътрудничество между 
Община Сърница и Кувейт в областта на ико-
номиката и търговията. 

Също така бяха представени накратко дей-

ностите и целите на новооткрития Дневен 
център за деца и младежи с увреждания в град 
Сърница. След като д-р Ал Атиики се запозна 
с дейността му, бяха обсъдени възможности 
за обмяна на опит между двете държави в об-
ластта на предоставянето на социални услуги.

Макар и накратко, Негово превъзходител-
ство имаше възможността да се запознае с 
местния бит и култура, като остана очарован 
от уникалното ни богатство на природа и чист 
въздух.

Като дар за домакините си и като благодар-
ност за топлото посрещане, д-р Ал 
Атиики подари на общината свои 
книги и официалните символи на 
страната си. 

От нас пък той получи книгата 
на най-младия ни представител в 
Общински съвет Сибел Семерджи-
ева – „Сърница”, със специален ав-
тограф за височайшия гост, както и 
каменна плоча със изображение на 
общината.

Г-н Бозов и д-р Ал Атиики по-
стигнаха споразумение за осъщест-
вяване на бъдещо сътрудничество, 
с което двете страни да могат да си 
партнират в развитието на мест-
ния потенциал.

ОФИЦИАЛННО ПОСЕЩЕНИЕ НА ПОСЛАНИКА 
НА ДЪРЖАВАТА КУВЕЙТ В ОБЩИНА СЪРНИЦА

ЕЖЕГОДЕН  БЛАГОТВОРИТЕЛЕН  БАЗАР
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ЗАПОВЕД

№ З-00321/04.12.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 15 - т. 20 и чл. 
35 от Наредба за осигуряване на обществения ред и защита на иму-
ществото на територията на Община Сърница и като взех под внима-
ние зачестилите сигнали за нерегламентирани паркиране на МПС по 
републиканската и общинска пътна и улична мрежа на територията 
на общината, както и предвид настъпващия зимен сезон и необходи-
мостта от своевременно почистване на пътните настилки при снего-
валежи и обработването им против обледеняване

I. ЗАБРАНЯВАМ:

1. Престоя и паркирането на моторни превозни средства (МПС) 
по републиканската и общинска пътна и улична мрежа.

2. Престоя и паркирането на моторни превозни средства (МПС) 
по тротоарите, пред паркингите и пешеходните зони, както и затруд-
няване на придвижването на пешеходците по определените за това 
места.

3. Паркирането  и домуването на автомобили върху тротоари, 
улични платна, площади и зелени площи

4. Складирането на  дърва, въглища и други горими материали /
слама, царевичак, сено и други растителни отпадъци / по тротоарите, 
уличните платна и зелените площи.

5. Струпването на строителните материали по пътищата, улиците, 
тротоарите и зелените площи, детските кътове и местата за общест-
вено ползване, като такова се допуска само с разрешение издадено от 
общинска администрация след заплащане на определената такса съ-
гласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси 
и цени на услугите на територията на Община Сърница.

6. Рязането и цепенето на дърва на пътищата, улиците, тротоарите 
и зелените площи, детските кътове и местата за обществено ползване.

7. Извършването на строителство, разкопаване или ремонт на под-
земни комуникации, изваждането на тротоарни или бордюрни плоч-
ки, нарушаване целостта на пътните настилки на улиците, площадите 
и паркингите за каквато и да е цел без предварително писмено разре-
шение от органите на Общинската администрация и когато е необхо-
димо съгласуване с органите на МВР.

8. Забраната за извършване на действията по т. 1-7 от настояща-
та заповед се отнасят за територията на всички населени местна на 
Община Сърница – гр. Сърница, с. Побит камък и с. Медени поляни, 
както и в землищата им.

II. ЗАДЪЛЖАВАМ:

1. Собствениците на моторни превозни средства (МПС) да парки-
рат последните в изградените за целта гаражи в парцелите на имотите 
им или обособените за това паркинги, както и да осигуряват безпре-
пятственото преминаване на хора и автомобили по общинските ули-
ците, републиканската пътна мрежа, тротоарите и парковете.

III. НАРЕЖДАМ:

1. При неизпълнение на задълженията по настоящата заповед на 
виновните лица да бъдат съставяни предписания и актове за устано-
вяване на нарушения от определените длъжностни лица от Общин-
ска администрация Сърница, както и органите на МВР.

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 адми-
нистративно наказание - глоба в размер от 100 лв. до 1 000 лв. При 
повторно нарушение, размерът на глобата е от 300 до 2000 лева.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Халил 
Байрактар – Заместник-кмет на Община Сърница и 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 кмет-
ства и да се публикува във вестника на Община Сърница.

