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Здрава, мирна и благополучна!Здрава, мирна и благополучна!

Скъпи съграждани,
Обръщам се към всички вас с най-искрени чувства в на-

вечерието на Рождество Христово и настъпващата 2020 
година. 

Изпращаме още една година на споделени мигове.
В навечерието на Рождество Христово нека не забравяме 

ценностите, които ни обединяват. Да бъдат смирени душите 
ни. Да се обичаме повече. Да се радваме на малките победи в 
делничния ден. Да проявяваме разбиране към околните. Да 
вярваме в собствените си сили и в доброто.

Нека бъдем състрадателни и грижовни, да отворим сърца-
та си към самотните, към нуждаещите се, към съгражданите 
и съседите ни, които нямаха толкова добър късмет през 2019 г.

Духът на вярата и надеждата – това е духът на Коледа!
Днес, в навечерието на светлите празници, си давам 

сметка колко сила има в нашите задружни действия. Как 
енергията и добрите помисли на всеки един могат да преоб-
разят средата около нас. Нашата поета отговорност е всеки 
ден да работим за по-приветливи градове и домове, изпълнени 
с човешка топлина, гостоприемство и любов. Тя ни прави по-
щастливи и ни дава упование, че ни предстоят по-хубави и 
съзидателни моменти.

В дух на благодарност за всичко, което постигнахме за-
едно през изтичащата година, и в очакване да се изпълнят 
всичките ни надежди за новата 2020 г. бих искала да ви по-
желая весели празници.

Бъдете здрави и щастливи!
Благословена Коледа! Щастлива Нова година!

Надежда КАЗАКОВА,
кмет на община Брацигово

И отново е Коледа –
Празникът на празниците, не 
последен, а първи в кален-
дара! Така го усеща навярно 
всяко християнско сърце. 
И няма значение вярва ли, или не в 
Рождеството Христово, всеки разбира 
смисъла на този празник и споделя 
светлите чувства, с които той ни даря-
ва и обединява. Този празник е на все-
ки и на всички. Празнуват го с радост 
малкото дете и старецът, семейството, 
селото, градът, целият народ, целият 
свят – богат и беден... Защото душата 
празнува на този ден. От толкова го-
дини насам...

Винаги, когато наближава Коле-
да, започваме да се чувстваме по 
различен начин. Този празник е най-
тихият и светъл ден в годината. Древ-
ните вярвали, че в този миг се ражда 
Слънцето. И в настоящето, очаквайки 
Коледа, сякаш всяка година се при-
говяме да приемем неговата светлина 
в себе си.

Рождество Христово не е само 
ден, на който си подаряваме любими 
и желани вещи. Той е времето, в което 
се обръщаме към близките си, за да им дарим обичта си, за да 
им покажем, че те са най-важната част от живота ни. Коледа 
е празник на семейството, на топлината между хората, на ней-
ното споделяне помежду им. Той не е изпълнен с фойерверки 
и оглушителна музика. По-скоро е мълчаливо посрещане на 
едно свято раждане. Свързан е с идването на нов живот, зато-
ва в него има тиха почит и смирение пред съкровеното съби-
тие. Изпълнен е с притихнала радост пред очакването на един 
разтварящ се в тайнственост свят. Светлината на Коледа е 
толкова въздействаща, че ни кара да се обърнем към себе си 
и да се запитаме за всичко, което е чудо за нас. Това ни прави 
част от нейната магия.

Тук, по нашата българска 
земя, стопаните ще оставят 
работата си за ден-два, за 
да посрещнат и отпразнуват 
светлия празник. Тъй е било 

отдавна, така е сега. И ще бъде и зана-
пред. Ще се отдаде почит на празника 
на живота. Защото животът е днес – тук 
и сега, в този момент. А това е от голямо 
значение. Затова и трапезата на този 
ден е най-богата – всичко, що е родила 
земята, е на нея. И някак изглежда без-
ценно – и хлябът, и орехът, и ябълката, и 
гроздето – коледната светлина ги е оза-
рила със своята святост и вълшебство. 
Семейството е събрано около масата. 
Сядайки около коледната трапеза, ние 
преживяваме необикновеното рож-
дение заедно. Споделената радост е 
по-силна и заразителна. По традиция 
стопанинът на дома ще разчупи ко-
ледната питка, ще подаде на всеки и 
всеки смирено и с благодарност ще 
преглътне най-вкусния залък на света. 
С благодарност към щедрата земя, с 
благодарност към работливите ръце. 
Лицата на всички празнично ще греят, 
озарени от надеждата, вярата и обичта.

