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Казима Двуяк е но-
вият директор на Ос-
новно училище „Г. С. 
Раковски” с. Медени 
поляни. Официално-
то встъпване в длъж-

ност се осъществи на 
03.08.2020 г., когато 
г-жа Валентира Кай-
тазова – Началник на 
Регионално управле-
ние по образованието 
– гр. Пазарджик връ-
чи официално запове-
дта за назначение на 
новоизбрания дирек-
тор на учебното заве-
дение.

Г-жа Двуяк бе на-
значена на поста след 
проведен конкурс в 
три етапа, който тя из-
държа с изключител-
но високи резултати 

– документен подбор, 
писмен тест, който се 
осъществи за всички 
вакантни места в учи-
лища за територията 
на област Пазарджик, 
и интервю, което се 
проведе от комисия с 
представители на Ми-
нистерство на образо-
ванието и Регионално 
управление по обра-
зованието – гр. Пазар-
джик.

Новият директор 
на Основно училище 
„Г. С. Раковски” с. Ме-
дени поляни е кадър 

с високи професио-
нални компетенции 
и дългогодишен опит 
като преподавател 
в образователната 
институция. Тя е за-
вършила Математи-
ческата гимназия в 
гр. Пазарджик, Полу-
висшия педагогиче-
ски институт „Дичо 
Петров” в гр. Смолян 
(днешния филиал на 
Пловдивския универ-
ситет), Пловдивския 
университет „Паисий 
Хилендарски” - гр. 
Пловдив и Тракийски 

университет – гр. Ста-
ра Загора. Владее  ви-
соко академично рав-
нище, разнообразни 
образователни стра-
тегии, методи и тех-
ники за преподаване, 
обучение и мотиви-
ране на учениците, 
умения за творческо 
обогатяване на учеб-
ния процес, които ще 
бъдат от изключител-
на полза при работата 
на училището. Разпо-
лага с компетенции 
за пълноценно инте-
гриране на учениците 

в училищната среда 
съобразно специфич-
ните им потребности. 

Г-жа Двуяк също 
така дейно участва в 
социалния живот на с. 
Медени поляни. Пред-
седател и член е на 
редица сдружения от 
обществения живот 
на населението, а от 
2015 до 2019 г. е била 
и общински съветник 
като заместник-пред-
седател на Общински 
съвет Сърница.

С нови рехабилита-
ционни уреди се снаб-
ди Дневния център 
за деца и младежи с 
увреждания в гр.Сър-
ница, благодарение на 
благородната постъп-
ка на служител от Об-
щинска администра-
ция Сърница.

През 2016 г. швей-
царската фондация 
„Солидарна Швейца-
рия – Източна Евро-
па” в сътрудничест-
во с местна болница 
от Швейцария дари 
на Община Сърни-
ца медицинско об-
завеждане, предста-
вляващо помощни 
уреди за придвижване 
и болнично обзавеж-
дане. 

Помощните уре-
ди бяха предоставе-
ни на нуждаещите се 
лица още тогава, но 

част от болничното 
обзавеждане остана 
за стопанисване от 
общината. Минала-
та година се извърши 
основен ремонт на 
сградата, в което то 

се помещаваше, като 
при преместването на 
мебелите в един от тях 
бе открита от нашият 

колега Мехмед Бозов 
немалка сума пари – 
около 4500 швейцар-
ски франка, за което 
откритие той незабав-
но ме уведоми. След 
консултация с швей-

царската фондация и 
болницата дарител се 
оказа, че не е правено 
запитване за изгубена 
парична сума при тях. 
И по тяхна молба бе 
решено същата да се 
използва за общест-
вено значима кауза, 
свързана с предоста-
вяне на социални ус-
луги в нашата общи-
на.

Предвид необходи-
мостта от уреди за ре-
хабилитация на Днев-
ния център за деца 
и младежи с увреж-
дания в гр. Сърница, 
се закупиха такива, 
които ще бъдат от из-
ключителна помощ 
на персонала на соци-

На приятелска и 
много приятна среща 
кмета на общината 
г-н Неби Бозов имаше 
възможността да връ-
ча грамота и символи-
чен подарък на нашия 
съгражданин Реджеп 
Бадев за достойното 
му представяне в те-
левизионния формат 
Hell’s kitchen, където 
благодарение на та-

ланта и борбеността 
си успя да се пребори 
с голямата конкурен-
ция и да заеме първо-
то място като най-до-
брия готвач.

