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Уважаеми госпожи и господа!
Скъпи жители на община Брацигово!

В навечерието сме на едни от най-чаканите 
празници. Броени дни остават до Коледа и начало-
то на Новата 2021 година. Дванадесетте месеца 
на 2020 година изтичат – сложни, противоречиви, 
наситени със събития и съдбовни обществени про-
цеси. Всеки от нас имаше своите победи и загуби, 
като мозайка от картината Живот. В тези дни 
изпълваме сърцата си с повече надежда и вяра и 
правим равносметка на постигнатото през оти-
ващата си година. 

Изминалата 2020-а не беше лека. Беше наситена 
с емоции, работа и предизвикателства. Неизменна 
е мисълта за случилото се през годината, тъй 
като светлината на големия християнски празник 
е своеобразен преход между това, което е вече в 
историята, и онова, което предстои. На прага на 
2021 година сме изпълнени с надежда и очакване за 
преодоляване на пандемията, за съпричастност, 
за разбиране и взаимодействие между всички нас. 
И както се роди Божият син, за да дарява любов, 
така да се възродят душите ни за човешка топли-
на, отзивчивост и добрина!

Желая здраве, щастие и благодат на Вас и семей-
ствата Ви! Нека Коледа да донесе разбирателство 
и мир помежду ни! Да бъдем благодарни за всичко, 
което имаме, и с добра мисъл, с надежда и вяра в 
позитивното начало да посрещнем Новата година!

Нека да си пожелаем да бъдат светли празници-
те ни, да бъдат честити дните ни, да се сбъднат 
всички наши желания! Нека всяко добро дело, с кое-
то се захванем, се увенчае с успех!

Светло Рождество Христово

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,

в очакване сме на най-светлите и обичани праз-
ници – Коледа и Нова година. Нека ги посрещнем с 
усмивки и топлина в сърцата.

Коледа е празникът на мечтите и желанията, 
на мира и надеждата за ново, по-добро начало. 
Всички искаме светът да е различен, копнеем за 
вълшебства, за чудеса. 

В тези празнични дни правим равносметка 
на отиващата си година – радваме се на всичко 
хубаво, което ни се е случило, вземаме поука от 
грешките си.

Коледа е времето, когато забравяме лошото и 
отваряме сърцата си за добротата. Това са дните, 
в които почитаме традициите си и ставаме сми-
рени, а щастието влиза във всеки дом.

Магията на светлите празници ни подтиква да 
бъдем по-добри, искрени и състрадателни.

Нека запазим тези качества и занапред! Бъдете 
щастливи и вярвайте, че доброто е благодетел и 
прави чудеса!

Нека с добра воля, здрав разум и общи усилия да 
подобряваме живота в нашата община!

В святата Коледна нощ повече от всякога вяр-
ваме в раждащото се ново начало. Тогава всеки от 
нас си пожелава нещо много лично и съкровено –
с надеждата, че то ще се случи.

Нека Новата година ни донесе повече успехи и 
да сбъдне повече желания. Да си пожелаем следва-
щата година да е добра и успешна. Нека тя да бъде 
година на сбъднатите надежди!

Пожелавам на Вас и на семействата Ви

ВЕСЕЛА КОЛЕДА
И ЩАСТЛИВА НОВА 2021 ГОДИНА!

инж. Веселина ДАМОВА

Да бъде Коледата ви незабравима,ма,

а годината – неповторима!

Да сте здрави,

весели, засмени

и от Бог

благословени!

ñêúïè ÷èòàòåëè íà âåñòíèêà!

Áåçóïðå÷íî çäðàâå, èñòèíñêà ëþáîâ,

ìíîãî ïàðè è ìíîãî ñáúäíàòè ìå÷òè!

Коледа е онова въл-
шебно време от година-
та, в което всичко е ня-
как по-красиво, по-добро, 
по-светло. Всяка година 
искаме да задържим тези 
уютни празници за по-
дълго, а те ни се изплъз-
ват бързичко, но оставят 
своята следа в нас.