И все така в нощта на Коледа ще пътува онази вълшебна 
шейна, звънът на която ще чуят първи децата – защото те най-
дълго са очаквали своята изненада от най-добрия старец на 
света. Вятърът в святата нощ ще стихне, за да се чуе празнич-
ният звън на камбаните. Елите ще трепкат в радостното очак-
ване на своята небесна украса, а някъде замечтани погледи 
ще измолят своята падаща звезда – небесно знамение за 
едно поне малко чудо. Защото голямото чудо, наречено Рож-
дество Христово, е ознаменувано именно със звезда – Вит-
леемската. А чудото, което е направила с нас тази Коледа –
да сме по-добри, благородни, усмихнати и състрадателни, 
нека не свършва!

Коледна импресияКоледна импресия

СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА
RESERVE OFFICERS AND NONCOMMISSIONED OFFICERS UNION

ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАД БРАЦИГОВО
„ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ НИКОЛА ГЕНЧЕВ“

4579 гр. Брацигово, ул. „Хр. Гюлеметов“ №1 E-mail: soszr_br@abv.bg

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Управителният съвет на Съюза на офицерите и сержантите от 
запаса и резерва - Брацигово, поздравява всички запасни чинове 
в общината с настъпващите коледни и новогодишни празници. 
Пожелава здраве и дълголетие на тях и семействата им.

Специални поздрави за навършващите през 2019 година 
кръгли годишнини:

1. ОЗ подп. Панайот Поляков  85 год.
2. Зап. с-на Георги Янев  85 год.
3. Зап. с-на Георги Марински  80 год.
4. ОЗ кап. Тодор Карамитев  75 год.
5. ОЗ кап. Цветка Чанакчиварова  75 год.
6. Ор. кап. Милка Кънчева  60 год.
7. Ор. кап. Георги Начков  55 год.
8. Ор. кап. Димитър Драгов  50 год.
9. Ор. кап. Иван Бекриев  50 год.

Председател: Ор. м-р Е. КАЦАРОВ

До дни ще стартира ремонт на пътя Брацигово – Розово –
Равногор съобщи  пред медии кметът на община Брацигово 
Надежда Казакова. Това става поради сигнали на жители 
на общината, които алармираха, че републиканският път, 
който обслужва селата от планинската част на селищната 
система, е опасен.

С подписка те настояват за незабавен ремонт. Хората 
твърдят, че видимостта е ограничена заради високата и 
гъста растителност, което е предпоставка за пътни инци-
денти. Това е единственият път до селата Розово и Равногор 
и до курортните селища „Розовски вриз“ и „Атолука“. По 

превозва децата до средищните училища и детски градини 
в общинския център.

600 жители вече са се подписали в жалба, изпратена 
до Министерството на регионалното развитие и Агенция 
„Пътна инфраструктура“. За сериозността на проблема при-
знава и кметът на Брацигово.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ пък твърдят, че 
асфалтовата настилка на третокласния път е изкърпена 
и растителността около пътните знаци е почистена. Също 
така е направено отводняване на пътя и са почистени око-
ло 800 метра земен окоп при изхода на Равногор, в посока 
Брацигово.

Междувременно с проблемния пътен участък се ангажи-
раха и от община Брацигово. При осигуряване на средства 
Областно пътно управление – Пазарджик също ще започне 
разчистване на крайпътната растителност, канавките и бан-
кетите по цялото трасе.

Дължината на третокласния път е 16 километра. 
PZ днес

СТАРТИРА РЕМОНТ НА ПЪТЯ БРАЦИГОВО – РОЗОВО – РАВНОГОРСТАРТИРА РЕМОНТ НА ПЪТЯ БРАЦИГОВО – РОЗОВО – РАВНОГОР

Метално сърце за събиране на капачки за благотвори-
телност „затуптя“ и в Брацигово. То е поставено на входа 
на магазин ХИТ. Идеята е на собственика на магазина –
Йордан Паунов, а реализацията на проекта е осъщест-
вена чрез фирма от Панагюрище. Само няколко минути 
след монтирането му, в огромното сърце бяха пуснати 
първите капачки. Ангажимент по предаване на събраните 
капачки в пунктовете пое инициаторът. 