Желаем му да про-
дължи да развива уме-
нията си и да постига 
още много успехи, с 
които да ни радва и да 
бъде повод за гордост 
на Сърница.

Нов директор на Основно училище „Г. С. Раковски” 
с. Медени поляни

Нови рехабилитационния уреди за Дневния център 
в гр. Сърница благодарение на едно благородно дело

(продължава на стр. 3)

Най-добрият готвач 
е от Сърница
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В края на месец 
юли г-н Бозов подписа 
договор за предоста-
вяне на безвъзмездна 
финансова помощ по 
проектно предложе-
ние  „Предоставяне на 
комплексната соци-
ална услуга „Дневен 
център за деца и мла-
дежи с увреждания” за 
финансиране от Фонд 
„Социална закрила” 
с Министерство на 
труда и социалната 
политика. С предоста-
вените средства ще 
се осигури по-благо-
приятна среда и дос-
тъпна среда за хора с 
увреждания, като се 
извършат строител-
но-монтажни работи 
в сграда на Община 
Сърница, където ще 
може да се премести 
дейността на Дневен 
център за деца и мла-
дежи с увреждания в 
гр.Сърница. Проектът 
се финансира от Фонд 
„Социална закрила”, 
което предоставя 47 
244 лв., а общината 
дофинансира проекта 
със сумата от 9 676 лв.

Съгласно изгот-
вения технически 
проект се предвижда 
сградата след извърш-
ването на ремонтните 
дейности да разполага 
със следните помеще-
ния: входно предве-
рие с коридор, зала за 

лечебна физкултура, 
зала за индивидуал-
на работа, три броя 
кабинети за различ-
ни нужди съгласно 
изискванията, един 
санитарен възел със 
стандартни размери, 
разпределен с пред-
верие и две кабини, 
един санитарен възел 
за хора със специал-
ни потребности, по-
мещение за приемане 
и разливане на храна 
съгласно изисквания-
та и котелно поме-
щение. При проекти-
рането на сградата е 
осигурена достъпна 
среда посредством 
външна рампи. Всич-
ки помещения, ко-
ридори и врати са с 

размери, съобразени 
със спецификата на 
сградата и нейното 
нормално функцио-
ниране.

Припомняме на 
читателите, че в на-
чалото на тази година 
Община Сърница по-
лучи дарение в размер 
на 50 000 лв. чуждес-
транното юридическо 
лице „Конспект-Кон-
султ Инжинери” от 
Обединените арабски 
емирства, с което в 
унисон със желание-
то на дарителите за 
осъществяване на съ-
трудничество в облас-
тта на обществените 
и социалните услуги, 
се използва за заку-
пуване на помещение 
(бившата кафе-слад-
карница „Селект”), в 
което се предвижда да 
се осъществява дей-
ността на Дневния 
център за деца и мла-
дежи с увреждания в 
гр. Сърница. Именно 
на тази сграда ще се 
извърши ремонт съо-
бразно спечеления от 
общината проект.

С реализирането 
на проекта ще се по-
добри предоставянето 
на социалната услуга 
в удобна, мултифунк-
ционална и насочена 
към потребностите на 
потребителите среда.

Кой и какви права следва да урежда?
Ако стопанисвате търговски обект или туристически обект по чл.3, 

ал.2 от Закона за туризма, независимо дали е самостоятелен или при-
лежащ към друг обект, и озвучавате съответното помещение или обо-
собена част с музика (телевизионна програма, радио програма и други 
подобни), вие извършвате т.нар. „публично изпълнение“ по смисъла 
на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Приема 
се, че озвучаването на търговското помещение се явява част от предос-
тавяната услуга, което го отличава от ползването в домашни условия.

