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Уважаеми граждани 
на Община Сърница,
Скъпи приятели,
За пореден път доказахте, че нашето граж-

данско общество е будно и мислим в перспек-
тива за нашето бъдеще и общо благо.

С огромна радост искам да Ви съобщя, че 
видно от Решенията на Общинска избира-
телна комисия Сърница, аз и кандидатите от 
моя екип отново спечелихме Вашата безапела-
ционна подкрепа и доверие.

И в трите населени места на територията на 
общината – гр. Сърница, с. Побит камък и с. 
Медени поляни — новите им градоначалници 
са кандидатите на ДПС.

Като кандидат за кмет на общината съм по-
лучил гласовете на 95.4% от гласувалите изби-
ратели.

Антон Мехов в Побит камък е получил под-
крепа от 98%.

Село Медени поляни също има нов кмет, 
като Исмаил Чалъшкан е получил 59,3% под-
крепа от избирателите.

За Общински съвет пък кандидатите на 
ДПС са получили 83,82%, а на ГЕРБ 16,18%, 
което означава, че в новия общински съвет 
ДПС получават 11 места, а ГЕРБ 2.

Приятели,

Няма как да не съм изключително радостен 
и горд, че аз и моят екип имаме толкова голя-
мо доверие от Вас – нашите избиратели. Този 
висок резултат не е поради липсата на кан-
дидати, а защото всички заедно искаме едно 
по-добро бъдеще за Сърница и имаме будно 
и отговорно общество. И именно поради тази 
причина, всички Вие излязохте на 27-ми ок-
томври и пуснахте своя глас в избирателните 
урни. Това ме кара да вярвам, че пътя, които 
заедно сме поели, е правилен и добър за раз-
витието на родния ни край.

От мое име и от името на всички кандидати 
искаме да изкажем благодарността и призна-
нието си към всеки един гражданин на Общи-
на Сърница. Показахме, че заедно можем мно-
го и ще продължим да го правим.

Имате моето уверение, че през следващите 
четири години ще работим упорито и отговор-
но за развитието и просперитета на Община 
Сърница, така, както сме го правили до сега.

Благодарим ви!
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РЕЗУЛТАТИ ОТ МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019 г.
Местните избори на 27 октомври в Община Сърница се прове-

доха при висока избирателна активност – 72.21% за територията на 
цялата община, като по места се разпределя както следва:

• гр. Сърница – 67.26%;
• с. Побит камък – 74%;
• с. Медени поляни – 85%
Още в ранните часове на 28 октомври Общинска избирателна ко-

мисия — Сърница излезе със свои решения, с които обяви резулта-
тите от гласуването при 100% обработени протоколи.

Мандатите в общинския съвет се разпределят по следния начин:
• За ПП ДПС – 11 мандата – 83.82% от изборните гласове;
• За ПП ГЕРБ – 2 мандата – 16.18% от изборните гласове
За кмет на община е избран Неби Реджеп Бозов, издигнат от ПП 

ДПС, с 95.41% от гласувалите.
За кмет на с. Побит камък е избран Антон Николов Мехов, издиг-

нат от ПП ДПС, с 98.63% от гласувалите.
За кмет на с. Медени поляни е избран Исмаил Сефедин Чалъш-

кан, издигнат от ПП ДПС, с 59.33% от гласувалите.
Съгласно чл. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация в 14-дневен срок от обявяването на изборните ре-
зултати областният управител свиква първо заседание на новоиз-
брания общински съвет, на което общинските съветници и кмето-
вете полагат клетва.

РЕЗУЛТАТИ ОТ МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019 г. 
ЗА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

На 27 октомври се проведоха местните избори, на които граж-
даните избраха градоначалниците си за следващите четири години, 
както и модела и начина на управление, който всеки един от канди-
датите предлагаше. 

Избирателната активност за територията на цялата област Пазар-
джик е над 60%, като варираше в различни проценти за отделните 
общини. 

Най-висока е избирателната активност в Община Сърница – 
72.21% от имащите право на глас са излезнали до урните. 

Най-ниска е в област Пазарджик – 43.95%.

Половината общини на област Пазарджик си избраха градоначал-
ници още на първи тур.

• Сърница – Неби Бозов – 95.41%;
• Септември – Марин Рачев – 70.33%;
• Панагюрище- Никола Белишки – 68.17%;
• Велинград – Костадин Коев – 59.05%;
• Батак – Петър Паунов – 54.06%;
• Лесичово – Серьожа Лазаров – 51.61%.

