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Боголюбиви братя и сестри,
чеда на светата Пловдивска епархия,

Обръщам се с призив към вас – да обединим мо-
литвата си в тези тежки изпитания за целия свят, 
като ви моля всяка вечер в 21 часа, който където и 
да се намира – у дома, на работа, или по пътя, да се 
моли с Господнята молитва „Отче наш“, за да при-
зовем Божията милост, снизхождение и избавление 
от злото.

Също така разпореждам всяка вечер от 21 до 
21.15 часа, до края на месец март, да бият всички 
църковни камбани в диоцеза на Пловдивска епархия 
в знак на подкрепа на всички наши лекари, медици и 
медицински лица, които неуморно полагат грижи за 
боледуващите и страдащите наши ближни. Защото 
Господ ни е заповядал: „Синко, в болестта си не бъди 
небрежен!... Почитай лекаря с чест според нуждата 
от него, защото Господ го е създал, и лекуването е 
от Вишния.“ (Сирах. 38:1-9).

Братя и сестри,
Времето на всеобщото бедствие, което Господ 

допуска и което съвпада с времето на Великия пост, 
следва да бъде осмислено от нас в духовен план. Нека 
то да бъде за нас време на покаяние и смирение, но 
не и на униние, на страх, на малодушие и ропот. 

Всички сме в Божиите ръце. И времето на зем-
ния ни живот, и часът на смъртта, и здравето, и 
болестта – всичко се отмерва от премъдрия Божи 
промисъл за света и човека. Да не забравяме Господ-
ните слова: „Всичко, що поискате в молитва с вяра, 
ще получите. И каквото поискате от Отца в Мое 
име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина… 
и, Ако поискате нещо в Мое име, Аз ще го направя“. 
(Ин. 14:13-14; Мaт. 21:22).

Благодатта на Господа нашего Иисуса Христа, 
любовта на Бога Отца и общението със Светия Дух 
да бъде с всички вас,

† ПЛОВДИВСКИ МИТРОПОЛИТ НИКОЛАЙ
16.03.2020 г.

ВЕЧЕ ОФИЦИАЛНО:
ЗАРАДИ ЕПИДЕМИЯТА ОТ 
КОРОНАВИРУС БЪЛГАРИЯ Е
В ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
ДО 13 АПРИЛ. 

Пандемията от корона-
вирус обедини за първи път 
от години управляващи и 
опозиция в България. След 
установяването на 23-ма 

болни на територията на 
страната правителството, 
съвместно с Националния 
оперативен щаб, предложи 
извънредно положение до 
13 априлл „За“ предложе-
нието на правителството 
гласуваха единодушно 201 
народни представители

Единодушно одобрената 
от парламента едномесечна 

мярка поставя България до 
други страни от източното 
крило на Европейския съюз, 
включително Словакия, Че-
хия, Унгария и Латвия, които 
обявиха извънредно поло-
жение. Словакия и Унгария 
предприеха крайната мярка 
в сряда – 11 март, а Чехия 
и Латвия – в четвъртък – 12 
март.

Извънредното положе-
ние се обявява на основа-
ние член 84 от Конституци-
ята. Според него то важи до 
преминаване на опасността 
и дава възможност на влас-
тите да налагат цялостни 
забрани, включително и за 
движение в страната и из-
вън нея. 

Извънредното положе-
ние дава право на властите 
да затварят училища, уни-
верситети, концертни зали, 
частни бизнеси. Затворени 
са дискотеки, игрални зали 
и са забранени всякакви 
прояви на открито и за-
крито.

„Априлци“

Календар за 2020 с думи на жестов език

В Средно училище „Народни будители“ новата 2020 
година започна с благородна инициатива и красиви кален-
дари с думи на жестов език по инициатива на ресурсния ни 
учител г-жа Елена Благоева.

Ръководството и педагогическият колектив се включиха 
в каузата за деца с увреден слух, подкрепяйки благотвори-
телния фонд на Фондация „Яника“ – гр. София.

Средствата се предоставят за допълнителна рехабилита-
ция на деца с кохлеарни импланти и деца със слухови апа-
рати. Чрез спонсорирането на таксите все повече родители 
ще могат да се справят с всички разходи в най-важния за 
слухово-речевата рехабилитация период – този до 5-годиш-
на възраст. 

Всеки, който желае да придобие настолен календар с 
думи на жестов език, може да се включи в инициативата на 
yanikabg.com. 

Помогнете да се реализира този социалнозначим про-
ект и да дадем шанс на повече деца да произнесат пове-
че думи!

Стефка КАЗАКОВА
педагогически съветник

А може би Земята наистина 
си почива? 

