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Николай Славеев отпразнува своя 55-годишен юбилей
На 1-ви октомври
именитият изпълнител
на български фолклор
и сърничанин по рождение и душа Николай
Славеев
отпразнува
своя 55-годишен юбилей.
От свое име и от името на нашите съграждани г-н Бозов почете
личния му празник със
символичен подарък, с
който изрази радостта
и признателността си за
помощта, коректността и уважението, което
Николай оказва на общината от обособяването ù като самостоятелна
административно-териториална единица и
особено при организирането на традиционния ни празник Събор
Сърница, на който всяка година е почетен гост
и приятел.

Желаем му преди
всичко крепко здраве и
благополучие. Нека още
дълги години да радва
многобройните си почитатели от България и
чужбина с прекрасната
и стойностна музика,

която прави. Той е гордост за Сърница, защото е посланик на невероятния и автентичен
бит и култура на родния
си край и българския
фолклор по целия свят.

пеенето, той проявява и
още доста таланти, които също му носят успехи
в младежките години.
Тренира и участва в отбори по борба и футбол.
А през 1978 г. заема пър-

скоро сключва договор
с една от най-големите
музикални компании в
България. Така той има
възможността да прави
участия в цялата страна
и Балканския полуос-

Животът на Николай
Славеев е предопределен и обвързан с музиката още от раждането
му, защото едва ли е
случайност, че роден
именно на 1-ви октомври – Световният ден
на музиката. Завършва
основното и средното
си образование в местната гимназия в Сърница, където за първи път
се проявява дарбата му
и се включва в училищни и читалищни фолклорни групи. Носител
е на златни медали от
VI и VII Републикански фестивал на художественото творчество
в тогавашната Народна
Република България.
Но освен музиката и

вото място и донася златен медал в Сърница от
Републиканския шампионат по авиомоделизъм. Впрочем страстта
към авиомоделизма му
остава и до днес.
Няколко години работи и в тогавашното
кметство Сърница, така
че може да се каже, че
е и общинар. Завършва
висше образование със
специалност „Счетоводство”.
През 1996 г. заминава
за София, където започва да развива музикалната си кариера. Благодарение на прекрасния
си и звучен родопски
глас бързо успява са
спечели любовта и симпатиите на публиката и

тров и се превръща във
всенароден
любимец
щом стане въпрос за
българска народна музика.
В професионалната си музикална кариера Николай Славеев
има записани и издадени 13 албума, които
са разпространени по
цялото земно кълбо в

хиляди тиражи. В тях
той представя по уникален и вдъхновяващ
начин красотата и уникалността на българската народна музика.
Достойно си е заслужил
титлата „Родопски славей”, с която могат да се
похвалят само най-уважаваните гласове на
фолклорната ни сцена.
В последните 25 години
заема множество първи места по български
и международни музикални фестивали.
Осъществил и няколко
международни
турнета в Европа и Съединените щати, както и
в Азия. В САЩ – страната на неограничените възможности, е
любимец и чест гост на
българската общност в
Чикаго, Балтимор и Ню
Йорк.

В последните две години се е впуснал и в
ново поприще – развива
успешно и продуцентска дейност.
Едни от любимите
му хобита са риболова и
готварството, които той
с удоволствие развива
на брега на яз.Доспат.
А е и късметлия – често
среща наслука и уловът
е щедър. В профилите

си в социалните мрежи споделя със своите
почитатели
разнообразни и майсторски
направени кулинарни
изкушения както от
българската, така и от
европейската и южноамериканската кухня,
на които биха завидели
дори опитните готвачи.
Николай Славеев не
пропусна и да изрази за-

доволството и радостта
си от успешното развитие на Община Сърница
в последните 6 години.
Той поздрави кмета на
общината г-н Бозов и
целия му екип за всеотдайната и упорита
работа, с която успяват
да променят облика на
родното ни място с всяка изминала година към
все по-добро.
Именно поради тази
причина, той също е решил да инвестира тук.
А и също така, да даде
пример на децата си, че
както се казва в старата българска поговорка „камъкът си тежи на
мястото” и няма по-скъпо и съкровено за човек
от родния му край.
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Общината с представител
в Регионалния съвет за развитие
на Южен централен район

Кметът на Община
Сърница – г-н Неби Бозов, е избран за един от
двадесетте и един представители на местната
власт в Регионалния
съвет за развитие на
Южен централен район
за планиране. Той е излъчен от квотата на Област Пазарджик.
Изборът се осъществи на заседание, на което присъстваха представители на всички
общини от 5-те области,
включени в Южен централен район за планиране, а именно – област
Кърджали, област Пазарджик, област Пловдив, област Смолян и
област Хасково. В съвета вземат участие и областните управители на
петте области.
На заседанието по
избора на представители присъстваха заместник-министърът на ре-

гионалното развитие и
благоустройството г-жа
Деница Николова и изпълнителният директор
на НСОРБ г-жа Силвия
Георгиева, които представиха основните насоки на новия програмен
период на европейските
фондове и програми.

