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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

ПОСЕЩЕНИЕ НА ПОСЛАНИКА НА ОБЕДИДЕНИ АРАБСКИ
ЕМИРСТВА В ОБЩИНА СЪРНИЦА

На 10-ти юни кметът на общината г-н
Неби Бозов заедно с
общински съветници
от Общински съвет
Сърница и общинска
администрация имаха привилегията да

посрещнат в Община Сърница Негово
превъзходителс тво
Султан Рашид Султан Алкайтуб Алнуайми, извънреден и
пълномощен посланик на Обединените
арабски емирства в
България. Заедно с г-н
Саад Алансари – пър-

В края на месец май
г-н Бозов имаше възможността да участва в работна среща с
министъра на здравеопазването в служебното
правителство
г-н Стойчо Кацаров,
неговите заместници
д-р Тома Томов и д-р
Александър
Златанов, и началника на
кабинета на министъра г-жа Лидия Чорбанова, съвместно с
колегите му от Националното сдружение
на общините в Република България г-жа
Силвия Георгиева –
изпълнителен директор на сдружението,
г-н Емил Кабаиванов

ви секретар на посолството и г-н Мохамед
Бакари - съветник в
посолството.
Висшите дипломати от ОАЕ имаха възможност да разгледат
и да се насладят на

чество.
Гостите се запознаха и с работата на специалистите в Дневния
център за деца и младежи с увреждания в
гр. Сърница, както и с
част от потребители-

на и може да посреща
потребителите си. От
посолството направиха и още едно дарение
на центъра в размер
на 5300лв., с които
средства ще се подпомогне закупуването

прекрасната природа
на гр. Сърница, да се
запознаят с работата
на Община Сърница
и Общински съвет Сърница като органи
на местно самоуправление в България,
както и бяха обсъдени
евентуални проекти
за бъдещо сътрудни-

те му, които бяха изключително развълнувани да посрещнат
дипломатите. ДЦДМУ изказа своята голяма благодарност за
сътрудничеството с
посолството, благодарение на което се
закупи нова сграда за
нуждите на центъра,
която вече е обнове-

на специализиран автомобил за превоз на
потребители му.
Изказваме искрени благодарности на
Н.Пр. посланик Султан Рашид Султан Алкайтуб Алнуайми за
визитата и се надявам
за в бъдеще да продължи ползотворното
ни сътрудничество.

РАБОТНО ЗАСЕДАНИЕ С МИНИСТЪРА
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

– кмет на Община
Карлово и г-н Димитър Бръчков – кмет на
Община Петрич.
Обсъдени бяха ак-

общините в тази област, преди всичко
работата им свързана
с прилагането и осъществяването на мер-

в отделните общини и
области.
Министър Кацаров
бе подробно запознат
с дългогодишния про-

туалните проблеми
в здравеопазването
към момента, както
и ангажиментите на

ките, свързани с коронавируса, и етапите и
развитието на ваксиноционните планове

блем за осигуряване
на денонощна спешна
медицинска помощ в
Община Сърница, за

чието
разрешаване
екипът на общинска
администрация работи непрестанно от
обособяването на об-

ване на помещение
за екипите на СМП
с реализирането на
основния ремонт на
сградата на Здравната
служба в гр. Сърница
и обособяването на
изцяло ново крило за
нуждите на центъра.
Министър Кацаров
се ангажира да бъде
намерено решение за
проблема и отбеляза
положителния пример на Община Сърница в търсенето на
решения за преодоляване на недостига
на медицински услуги
щината. Към момен- в по-малките и трудта Община Сърница нодостъпните населее изпълнила ангажи- ни места.
мента си за осигуря-
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ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ
0885 20 24 39 - ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН

Издава Община Сърница, гр. Сърница 4633,
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Общество