В останалите шест общини на 3 ноември ще се проведе балотаж 
между кандидатите както следва:

• Пазарджик – Тодор Попов и Благо Солов;
• Белово – Костадин Варев и Стойко Стефанов;
• Брацигово – Надежда Казакова и Мария Медарова;
• Пещера – Николай Зайчев и Йордан Младенов;
• Ракитово – Костадин Холянов и Георги Тупаров;
• Стрелча – Стойчо Чалов и Георги Павлов

В тези общини най-късно до 6 ноември ще са ясни окончателните 
резултати.

ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕТО ЗА 2020 г., 
четете на стр. 2

ЗАБРАНАТА ЗА ГОРЕНЕ НА СТЪРНИЩА, 
четете на стр. 3

НОВАТА НАРЕДБА ЗА ДЪРВЕСИНАТА, 
четете на стр. 4
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
към Заповед № З– 00265/14.10.2019 г. 

на кмета на Община Сърница

ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

 
Понеделник – гр. Сърница - бул. Свобода (Търговски обекти), 

ул. Васил Левски, ул. Дунав, ул. Одрин, ул. Лале, ул. Чатъма, ул. 
Европа, ул. Гарвана, ул. Кремиковци, ул. Рамски път, ул. Валтата, 
имотите с променено предназначение от отсрещната страна на 
язовир Доспат, попадащи в землището на гр. Сърница и имотите 
с променено предназначение от махала Крушата до местността 
Бардуче в землището на гр. Сърница;

Вторник – гр. Сърница - ул. Ш. Поляна, ул. Райска вода, ул. Л. 
Каравелов, ул. Крушовска, ул. Борова, ул. Спартак, ул. Христо Ботев, 
ул. Дъбраш, ул. Беслет, ул. Шабанли, ул. Калафат,  ул. Белите камъни, 
ул. Орфей, ул. Беглика, ул. Проф. Унген, ул. Никола Вапцаров, ул. 
Буков дол, ул. Боаза, ул. Салих Онбаши, ул. Еделвайс, ул. Пчела

Сряда – гр. Сърница - ул. Чаарджик, ул. Кокиче, ул. Бунарджик, 
ул. Вела Пеева, ул. Пирин, ул. Стадиона, ул. Дарака, ул. Доспатска, 
ул. Сирма Войвода, ул. Г. Бенковски, ул. Хан Крум, ул. Чепино, ул. 
Ранча, ул. Хан Аспарух, ул. Орлино, ул. Заводска, ул. Безименна, 
Околовръстна,  ул. Т. Каблешков, ул. Бреза, ул. Язовирска, ул. 8-ми 
Март,  ул. Карагьол, Стопански двор,  ул. Родопи, ул. Рила, ул. 
Петелци, ул. Мир, ул. Малина, ул. Детелина, ул. Иван Вазов,  ул. 
Пушкин, ул. Хвойна ул. Пролет;

Четвъртък – с. Медени поляни (към него се причисляват м. 
Горелци и м. Шаренци), с. Побит камък (към него се причисляват 
м. Селище и м. Кара тепе), имотите с променено предназначение 
в землищата на двете села и м. Стойчов чарк, м. Станцията, м. 
Комплекса, м. Студената вода, м. Караасан и всички имоти с 
променено предназначение в землището на гр. Сърница по посока 
гр. Велинград;

Петък – гр. Сърница - бул. Свобода, ул. Васил Левски /
след Пазара/, ул. Раковски,  ул. Младост, и имотите с променено 
предназначение от отсрещната страна на язовир Доспат, попадащи в 
землището на гр. Сърница

 
Утвърдил: Халил Байрактар
За Кмет на Община Сърница
Заместващ съгласно Заповед № З-00237/24.09.2019г.
Изготвил: Аки Кисьов, Гл.спец.ЗГЕ 
Дирекция АОМР, Община Сърница

ЗАПОВЕД
№ З- 00265/ 14.10.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за 
местните данъци и такси и чл. 18 а от Наредба за определяне и адми-
нистриране на местните такси и цени на услугите на територията на 
Община Сърница

ОПРЕДЕЛЯМ:
Границите на районите на територията на Община Сърница, в 

които през 2020 година ще се извършват следните видове услуги, съ-
гласно чл. 62 от Закона за местните данъци и такси:

• събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения 
и инсталации за тяхното третиране;

• третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;
• поддържане на чистотата на териториите за обществено ползва-

не в населените места и селищните образувания в общината.
I. Граници /райони
1. За град Сърница
Районът включва всички улици, намиращи се в регулационните 