Регионалният съвет
за развитие се сформира съобразно разпоредбите на Закона за
регионално развитие и
Правилника за прило-

жението му.
Той е основен фактор
в цялостния процес на
планиране, управление,
координация и изпълнение на регионалния
план за развитие, както
и в процесите, свързани
с изпълнението на оперативните
програми,

оналното развитие е
засилване значението
на териториално измерение на секторните
политики, подобряване на междусекторната
координация, развитие
на полицентричния модел от йерархизирани
градове-центрове
и
възможността за ефективно прилагане на интегрирани териториални инвестиции.
Чрез работата на съветите се постига по-активно участие и ангажираност на местни
заинтересовани страни
чрез
предоставянето
на възможност те да се
включват във вземането на решения за развитието на съответния ресъфинансирани от фон- гион, включително и по
довете на ЕС.
отношение на мерките,
Основната
задача които да бъдат финанна Регионалните съ- сирани на местно ниво.
вети при подхода в
управлението на реги-

АКЦЕНТИ ОТ СЕСИЯТА НА ОбС - СЪРНИЦА
ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2020 г.
На 29 октомври се проведе редовното месечно
заседание на Общински съвет Сърница.
По време на заседанието бяха разгледани 10
точки, по които се взеха съответните решения,
по-важни от които са:
1. Въвеждане на задължително предучилищно
образование на 4- годишните деца на територията
на Община Сърница за учебната 2020/ 2021 г.;
2. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 г. за нуждите на филиал Сърница
към Дирекция „Бюро по труда“ гр. Велинград;
3. Представена е информация за извършени
промени на приходите и разходите по бюджета
на Община Сърница за периода 01.01.2020 година – 30.09.2020 година и актуализираното раз-

пределение на бюджета на Община Сърница към
30.09.2020 година;
4. Открита е процедура за отдаване под наем
за срок от 10 години на помещение с площ 217,06
кв.м, находящо се в Младежкия дом;
5. Предоставяне на съгласие за кандидатстване на Община Сърница по Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. процедура № BG05M9OP001-1.096 “Детски кътове”;
6. Разрешено е изменение на кадастралните
планове на гр. Сърница и с. Побит камък и нанасяне на общински имоти;
7. Предоставени са разрешение за изработване
на подробни устройствени планове и са одобрени
схеми към тях.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК
НА БЪЛГАРСКАТА
ОБЩИНА
Уважаеми колеги,
Днес е Денят на българската община и официален празник на местното самоуправление. Датата
не е случайна. На този ден, през 1882 г., в Държавен
вестник е обнародван първият Закон за общините
и градското управление, който за първи път регламентира дейностите и устройството на местните
органи на държавната власт в Княжество България.
В тази връзка имам привилегията за поредна година да поздравя служителите в общинска
администрация Сърница, общинските съветници от Общински съвет Сърница и кметовете на
кметства на територията на Община Сърница по
случай професионалния ни празник. Обединени
от общата кауза да превърнем родното ни място
в по-красиво, модерно и уютно място за живеене,
всеки ден се борим да превърнем Сърница в проспериращ регион, в който нашите граждани да живеят спокойно и сплотено, и да отглеждат децата
си, младите хора да имат повече възможности за
развитие и свободно да отстояват правата си. Приемете искрените ми пожелания за здраве, просперитет и удовлетвореност от предприетите начинания.
Използвам случая да поздравя и колегите ни от
265-те общини в Република България и Националното сдружение на общините в Република България. Местното самоуправление като институция
е най-близо до съдбите и проблемите на хората.
И именно поради тази причина отговорността,
която заедно носим към нашите граждани, никак
не малка, още повече в перспективата на новите
предизвикателства, пред които ни изправя ежедневието ни.
Честит празник на всички ни!
С уважение,
Неби Бозов
Кмет на Община Сърница

НОВИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ В СТРАНАТА
Със Заповед № РД01-626 / 27.10.2020 г. Министерство на здравеопазването въвежда нови
противоепидемични мерки за територията на цялата страна. Те влизат в
сила от 29.10.2020 г. и със
срок до 12.11.2020 г. включително.
Мерките са както
следва:
•Преустановяват
се
присъствените
учебни
занятия за учениците
от гимназиален етап на
образование. Присъствените учебни занятия в
институциите от системата на предучилищното и
училищното образование
за учениците от прогимназиален и начален етап
на образование се провеждат в съответствие с
изготвените от Министерство на образованието
и науката и Министер-

ство на здравеопазването
Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната
2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет
страницата на Министерство на образованието и
науката;
•Преустановява се присъствения учебен процес
във висшите учебни заведения;
•Преустановяват
се
груповите извънкласни
дейности и занимания в
присъствена среда, както
и присъствените занятия
в езикови центрове, образователни центрове, занимални и други, организирани от юридически и
физически лица. Изключение се допуска по отношение на дейностите по
интереси и занималните

за ученици от начален и
прогимназиален етап на
образование, които са
организирани по начин,
който не допуска смесване на деца от различни
паралелки;
•Преустановяват
се
присъствените занимания в центровете за подкрепа на личностното
развитие;
•Преустановяват се посещенията в дискотеки,
пиано-бар, нощен бар,
нощни клубове и други
подобни нощни заведения за развлечения на закрито;
•Преустановява се организирането на екскурзии и групови посещения
на туристически обекти;
•Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна
дейност в лечебните заведения за болнична ме-

дицинска помощ за областите със заболеваемост
към 23.10.2020 г. над 120
човека на 100 000 население за срок до 30.11.2020
година;
•Преустановява
се
провеждането на планова оперативна дейност
в лечебните заведения
за болнична медицинска помощ за областите
със заболеваемост към
23.10.2020 г. между 60,0
и 119,9 човека на 100
000 население за срок до
30.11.2020 година;
•Забраните по преходните две точки не се отнасят за извършването
на дейностите, свързани с
трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на
пациенти с онкологични
и онкохематологични заболявания, дейностите по
асистирана репродукция

и ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по
рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ;
•Забраняват се посещения на външни лица/
свиждания в лечебни
заведения за болнична
помощ, с изключение на
свижданията на пациенти в терминален стадий.
Забраната не се отнася за
контролните органи при
осъществяване на контролната им дейност;
•Всички заведения за
хранене и развлечения
(ресторанти, заведения
за бързо обслужване,
питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на тези
по т. 8) осигуряват физическа дистанция от 1,5
м. между облегалките на
най-близко разположени-

те столове от две съседни
маси, като не се допускат
повече от 6 човека на една
маса;
•Всички физически и
юридически лица, които
са собственици или управляват обекти с обществено
предназначение,
търговски, административни или други обекти,
които предоставят услуги
на гражданите създават
организация за контрол
на броя на клиентите в
съответния обект, като не
допускат повече от 1 човек на 3 кв. м;
•На всички пазари, тържища и базари на открито и закрито се създава
организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5
м. между посетителите.
Работещите и посетителите са длъжни да носят
защитна маска за лице.
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ОБЩИНА СЪРНИЦА Е ГОТОВА ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ
ЗИМЕН СЕЗОН
На 19.10.2020 г. се
проведе заседание на
Общинския щаб за защита при бедствия
при Община Сърница в съответствие с
разпорежданията, отразени в Заповед РД
– 134/24.08.2020 г.на
Областен управител на
област Пазарджик.
Темата на заседанието бе подготовката
на Община Сърница
за предстоящия зимен
сезон и предприетите
превантивни мерки за
осигуряване нормалното функциониране
на инфраструктурата,
снабдяването и услугите при усложнена зимна обстановка за сезон
2020/2021г.
Към момента са извършени следните дейности, които представляват първоначалната
подготовка на общината:
1. Изготвен е План
за зимното поддържане на приоритетни
общински пътища и
улична мрежа в Община Сърница. За гр.
Сърница с приоритет
при почистването са
улиците, на които се
намират Здравна служ-

ба Сърница, ДГ „Мир”,
СУ „Св. Св. Кирил и
Методий”, сградата на
общинска администрация; ул.”Свобода”. За
с. Медени поляни – главен път и пътят до м.
Горелци. За с. Побит камък – главен път. Като
най-критични
местности и места, в които
зимната ситуация ще

товарни автомобили.
Към момента всички са
в пълна готовност, като
напълно обслужено и
обезпечени от към консумативи.
3. Община Сърница ще осъществява
дейността по снегопочистването на общинската пътна мрежа със
собствена техника и