Напоследък разбрах-
ме колко е важно да се 
прегръщаме и колко ни 
липсва, когато не можем. 
Разбрахме, че каквото и 
да става, най-важно е у 
дома да се топлим с обич, 
защото там се прибира-

ме след буря и се скриваме от всичко лошо навън. Научихме как нямаме нужда от 
много вещи и покупки, как за Коледа няма да са най-важни подаръците, а това да сме 
здрави и да бъдем заедно до елхата. 

Може би времената вече не са същите... Може би ние вече не сме същите... Но 
сърцето има нужда от доброта. Онази – простичката, искрената, истинската...

Екипът на Общинска администрация – Брацигово, символично запали светлините 
на коледната елха в града и мислено изпраща своите позитивни пожелания към всич-
ки за благополучие и благоденствие.

Нека има мир, хармония и топлина в душите ни!

Пожелаваме светла Коледа и здрава Нова 2021 година!

Попиташ ли възрастен „Къде живее Дядо Попиташ ли възрастен „Къде живее Дядо 

Коледа?“, той ще поклати глава, ще разпери Коледа?“, той ще поклати глава, ще разпери 

ръце, а после със странна усмивка, неуверено, ръце, а после със странна усмивка, неуверено, 

ще посочи някъде на север:там, сред вечните ще посочи някъде на север:там, сред вечните 

снегове, вечния студ, сред пронизващи ледени снегове, вечния студ, сред пронизващи ледени 

ветрове живее чудатият старик и се налива ветрове живее чудатият старик и се налива 

с грог. Накрая възрастният ще те погледне с с грог. Накрая възрастният ще те погледне с 

насмешка, като че ли си леко смахнат, и ще каже, че такъв дядо изобщо не същест-насмешка, като че ли си леко смахнат, и ще каже, че такъв дядо изобщо не същест-

вува, че това са измислици за доверчиви дечица и ловки търгаши на всякакви там вува, че това са измислици за доверчиви дечица и ловки търгаши на всякакви там 

сувенирчета. Така и няма да получиш отговор на „най-зимния“ въпрос.сувенирчета. Така и няма да получиш отговор на „най-зимния“ въпрос.

След безполезния разговор с възрастните, попитай някое дете.След безполезния разговор с възрастните, попитай някое дете.

Малкото човече ще отвори широко очички, ще примигне, ще завърти главичка, Малкото човече ще отвори широко очички, ще примигне, ще завърти главичка, 

така че помпонът на шапката му ще затанцува, ще свие раменца. И пак, на пръв така че помпонът на шапката му ще затанцува, ще свие раменца. И пак, на пръв 

поглед, няма отговор.поглед, няма отговор.

Попитай го: „Има ли Дядо Коледа изобщо?“  Ще чуеш: „Разбира се! Как е възможно Попитай го: „Има ли Дядо Коледа изобщо?“  Ще чуеш: „Разбира се! Как е възможно 

да има съмнение!“ да има съмнение!“ 

„А, къде е той?“ – смутено мълчание или неразбираемо детско бърборене.„А, къде е той?“ – смутено мълчание или неразбираемо детско бърборене.

Погледнеш ли обаче в ясните детски очи по-дълбоко, ще разкриеш тайната на най-Погледнеш ли обаче в ясните детски очи по-дълбоко, ще разкриеш тайната на най-

загадъчния Дядо на света – той живее в детските сърца.загадъчния Дядо на света – той живее в детските сърца.

ÍÀ×ÀËÍÎ Ó×ÈËÈÙÅ „ÂÀÑÈË ÏÅÒËÅØÊÎÂ“ – ÁÐÀÖÈÃÎÂÎ,
÷åñòèòè ïðåäñòîÿùèòå êîëåäíè è íîâîãîäèøíè ïðàçíèöè
íà âñè÷êè ìàëêè, ãîëåìè è îùå ïî-ãîëåìè

è íåïîðàñíàëè â ñúðöàòà ñè äåöà

è èì æåëàå íàé-âå÷å çäðàâå

è ñïîêîéíè áúäíèíè!