Неби Бозов: Кмет на Община Сърница
Съгласувал: Айтен Туджар, 
ВрИД Секретар, Община Сърница

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 СЕСИЯТА 
НА ОБС - СЪРНИЦА 

ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ
На 19 декември се проведе редовното месечно заседание на Общински съ-

вет Сърница. Обсъдени и гласувани бяха 20 решения, по-важните от които 
са:

• Одобряване на Общинска програма за осигуряване полагането на об-
щественополезен труд на лица, подлежащи на социално подпомагане съглас-
но ЗСП през 2020 г.;

• Определяне на представител от Общински съвет – Сърница в Област-
ния съвет за развитие на Област Пазарджик.

• Разрешение за кандидатстване по проект „Красива България”, част от 
програмата на Министерство на труда и социалната политика;

• Предостави разрешения за попълване в кадастралния план на гр. Сър-
ница на девет общински имота;

• Разреши изработването на един проект за подробен устройствен план 
на територията на Община Сърница и одобри два други внесени проекта.;

• Приемане на план-сметка за дейностите по събиране, използване и обез-
вреждане на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите 
за обществено ползване за 2020 за: жилищни и нежилищни имоти на физи-
чески и юридически лица;

• Определи размера на трудовите възнаграждения на кмета на община и 
кметовете на кметства в Община Сърница

Уважаеми граждани на Община Сърница,
Предвид настъпващия зимен сезон и необходимостта от своевре-

менно почистване на пътните настилки при снеговалежи и обработ-
ването им против обледеняване, както и зачестилите сигнали за не-
регламентирано паркиране на моторни превозни средства (МПС) по 
републиканската и общинската пътна и улична мрежа на територията 
на цялата община, е издадена Заповед № З-00321/04.12.2019г. на кмета 
на Община Сърница, с която се въвеждат забрани за престой и пар-
киране на автомобили по уличните платна, тротоарите, площадите и 
зелените, освен на определените за това места. Също така се забраня-
ва и поставянето на строителните материали, дърва, въглища и други 
горими материали, рязането и цепенето им на улиците и тротоарите. 
Заповедта е публикувана за разгласяване на официалната интернет 
страница на Община Сърница за разгласяване и уведомяване на насе-
лението, като по-долу прилагаме линк към нея, от който можете да се 
запознаете с текста й.

Обръщаме внимание на обстоятелството, че за неизпълнение на 
вменените задължения и извършване на нарушения, на виновните 
лица ще бъде налагано имуществено административно наказание - 
глоба в размер от 100 лв. до 1000 лв. При повторно нарушение, разме-
рът на глобата е от 300 до 2000 лева.

Разчитаме на добросъвестността Ви за изпълнение на разпореде-
ните мерки и облекчаване на зимния трафик. Надяваме се, че заедно 
ще допринесем за по-благоприятно и по-безопасно придвижване из 
улиците на Община Сърница.

Благодарим Ви предварително за оказаното съдействие!

СЪОБЩЕНИЕ 
ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТЪПВАЩИЯ 

ЗИМЕН СЕЗОН
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З А П О В Е Д
№ З - 337

гр. Сърница, 19.12.2019 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 от ЗОС, чл. 24 от НРПРУОИ на Община Сърница и Решение №14/ 29.11.2019 г. на ОбС – 
Сърница.

Н А Р Е Ж Д А М:

I. На 28.01.2020 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 – частна общин-
ска собственост, находящ се в гр. Сърница, общ. Сърница, а именно:

Петно №8 за поставяне на преместваем търговски обект, с площ от 16 кв.м.,  находящо се в УПИ 
X-1166 – „За търговия и услуги”, кв. №48, по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АЧОС 
№7/07.01.2016 г. и показано на Схема за петна за разполагане на преместваеми търговски обекти 
по чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, одобрена от главния архитект на Община Сърница и утвърдена от 
ОбС-Сърница с Решение №69/30.05.2018 г., с начална месечна тръжна наемна цена в размер на – 50 
лв. (петдесет лева) без ДДС, определена с Решение №014/17.01.2019 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 дъл-

жим;
3. Разходите за вода, електроенергия, отопление, комунални услуги и други са за сметка на наема-

теля;
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 – 50 лв. (петдесет лева) – една тръжна месечна вноска, която се внася в касата на Общината или по 
банков път до 16:00 часа на 27.01.2020 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 27.01.2020 г., като върху него задължително е изписано: името на участ-
ника, 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 доку-
менти.