- гр. Сърница, ОУ „Никола Йонков Вапцаров”
– с. Побит камък, ОУ „Г.
С. Раковски” – с. Медени поляни и ДГ „Мир”
гр. Сърница, относно
готовността на детски
градини и училища на
територията на Община Сърница за нормално функциониране при
зимни условия, като са

обстановка през зимния период.
7. Възложено е на
служители от Общинска
администрация
Сърница да създадат
своевременна организация за действия при
обстоятелства,
изискващи снабдяване със
стоки и услуги от първа
необходимост за насе-

поддържане и снегопочистване на общински
пътища и средства за
дейност „Ликвидиране
на последици от стихийни бедствия и производствени аварии „ за
допълнителни разходи
при неотложни аварийно-възстановителни и
аварийни ситуации.
10.
Изискана
е

се следи с повишено
внимание са определени махалите Горелци и
Шаренци, намиращи се
в териториалните граници на с. Медени поляни.
2. Комисия от общинска администрация
е извършила основна
проверка за техническата изправност на
с н е г оп о ч и с т в а щ и т е

служители на Общинска
администрация
Сърница.
4. ТП ДГС „Селище“
ще предостави за нуждите на Община Сърница тежки верижни
машини при необходимост и аварийни ситуации.
5. Получена е информация от СУ „Св.
Св. Кирил и Методий”

получени писмени уведомления от учебните
заведения, че е предвидена готовност за
работа при усложнени
метеорологична обстановка.
6. Кметствата на територията на общината са представили доклади за готовността
на населените места за
справяне с усложнена

лението, като са проведени срещи с местни
търговци.
8. Създадена е организация при транспортиране на болните лица
на хемодиализа, както и
за нуждите на родилки
и други спешни случай.
9. В бюджета на Община Сърница за 2020
г. е предвиден финансов ресурс за зимно

справка от мобилните
оператори за системите им за поддържане
на мобилната връзка в
усложнени зимни условия и най-вече при спиране на електроподаването за повече от 24
часа, с цел недопускане
населението да остане
без комуникационни
връзки.

ПРОВЕДЕ СЕ КАМПАНИЯ „ЧИСТИ РЪЦЕ, ЗДРАВО ДЕТЕ”
През месец октомври 2020 г. Общинска
администрация
Сърница съвместно с
Местната комисия за
борба с противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни организира и
проведе
кампанията
„Чисти ръце - здраво

дете”.
Повод за инициатива са мерките, утвърдени от Министерството
на здравеопазването,
свързани с ограничаване на разпространението на COVID-19 в
страната и недопускане
заразяване на деца и
ученици на територия-

та на училищата и детските градини.
Кампанията се проведе в учебните заведения в трите населени места на общината
- Средно училище „Св.
св. Кирил и Методий”
- гр. Сърница, Детска
градина „Мир” - гр.
Сърница и филиал с.

Медени поляни, Основни училище „Г. С.
Раковски” – с.Медени
поляни и Основно
училище „Никола Й.
Вапцаров” – с. Побит
камък.
Целта на кампанията е под ръководството на учители и
медицински сестри,
децата и най-малките
ученици, да се научат

как правилно да мият
ръцете си според изискванията на здравните органи и как да
използват дезинфектант.
Идеята е, най-малките да развият правилни навици, с които
да спомогнат запазването както на своето
здраве, така и здравето на своите близки.
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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ЕВРОПЕЙСКИ ЕТИКЕТ ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ
ЗА ОБЩИНА СЪРНИЦА

На 12-ти октомври – денят на българската об- пи и бизнеса, които са:
ньорство между държавните органи на националщина, Община Сърница бе удостоена с Европейски
1. Честно провеждане, представителност и об- но и регионално ниво, органите на местното самоетикет за иновации и добро управление на местно ществено участие по време на избори;
управление и местната администрация и НСОРБ,
ниво. Това се случи на годишната церемония на
2. Отзивчивост;
организациите и структурите на икономическите
Националното сдружение на общините в Републи3. Ефикасност и ефективност;
и социалните партньори, гражданското общество,
ка България. А самите призове бяха връчени лич4. Откритост и прозрачност;
академичните среди, средствата за масово освено от министъра на регионалното развитие и бладомяване (медиите) и омбудсманът на Република
гоустройството и председател на Националната
България.
платформа на партньорите за добро демократично
Етикетът представлява кристален дванадесеуправление на местно ниво Петя Аврамова.
тостен (додекаедър), върху чиито стени са гравиМинистърът на финансите Кирил Ананиев пък
рани на български език 12-те принципа за добро
лично поздрави кмета на Община Сърница г-н
демократично управление от Стратегията за иноНеби Бозов за присъденото отличие и за добрата
вации и добро управление на СЕ (приета през окработа и развитието на Община Сърница в потомври 2007 г. на 15-тата сесия на Конференцията