Мария Симонова, 3 клас



Ние -  хората

ПРЕД РОЖДЕСТВО

Да можеш да чакаш,
                                      да знаеш да чакаш
белоснежната черга
                               да скрие прашните стъпки
на забравата в мрака
                               и в утрото първата крачка
да направиш в незнайното 
                                      от зората окъпан…

Да знаеш да чакаш,
                                      да можеш да чакаш
да срещнеш на прага
                                      непознатата надежда,
с лицето на новото време
                                      с нетърпение жарко
на новия гоблен да везе
               мечтите ни със слънчева прежда!
Да знаеш да чакаш,
                                      да можеш да чакаш
на твоята стряха
                                      там от изтока вечен
звездата – вестител

                            с блясък божествен да кацне
и с богослов да ти покаже
                                               пътя далечен!…

Димитър АДЖЕЛАРОВ

Живка АДЖЕЛАРОВА

РОЖДЕСТВО
На Венелин

Босоноги сме…

нозете ни са в кръв,

но стигнахме до края на тунела…

а лутахме се в него…

бяхме стръв

за злото, дето силите отнема.

Болести, тъга и смърт…

а търсехме да видим края…

годината бе мрачен лабиринт…

без слънце и без път…

безкраен!

Тъмнината стана 

за ума мъгла,

която да му пречи да си спомни –

на тунела в края чака светлина!

Смехът заменя хилядите вопли –

радост ражда се във тиха нощ

и в точен ден от края на декември.

Детски писък гони с мощ

неволите от всичките недели.

И в свята нощ се раждат на света

едно дете и хиляди надежди –

на тунела в края всяка тъмнина

да се пръсне срещу светлите одежди!

11 декември 2020 г.

КОЛОНКАТА НА АДЖЕЛАРОВ

„Декември е уют. 
Кори от портокали. Пу-
кащи дърва. Запалени 
свещи. Червено вино. 
Тихо пиано. Вълнен шал 
и дебели чорапи. Първи 
сняг.

Декември е грижа. Внимание 
и мисъл към най-любимите ти 
хора. Подаръци. Изненади. Сре-
щи. Топло мляко с канела. Писма 
картички. Очакване.

Декември е искри и фойер-
верки. Блясък по улиците, в очи-
те. Светлини.

Декември е (равно на) сметки. 
Разплащаме се с 365 дни случва-
ния и пропускания. Всичко оно-
ва, което сме можели да бъдем, 

а не сме. Всяка неказана дума и 
закъснял жест. Онзи телефонен 
разговор, който пропуснахме. 
Пътуването, което не направих-
ме. Работата, която не приехме. 
Думите, които не казахме.

Декември е обещания. Нарав-
но стари и нови. Да бъдем по-до-
бри. По-щедри. По-благодарни. 
Да мечтаем повече.

Декември е поглед навътре. 
Носталгия по детството. По това 

какви бяхме, какво 
търсехме, в какво вяр-
вахме. По приказки с 
щастливи начала, не 
краища. По онова утре, 
което все търсим и все 
не стигаме.

Декември е всичко 
в едно. Най-студеният и най-топ-
лият месец. Най-пълният с хора 
и най-самотният. Едновременно 
край и ново начало. Прошка.

Декември идва и си отива 
като сън. Всяка година се питаш: 
кога пак стана декември?!

Никога няма да разбереш.
Декември е вселена.“

Автор: Мария ВАСИЛЕВА
Източник: Интернет

ÊÎËÅÄÍÎ ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅÊÎËÅÄÍÎ ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ…

С НОВИ ЗАГЛАВИЯ И КНИГИ
ЩЕ ПОСРЕЩНЕ НОВАТА ГОДИНА
ЧИТАЛИЩНАТА БИБИЛИОТЕКА В БРАЦИГОВО

Библиотеката при Народно 
читалище „Васил Петлешков-
1874“ спечели пореден проект 
на Министерството на културата 
по програма „Българските биб-
лиотеки – съвременни центро-
ве на четене и информираност 
2020 г.“. Проектът е на стойност 
1202 лв. и в него са включени 
76 заглавия от 10 издателства. 
Томовете прочитна литература 
са предоставени с любезното 
съдействие на издателството доставчик „Колхида“.