Има нужда да утихне от веч-
но бързащите ни стъпки, от сил-
ния шум на тълпите, от пластма-
совите чувства, от безразборно-
то ни искане, от безсмисленото 
говорене на килограм!...

Земята има нужда от про-
странство!

И ние също! 
За да намерим смисъл в са-

мите себе си, в уюта на дома си, 
в игрите с децата си, в очите на 
най-близките си! 

Да оценим какво имаме, 
какво стопля сърцето ни, какво 
всъщност обичаме и кои са 
онези истински важни неща, 
които бихме защитили по време 
на буря.

Да се запитаме...
Кои сме ние и накъде вър-

вим? 
Защото утре предстои... Но 

дали ще бъдем същите зависи 
от въпросите, които ще си зада-
дем днес, и от отговорите, които 
ще намерим в себе си! 

До утре...

А може би
Земята наистина си почива!

КРИЗИСНИЯТ ЩАБ ПРИ ОБЩИНА БРАЦИГОВО
РЕШИ

Самотно живеещите възрастни хора от град Брацигово, 
нуждаещи се от закупуване на хранителни стоки и лекарства, 
могат да позвънят на тел. 03552/20-65 в Общинска администра-
ция – Брацигово, откъдето ще получат съдействие. В остана-
лите населени места възрастните хора могат да се обръщат за 
съдействие към кметовете.

Доброволно формирование „Актив 112“ към Община 
Брацигово ще бъде в готовност да се отзовава при необхо-
димост.

Кризисният щаб и Община Брацигово се обръщат с апел 
към всички родители да ограничат излизанията и контактите 
на своите деца! Нека ние бъдем пример за нашите деца и също 
ограничим контактите си!

Обръщаме се и към всички възрастни хора – да не пред-
приемат излизане от домовете си! Ако имат нужда от нещо, 
нека се обръщат към Общинска администрация, на посочения 
по-горе телефон, или към кмета на своето населено място.

Когато почувствате неразположение – висока температу-
ра, сухота в гърлото или затруднено дишане, е необходимо да 
потърсите по телефона съдействие от личния лекар, а не да 
се предприема действие за посещение на Спешна помощ или 
позвъняване на тел. 112.

Здравният медиатор да оказва пълно съдействие на здрав-
ните власти за прилагане на противоепидемичните мерки.

Нека бъдем дисциплинирани и да направим необходимото, 
за да предпазим децата, себе си и нашите родители от разпро-
странението на COVID-19.

Нека всеки от нас се отнесе съвестно и отговорно и спазва 
мерките за предотвратяване на разпространението на заболя-
ването!

Надежда КАЗАКОВА
кмет на община Брацигово и председател на

Общинския щаб за защита при бедствия и аварии
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ЗАРАДИ КОРОНАВИРУСА

БЪЛГАРИЯ ВЪВЕЖДА ЕДНОМЕСЕЧНО

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ



Ние -  хората

Трети март 1878 г. е рождената дата 
на новата българска държава, излязла 
от пожара на Априлското въстание. 

Изгрял върху кладата на Петлешков, 
Батак, Перущица, и Панагюрище, един 
народ достойно защитава правото си 
на свобода. Саможертвата на бълга-
рите е онзи призив към европейската 
общност, която вижда нетърпимата об-
становка в земите ни. Един народ, за да 
върви напред, трябва да помни и да се 
учи от своето минало. Водени от тази 
идея, брациговци и жителите на селата 
от общината отбелязаха празника чрез 
множество прояви.

Традиционно, празникът за жите-
лите и гостите на Брацигово започна с 
шествие из града и поднасяне на цветя 
пред дома на опълченеца Тодор Чомов, 
а после продължи със слово, поднася-
не на цветя и концертна програма пред 
паметника на руските воини на бул. 
„Освободители“. 

Че Трети март е най-важната дата в 
нашия календар доказаха и жителите 
на планинските села Розово и Равно-
гор.

В Розово цветя бяха поднесени 
пред обелиска на опълченците в селото, 
след отслужена заупокойна литургия, а 
битовата група пя възрожденски песни. 

Равногорци пък, след като почетоха 
паметта на героите и сведоха глави в 
знак на признание, тропнаха и хоро по 
български – „за много години“.

В Козарско изнесоха истински урок 
по родолюбие, обличайки в носия на 
четник от хайдушкото движение малкия 
Христо, наследник на дядо Милю Колев –
парламентьора от Април 1876, водил 
преговорите с Хасан паша и успял да 
изтръгне обещанието от бея, че Браци-
гово ще бъде запазено.

Дали пра-пра-правнукът разбира 
това, което се случва с него, времето ще 
покаже, но е сигурно, че кръвта вода 
няма да стане… 

И паметникът на испериховските 
опълченци не остана самотен. Цветя на 
признателност бяха положени в памет 
на двамата храбри мъже, водили битка 
за честта и свободата на родината.