Относно въпроса как ще бъде опазено от набези на 
вандали металното сърце, г-н Паунов заяви, че има каме-
ри, които обслужват търговския обект и те ще наблюда-
ват и новата придобивка.

Той заяви, че ако всеки разсъждава в стил „няма сми-
съл да се прави нищо, щото ще го потрошат“, то наистина 
нищо хубаво няма да се случи. 

„Априлци“



Ние -  хората

Повишаването на грамотността е 
един от значимите фактори за разви-
тие на всяко общество.

Министерството на образованието 
(МОН) организира от 7-и до 12-и декем-
ври Национална седмица на четенето, 
като част от Националната стратегия за 
насърчаване и повишаване на грамот-
ността. Планираните мерки имат за цел 
преодоляване на причините за ниска 
грамотност. Особено внимание се отде-
ля на застрашените групи – децата от 
семейства, при които ниските доходи 
ограничават възможностите и нама-
ляват мотивацията за четене. Но про-

блемът с неграмотността не е само при 
деца от социално слаби семейства.

„За съжаление, децата ни или не са 
се научили да четат, или не четат с раз-
биране. Реално погледнато, недобрите 
ни резултати на различните между-
народни изследвания показват точно 
това“, съобщиха от Министерството на 
образованието.

Седмицата на четенето в Брацигово 
беше открита  в читалнята на НЧ „Ва-
сил Петлешков-1874“ с участието на 
учениците от втори клас на Началното 
училище в града и библиотекарките от 
двата отдела на читалищната библио-

тека. Инициативата продължи и през 
следващите дни, когато малките па-
лавници от детска градина „Здравец“ 
посетиха своите каки и батковци от НУ 
„Васил Петлешков“, където четвърто-
класници четоха приказки на по-мал-
ките, а първолаците преписаха откъс 
от кратка приказка. С посещение на 
градската библиотека отбелязаха Сед-
мицата на четенето и учениците от СУ 
„Народни будители“ с преподавател 
Елена Василева.

Множество инициативи имаше и в 
останалите учебни заведения и детски 
градини от общината.

Невена СТЕФАНОВА

Национална седмица на четенето

ФФОТООТОООККОО

ПРЕДКОЛЕДНО

В навечерието на светлите рождественски празници 
в Пенсионерския клуб на село Розово дългогодишната 
учителка и краевед Катерина Комитова осъществи своя 
отколешна мечта – пред розовци да представи своята 
документална книга „Село Розово“.

В скромната, но луксозна студия госпожа Комитова 
много умело и прецизно описва историята на селището 
от възникването му, през различните му периоди на раз-
витие, до днес.

На страниците може 
да прочетете как от изо-
станало, крайно нехиги-
енично, бедно населено 
място, с 90 % туберкулоз-
но болни жители в бив-
шата Пещерска околия, 
Розово се превръща в 
неузнаваемо курортно 
селище, благодарение 
на пословичната упо-
ритост, трудолюбие и 
ентусиазъм на местните 
и отговорността и съпри-
частността на управлява-
щите. 

През 20 век е на-
правена канализация на 

цялото населено място, асфалтирани и павирани са поч-
ти всички улици. Благоустроен е центърът на селото –
построени са кметството, търговският дом, читалището, 
здравния дом, училището с двете си пристройки и много 
нови светли, с модерна архитектура домове.

В книгата си Катерина Комитова представя бита, 
нравите и живота на розовеца през различните истори-
чески епохи. Като добър психолог и педагог, се опитва 
да направи анализ на добрите и не чак дотам положи-
телни страни на своите съселяни. Говори с умиление 
за пословичното трудолюбие и ентусиазъм на хората в 
малкото балканско селце, за трудностите им и пустотата, 
настъпила след промените през 1989 година.

Сред приятели, 
съратници и близ-
ки г-жа Комитова 
разказваше с удо-
волствие позаб-
равени и свежи 
случки и получи 
високо признание 
от  всички присъ-
стващи.

Секретарят на 
читалището Васка 
Спасова, която е и 
дясната ръка на възрастната дама при сътворяването 
на книгата, поднесе букет цветя с думите: „Бъди жива и 
здрава още много години!“

Присъстващите с удоволствие и интерес споделиха 
настроението от срещата, закупиха си от малките книж-
ки и побързаха в късия декемврийски ден да стоплят ду-
ховността в себе си с частица от паметта на времето, за-
пазено в страниците на творбата на Катерина Комитова.