С въпросната програма Министерството на култу-
рата дава възможност за обогатяване и подновяване 
на колекциите на библиотечния фонд. Читалищната 
библиотека е реализирала проекти в почти всички 
досегашни сесии на програмите на културното ми-
нистерство. Отпусканите средства дават възможност 
своевременно да се закупят стойностни заглавия, 
съобразени изцяло с профила на библиотечния фонд 
и информационните потребности на ползвателите на 
библиотеката.

Изложба „Съвремен-
на пловдивска мозайка“ 
стартира на 07.12.2020 г.
в Балабановата къща на 
Стария Пловдив. Изло-
жението на съвремен-
ните мозаечни платна е 
част от традиционния ни 
форум „СВЕТЛИНА И НА-
ДЕЖДА В СТАРИЯ ГРАД“. 
Издание 2020-а година 
е по-особено, защото 

екипът на института пре-
нася събитията във вир-
туалното пространство. 
Това е втората виртуална 
изложба на мозаистите. 
Сред тях е и брациговката 
Васка Атанасова, която 
от години реди с любов 
малките цветни камъчета. 

Тази година тя участва 
в изложбата с две свои 
творби – „Другото Аз“ и 
„Лилии“.

Иванка СТЕФАНОВА

Да си припомним рецептите на баба:

Íàïðàâåòå ñèòå ñè
êúðâàâèöàöà

„Лилии“

„Другото Аз“

Васка Атанасова - част от
„СВЕТЛИНА И НАДЕЖДА В СТАРИЯ ГРАД“

Невена СТЕФАНОВА
библиотекар

Честита Коледа! Празникът е прекрасен и 
светъл, изпълнен с магия. Нека всичко в живо-
та ви да е прекрасно! Нека къщата бъде богата,
а чашата винаги наполовина пълна!

Нашенската кървавица 
е известна и няма съмне-
ние, че това е най-вкусната 
кървавица. Защо е така?

Тайната се крие в начи-
на на приготвяне и състав-
ките. Вероятно няма да се 
възползвате от традиция-
та, защото прасета отдавна не се гледат в задния двор на 
жителите на града, че даже и в околните села.

В миналото да изквичи прасе на умряло било чест за 
всяко уважаващо себе си домакинство. Както се досе-
щате, това свещенодействие се случваше около Коледа, 
когато студът звънти, а виното е пивко.

Традицията е вероятно наследство от доста древни 
времена, когато в чест на небесните покровители се 
правели животински жертвоприношения. Доста по-къс-
но хората осъзнали, че вместо да изгарят „подаръка“ за 
боговете, е по-добре да се възползват от него, по всички 
възможни начини, а за боговете да остане само кръвта на 
жертвеното животно. Но кървавицата сложила ръка и на 
кръвта.

Към приготвянето на кървавицата се пристъпва, когато 
прасето е изкормено и добре опърлено, измито и от него 
са извадени всички вътрешности. В празния му търбух 
тук-таме са оставени разни мазнинки за обрязване.

В изпразнения корем на обредното животно се на-
рязва на ситно целият му бял дроб. В кървавата пихтия 
се хвърлят малки парченца мазно месо, които се изрязват 
от корема на прасето, от горната част на главата и други 

места.
Като цяло месото трябва да е не само крехко, но и 

мазничко. То трябва да е около три до три и половина 
килограма. Можете да сипете и чаша кръв от прасето, тя 
се наточва още докато то се умъртвява.

Подправките са следните: 300 гр сладък червен пипер, 
сто грама сол, ситно нарязани два стръка праз, една шепа 
смляни семена от копър, една лъжица кимион и две чаши 
червено вино. След това всичко се обърква добре, за да 
стане еднородна смес. С нея се пълни дебелото черво на 
прасето.