„Априлци“

На 15 март 1895 година 
се навършиха 125 години от 
създаването на дюлгерското 
дружество „ЗИДЪ“ в Браци-
гово.

То е продължение на за-
наята и традициите на браци-
говските майстори строители 
през Възраждането.

През XVIII век от Кор-
чанско и Костурско, Егейска 
Македония, от селата Орешче, 
Омотско, Слимница, Долни Не-
срам, Горни Несрам, Загориче 
и др. в Брацигово се преселват 
над 150 семейства. С идването 
си те донасят много занаяти: 
дюлгерство, сапунджийство, 

кантарджийство, грънчарство и много др. С развитието на за-
наятите се обособяват и еснафските сдружения. 

До 1845 г. се основават 10 еснафа. Един от най-многоброй-
ните е дюлгерският, който обединява 500 майстори строители, 
между тях калфи, чираци и майстори. Те строят из цялата 
Османска империя: култови сгради, камбанарии, инженерни 
съоръжения, часовникови кули, училища, обществени сгради, 
частни домове и др.

Еснафът е имал свой собствен устав, печат и таен май-
сторски /мещровски/ език. Като продължение на еснафа, на 
15 март 1895 г. се основава дюлгерското дружество „ЗИДЪ“. 
За председател на дружеството е избран Яне Т. Дингозов, за 
касиер – Васил Ляцин, а за деловодител – Никола Зогов.

Яне Търпо Дингозов е роден през 1851 г. в Брацигово. Мно-
го малък остава сирак, затова е отгледан и възпитан от чичо си 
– Христо Дингозов, който го е научил на зидарския занаят. Яне 
Дингозов почива на 62 години, през 1913 г. 

Дюлгерското дружество „ЗИДЪ“ в Брацигово има много 
добра организа-
ция, която под-
робно е описана в 
устава, отпечатан 
в Т. Пазарджик 
от печатница „24-
й Априлъ“ през 
същата 1895 г. 
Един уникален 
екземпляр от 
него се съхранява 
в Градски исто-
рически музей –
Брацигово.

Според устава, дружеството се състои от неопределен брой 
членове, които се занимават със зидарство. Всеки член внася 
по 6 лв. годишно, като целта на дружеството е да състави ка-
питал от ежегодни влогове и да се грижи за увеличаването на 
този капитал в полза на същия.

Дружеството се управлява от една комисия, състояща се от 
председател, касиер и деловодител, които се избират от члено-
вете с тайно гласоподаване.

Всяка година в началото на месец януари комисията дава 
отчет пред събранието за извършените от нея дела, за състоя-
нието на дружествената каса и печалбата. 

Всички членове са длъжни да пазят интересите на дру-
жеството и да се грижат за неговото въздигане. 

Дюлгерското дружество „ЗИДЪ“ е имало и свой собствен 
печат, подробно описан в чл. 43 на Устава: „Дружеството си 
има свой печатъ съ кръгла форма, съ надписъ наоколо:

„Зидарско дружество въ гр. Брацигово“, а въ средата –
„ЗИДЪ“.

Стройната организация и правилата са описани подробно в 
общо 47 члена на устава.

Традициите, умението и знанието на брациговските май-
стори строители са се предавали от поколение на поколение, 
затова и до ден днешен най-добрите строители са брацигов-
ските, които са добре образовани и владеят занаята до съ-
вършенство.

Нека да помним и не забравяме, че дори майстор Кольо 
Фичето се е учил от тях. 

Йорданка ВАСИЛЕВА 
уредник в ГИМ

На 11 март се навършват 
76 години от онзи март на 
1944 г., в който е последният 
бой на отряд „Антон Ива-
нов“! В местността Кереми-
дарката, отцепени от отряда, 
в крайно изтощение, трима-
та партизани Лев Желязков, 
Атанас Ненов и Паница 
Семерджиев търсят явка 
с брациговски ятаци. На 6 
март в същата местност са 
арестувани Никола Мишев –
Камарад и другарите му от 
Батак. Стражар, връщайки 
се от Пещера, забелязва 
тримата партизани, започва 
да стреля и насочва жан-
дармеристите към мястото. Раненият Лев Желязков остава 
и загива тук, а другарите му се изтеглят към Бальовица. 
Паница носи своя ранен командир Ат. Ненов на гръб. На 
скалата на Бальовица Паница среща куршумите с устната 
хармоника, свирейки „Интернационала“! 

Помни 11 март 1944 г. и имената на героите! 
Поклон пред светлата им героична памет!