Меморандум за сътрудничество
между НСОРБ и УНСС
Националното
сдружение на общините в Република България,
Университетът за национално и
световно стопанство
(УНСС) и Университетът по архитектура,
строителство и геодезия (УАСГ), сключиха меморандум за
сътрудничество. Документите подписаха
председателят на УС
на НСОРБ и кмет на
Велико Търново инж.
Даниел Панов, ректорът на УНСС - проф.
д-р Димитър Димитров и проф. д-р инж.
Иван Марков – ректор
на УАСГ - в присъствието на членове на
УС и КС на НСОРБ и
на академичните ръководства на висшите

училища, сред които
и кметът на Община
Сърница г-н Неби Бозов.
Меморандумът за
партньорство между
НСОРБ и университетите партньори създава рамка за взаимодействие в кариерно

развитие и реализация на студенти, чрез
посещения на общини, срещи с практици, организация на
учебни стажове и
практики, организиране на съвместни
дискусии по важни за
местното и регионал-

но развитие проблеми, консултиране на
учебното съдържание
по учебни планове
и програми от страна на представители
на местните власти и
НСОРБ, и дава възможност за партньор-

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

На 24-ти юни се проведе шестото по ред,
за тази година, редовно заседание на Общински съвет - Сърница. На него бяха разгледани
12 точки, по които бяха гласувани решения,
по-важните от които са:
• Предоставяне на съгласие за участие на
доброволците към Община Сърница в Сдружение “Национална асоциация на доброволците в Република България “;
• Възлагане изпълнението на дейности в
горски територии общинска собственост и
продажба на дървесина в горски територии
общинска собственост през 2021 г.;
• Определяне на защитена детска градина
от Община Сърница през учебната 2021/ 2022
година;
• Определяне на защитените училища от

Община Сърница през учебната 2021/ 2022 година;
• Определяне на средищните училища от
Община Сърница през учебната 2021/ 2022 година;
• Предоставяне на съгласие за учредяване
на Асоциация по ВиК между Община Велинград, Община Сърница и държавата;
• Одобряване на Бизнес план на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД („ВКТВ” ЕООД) за регулаторен период 2022 г. – 2026 г.;
• Актуализация на програмата за капиталови разходи на Община Сърница за 2021 година;
• Разглеждане на подробни устройствени
планове.
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ство при осъществяване на проучвания и
научни изследвания в
областта на публичната администрация,
местното самоуправление, регионалното
развитие и др.
Спора з у мение то
е поредна стъпка от
програмата за по-тясно
сътрудничество
с престижни висши
училища,
предоставящи обучение в
областта на местно-

фийския университет
„Св. Климент Охридски“, трите най-престижни икономически
ВУЗ-а у нас, които наскоро също се обединиха в партньорство
и създадоха българската
„бръшлянова
лига“ – Университетът за национално и
световно стопанство,
Икономическият университет – Варна и
Стопанската академия „Д. Ценов“ - Сви-

то
самоуправление
и публичната администрация,
която
НСОРБ разработи в
навечерието на своята
25-годишнина.
Сред потвърдилите готовността си за
партньорство са Со-

щов, както и Университета за архитектура,
строителство и геодезия (подписването на
меморандум за партньорство с УАСГ е насрочено за 9.06.2021 г.
от 11,00 ч.)

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
ЗА ПОДМЯНА
НА ДОКУМЕНТИ
ЗА САМОЛИЧНОСТ

От Паспортна служба при Районно
управление на МВР - гр. Велинград уведомяват гражданите на Община Сърница, че
ще осъществят подмяна на документи за
самоличност на болнолежащи и на трудноподвижни лица от гр. Сърница по домовете на съответните лица. Записването на
желаещи лица за посещение на служители
от Паспортна служба ще се осъществява
предварително на фронт офиса в сградата
на Общинска администрация - Сърница до
23.07.2021 г.
На 30.07.2021 г. (петък), при спазване
на всички противоепидемични мерки, ще
се осъществи посещението в домовете на
лицата, подали заявление за смяна на документ за самоличност от служител на Паспортна служба – Велинград.
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На 29-ти май за
тридесет и девети
пореден път се проведе
официалното
изпращане на дванадесетокласниците от
СУ „Св. св. Кирил и
Методий” гр. Сърница. Тази година тържеството се проведе,
според дългогодишната традиция – първо в училището, където абитуриентите за
последно се сбогуваха
със своите дългогодишни преподаватели, а после на центъра
в гр. Сърница, като се
превърна в своеобразен празник за малки

Общество

ИЗПРАЩАНЕ НА ВИПУСК 2021 г.