В миналото това се е случвало с помощта на още два-
ма души, които придържали червото, за да не се спука, и 
връзвали готовата кървавица на люлчици, с канап. Накрая 
я провесвали на един прът над външния прозорец, за да 
може да изсъхне и да къкри по-късно в компанията на ки-
село зеленце, или направо за мезе – сурова или печена.

Та ако ви се прииска някога да си направите сами 
кървавица – това е рецептата, по която са я приготвяли 
нашите баби и дядовци. Остава ви само задачата да си 
осигурите прасе за Коледа.

Pz днес



17 декември 2020 г. 3Съвременнос т

Редакция в. „Априлци“ - Брацигово, e-mail: v.apriltsi@abv.bg, skype: v.apriltsi, предпечатна подготовка и печат - „Беллопринт“ ООД - Пазарджик, тел. 034 440-400 

Регионалната инспекция по околната среда и 
водите /РИОСВ/ – Пазарджик започна процедура по 
обявяване на три защитени зони от мрежата „Натура 
2000“ в териториалния си обхват – област Пазарджик. 
В съответствие със Закона за биологичното разнооб-
разие са изготвени проекти на заповеди за обявяване 
на защитени зони (ЗЗ) за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна: ЗЗ „Яде-
ница“, ЗЗ „Попинци“ и ЗЗ „Бесапарски възвишения“. 
В по-голямата си част трите защитени зони от еко-
логичната мрежа „Натура 2000“ са разположени на 
територията на населени места от област Пазарджик. 

ЗЗ „Яденица“ попада в землищата на с. Дорково, 
гр. Костандово − община Ракитово, гр. Велинград и 
селата Драгиново, Юндола и Света Петка − община 
Велинград, с. Варвара, с. Ветрен дол, с. Симеоновец, 
с. Семчиново − община Септември, и в землището на 
гр. Белово. 

ЗЗ „Попинци“ попада в землищата на селата 
Боримечково и Лесичово − община Лесичово, гр. Па-
нагюрище, с. Попинци, с. Левски, с. Бъта, с. Елшица, 
с. Оборище, с. Баня, с. Поибрене − община Панагюри-
ще, гр. Стрелча, с. Блатница, с. Смилец, с. Свобода, с. 
Дюлево − община Стрелча.

ЗЗ „Бесапарски възвишения“ попада в землища-
та на селата Бяга, Исперихово, Козарско − община 
Брацигово, на с. Алеко Константиново, с. Огняново, 
с. Синитово, с. Хаджиево − община Пазарджик, и на 
селата Капитан Димитриево и Радилово − община 
Пещера.

Проектите на заповеди са публикувани на интер-
нет страниците на Министерството на околната среда 
и водите и Регионалната инспекция по околната сре-
да и водите (РИОСВ) – Пазарджик. Защитените зони 
се обявяват с цел опазване и поддържане на благо-
приятно природозащитно състояние на ценни типове 
природни местообитания и на разпространените в 
тях видове и техните популации. В тях са предвидени 
редица забрани и ограничения, както и мерки за по-
стигане целите на опазване.

Всички заинтересовани лица могат да се запозна-
ят с проектите на заповеди и в едномесечен срок да 
представят на министъра на околната среда и водите 
мотивирани писмени становища, възражения и пред-
ложения относно посочените в проекта на запове-
дите режими. Текстът на проектозаповедите, както и 
придружаващата ги информация, може да се изтегли 
от линкове, посочени в сайта на РИОСВ – Пазарджик. 
Документите са на разположение и в сградата на ин-
спекцията, на ул. „Гурко“ № 3, ет. 4, гр. Пазарджик.

Цветана ЧОЧЕВА

НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КАЗАХА „ДА“
 НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ОБЩИНИТЕ
ОТ ПЛАЩАНИЯ КЪМ РИОСВ ЗА 2020 Г.