С последните изменения в Закона за авторското право и сродните 
му права /ЗАПСП/ - Д.в. бр. 28 от 29.03.2018 г., се възлага на кметовете 
на общини да упражняват контрол върху търговските обекти и турис-
тическите обекти по чл. 3, ал. 2 от Закона за Туризма за предварително 
уредените права за публично изпълнение /на живо или чрез запис/ на 
музикални произведения, на звукозаписи, на записи на филм или на 
друго аудио-визуално произведение или на части от тях - съгласно чл. 
98в1, ал. 1 от ЗАПСП.

Как ползвателят може да уреди правата?
Задължението Ви в този случай е да уредите два вида права – автор-

ски и сродни. “Авторски” са правата на създателите на музикалното 
произведение (композитор, текстописец и аранжор), а “сродни” – на 
лицата, позволяващи това произведение да се възприеме от публиката 
(изпълнител и продуцент на звукозаписа).

Правилото е, че когато търговски или туристически обект се озву-
чава, трябва предварително да уреди правата си като сключи договор 
с:

1. Организация за колективно управление на права - в музиката 
това са „Музикаутор“ – за авторски права и „Профон“ – за сродни 
права 

2. Независими дружества за управление на права.
Публичен регистър на легитимните дружества /регистрирани по 

чл. 94 б от ЗАПСП/, с които следва да се сключи договор, може да се 
запознаете по-подробно с възможностите да се сдобие с лиценз, като 
използвате сайта на Министерството на културата, където подробно 
са описани начините за уреждане на музикални права.

КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ПРИДОБИТИ ПРАВА СЕ ПРИЕМА 
ВАЛИДЕН ДОГОВОР ЗА ОТСТЪПВАНЕ НА ПРАВА ЗА ПУБЛИЧНО 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МУЗИКА.

Забележка: На сайт http://calculator.musicpro.org/ може да из-
числите колко ще струва издаването на музикален лиценз за Вашия 
търговски или туристически обект.

Кой извършва контрол и какви са предвидените в ЗАПСП санк-
ции?

Непредставянето на договор за уредени авторски и сродни права 
от страна на стопанисващия съответния озвучаван обект, се квали-
фицира като административно нарушение, съгласно чл. 98в1, ал. 3 от 
ЗАПСП, за което се налага имуществена санкция в размер от 2 000 до 
10 000 лева.

На основание чл. 98в1, ал. 4 от ЗАПСП нарушенията се установяват 
от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината. 
При посещение на място в обекта, ако в същия звучи музика длъж-
ностното лице се легитимира със служебна карта и изисква доказа-
телства за предварително уредени права за  публично изпълнение на 
музика на живо или чрез запис. Ако не сте в състояние да представите 
договор, а озвучавате обекта си с музика, подлежите на предвидената 
в закона санкция.

Напомняме ви, че:  Най-малко веднъж годишно лицата, които сто-
панисват търговски и туристически обекти, които се озвучават, са 
длъжни да представят информация за валиден договор за уредени 
права – до кмета на общината, съгласно чл. 98в1, ал. 2 от ЗАПСП.

Търговските и туристическите обекти могат да предоставят инфор-
мация в Община Сърница за сключени договори като:

• изпратят сканиран договор на следния e-mail:  tsu1@sarnitsa.bg
• представят копие на договор на Ст. спец. „ТСДТ” при Община 

Сърница

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ 
до собствениците / стопанисващите 

на туристическите и търговските обекти 
на територията на Община Сърница

ОТНОСНО: ЛЕГАЛНО ПОЛЗВАНЕ 
НА МУЗИКА, СЪГЛАСНО ЗАКОНА 

ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ 
МУ ПРАВА

 Кметът подписа 
договор за ремонт  

на Дневния център
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Инспекцията по 
труда напомня, че при 
подаден червен или 
оранжев код за опас-
ни метеорологични 
явления от Национа-
лен институт по ме-

теорология и хидро-
логия работодателите 
следва да въведат мер-
ки за гарантиране на 
безопасността на ра-
ботещите на открито. 
Наредбата за мини-
малните изисквания 
за микроклимата на 
работните места ги 
задължава също да 
поддържат оптимал-
ни температури в за-
критите работни по-
мещения. 