и големи. Емоциите на
радост и въодушевление у випускниците,
на тъга от прощаването у учителите — и
най-вече
класните
ръководители — и на
гордост у родителите, успяха да трогнат
всички присъстващи
на събитието, което се
проведе в следобедните часове.
В официалния си
поздрав към випускниците, кметът на общината г-н Бозов се
обърна със следните
думи:
„Това е моментът,
в който Вие ставате

самостоятелни и независими, моментът,
в който трябва да вземете живота си в свои

РАБОТНА СРЕЩА С ОБЛАСТНИЯ
УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
ИВАН ВАСЕВ

На 24-ти юни кметът на
общината проведе първата си
работна среща с новия областен управител на Област Пазарджик — г-н Иван Васев. С
него бяха обсъдени текущото
състояние на Община Сърница, започнатите до момента и предвидените до края на
годината проекти на общината. Широко обсъдена бе и
подготовката и провеждането
на предстоящите извънредни
парламентарни избори, в която подготовка областна администрация осигурява тясно и
непрекъснато партньорство

с общините с цел максимално прецизиране
и улесняване за избирателите на изборния
процес.
Визитата на г-н
Васев съвпадна с редовното
заседание
на Общински съвет Сърница, на което той
имаше възможността
да се запознае с работата на местния парламент и да поздрави
общинските ни съветници, като им пожела
ползотворна работа, в
която акцентът винаги да е върху грижата
за гражданите на общината.
Г-н Бозов и г-н Васев изразиха готовност срещата да бъде началото
на една ползотворна и успешна работа между институциите, които те
представляват, за доброто и успешно развитие на Област Пазарджик и
общините на територията й.

ръце. От Вас зависи
какъв път ще изберете
за себе си и колко упорити ще бъдете, за да

желава на Випуск 2021
г. винаги да останат
духовно млади, усмихнати и позитивни,
да посрещат със сила
и упорство превратностите на живота, да
се развиват и израстват като успешни и
отговорни личности.
Нека не забравят, че
уроците не завършват с последния училищен звънец, затова
винаги да бъдат отворени и готови за нови
предизвикателства и
осъществите мечтите успехи.
и намеренията си.”
На добър час!
Ръководството на
Община Сърница по-

КАМПАНИЯ „АКО БЯХ ПРИКАЗЕН
ГЕРОЙ…”

Учениците и учителите от СУ ”Св. св.
Кирил и Методий”
гр. Сърница, ОУ „Г. С.
Раковски” с. Медени
поляни, ОС „Никола
Й. Вапцаров” с. Побит
камък, децата и учителите от ДГ „Мир”
гр. Сърница, както и

комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
при Община Сърница, по повод на Международния ден на детето – първи юни.
В почти всички
държави по света се

ден на децата се чества
на 1-ви юни в почти
всички страни от бившия Социалистически лагер. Води началото си от Световната
конференция по въпросите на детското
здраве, която се провежда през 1925 г. в

потребителите и специалистите от ДЦДМУ гр. Сърница се
включиха в кампанията „Ако бях приказен
герой…”
Кампанията е организирана от Местната

празнува Ден на детето или Ден на децата.
Този празник е на различни дати и по различен начин е свързан
с традицията на отделните държави.
Международният

Женева (Швейцария).
Веднага след това започва празнуването
му в България - на 8
май, под патронажа
на княгиня Евдокия
и по-късно на съпругата на цар Борис III.
След Втората световна
война и последвалите
промени, в България
честването му започва да се отбелязва през
1949 г., когато СССР и
държавите, следващи
политическия й строй
обявяват, че 1-ви юни
се приема за Международен ден за защита
на децата.