В четвъртък народните представители гласуваха 
окончателно текстовете на Закона за изменение и 
допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс. Приетите три нови параграфа – §58, 59 и 60, 
предвиждат месечните обезпечения и отчисления за 
2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за 
управление на отпадъците за периода от 1 март 2020 г. 
до 31 декември 2020 г. да останат по сметка на община-
та, която ги е събрала. Те ще се разходват по решение 
на Общинския съвет чрез вътрешни компенсирани 
промени, без да се изменя приетият от ОбС начин на 
определяне и размер на таксата за битови отпадъци. 
РИОСВ, на чиято територия се намира съответното 
депо, следва да възстановят от банковата сметка за 
чужди средства преведените и неусвоени от общини-
те месечни обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 
60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление 
на отпадъците за периода от 1 март 2020 г. до 31 декем-
ври 2020 г. в срок до 31 януари 2021 г. За периода от 1 
януари до 31 декември 2021 г. не се начисляват лихви 
върху дължимите суми за месечни отчисления по чл. 
60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление 
на отпадъците. Очаква се законодателните промени 
да бъдат публикувани в Държавен вестник.
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З А П О В Е Д
№РД - 702

Брацигово, 14.12.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1 т. 4, ал. 2 от ЗМСМА
 и във връзка с чл. 2, ал. 8 от Наредба №1

за опазване на обществения ред
на община Брацигово

 

 З А Б Р А Н Я В А М :

1. Продажбата на взривни вещества /пиратки/ 
от нелицензирани търговски обекти и използва-
нето им.

2. Стрелба с огнестрелно оръжие, с което се на-
рушава спокойствието или се създава опасност за 
живота и здравето на гражданите.

На нарушителите на настоящата заповед ще 
бъдат налагани глоби от 100 до 500 лева.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам 
на Полицейско управление − град Брацигово.

Настоящата заповед да се сведе до знанието 
на всички заинтересовани лица за сведение и из-
пълнение.

НАДЕЖДА КАЗАКОВА
кмет на община Брацигово

Намалява се административната тежест при ре-
гистрацията на животновъдните обекти тип пчелини. 
Това реши Министерският съвет, след като одобри 
проект на Закон за изменение и допълнение на За-
кона за пчеларството. Собствениците ще регистрират 
пчелните семейства само в Българската агенция по 
безопасност на храните (БАБХ), а не както досега и в 
кметствата. Предложените изменения целят насърча-
ване и улесняване на стопанската дейност в областта 
на пчеларството.

С приемането на Закона за изменение и допълне-

ние на Закона за пчеларството ще се изпълни мярка 
147 от Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 
г., за изпълнението на мерки за трансформация на мо-
дела на административно обслужване.

„Априлци“

„Говорим за добрина само по празниците, защото 
имаме гузна съвест, че през останалото време не сме 
били положителни, не сме били добри. Животът ни е 
прекалено кратък, за да си позволим да го пилеем в 
лоши чувства и мисли. Много омраза се натрупа в 
сърцата на хората, в обществото и това много ме при-
теснява, защото с омраза доникъде няма да стигнем. 
Не бива да бъдем добри само по Коледа. Трябва да 
бъдем добри всеки ден.“ Това сподели в редакцията 
една осемдесетгодишна жена от Брацигово, живяла 
доста през различни периоди от развитието на об-
ществото ни, била и гастарбайтер в чужбина, и то на 
преклонна вече възраст.

В студения ранен неделен следобед тя дойде 
лично да ни потърси и да изкаже със свои думи 
благодарностите към хората, които в днешно време 
са се наели с нелеката задача да работят за града и 
общината.