При работа на за-
крито градусите през 
топлия период трябва 
да бъдат между 18 и 
25, като стойностите 
варират според типа 
работа – лека, средна 
или тежка. При много 
високи температури 
навън, в помещенията 
може да е с от 3 до 5 
градуса над допусти-
мите стойности, но не 
повече от 33 градуса. 

Във връзка с коро-
навирусната инфек-
ция Министерството 
на здравеопазването 
предостави насоки, 
съобразени с препо-
ръките на Световната 
здравна организация 

(СЗО), която препо-
ръчва на работните 
места да се осигури 
чист и свеж въздух. 
При изпълнение на 
дейности, свързани 
със среден до висок 

риск от излагане на 
инфекция, СЗО пре-
поръчва повишена 
степен на вентила-
ция чрез естествено 
проветряване или из-
куствена вентилация, 
за предпочитане без 
повторна циркулация 
на въздуха. В случай 
на рециркулация на 
въздуха филтрите 
трябва да се почист-
ват редовно. 

Ра б о т о д а т е л и т е 
имат възможност да 
въведат и организа-
ционни мерки – чрез 
промяна на работно-
то време – с цел да се 
работи в по-хладните 
часове на деня, про-
мяна на типа рабо-
та, по-чести почивки 
в охладени според 
препоръките на СЗО 
помещения и други. 
Организационните 
мерки са предпочита-
ни от работодателите 
при работа на откри-
то, докато на закрито 
се предпочитат техни-
ческите мерки. 

Други мерки, които 
следва да бъдат пред-
приети, са: 

• осигуряване на 
подходящо работно 
облекло и средства за 
защита, за да се мини-
мизира рискът от то-
плинен удар; 

• стаи за възстано-

вяване на топлинния 
баланс на организма; 

• разхладителни и 
тонизиращи напитки; 

• осигуряване на 
наблюдение или сред-
ства за комуникация 
за работещите на от-
крито на изолирани 
работни места; 

• осигуряване на 
долекарска и първа 
медицинска помощ, 
както и подходящо 
транспортиране на 
работещите с внезап-
но влошено здраво-
словно състояние за 
оказване на медицин-
ска помощ и др. 

По-подробно мер-
ките, които работо-
дателите могат да 
предприемат, за ми-
нимизиране на риска 
при работа при не-
благоприятни мете-
орологични условия 
са разписани в На-
редбата за минимал-
ните изисквания за 
микроклимата на ра-
ботните места. Наред-
бата може да видите 
на страницата на ИА 
„Главна инспекция по 
труда“

Министерството 
на труда и социална-
та политика обръща 
внимание, че от 15 
юли е открита проце-
дура за кандидатства-
не на работодатели за 
изплащане на сред-
ства по реда на чл.1 и 
чл.3, ал.2 от Постано-
вление №151 от 3 юли 
2020 г. за определяне 
на условията и реда 
за изплащане на сред-
ства за запазване на 
заетостта на работни-
ци и служители след 
периода на извънред-
ното положение. Ре-
гламентираната под-
крепа е в размер 60% 
от осигурителния до-
ход на работниците 
и служителите за май 
и ще се предоставя за 
период до 3 месеца, 
считано от 1 юли до 30 
септември 2020 г. 

От 1 юли стартира 
процедура за канди-
датстване по проект 
„Заетост за теб”, кой-
то ще се изпълнява от 

Агенцията по заетост-
та в цялата страна. 
Проектът ще осигури 
заетост на 70 хил. без-
работни лица, в т. ч. 
останали без работа 
вследствие на панде-
мията COVID-19. По 
проекта се предоставя 
подкрепа за наемане 
на безработни лица 
на пълно или непъл-
но работно време 
(най-малко на 4 часа) 
за период до 3 месеца, 
при спазване изисква-
нията на Кодекса на 
труда. Бюджетът на 
проекта е 160 млн. лв., 
от които е определена 
национал- на квота 
50 млн. лв. за приори-
тетно подпомагане на 
работодатели от сек-
тор „Хотелиерство и 
ресторантьорство” и 
дейност „Туристиче-
ска агентска и опера-
торска дейност; други 
дейности, свързани 
с пътувания и резер-
вации”. Работодатели 
дейност „Туристиче-