За всички участници:
1. Копие от документа за самоличност  /заверен – „вярно с оригинала”, подпис и печат, и деклари-

рано 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 остана-

лите 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, завере-
на от юридическото лице/, освен ако не е посочен ЕИК, съгласно ЗТР;

Забележка:  Когато се прилагат копия от документи задължително да бъдат заверени собстве-
норъчно “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 04.02.2020 г. от 11:00 часа в сгра-

дата 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 03.02.2020 г.

VIII. Тръжната документация се закупува от 13.01.2020 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 

13.01.2020 година до 27.01.2020 година в офис “Информация“ на партерния етаж на Община Сърни-
ца.

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 изпълне-
ние.

Заповедта подлежи на обжалване в 14- дневен срок, от обявяването и чрез кмета на Община Сър-
ница 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

На 5 декември всяка 
година по инициатива 
на ООН се отбелязва 
Международният ден 
на доброволеца. На 
тази дата правител-
ствените и неправител-
ствените организации, 
както и гражданите от 
всички държави из-
казват уважението и 
благодарността си към 
доброволците, като 
по този начин се дава 
по-голяма гласност на 
дейността им. Празник 

честват и доброволче-
ските формирования в 
цялата страна.

Какво представля-
ват доброволческите 
формирования? Това 
са групи от граждани, 
създадени на терито-
риален принцип за из-
пълнение на самостоя-
телни действия или за 
подпомагане на основ-
ните съставни части 
на органите за борба 
с бедствията. Създа-
ват се при общинските 
администрации и се 
включват при необхо-
димост в дейности по 
защита на населението 
при извънредни си-
туации – предупреж-
дение, оповестяване, 
спасителни операции, 
ограничаване и лик-
видиране на пожари, 
операции по издирване 
и спасяване, извършва-
не на неотложни ава-
рийно-изпълнителни 
работи, оказване на 
първа долекарска по-
мощ на пострадали и 
др. Доброволните фор-
мирования не могат 
да заменят напълно 
професионалните про-
тивопожарни и спаси-
телни служби, но те са 
допълнителен ресурс, 
който е на разположе-
ние на местните власти 
и е в готовност за под-
помагане на основните 
спасителни единици.

Членството е на до-
броволен принцип. До-
броволец може да е вся-
ко пълнолетно лице, 
което е клинично здра-
во, не страда от пси-
хично заболяване, не е 

осъждано за умишлено 
престъпление от общ 
характер и не е дейст-
ващ служител на МО 
и МВР. За изпълнение 
на дейността си, добро-
волците преминават 
през необходимите ви-
дове обучения, които се 
организират от общи-
ните и териториалните 
органи на ГДПБЗН.

Община Сърница 
също има формира-
на група от добровол-
ци. Формированието 

е създадено съгласно 
Закона за защита при 
бедствия и решение 
на Общински съвет 
Сърница и със Запо-
вед 425/ 25.11.2015 г. 
на кмета на общината, 
като числеността му 
наброява девет души. 
То е вписано в регис-
търа на доброволни-
те формирования към 
Главна дирекция „По-
жарна безопасност и 
защита на населението” 
при МВР. Доброволци-
те са преминали нача-
лен и основен курс на 
обучение, като по-го-
лямата част от тях са 
участвали в добровол-
ни формирования към 
Община Велинград. 
Броят на доброволци-
те може да достигне 20 
души - 15 спрямо броя 
на населението и 5 по-
ради отдалечеността 
на общината от глав-
ните административни 
центрове. Съгласно чл. 
39 от Закона за защи-
та при бедствия (ЗЗБ) 
всеки доброволец има 
право на възнаграж-
дения, ако отговаря на 
следните условия: да е 
вписан в регистъра на 
доброволните форми-
рования с персонален 
и д е н т и фи к а ц и он е н 
номер; да участва в до-
броволно формирова-
ние за предотвратява-
не или овладяване на 
бедствия, пожари или 
извънредни ситуации 
или отстраняване на 
последствията от тях; 
да има сключен граж-
дански договор с кмета 
на общината.

МЕЖДУНАРОДЕН 
ДЕН НА  

ДОБРОВОЛЧЕСКИТЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ



4 Общество

На 11 Декември 2019 г. група от ученици на 
СУ „Св.св. Кирил и Методий” от 12 клас заед-
но с класните им ръководители бяха на офи-
циално посещение в Народното събрание в 
Република България. 

Визитата се осъществи по покана на на-
родния представител от парламентарната гру-
па на Движение за права  и свободи – Сергей 
Кичиков, като бе организирана от общинския 
съветник от Общински съвет Сърница – Си-
бел Семерджиева.

По време на посещението си младежите 
имаха възможността да разгледат сградата на 
Народното събрание, да разговарят с народни 
представители, както и да се запознаят отбли-
зо с тяхната работата и дейността, която из-
вършват. 