Елена КАЦАРОВА

ДЕН НА САМОДЕЙНОСТТА
В Деня на самодейността настоятелството на НЧ „Про-

света – 1911“ – с. Розово, проведе годишно отчетно събра-
ние в Клуба на пенсионера.

Още с влизането си, членове на читалището и самодей-
ци бяха закичени с мартенички за здраве от секретаря на 
читалището г-жа Васка Спасова.

Както всяка година, така и тази, събранието бе масово 
посетено. Председателят на настоятелството и читалищният 
секретар изнесоха обстоен доклад, с който запознаха чле-
новете на Общото събрание за извършените дейности. 

Г-жа Водица Тюкенова, председател на Ревизионната 
комисия, направи отчет за касовото състояние на читали-
щето.

В отчетния доклад г-жа Спасова посочи, че въпреки 
демографския срив, липсата на училище в селото и отлива 
на млади хора, читалището прави всичко възможно да има 
дейност и да се поддържат традициите и духът на населени-
ето. Тя отбеляза още, че читалищната институция и Клубът 
на пенсионера са единствените, които разнообразяват жи-
вота на розовци.

Всички изказващи се със задоволство споделяха, че са 
доволни от работата на читалищното ръководство и дават 
висока оценка на екипа и най-вече на г-жа Васка Спасова, 
която не жали сили и възможности да организира хората, 
да поддържа певческата група за автентичен фолклор и да 
търси неуморно спонсори.

Нейна е заслугата за всички организирани местни праз-
ници и тържества, провеждане на екскурзии и участие в 
местни, регионални и национални събори и надпявания.

Констатирано бе също, че в тези нелеки времена матери-
алната база е съхранена и се поддържа добре. Трудности не 
липсват, но се преодоляват с взаимна помощ и разбиране. А 
розовци винаги имат готовност да помогнат на читалището, 
като единствена институция в селото – и то не каква да е, а 
културно-просветна.

Тази година читалището има и повод за радост. Субси-
дираната му численост се увеличава и така заетите щатни 
бройки стават 1,75.

Всички си пожелаха нови творчески и житейски успехи 
и се разделиха в късния следобед на първомартенския не-
делен ден с усмивка и надежда за по-добро бъдеще.

Катя КОМИТОВА

Музеят влиза в час
На 3 март 1878г. в селището Сан Стефано, на 13 кило-

метра от Цариград, е подписан Мирният договор, даващ 
началото на Третото българско царство.

Тази дата остава завинаги в нашата история, защото 
това е рождението на днешна България.

Седмицата от 24.02. до 28.02.2020 година бе посве-
тена на 142 години от Руско-турската Освободителна 
война. По този повод уредниците на музея Йорданка 
Василева и Петър Донов, заедно с НУ „В. Петлешков“, 
влязоха в час. Учениците от 1 до 4 клас се запознаха с 
историята, свързана с Освобождението. Те имаха въз-
можност да изработят Лапбук с материали, подготвени 
от уредниците. 

След беседата учениците собственоръчно изрязаха и 
залепиха снимката на цар Александър II, който на 24 ап-
рил 1877 година обявява война на Турция. Те апликираха 
и лика на генерал Столетов, който формира българското 
опълчение, състоящо се от повече от 7 000 доброволци, 
и му се връчва Самарското знаме – подарък от жителите 
на руския град Самара – станало по-късно символ на не-
чуван героизъм при боевете край Стара Загора. 

От община Брацигово има 13 опълченци, сражавали 
се за свободата на Родината. Един от най-отличилите се 
е брациговецът Тодор Чомов, сражавал се за спасяване-
то на Самарското знаме край Стара Загора и награден 
за проявената храброст с Георгиевски кръст и сребърна 
чаша с позлата, която днес се съхранява в музея.

Равносметката от войната е 3 456 убити опълченци, 
над 200 хиляди руски и около 65 хиляди румънски и 
финландски войници, оставили костите си по българска-
та земя, в името на нашата свобода.

ТРЕТИ МАРТ 1878 ТРЕТИ МАРТ 1878 ГГ..  �� РОЖДЕНАТА ДАТА НА БЪЛГАРИЯ РОЖДЕНАТА ДАТА НА БЪЛГАРИЯ

В село Розово на 3 март 2020 г.

 Поклон пред героите – Равногор, 3.03.2020 г.

Пред паметника на Освободителите
в Брацигово

Да живее свободна България –
Равногор, 2020 г.

Наследникът на дядо Милю Колев от Козарско –
кръвта вода няма да стане...