ска агентска и опера-
торска дейност; други 
дейности, свързани с 
пътувания и резерва-
ции“ попадат в обхва-
та на РМС №429 от 26 
юни 2020 г. Ще се под-
крепят работодате-
ли, самоосигуряващи 
се лица и общински 
предприятия, създа-
дени по реда на чл. 52 
от Закона за общин-
ската собственост 
чрез компенсиране на 
част от работната за-
плата и дължимите да-
нъчни и осигурителни 
вноски за сметка на 
осигурителя и осигу-
реното лице в размер 
на 290 лв. Информа-
ция за кандидатства-
не ще намерите на 
сайта на Агенцията 
по заетостта (www.
az.government.bg) и 
на: 

h t t p s : / / e s f . b g /
procedures/zaetost-
za -teb/ , https://www.
az .government .b g/
pages/zaetost-za-teb/ .

Задължения 
на работодателите 

за въвеждане на мерки 
за безопасна работа

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ 
ОТ МИНИСТЕРСТВОТО 

НА ТРУДА 
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

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

алното заведение за 
извършване на про-
цедури и упражнения 
от потребителите му. 
Закупени са следните 
неща:

• Физиотерапевти-
чен уред;

• Хидротерапевти-
чен уред;

• Комбинирани 
уреди за извършване 
на физиологични те-
рапии;

• Раздвижващ апа-
рат за долни крайни-
ци;

• Раздвижващ апа-
рат за горни крайни-
ци;

• Апарат за маг-
нитотерапия;

• Специализирана 
бягаща пътека;

• Специализиран 
велоаргуметър;

• Инфрачервена 
лампа;

• Маса за фина мо-
торика;

• Невростимула-
тор;

• Турмалинови яки;
• Проходилки;
• Логопедично ог-

ледало;
• Физиотерапев-

тични топки;
• Психологическа 

литература;
• Проектор.
Б л а г о д а р е н и е 

на благородната и 
достойна за уваже-
ние постъпка на моя 

служител Мехмед Бо-
зов децата, посещава-
щи дневния център, 
ще могат да получат 
по-добри и адекватни 
грижи. Такива дела 
трябва да бъдат за 
пример на нашето об-
щество и да ни напом-
нят, че само с общи 
усилия и безкористни 
цели можем да пости-
гаме големи успехи. 

От името на ръко-
водството на Дневния 
център за деца и мла-
дежи с увреждания 
в гр. Сърница и на 
потребителите на со-
циалната услуга бла-
годарим на Мехмед за 
честността и отговор-
ността му!

Нови рехабилитационния уреди 
за Дневния център в гр. Сърница 

благодарение на едно благородно дело
(продължение от стр. 1)



4 Общество

В периода 13 - 16 
август 2020 г. служи-
тели и работници на 
ДГС „Селище” под 
ръководството на 
инж. Велизар Чола-
ков и граждани из-
вършиха дейности по 
почистването и благо-
устрояването на зона 
за пикник и къмпинг 
в местността Малкия 
Клептуз, Селище. 

В рамките на тези 
няколко дни са пре-
махнати паднали дър-
вета и клони, подме-
нена е старата ограда 
и мостчето над река-
та, като са изграде-
ни нови такива, и са 
поставени нови маси, 
пейки и тоалетна. 

В мероприятието 
взеха участие повече 
от 30 души - прия-
тели, съмишленици 
и служители на ДГС 
“Селище”. 

Реализацията на 
дейностите бе осъ-
ществена с матери-
алната и логистична 
подкрепа на горското 
стопанство, за което 
гражданите изразиха 
своята благодарност. 

С личния си при-
нос инж. Чолаков и 
служителите на ДГС 
“Селище” дадоха при-
мер за отговорно и 
добросъвестно по-
ведение и за начина, 
по който трябва да се 
отнасяме и да пазим 

едно от най-големите 
богатства на България 
- българската гора.

Надяваме се, чрез 
облагородяването на 
района, да се увеличат 
посетителите и тури-
стите в местността 
Малкия Клептуз, за да 
могат да се насладят 
на прекрасната при-
рода на Родопа плани-
на. 

И нека да проявя-
ваме повече отговор-
ност и предпазливост 
при посещенията си 
на горските терито-
рии, за да опазим пре-
красната си природа и 
вековните си гори.