следните пет години. Министър Ананиев бе един
от първите висши ръководни кадри през 2015г.
(тогава заместник-министър на финансите), който предостави своята помощ и ценни насоки като
дългогодишен финансист в системата на публичните финанси на новосформирната Община Сърница.
Европейският Етикет за добро управление се
връчва в изпълнение на Стратегията за иновации
и добро управление на местно ниво на Съвета на
Европа. България официално подкрепи Стратегията още през 2007 г. и беше сред първите страни-членки на Съвета на Европа, които се включиха в пилотното й прилагане.
В Стратегията са заложени 12 принципа за добро управление, чието приемане и прилагане от
общините гарантира ефективно и ефикасно планиране и управление на местни политики и мерки
в полза на гражданите, различните социални гру-

5. Върховенство на закона;
6. Етично поведение;
7. Компетентност и капацитет;
8. Иновации и отвореност за промени;
9. Устойчивост и дългосрочна ориентация;
10. Стабилно финансово управление;
11. Човешки права, културно разнообразие и
социално единство;
12. Отчетност.
Предвидено е европейският Етикет да се връчва на местни власти, доказали прилагането на 12те принципи в своята ежедневна работа.
Европейският етикет се присъжда от Национална платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво, която е
акредитирана от Съвета на Европа, орган за парт-

на европейските министри, отговорни за местното
и регионално управление, във Валенсия, и одобрена с Решение на Българското правителство през
същия месец).
Етикетът е морална награда, символ на престиж и стимул за общините да подобряват своето
управление в услуга на гражданското общество.
Главната цел на инициативата за присъждане на Етикета е да се насърчават усилията на все
повече местни власти и продуктивното съперничество между тях, което на свой ред да доведе до
по-ефективни политики, насочени към силно и
жизнено местно самоуправление в България.
По повод получаването на Етикета и професионалния празник на общинарите г-н Бозов благодари на целия екип на Общинска администрация
Сърница за съвместната работа и постигнатите
високи резултати за толкова кратък период от време.

Централната градска част на Сърница с нова визия

В края на месец октомври приключи цялостното реновиране
на центъра в гр. Сърница. Така обликът на
града се сдоби с изцяло
нова визия в централната градска част.
Ремонтните
дей-

ности се извършиха по
проект „Извършване на
строително-монтажни
дейности на прилежащо външно пространство на сградата на Общинска администрация
гр. Сърница”, осъществяващ се по програма-

та на Министерство на
труда и социалната политика „Красива България”. Това е третия по
ред проект на общината, който е реализиран
по кампания „Красива
България”. Стойността
на извършените строителни дейности в центъра на града възлизат
на обща сума в размер
на 228 705 лева, като
50% от сумата е финансирана от Проект
,,Красива България’’, а
останалите 50% са осигурени от общинския
бюджет за 2020 г.
Извършени са следните строителни дейности:
- премахване на съществуващата настилка;
- изравняване на терена;
- полагане на фракции трошен камък и
посипка за основа под
настилка;

- поставяне на вибропресовани блокчета и
бордюри от най-висок
клас;
- монтаж на единични
пейки и двойни пейки с
пергола;
- обособяване на нов
детски кът с комбинирани детски съоръжения с люлки и пързалки;
- изграждане на система и поставяне на изцяло ново осветление.
Избор на изпълнител за извършване на
строителните и ремонтните дейности се проведе по реда на Закона за
обществените поръчки
съобразно изискванията на Проект ,,Красива
България” разпоредбите на действащото законодателство.
Общината осигури и
изцяло ново озеленяване. Одобрен и реализиран е нов ландшафтен
проект, изработен от

специалисти в ландшафтната архитектура
с дългогодишен опит в
озеленяването, които
след обстоен оглед на
място и като се съобразиха със специфичната
архитектура на града,
предложиха
изцяло
нови решения за озеленяването.
Старите
дървета бяха подробно
обследвани и тези от
тях, които бяха преценени като представляващи опасност, с висок
риск поради възрастта

си, бяха премахнати. На
тяхно място са засадени
нови. Засадена е и храстовидна растителност,
както и сезонни цветя,
които да цъфтят в различни сезони от годината.
Служителите на ДГС
„Селище” също положиха своя принос в
новия облик на града,
като се включиха в част
от озеленяването и създадоха своеобразен кът,
свързан с местната горска флора и фауна.