Госпожа Пенка Драгнева благодари на кмета на 
община Брацигово и екипа на Общинска админис-
трация не само от свое име, но и от името на мно-
го други. Според нея гражданите са доволни, че 
кметският екип се вслушва в проблемите на хората, 
включително и иновативно – с помощта на горещи 

телефони, чрез социалните мрежи и др. Тя вижда 
положителното дори и в трудностите, през които пре-
минава животът на града ни. Доволна е и от нещата, 
които се правят за благоустрояването на града, и от 
отношението на местната власт към хората от третата 
възраст. По-голямата част от брациговци са доволни 
от активността и безкористността, с която, според тях, 
работи сегашният кмет. Убедена е, че младостта пома-
га на новоизбрания градоначалник г-жа Казакова да 
бъде по-отворена към новостите, да бъде по-борбена 
със закостенялото мнение на скептиците и да отстоя-
ва далновидно бъдещето на Брацигово. 

Близо сме до един от най-хубавите, най-светлите, 
най-семейните празници! Това са дни, изпълнени с 
радост, еуфория, вълнение... Тогава сякаш хората се 
променят... всичко се променя... въздухът, който ви-
тае наоколо, става друг... Затова нека си пожелаем да 
сме хора, да сме добри и искрени... 

Госпожа Драгнева пожелава на кмета на община 
Брацигово, на неговия екип, на всички, които оби-
чат да помагат и подават ръка на хората в нужда, 
да не губят светлината в душите си, да бъдат 
здрави и благословени.

За много светли и мирни години!

ДУМАТА ИМАТ ГРАЖДАНИТЕ:

Íàìàëÿâà ñå àäìèíèñòðàòèâíàòà òåæåñò 
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РИОСВ – Пазарджик
обявява нови защитени зони
в териториалния си обхват

О Б Щ И Н А   Б Р А Ц И Г О В О
4579 гр. Брацигово ул. „Атанас Кабов“ № 6 А 03552 2065 e-mail: met@bratsigovo.bg

В А Ж Н О  С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПТИЦИ

Във връзка с влошена епизоотична обстановка по 
отношение на болестта високопатогенна инфлуенца 
по птиците и с цел предпазване, ограничаване и недо-
пускане разпространението на болестта на територията 
на община Брацигово, съгласно Заповед № РД-11-
252/23.01.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ 
и писмо с вх. № 24-148-9/24.11.2020 г. на директора на 
ОДБХ – Пазарджик до кмета на община Брацигово, 
уведомявам:

собствениците на птицевъдни обекти,
в т.ч. и обекти от т.нар. тип „Заден двор“, 
СА ЗАДЪЛЖЕНИ ДА СПАЗВАТ СЛЕДНИТЕ МЕРКИ:

• да не допускат излизането на птиците извън дворо-
вете на обектите, с цел ограничаване възможността за 
контакт между домашните и дивите птици;

• да съхраняват фуража в закрити помещения;
• да създадат необходимите условия за разделно 

отглеждане на домашни гъски и патици – отделно от 
останалите птици;

• птиците да се поят само с питейна (чешмяна) вода;
• при отклонение в здравословното състояние или 

повишена смъртност на отглежданите птици, незабавно 
да се уведоми ветеринарен лекар или кметът на община 
Брацигово;

• забранява се провеждането на пазари и изложби 
на птици на територията на общината;

• забранява се изхвърлянето на трупове на умрели 
птици на депа/сметища за отпадъци.

За повече информация: Ангелина Калинова – младши 
експерт „Земеделие, гори и води“, тел.: 03552/20-95 
/вътр.115/



1 януари – Нова Година
3 март – Ден на Освобождението на България
30 април – Велики петък
1 май –  Велика събота / Ден на труда 
2 май – Великден
3 май – почивен ден за Великден
6 май – Гергьовден - Ден на Българската армия

22 септември – Ден на независимостта на 
                          България
24 декември – Бъдни вечер
25 декември – Коледа
26 декември – Коледа
27 декември – почивен ден за Коледа
28 декември – почивен ден за Коледа
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ва,
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ра
ва,

мирна и успешна
20212021

12 май – Празник на град Брацигово
24 май –   Ден на българската писменост, просвета

и култура 
25 май – почивен ден за 24 май
6 септември – Ден на Съединението на Княжество
          България и Източна Румелия

Официални празници, почивни и неработни дниОфициални празници, почивни и неработни дни