Поклон и вечна памет на розовските опъленци

Äþëãåðñêî äðóæåñòâî �ÇÈÄÚ” —
íàñëåäíèöè íà âåëèêèòå ïðåç Âúçðàæäàíåòî

áðàöèãîâñêè ìàéñòîðè ñòðîèòåëè 

Йорданка ВАСИЛЕВА
уредник ГИМ
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ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА ЗА ТОДОРОВДЕН 
СТОПАНИТЕ ОТ ОБЩИНА БРАЦИГОВО 

ИЗВЕДОХА КОНЕТЕ
Избрани накичени жребци се състезаваха на Конски Великден

На поляните край брациговските села се проведоха традиционните 
кушии на тазгодишния Тодоровден.

Всички конни състезания бяха проведени в два етапа, след от-
служване на Тодоровата литургия. Дори в Равногор, където това се 
случва по-рядко, жребците мериха сила, бързина и грация. 

Подсигурени бяха награди за стопаните на най-силните и най-
бързите коне, а животните, първенци в състезанието, получиха „вкусна 
премия“.

В българския народен календар първата седмица от големите 
Великденски пости е наречена Тодорова неделя. Названието идва от 
Тодоровден, който винаги се пада в събота. Поверието разказва, че 
на този ден Свети Тодор съблича своите девет кожуха, яхва бял кон и 
отива при Господ да измоли лятото да се върне на Земята. И понеже 
Господ уважава светеца, още докато той изрича молбата си, отвън, на 
мястото, където е забоден маждракът (копието на светеца), започва да 
се издига пара и земята се затопля. 

Почитта към Св. Теодор е засвидетелствана още в ранните векове. 
По време на гоненията на християните император Юлиан Отстъпник 
(332-363) продължавал да иска връщането на езичеството. Знаейки, че 
40 дни преди Великден християните спазват строг пост, той решил да 
се подиграе с тях и да ги застави да ядат идоложертвена храна. Юлиан 
наредил на градоначалника на Константинопол да напръска тайно с 
кръв от езически жертвоприношения всички постни храни на пазара, 
така че християните, макар и без да знаят това, да се осквернят и да 
бъдат подиграни. Тогава Св. Теодор Тирон се явил на патриарх Евдок-
сий и му известил наредбата на Юлиан Отстъпник. Заръчал му също 
да предупреди християните да не вземат храна от пазара през тази 
седмица. Предупредени своевременно, християните се хранили с варе-
но жито (коливо). Юлиан разбрал, че замисълът му е разкрит, останал 
посрамен и пуснал неосквернена от езичниците стока на пазара. 

Защо в центъра на празника са конете?
Първата сед-

мица след Сирни 
Заговезни за-
ема важно място 
в общобългарския 
календар. В право-
славния календар 
има шестима кано-
низирани светци, 
носещи името 
Тодор (Божи дар), 
двама от тях се 
воини великомъ-
ченици – Св. Тео-
дор Тирон и Св. 
Тодор Стратилат. 
Те са били римски 
войници, кано-
низирани заради 
мъченическата си 
смърт в името на 
Христовата вяра. 
Култът към тези двама воини светии е разпространен в българските 
земи. Именно в тяхна чест се устройват кушии (надбягване с коне) по 
места. Оттук и названието Конски Великден. 

При изгрев слънце мъжете сплитат опашките и гривите на конете, 
украсяват ги с мъниста, с пискюли и цветя и ги отвеждат на водопой. 

Жените размесват и раздават помежду си обредни хлябове, като 
дават от тях и на конете. Варят и жито, което се благославя в църковния 
храм. После идва ред на атрактивното конно състезание – кушията. 
Победителят в нея се награждава – конят получава обикновено юзда, 
а неговият стопанин – риза или кърпа. Спечелилият надбягването оби-
каля с коня си всички домове, за да честити празника. Навсякъде го 
посрещат радушно и поят коня му с вода. 

Обредната трапеза за празника включва пита с мая, супа от гъби 
и „тудоровска леща“.

„Априлци“

Великият пост е най-строг и най-продължителен. За-
почва седем седмици преди Великден. Нарича се Четири-
десетница – трае 40 дни, с него се съединява и седмицата 
на Христовите страдания, в която се спомнят последните 
събития от земния живот на Господа, особено Неговите 
страдания, смърт и погребение. Тя се нарича Страстна 
седмица, т. е. Седмица на страданията. 

От понеделник, 2 март 2019-а година, започна Велики-
ят пост. В тези 7 седмици християни от цял свят променят 
хранителния си режим, изключвайки от него животински-
те продукти, за да се пречистят физически, съзнателно и 
духовно за един от най-светлите религиозни празници –
Възкресение Господне. Постът е свързан с 40-дневното 
лишение на Исус Христос, прекосяващ пустинята, и про-
дължава със Страстната седмица – Божиите мъчения пре-
ди физическата смърт и духовното възкресение.