Дора КЛИСУРАНОВА

Мая Пенева от 4. б клас 
на пловдивското училище 
„Цар Симеон Велики“, е 
сред най-добрите състеза-
телки по художествена гим-
настика. Мая е носителка на 
златен, сребърен и бронзов 
медал от престижния меж-
дународен турнир „Academic
winter cup“, състоял се в 
град София в периода от 
05.12.2019 г. до 08.12.2019 г.

Независимо че живее и 
учи във втория по големина 
град в България, Мая Пене-
ва има брациговски корени 
и нейните успехи са повод 
и за наша гордост. Крехко-
то момиченце от малко се 

занимава с художествена 
гимнастика, подтиквано от
родителите си и цялото се-

мейство, трайно свърза-
но със спорта.

Четвъртокласнич-
ката вече има зад гърба 
си доволно количество 
призове, купи и медали 
и е един от перспектив-
ните състезатели на СК 
„Тракия“ – Пловдив.

С цялото семейство 
на спортния клуб Мая 
ще участва в „Шоу без 

име“ – коледния благотво-
рителен спектакъл на Не-
шка Робева.

ПОВОД ЗА ГОРДОСТ

Засаждането на дървета е един от най-лесните начини 
да подобрим света, в който живеем. Дърветата създават 
въздуха, който дишаме, и филтрират замърсителите, 
освен това са красиви и зелени и доказано правят хората 
по-спокойни и здрави.

Но това не е всичко – да засадиш дърво и да оставиш 
следа е нещо, което всяко човешко същество трябва да 
изпита. Искаме децата да се влюбят в природата, защото 
ние – хората, защитаваме и се борим за това, което обича-
ме, а Земята има нужда от нашата помощ.

Община Брацигово, съвместно с Фондация 77, предоста-
ви на децата от детските градини и учениците от начален етап 

на обучение мостри за 
дръвче. Всяка мостра 
съдържа саксийка, тор-
фена смес, семенце на 
дъб или клен и обозна-
чителна табелка. Деца-
та, под ръководството 
на своите учители, ще 
трябва да засадят се-
менцето и да се грижат 
то да стане фиданка, 
а после да го засадят, 
където пожелаят.

Нека заедно да по-
добрим света, в който 
живеем, и въздуха, 
който дишаме!…

ДА ПОДОБРИМ СВЕТА,ДА ПОДОБРИМ СВЕТА,
В КОЙТО ЖИВЕЕМ,В КОЙТО ЖИВЕЕМ,

И ВЪЗДУХА, КОЙТО ДИШАМЕИ ВЪЗДУХА, КОЙТО ДИШАМЕ

Тази година в конкурса 
взеха участие млади хора от 
България, Турция, Македония 
и Русия: от България – 42 
участници, от Русия – 6, от
Р Северна Македония – 14, и 
от Р Турция – 2. Темата за доб-
рото и злото е заинтригувала 
общо 62 младежи.

Есетата на отличените участници са издадени в цветна 
книжка, която Народно читалище „Родина-1860”, благодарение 
на Община Стара Загора, подари в навечерието на 1 ноември –
Денят на народните будители, на културните институти в града, 
както и на читалищата и участниците.

Журито бе в състав Явор Цанев – от Регионалната библио-
тека „Любен Каравелов“ – Русе, Васил Койнарев, докторант по 
съвременен български език и преподавател по практически 
български език в Софийския университет, Димитър Никленов  
– автор на книги за деца, сценарии за телевизионни филми, 

излъчени по БНТ, радиопиеси 
и драматизирани приказки за 
БНР и Радио Стара Загора, 
Митко Гогов – поет от Северна 
Македония, Мариана Желязко-
ва – НЧ „Родина-1860“, възпи-
таник на Институт за култура, 
гр. Санкт Петербург, и Нехсат 
Хасан – Клуб „Млад писател“.

НАГРАДЕНИ И ОТЛИЧЕНИ УЧАСТНИЦИ:
Есета от България в първа възрастова група /7-13 г./
• Първа награда не се присъжда!
•  Втора награда – Изабелла Петрова – с. Бяга, община

Пазарджик – участие в сборник.
Освен Изабела Петрова, в конкурса се включи и Илияна 

Бакърджиева, също от ОУ „Христо Ботев“ – Бяга, а техен на-
ставник бе г-н Илиян Карабойчев – преподавател по история.