граници на град Сърница, обществено обслужващи обекти, търгов-
ски обекти, хотели, къщи за гости, вили, бензиностанции, включи-
телно промишлена зона „Стопански двор”, промишлени обекти в 
местността „Караасан”, промишлени обекти в местността „Овце-
комплекса”, местност „Студената вода” предприятия и всички други 
обекти в този район, в които се извършва търговска или промиш-
лена дейност, намиращи се в строителни, регулационни и извън 
регулационни граници. Към района на гр. Сърница се включват 
местностите Стойчов чарк, Станцията, Комплекса, Студената вода, 
Караасан. Също така попадат и имотите, които са с променено пред-
назначение в землището на гр. Сърница.

2. За населените места на територията на Община Сърница – 2 
населени места, както следва:

2.1. село Побит камък – включват се всички улици на с. Побит 
камък, обществено обслужващи обекти, търговски обекти, хотели, 
къщи за гости, вили, включително и други обекти, в които се из-
вършва търговска или промишлена дейност, намиращи се в строи-
телни, регулационни и извън регулационни граници. Към района на 
село Побит камък се включват местностите „Селище” и „Кара тепе”. 
Също така попадат и имотите, които са с променено предназначение 
в землището на с. Побит камък.

2.2. село Медени поляни - включват се всички улици на с. Медени 
поляни, обществено обслужващи обекти, търговски обекти, хотели, 
къщи за гости, вили, включително и други обекти, в които се из-
вършва търговска или промишлена дейност, намиращи се в стро-
ителни, регулационни и извън регулационни граници. Към района 
на село Медени поляни се включват махалите Горелци и Шаренци. 
Също така попадат и имотите, които са с променено предназначение 
в землището на с. Медени поляни.

II. Честота на сметосъбиране и сметоизвозване
За всички райони, включени в системата на организирано смето-

събиране на територията на Община Сърница, а именно: град Сър-
ница, с. Побит камък и с. Медени поляни са, както следва:

• Кофи тип „Мева”(110л.) и пластмасофи кофи (120л.) – един път 
седмично;

• Контейнер тип „Бобър” – един път седмично.
III. Сметосъбирането да се осъществява по утвърден график – 

Приложение № 1, представляващ неразделна част към настоящата 
заповед, всеки работен ден от Звено „Чистота” при Община Сърни-
ца.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтере-
совани 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.

 
Халил Байрактар
За Кмет на Община Сърница
Заместващ съгласно Заповед № З-00237/24.09.2019 г.
Съгласувал:Айтен Туджар, ВрИД Секретар
Община Сърница
Изготвил: Аки Кисьов, Гл.спец.ЗГЕ,
Дирекция АОМР, 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
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ЗАПОВЕД
№ З-00247/03.09.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местната самоуправление и 
местната администрация и във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за 
опазване на земеделските земи, чл. 10, ал. 2, т. 1 и чл. 15, ал. 1, т. 5 от 
Закона за опазване на околната среда, чл. 12 ал. 1, т. 3, чл. 39, ал. 2, т. 
4 и чл. 101, ал. 2 от Наредба за опазване на околната среда на терито-
рията на Община Сърница, както и предвид зачестилите прояви на 
задимяване от изгаряне на растителни остатъци в имотите, в стро-
ителните граници на населените места и земеделските земи, които 
нарушават качеството на атмосферния въздух и са предпоставка за 
възникване на пожари

ЗАБРАНЯВАМ:

1. Паленето на стърнища, слогове, биоотпадъци от посеви, сухи 
треви и други растителни остатъци от посевни култури, отпадъци 
от земеделски култури на цялата територия на Община Сърница — 
населените места и землищата им.

2. Паленето на открито на огън в имотите, в строителните грани-
ци на населените места, както и в земеделски земи, с цел премахване 
на суха растителност и отпадъци от земеделски култури.

3. Кметовете на кметства, а за територията на гр. Сърница гл.-спе-
циалист ЗГЕ, Дирекция АОМР, Община Сърница, съвместно с ор-
ганите на Районно управление Полиция — Велинград и РСПБЗН 
– Велинград при ОД на МВР да предприемате необходимите мерки 
за осъществяване на засилен и постоянен контрол за предотвратя-
ването на забраните по т. 1 и т. 2.