По време на поста има периоди, в които режимът е съ-
всем строг, както и други – дни, когато се хапва блажна 
храна, морски дарове, пие се вино и се изпълняват рели-
гиозни ритуали. 

Постите не са задължителен елемент от християнска-
та вяра, затова се спазват само от възрастни и физически 
здрави хора, които се чувстват способни здравословно и 
психически да понесат лишенията. Вярва се, че чрез из-
ключването на животински продукти от менюто душата 
се пречиства и смирява, за да посрещне вестта за Хрис-
товото Възкресение. 

Според хранителни експерти Великият пост е полезна 
телесна детоксикация, която помага на организма да се 
възстанови от тежките зимни храни, да пребори про-
летната умора и да влезе в режим на отслабване преди 
идването на жегите. 

Ето и в кои дни какво може да се хапва според право-
славното вярване.

 
СТРОГ ПОСТ – ОТ 2 ДО 8 МАРТ. 
През тази седмица, освен животинските продукти, от 

менюто отпадат алкохолът и блажната храна. Ядат се зър-
нени, плодови и зеленчукови печива, без добавено олио. 
Не се позволяват сладкиши и захарни изделия. На 7 март 

е Тодоровден и тогава се пие вино и се взема причастие.

ВТОРА СЕДМИЦА – ОТ 9-И ДО 15-И МАРТ.
В менюто се завръщат блажните храни и сладкишите 

без животински продукти. На 11 и 3 (сряда и петък) се 
спазва строг пост, като от изминалата седмица. Събота и 
неделя се разрешава консумацията на алкохол, като се 
препоръчва обредната напитка вино.

ТРЕТА СЕДМИЦА – ОТ 16 ДО 22 МАРТ. 
До петък – 20-и включително, се спазва строг пост, 

без блажно, алкохол и сладко. В събота и неделя се пие 
вино с храната.

ЧЕТВЪРТА И ПЕТА СЕДМИЦА.
В сряда и петък се спазва строг пост, а в събота и не-

деля се разрешава алкохол. 
На 25-и е Благовещение. На този ден, освен всичко от 

растителен произход, се разрешава и риба на трапезата.

ШЕСТА СЕДМИЦА – ПРАЗНУВАМЕ ЦВЕТНИЦА.
Отново строгият пост е в сряда и петък (8 и 10 април). 

На 11-и и 12-и се чества Цветница, наричана още Връб-
ница. Тогава е разрешена консумацията на риба и без-
гръбначни животни. По традиция се яде хайвер и морски 
дарове. Пие се вино и се месят обредни погачи.

СТРАСТНАТА СЕДМИЦА – ОТ 13-И ДО 19-И АПРИЛ.
През тези дни се спазва строг пост, като се набляга 

на пресни плодове и зеленчуци и печени без мазнина 
храни. 

На Разпети петък не се яде нищо, а ако здравето по-
зволява, не се пие дори и вода.

На 16-и или на 18-и април се боядисват яйца и се ме-
сят козунаци. 

Християнският свят се подготвя за честването на 
Христовото Възкресение. В 00:00 часа на еделя на 19 
април вярващите се поздравяват с „Христос Воскресе“, 
а камбанен звън огласява светлата нощ!

Източник: Православие.бг

Министърът на околната среда и 
водите Емил Димитров издаде запо-
вед, с която нарежда регионалните 
инспекции по околната среда и во-
дите (РИОСВ) да започнат проверки 
за наличие на нерегламентирани 
сметища и осигуряване проводимост 
на реките.

До 14 февруари екоинспекциите 
издадоха предписания до кметовете 
за предприемане на мерки за почист-
ване и недопускане на нерегламенти-
рани замърсявания (сметища), в това 
число и по реките и прилежащите 
територии в обхвата на съответната 
община.

До 31 май РИОСВ трябва да из-
вършат проверки на място дали 
общинските власти са изпълнили 
предписанията. Този срок може би ще 
бъде удълженр предвид въведеното 
извънредно положение в страната 
заради разпространението на корона-
вирусния щам. 

Съгласно заповедта, при устано-
вяване на нерегламентирани замър-

сявания с отпадъци, във възможно 
най-кратък срок екоинспекциите ще 
налагат актове.

Министър Димитров разпореди на 
басейновите дирекции към МОСВ да 
създадат организация за проверки 
на състоянието и проводимостта на 
речните легла. Заповедта важи за 
обектите, на които не са извършва-
ни проверки по заповед на кмета и 
областния управител. В срок до 28 
февруари кметовете са представили 
в басейновите дирекции план-график 
за планираните през 2020 г. проверки 
на участъците от реката, чиято про-
водимост е намалена. Басейновите 
дирекции ще поискат и от „Напоител-
ни систми“ ЕАД информация за въз-
ложените от тях обществени услуги 
за защита от вредното въздействие 
на водите – за планирани дейности по 
отделните участъци за поддържане 
на реки, дерета и отводнителни съ-
оръжения.