Владимир ГЕГУСКОВ

VІI-ми Национален младежки конкурс за есе` 2019
с международно участие

„ДОБРОТО И ЗЛОТО В ДНЕШНОТО ОБЩЕСТВО“
Организатори: Община Стара Загора

Народно читалище „Родина - 1860“
Клуб „Млад писател” и вестник „Teen`s paper“

Котките пият вода елегантноКотките пият вода елегантно

Собствениците на котки и кучета могат да потвърдят, 
че докато първите утоляват жаждата си по спретнат и 
елегантен начин, най-добрият приятел на човека обикно-
вено разплисква съдържанието на купичката си.

Нито котките, нито кучетата разполагат с лицевата 
структура, позволяваща на човека да всмуква течности. 
Физическите характеристики на двата вида животни са 
приспособени за хищнически начин на живот.

Когато пият вода, котките едва докосват повърхност-
та й с език, без да го потапят, и бързо го прибират обратно 
със скорост от един метър в секунда.

По този начин се създава стълбче от течност между 
водната повърхност и движещия се език. То е резултат от 
деликатния баланс между гравитацията, която притегля 
течността обратно към купичката, и инерцията.



19 декември 2019 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 

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или 
основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпо-
магане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ), Българският червен 
кръст – Пазарджик започва поетапно раздаване на индивидуални 
пакети с хранителни продукти в област  Пазарджик. Раздаването 
се извършва от служители и доброволци на  БЧК в 18 раздавател-
ни пункта в цялата област .

Всички правоимащи, включени в списъците на Агенцията за 
социално подпомагане, ще получат по 24,570 кг от 16 вида храни-
телни продукти: пшенично брашно – 2  кг, спагети – 1 кг; говеждо 
в собствен сос – 0,300 кг; леща – 4 кг; гювеч – 1,6 кг; зелен фасул –
2,4 кг; лютеница – 0,500 кг; грах – 1,6 кг; домати стерилизирани – 
1,6 кг; говежди кюфтета в бял сос – 0,600 кг; риба херинга – 0,170 
кг; пиле фрикасе – 0,300 кг; зрял боб – 3 кг; конфитюр – 0,500 кг; 
ориз – 1 кг; олио – 4 л.

Продуктите се получават срещу документ за самоличност и 
подпис при спазване на всички изисквания на Регламента за за-
щита на личните данни.

От началото на м. декември 2019 г. отвориха временните пунк-
тове в общините Сърница, Стрелча, Батак, Брацигово, Велинград, 
Ракитово, Пещера, Панагюрище и Лесичово. Всички останали 
общини ще стартират раздаването в началото на месец  януари 
2020 г.

Подробният график за поетапното раздаване е публику-
ван на интернет страниците на БЧК /www.redcross.bg/, на АСП
/www.asp.government.bg/ и в регионалните офиси на БЧК и е съоб-
разен с възможностите за зареждане на пунктовете в страната.

Право на подпомагане по програмата имат: 
• лица и семейства, подпомагани с целева помощ за отопле-

ние (2017 г.– 2018 г.);.
• майки (осиновителки), които получават месечни помощи 

за отглеждане на дете до навършване на една година (м. август 
2019 г.);

• лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици 
в първи клас (за учебната 2018/2019);

• лица с над 90 на сто степен увреждане, с определена чужда 
помощ,  ниски лични доходи от пенсия /до 348,00 лв./ и получават 
месечна добавка за социална интеграция (м. август 2018 г.);

• лица и семейства, които получават месечни помощи за от-
глеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8 от ЗСПД 
към м.август 2018 г.;

• лица и семейства, получили еднократни или месечни помо-
щи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на 
детето при близки и роднини и в приемни семейства към месец 
август 2019, а по отношение на еднократните помощи – за перио-
да 01.01.2019 – 31.08.2019 г.;

• лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и 
аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с едно-
кратна помощ, въз основа на установеното индивидуално ниво 
на материално лишение за периода 01.01.2019 г. – 31.08.2019 г.

Оперативната програма се управлява от Агенцията за со-
циално подпомагане и се осъществява със съдействието на 
местните власти.

Допълнителна информация гражданите могат да получат в 
областната структура на БЧК – Брацигово:

ул. „Трети март“ № 35, от 10.12.2019  до 31.12.2019 г.

На 3 декември и в община Брацигово по традиция се 
отбелязва Международният ден на хората с увреждания. 
Посланията на този ден са различни, защото и политиката 
по отношение на хората с увреждания има много лица.