За пета година Евро-
пейската мрежа на 
службите на пътна 
полиция ROADPOL 
организира кампа-
ния, целяща поне 
един ден без жертви 
при пътнотранспорт-
ни произшествия. 
Дните за безопасност 
на ROADPOL, кои-
то ще са между 16 и 
22 септември, ще са 
в подкрепа на Евро-
пейската седмица на 
мобилността в същия 
период. Дните за без-
опасност на пътя  за 
2020 г. са с мото „Ос-
тани жив! Спаси жи-
вот!“. 
Проблемите на път-
ната безопасност в 
последните години 
надхвърлят по значе-
ние националните и 
регионални предели. 
Опазването живота 
и здравето на хората, 
участващи в пътното 
движение, е от прио-
ритетно значение днес 
за страните от целия 

свят. Отчитайки голе-
мия брой на загина-
лите от пътно-транс-
портни произшествия 
се налага отново не-
обходимостта от осо-
бено внимание към 
проблемите на път-
ната безопасност и 
от разширяване на 
международното съ-
трудничество в тази 
област.
Пътната безопасност 
е важна за всички 
граждани и всеки има 
роля за нейното пови-
шаване. Въпреки че 
предприетите досега 
действия са ефектив-
ни, броят на жертвите 
при пътнотранспорт-
ни произшествия в 
Европейския съюз 
остава неприемливо 
висок - 1,3 млн. про-
изшествия годишно 
са причина за 43 000 
смъртни случая и 1,7 
млн. травми. Поведе-
нието на участници-
те в движението по 
пътищата е главната 

причина за смъртни-
те случаи - превишена 
скорост, употреба на 
алкохол и наркотици, 
умора, неизползване 
на предпазни колани 
или защитни каски и 
др.
Причини поради кои-
то трябва да се дейст-
ва:
• 1.3 милиона души 
загиват по пътищата 
на света всяка година;

• над 50 милиона души 
получават наранява-
ния, много от които 
остават инвалиди за 
цял живот;
• прогноза - убити-

те по пътищата през 
2020 година ще бъдат 
над 1.9 милиона души;
• травмите от пътно-
транспортните прои-
зшествия са причина 
номер едно за смърт-
носта на младите хора 
по целия свят.
Една четвърт от заги-
налите са пешеходци. 
Последните десетиле-
тия, преимуществено 
е отделяно внима-

ние на автомобилния 
транспорт и пешеход-
ците днес са изложе-
ни на повишен риск; 
много от загиналите 
пешеходци са деца и 

възрастни хора. Го-
ляма част от пътнот-
ранспортните прои-
зшествия с пешеходци 
са предотвратими.
Някои от основните 
причини, довели до 
настъпване на път-
нотранспортни прои-
зшествия са:
• несъобразена и пре-
вишена скорост;
• отнемане на предим-
ство;
• навлизане в лентите 
за насрещно движе-
ние;
• неправилни маневри 
• неправилно изпре-
варване;
• употреба на алкохол 
или друго упойващо 
вещество;
• разсейване.
Превишената скорост 
е една от най-голе-
мите заплахи за път-
ната безопасност, за-
щото силно увеличава 
риска от злополука. Тя 
е основна причина за 
около 30 % от смърто-
носните катастрофи.

Шофьорите трябва 
през цялото време 
да следят внимател-
но движението около 
себе си - не само за-
ради своята собствена 
безопасност, но и за-
ради безопасността на 
своите пътници и на 
останалите участници 
в движението. 
Намаляване на броя 
на смъртните случаи
Броят на инцидентите 
с участието на пеше-
ходци може да бъде 
намален чрез:
• ограничения на ско-
ростта в определени 
зони;
• непрекъснати трото-
ари;
• подходящо улично 
осветление;
• носене на светлоот-
разително облекло;
• подходящо проек-
тирана предна част 
на автомобилите (за 
намаляване на трав-
мите).

ПОЧИСТВАНЕ НА МЕСТНОСТТА МАЛКИЯ КЛЕПТУЗ

„Остани жив! Спаси живот!“ 
– мото на Дните за безопасност на пътя