Проверките за проводимостта на 
речните корита се извършват всяка 

година преди снеготопенето. Целта е 
ако има проблемни участъци, те да 
бъдат почистени преди пролетното 
пълноводие. 

РИОСВ и басейновите дирекции 
трябва да отчетат резултатите от 
контролната си дейност в МОСВ.

Във връзка с поддръжката на пъти-
щата и жп-мрежата и предотвратява-
не на неблагоприятното въздействие 
върху здравето и живота на хората 
на нерегламентирано изхвърлени от-
падъци, зам.-министърът на околната 
среда и водите Красимир Живков 
е изпратил писма до ръководствата 
на Агенция „Пътна инфраструктура“ 
(АПИ) и Държавно предприятие На-
ционална компания „Железопътна 
инфраструктура“ (ДПНКЖИ). В тях се 
настоява да се предприемат действия 
за почистване на пътищата и жп- мре-
жата от замърсявания и осигуряване 
на съдове за събиране на отпадъци на 
терените и сградите около жп-линии-
те и на пътните съоръжения.

Цветана ЧОЧЕВА

Започват проверки за проводимостта на реките 

и за нерегламентирани сметища

Специализиран екип 
от 91-ви инженерен бата-
льон за обща поддръжка 
в гр. Пловдив от състава 
на 55-ти инженерен полк 
беше задействан на 25 февруари, за обезвреждане на невзри-
вен боеприпас (ръчна граната), открит в частен имот в село Бяга, 
област Пазарджик.

Под ръководството на капитан Иван Тричков военнослуже-
щите извършиха разузнаване и транспортиране на намерения 
боеприпас, съобщиха от Министерството на отбраната.

При спазване на всички мерки за безопасност ръчната гра-
ната е унищожена на 26 февруари, на учебен полигон „Червен“.

Специализираният екип действа на основание отправено 
искане от главния секретар на МВР и по разпореждане на ко-
мандира на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов.

„Априлци“

Сапьори обезвредиха гранатаСапьори обезвредиха граната
в село Бягав село Бяга
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Българският лекарски съюз (БЛС) публикува насоки за 
пациентите при евентуални симптоми на новия коронавирус. 
Автор на препоръките в д-р Кристиан Григоров от УМБАЛСМ 
„Пирогов“. Той обяснява и как да преценим дали да отидем в 
болница, ако проявим симптоми на заболяването.

COVID-19 продължава да се проявява като грипоподобен 
вирус с комплекс от симптоми, напълно покриващ се с грипна-
та комбинация за годината. Вирусът е различим от грипен щам 
само с тест. Разликите са основно три.

1. Новият вирус има среден инкубационен период 8 дни, 
при грипа е 2 дни. При новия вирус има около 2.3% по-голяма 
вероятност за фатални усложнения от тези при сезонния грип 
и тази разлика е изцяло заради липсата на ваксина. Трето − 
симптомите продължават от 8 до 14 дни, за разлика от сезон-
ния грип (7 дни), с тенденция всеки ден да е по-добър. 

Място за паника няма. Личната отговорност към здравето 
на другите си остава 99% от контрола.

2. Шансът човек да загине от новия вирус продължава да 
е 2,3% по-голям от смъртта от грипен сезонен щам − 2% срещу 
4,3%, отново благодарение на противогрипните ваксини. В 
Европа няма регистриран случай на смърт на човек под 50 
години. Масово става дума за декомпенсиране на актуални 
хронични състояния, които са опасни за живота при всяка 
пневмония.

3. Как се развива заразата? 
COVID-19 е в златната среда на вирусите, що се отнася до 

предаването от човек на човек. Това в цифри означава, че в 
стая със 100 души се очаква 70 да имат инокулация (закре-
пяне) на вирус при внасяне на патоген. При останалите 30% 
вирусът няма да успее да се закрепи за дихателната лигавица.

4. Как се развива заболяването? 70 от 100 контактни 
са носители. 70% от тях, или 49 души, няма да развият цял 
симптомокомплекс, а единична кашлица, неразположение и 
стабилизиране на втори ден. При забързан, стресов начин на 
живот няма и да разберете, че сте болни. Това Ви прави основ-
на заплаха за страната – постоянен и подвижен резервоар 
на вируса. Тук идва персоналната отговорност. Не паника –
отговорност! 

Ограничаването на социалните контакти до минимум при 
продължаване на работния процес. 

Мийте се при влизане и излизане от всяка нова среда, за-
щото може да внесете или да изнесете вируси. 