4. Лицата, нарушаващи разпоредбите на настоящата заповед, но-
сят административно наказателна отговорност, съгласно действа-
щото законодателство. Извършените нарушения се установяват с 
актове от длъжностни лица на Общинска администрация Сърница, 
определени от кмета на Община Сърница. Наказателните постано-
вления се издават от кмета на Община Сърница или изрично упъл-
номощен от него служител в съответствие с ЗАНН.

5. При констатирани случаи на палене по т. 1 и т. 2 нарушителите 
ще бъдат наказвани както следва:

• За физическите лица глоба в размер на от 500 до 5000 лева в за-
висимост от тежестта на нарушението и степента на замърсяване на 
околната среда;

• За юридическите лица глоба в размер на от 1500 до 10 000 лева в 
зависимост от тежестта на нарушението и степента на замърсяване 
на околната среда;

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Аки Кисьов 
– Гл. спец. „ЗГЕ”, Дирекция АОМР, Община Сърница.

Копие от същата да се сведе до знанието на кметове на кметства, 
Районно управление Полиция Велинград, РСПБЗН Велинград и на-
селението на Община Сърница за сведение и изпълнение. 

Заповедта да се оповести публично на официалната интернет 
страница на Община Сърница и на информационното табло в сгра-
дата на общинска администрация.

 
Халил Байрактар
За Кмет на Община Сърница
Заместващ съгласно Заповед № З-00237/24.09.2019г. 
Изготвил: Айтен Туджар, ВрИД Секретар
Община Сърница

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА,

Паленето на стърнища, слогове, биоотпадъци от посеви, сухи треви 
и други растителни остатъци от посевни култури, отпадъци от земе-
делски култури върху земеделски земи и в урбанизирани територии 
– парцели, частна, общинска и държавна собственост, е забранено 
от няколко закона у нас. Съответно няколко са институциите, които 
контролират това и налагат санкции на нарушителите. Въпреки това, 
паленето на стърнища, сухи треви и отпадъци от земеделски култури 
продължава да е масово явление.

Запаленото стърнище създава опасност от пожари, които да се 
прехвърлят към съседни обработваеми площи, гори и населени мес-
та. Тази практика е вредна за самата почва и същевременно увеличава 
процентa на въглеводородни емисии и фините прахови частици във 
въздуха. Също така заради дима, особено при огън в близост до авто-
мобилни пътища, нараства и опасността от катастрофи.

Потушаването на тези пожари коства огромен ресурс на органите 
за ПБЗН - от хора, техника, гориво и време за овладяване на стихията. 

Поради тази причина кметът на Община Сърница издаде нарочна 
Заповед № З-00247/03.10.2019 г., с която на основание Наредбата за 
опазване на околната среда на територията на Община Сърница се за-
бранява:

1. Паленето на стърнища, слогове, биоотпадъци от посеви, сухи 
треви и други растителни остатъци от посевни култури, отпадъци от 
земеделски култури на цялата територия на Община Сърница - насе-
лените места и землищата им.

2. Паленето на открито на огън в имотите, в строителните граници 
на населените места, както и в земеделски земи с цел премахване на 
суха растителност и отпадъци от земеделски култури

За нарушение на изричната забрана са предвидени и съответните 
санкции, които се налагат от органите на Общинска администрация:

• За физическите лица глоба в размер на от 500 до 5000 лева в за-
висимост от тежестта на нарушението и степента на замърсяване на 
околната среда;

• За юридическите лица глоба в размер на от 1500 до 10 000 лева в 
зависимост от тежестта на нарушението и степента на замърсяване на 
околната среда.

Глобите, които налагат органите службата за „Пожарна безопасност 
и защита на населението“ по закона за МВР. По него санкциите са от 
200 до 2000 лв. 

По Закона за опазване на земеделските земи, който категорично за-
бранява паленето на стърнища и растителни остатъци в земеделските 
земи санкцията за първо нарушение е от 1500 до 6000 лв., а при пов-
торно става от 2000 до 12 000 лв.

Екоминистерството, чрез регионалните инспекции по опазване на 
околната среда, също може да глобява за запалено стърнище. Съгласно 
Закона за опазване на околната среда всички юридически, физически 
лица, собственици и ползватели на земеделски земи, са длъжни да не 
предизвикват вредни изменения върху почвата в обработваните от 
тях поземлени имоти. 

За нарушения се налагат глоби за физически лица от 100 до 6000 лв., 
за юридически лица и еднолични търговци от 1000 до 20 000 лв.

Най-сериозната санкция за фермерите, които палят стърнища, е 
свързана с евросубсидиите. Те могат да бъдат лишени от тях при по-
добно нарушение.