С голям интерес и вълнение бяха наблюда-
тели на провеждащо се пленарно заседание и 
разискванията по законодателни проекти. 

Запознаха се още и с дейността на парла-
ментарните комисии.

Основната цел на посещението 
им бе да видят отблизо осъществя-
ването на законодателния процес 
и функционирането на първата от 
трите власти в България, както и да 
се изостри гражданското им участие 
в процесите в страната.

На 3 декември се 
отбелязва Междуна-
родният ден на хората 
с увреждания. Негова-
та цел е постоянно да 
мотивира политици-
те и институциите да 
предприемат по-ефек-
тивни действия, с 
които да се гарантира 
достъпът до общата 
архитектурна среда на 
хората с увреждания, 
достъпът до общо-
образователната сис-
тема, до общия пазар 
на труда, до инфор-
мация и до процесите 
на изработване и взе-
мане на политически 
решения, които имат 
отношение към тях.

В световен мащаб 
около 15% от населе-
нието на земята или 
над 1 милиард души 

имат някаква форма 
на увреждане. По дан-
ни на Националния 
статистически инсти-
тут (НСИ) в България 
почти половин мили-
он българи получа-
ват различни форми 
на помощ и подкрепа 
от държавата заради 
трайни увреждания и 
намалена работоспо-
собност. Над 10 000 от 
тях са деца.

В забързаното еже-
дневие и притиснати 
от хиляди задачи, ряд-
ко се сещаме за хората 
с увреждания. 

Рядко се замисляме 
и за децата, на които 
не са осигурени необ-
ходимите условия, за 
да ходят на училище, 
да играят и да се заба-
вляват с връстниците 

си. 
Не осъзнаваме и че 

голяма част от хората 
с увреждания у нас 

са подложени на дъл-
бока социална изола-
ция, защото не са кон-
курентоспособни или 

защото нямат достъп 
и условия да работят.

Поради тази при-
чина една от основ-

ните политики на 
Община Сърница е 
предоставяне на со-
циални услуги имен-

но на тази най-уязви-
ма трупа от нашето 
общество. 

От обособяването 
ни като самостоятел-
на административ-
но-териториална еди-
ница до сега успешно 
сме реалиризирали 
два проекта с евро-
пейско финансиране 
за предоставяне на 
лична помощ за над 
120 потребители. Еди-
ният продължава и 
до ден днешен, като 
средствата се осигу-
ряват от националния 
бюджет. 

От началото на ме-
сец септември 2019 
г. пък стартира дей-
ността си и Дневен 
център за деца и мла-
дежи с увреждания 
в гр. Сърница, чие-

то основно поле на 
действие е предоста-
вяне на набор от соци-
ални услуги на децата 
и младежите. Така се 
стремим да обхванем 
всички уязвими групи 
и да спомогнем за со-
циализирането в об-
ществото ни. 

Като общество 
трябва да се замислим 
и осъзнаем, че хората 
с увреждания се нуж-
даят от особено вни-
мание. Основна цел на 
политиките, насочени 
към тях, е да се създа-
ват условия те да имат 
същия индивидуален 
избор и контрол над 
живота си, както хо-
рата без увреждания. 

Нека им помогнем 
да го имат! 

В Община Сърни-
ца е постъпило писмо 
от Областна дирекция 
на МВР - Пазарджик 
с важна информация 
относно подмяната 
на изтичащите през 
2020 година докумен-
ти за самоличност на 
гражданите – лична 
карта, паспорт, свиде-
телство за управление 

на МПС.
П а с п о р т н и т е 

служби обръщат 
внимание на граж-
даните, че през 2020 
г. изтича срокът на 
голям брой българ-
ски лични документи, 
поради което се очак-
ва увеличен прием на 
заявления за издава-
не и/или подмяна на 

български лични до-
кументи във всички 

бюра в страната. Спо-
ред данни на вътреш-

ното министерство  
през идната година 
изтича срокът на над 
30 000 лични карти, 
над 14 000 паспорта и 
над 17 000 шофьорски 
книжки.

Поради това, от 
ОД МВР Пазарджик 
призовават гражда-
ните да не чакат из-
тичането на крайния 

срок на валидността 
на документите си 
за самоличност, а да 
предприемат по-ран-
ната им подмяна. 

Така ще си спестят 
време и напрежение, 
избягвайки опашки-
те пред паспортните 
служби, които се оч-
акват.

Дванадесетокласници 
от СУ „Св.св. Кирил и Методии” – гр. Сърница 

посетиха Народното събрание на Република България

Отбелязваме Международния ден 
на хората с увреждания

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
ОТНОСНО ДОКУМЕНИТЕ ЗА САМОЛИЧНОСТ