Носете маска, ако можете да се сдобиете с такава, при 
контактна среда и при обслужване на възрастните Ви близки. 
Поддържайте висока хигиена в домовете. Външната врата и 
антрето са най-важни. Другото – при възможност. Проветря-

вайте често! Вирусът не може да влезе през прозореца, но 
може да излезе оттам и да умре в атмосферата.

5. Заболяване със симптомокомплекс. 
21 болни от 100 контактни ще развият болестта. Висока 

температура до треска, суха (много рядко влажна) кашлица, 
затруднено дишане − имате усещане, че не Ви стига въздух 
при легнало положение или при опити за физическа работа, 
обща адинамия. Всички тези оплаквания не са причина за бол-
нично лечение. Обаждане на личния лекар за съвет относно 
медикаментозното лечение − ПОВТАРЯМ „ОБАЖДАНЕ“! Това е 
достатъчно за оздравяването Ви в 10-дневен срок. 

Болнични се издават и със задна дата. Първо се стабилизи-
рате, после ги търсите. 

ТУК ИДВА ПЕРСОНАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ. Няма причина 
да се криете от работа без заболяване.

Виж т. 2 и т. 3
6. Важната част!
От данните, с които разполагаме, при 12 от 100 контактни 

индивида около осмия ден се наблюдава срив в общото съ-
стояние. Всички симптоми от т. 5 се засилват и затрудненото 
дишане се появява в покой, при седнало положение, и е
постоянно, със задушаване при лежане. ТОВА Е МОМЕНТЪТ 
ДА ПОТЪРСИТЕ БОЛНИЧНА ПОМОЩ.

7. Паниката и струпването пред спешните болнични отделе-
ния с обикновени симптоми на настинка са не само излишни, 
но ще направят нашите усилия за справяне с вирусната вълна 
неефективни и недостатъчни.

Тестовете за коронавирус също са излишни. На опашката 
на грипната вълна, ако развиете т. 5, имате коронавирус в 90%. 
Това, че ще го видите на лист от лабораторията, няма да ви 
накара да се почувствате по-добре. При нужда от хоспитализа-
ция ще бъдете тествани, така или иначе.

Страната има материален и медицински персонал да се 
справи с Covid-19 само с активното участие на гражданите си.

Източник: БЛС, д-р Кристиан ГРИГОРОВ
 УМБАЛСМ „Пирогов“

Covid-19: 
Кога да го преболедуваме вкъщивкъщи
и кога да търсим болнична помощна помощ

З А П О В Е Д
№ РД – 155#1/14.03.2020 г.

На основание чл. 63 от Закона за здравето във връзка с усложняващата се епидемична обстановка,
свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от

13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на
Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на

Република България и на основание Заповед № РД- 01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването,

Н А Р Е Ж Д А М :
 I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Брацигово
до 29.03.2020 г.:
1. Преустановяват се посещенията в заведения, дискотеки, барове, търговски обекти, пенсионерски 

клубове, заведения за обществено хранене, ресторанти, кафе-сладкарници с изключение на магазини-
те за хранителни стоки, аптеките, банките и застрахователните офиси. На ресторантите и заведенията 
за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните 
изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по до-
сегашния ред, при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

2. Домашен социален патронаж – град Брацигово и село Равногор, продължават да работят при 
строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания и съгласно вътрешните разпоредби на управите-
ля на ДСП – Брацигово и кмета на село Равногор.

3. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, 
зелени училища, екскурзии и други) в училищата и в другите обучителни институции и организации. 
При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

4. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.
5. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън система-

та на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и 
юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

6. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, 
културно-развлекателни и научни (театри, концерти, музеи, спортни и други).

7. Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дей-
ност, да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работо-
дателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в 
т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала, и не 
допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

8. Преустановяват се детските и женските консултации, профилактичните прегледи и профилактич-
ните имунизации.

II. Заповедта да се съобщи на РПУ – Пещера и ПУ – Брацигово, кметове на населени места, директо-
ри на училища и детски градини, управители на дискотеки, барове, търговски обекти и пенсионерски 
клубове, заведения за обществено хранене и на всички, имащи отношение към изпълнение на разпо-
редените мерки.

III. Кметовете на кметства да оказват пълно съдействие, като създават организация за осъществява-
нето на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

IV. Срокът и обхватът на мерките по т. I може да бъде променен в зависимост от развитието на епиде-
мичната ситуация в страната.

V. Настоящата заповед отменя Заповед № РД-152/13.03.2020 г. на кмета на община Брацигово.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Мария Батаклиева – заместник-кмет на 
община Брацигово.

Надежда КАЗАКОВА
кмет на община Брацигово
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