ЕВРОПЕЙСКИ МЕСЕЦ 
НА КИБЕРСИГУРНОСТТА

На 1 октомври за-
почна Европейският 
месец на киберсигур-
ността. Това е ежегод-
на кампания на Ев-
ропейския съюз цели 
повишаване на осве-
домеността на граж-
даните и организаци-
ите за рисковете във 
виртуалната среда. 
Разполагайки със зна-
ния и умения, те ще 
бъдат по-адаптивни и 
уверени потребители 

и ще ползват безопас-
но интернет. Всички 
свързани събития и 
инициативи се коор-
динират от Агенция-
та за киберсигурност 
на Европейския съ-
юз(ENISA) и Европей-
ската комисия, с под-
крепата на държавите 
членки. 

Тази година кам-
панията ще постави 
акцент върху различ-
ни теми, разкриващи 

необходимостта от 
промяна в поведенче-
ските модели и пред-
ставящи на потре-
бителите подходящи 
примери, които да им 
помогнат да осъзнаят 
рисковете, които кри-
ят новите технологии. 
Първата тема обхваща 
основните принципи 
на „онлайн хигиената” 
и правилните нави-
ци, които гарантират 
(продължава на стр. 4)



4 Общество

През 1998 г., воде-
ни от желанието да 
се създаде нова тра-
диция в историята на 
българските общини, 
която да свързва ми-
налото, настоящето и 
бъдещето на местно-
то самоуправление в 
България, делегатите 
на Общото събрание 
на Национално сдру-
жение на общините 
вземат решение отбе-
лязването на Деня на 
българската община 
да бъде на 12 октом-
ври. На тази дата през 
1882 г. в брой 117 на 
Държавен вестник е 
публикуван първият 
Закон за общините и 
градското управле-

ние. В него за първи 
път се регламентира 
дейността на общин-
ските съвети, на кме-

товете и техните по-
мощници.

Българската об-
щина играе важна 

роля през различни-
те исторически пе-
риоди от развитието 
на държавата. Идея-

та за установяване и 
разгръщане на мест-
ното самоуправле-
ние е заложена още 
в първата демокра-
тична Конституция 
на самостоятелната 
българска държава 
— Търновската, при-
ета на 16 април 1879 
г. Глава 1, чл. 3 — “Те-
риторията админи-
стративно се дели на 
окръжия, околии и 
общини.”

През 1991 г. в нова-
та Конституция в чл. 
1, ал. 2 е записано, че 
“Република България 
е единна държава с 
местно самоуправле-
ние”, а чл. 136 опре-
деля общината, като 

“основна администра-
тивно-териториална 
единица, в която се 
осъществява местно-
то самоуправление”.

В тази връзка г-н 
Бозов, г-н Осман-
джиков и г-н Бай-
рактар поздравиха об-
щинските служители, 
като им благодариха 
за професионализма и 
всеотдайността, които 
проявяват в работата 
си и чиито резултати 
за последните чети-
ри години са видни и 
оценени от граждани-
те. Също така им по-
желаха здраве, лично 
щастие и енергия за 
нови професионални 
успехи.

В Държавен вест-
ник, бр. № 81 от 15 
октомври е публику-
вана новата Наредба 
№ 6 за изискванията 
и контрола върху дър-
весината, която се из-
ползва за битово ото-
пление. 

Тя е издадена от 
Министерство на зе-
меделието, храните и 
горите, на основание 
§29 от Преходните и 
заключителни разпо-
редби към ЗИД на За-
кона за чистотата на 
атмосферния въздух 
(ДВ, бр. 1 от 2019 г.). 

Мотивът за ней-
ното разработване е 
необходимостта от 
подобряване качество 
на въздуха в проблем-
ни райони, чрез пред-
приемане на конкрет-
ни мерки за справяне 
с един от основните 
източници на замър-

сяване на въздуха, 
което е битовото ото-
пление чрез ползване-
то на влажна дървеси-
на. 

Разпоредбите на 
наредбата ще се при-
лагат в общини или 
части от тях, на чии-
то територии са ре-
гистрирани преви-
шения по показател 
фини прахови части-
ци (ФПЧ10) на сред-
ногодишната норма 
или на допустимия за 
годината брой пре-
вишения на средно-
деноношната прагова 
стойност. 

С решение на об-
щинския съвет се 
определя територи-
алния обхват за при-
лагане на наредбата в 
съответната община. 
Наредбата може да 
се прилагат и в други 
общини, където не са 

регистрирани преви-
шения по показател 
ФПЧ10, единствено 
по решение на съот-
ветния общинския 
съвет. 

С нея за първи път 

нормативно се опре-
делят изисквания за 
дървесината, която 
ще бъде използвана за 
битово отопление: - да 
е суха; - да не е обра-
ботвана повърхност-
но с бои, лакове, смо-
ли и лепила; - да не е 

импрегнирана или да 
е претърпяла друга 
химична обработка; - 
да не е свързана/при-
месена с дру ги веще-
ства и материали, вкл. 
текстил, пластмаси, 

гуми или други пе-
тролни продукти. 

Дървесината за 
битово отопление 
следва да се съхра-
нява покрита, върху 
подложки на сухи и 
отцедливи места оси-
гуряващи продухва-

емост. Минималните 
срокове за естествено 
просушаване на суро-
ва дървесина са посо-
чени в приложението 
към Наредбата. 

Общините, за кои-
то се прилага наред-
бата, ще имат ангажи-
мент да обявяват на 
интернет страниците 
си и на видно място 
в сградата на общи-
ната и кметствата из-
искванията към дър-
весината за битово 
отопление, начините 
и сроковете за съхра-
нението й. 

Задължение на 
продавачите на дър-
весина е да информи-
рат ползвателите към 
коя от категориите 
– сурова или суха, е 
дървесината, предмет 
на продажба. Лицата, 
издаващи превозни 
билети за транспор-

тиране на дървесина 
по чл. 211 от Закона за 
горите, задължително 
вписват тази инфор-
мация в билета. 

Контролът по из-
пълнението на на-
редбата ще се осъ-
ществява от кмета на 
общината (или оп-
равомощени от него 
лице), от регионална-
та инспекция по окол-
ната среда и водите, 
както и от лицата, 
имащи правомощия 
по Закона за горите да 
извършват проверки 
на издадените превоз-
ни билети. Той обхва-
ща извършването на 
проверки за изгаря-
не на дървесината по 
време на отоплител-
ния сезон (от 1 октом-
ври до 30 април) с цел 
спазване на изисква-
нията новата наредба.

12-ТИ ОКТОМВРИ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА

НОВА НАРЕДБА 
ЗА ИЗИСКВАНИЯТА И КОНТРОЛА ВЪРХУ ДЪРВЕСИНАТА, 

КОЯТО СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА БИТОВО ОТОПЛЕНИЕ

ЕВРОПЕЙСКИ МЕСЕЦ НА КИБЕРСИГУРНОСТТА
нашата безопасност 
онлайн, и които все-
ки трябва да възпри-
еме в ежедневието си. 
Потребителите, които 
подхождат правилно 
към своята киберси-
гурност се чувстват 
по-уверени, когато 
използват компютри, 
смартфони, умни ча-
совници или всякак-
ви други устройства, 
свързани с интернет. 

Основното послание 
е – киберхигиената е 
навик, който се при-
добива в ранна въз-
раст и остава за цял 
живот. 

Втората тема по-
ставя ударение върху 
„нововъзникващите 
технологии” и нуж-
дата от сигурност 
за потребителите и 
техните авангардни 
устройства. Техно-
логиите се развиват 

бързо и е редно, при-
добивайки нов про-
дукт, да настройваме 
по подходящ начин 
параметрите за си-
гурност и защита на 
личните данни. По 
време на кампанията 
гражданите ще бъдат 
запознати отблизо с 
въпросите, свързани 
с новите технологии, 
на които следва да от-
делят внимание. При 
старта на кампания-

та, ENISA публикува 
видеоклип с основни 
проверовъчни въпро-
си за ежедневното 
ни използване на ин-
тернет. Европейската 
агенция за киберси-
гурност организира 
сесия за въпроси и 
отговори в Туитър, по 
време на която граж-
дани и организации 
могат да поставят 
въпроси относно си-
гурността в интернет 

пространството и как 
да използват безопас-
но своите устройства. 
На официалния уеб-
сайт на кампанията 
потребителите могат 
да намерят полезна 
информация и мате-
риали за повишаване 
на осведомеността по 
въпросите на кибер-
сигурността. На уеб-
сайта е публикувана 
интерактивна карта, 
на която могат да се 

проследят всички съ-
бития, които се орга-
низират в 24 държави. 

Държавна агенция 
„Електронно управле-
ние“ (ДАЕУ) ще участ-
ва в свързани събития 
и публикуване на он-
лайн съдържание на 
своя уебсайт.

(продължава от стр.3)