Предизвикателството на днешния ден обаче е, че той 
задължава всички, които говорят и обсъждат проблемите 
на хората с увреждания, да слагат ударението върху чо-
века и неговата индивидуалност и лично достойнство, а 
не върху увреждането му. 

В забързаното ежедневие и притиснати от хиляди 
задачи, рядко се сещаме за хората с увреждания – тези 
хора, които срещат много пречки, особено труднопод-
вижните. Рядко се замисляме и за децата, на които не 
са осигурени необходимите условия, за да ходят на 
училище, да играят и да се забавляват с връстниците 
си. Не осъзнаваме и че голяма част от инвалидите у нас 
са подложени на дълбока социална изолация, защото 
не са конкурентоспособни или защото нямат достъп и 
условия да работят.

Като общество трябва да се замислим и осъзнаем, че 
тези хора се нуждаят от особено внимание. Основна цел 
на политиката за хората с увреждания е да се създават 
условия те да имат същия индивидуален избор и контрол 
над живота си, както хората без увреждания. Нека им по-
могнем да го имат!

Това е европейският модел на политика към и за хора-

та с увреждания, който и България трябва да се следва. 
За съжаление, днес хората с увреждания се сблъскват 
с най-много трудности, когато се опитват да реализират 
правата си.

На скромното тържество в клуба на хората с уврежда-
ния присъстваха кметът на община Брацигово Надежда 
Казакова и зам.-кметът Мария Батаклиева. Пред местната 
организация на хората с увреждания те заявиха своята 
готовност винаги да откликват на нуждите им.

На събитието присъстваха още и председателят на Об-
ластната управа на хората с увреждания г-н Кирил Анов 
и г-н Гордан Мерк – ръководител на фондация „Сърце за 
България“.

Поздравления и поздравителни адреси свидетелства-
ха, че инвалидите, както обикновено наричаме тези хора, 
не са забравени и винаги ще бъдат на почит и уважение в 
малкото ни провинциално общество.

От своя страна те, хората с увреждания, изказват 
своите благодарности към всички, които не само на този 
ден, но и в делник не ги забравят, а винаги са готови да 
протегнат ръка.

Те вярват, че ръка, която дава не обеднява и пожела-
ват светли рождественски празници на своите благоде-
тели и на всички добри хора. Желаят им здраве и благо-
получие и през Новата година.

Димка КЪНЕВА

Няма да има рязко повишение на отчисленията 
за депониране на битови отпадъци

НСОРБ и Министерството на околната среда и водите по-
стигнаха споразумение за определяне на по-ниски и балансирани 
размери на отчисленията за депониране на отпадъци. Новината 
съобщиха пред участниците във Встъпителния форум за мандат 
2019 – 2023 г. председателят на НСОРБ и кмет на Велико Търново 
Даниел Панов и министърът на околната среда и водите Нено Ди-
мов, който взема участие в дискусиите. С промяната на Наредба 
№7/2013 г. на МОСВ отчисленията на общините по чл. 64, ал. 1 от 
Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за следващите 3 по-
редни години ще бъдат променени както следва:

• за 2020 г. - 69 лв./т. (вместо досегашните 95 лв./т.)
• за 2021 г. – 82 лв./т. (вместо досегашните 95лв./т.)
• за 2022 г. – 95 лв./т.
По този начин се дава възможност да се направи необходими-

ят преход към въвеждането в експлоатация на изграждащите се 
към момента общински инсталации за третиране и компостиране 
на биоотпадъците и за сепариране на битовите отпадъци. Очаква 
се до края на 2021 г. в страната да работят 53 инсталации за 
компостиране на зелени отпадъци, 45 регионални съоръжения 
за сепариране/предварително третиране и 4 инсталации за ана-
еробно разграждане. Промените в Наредбата се очаква да бъдат 
публикувани в Държавен вестник до края на м. февруари 2020 г.

Татяна СИМОНОВА

Кампания по предсрочно подновяване на изтичащи 
лични документи на гражданите започва Областна дирек-
ция на МВР – Пазарджик.

Поради очаквания наплив пред гишетата на сектор 
„Български документи за самоличност“ през предстояща-
та 2020 година, във връзка с изтичане срока на валидност 
на значителен брой документи за самоличност, се създава 
организация по предоставяне на различни възможности 
на гражданите на областта за предсрочна подмяна на до-
кументите им.

Гражданите с постоянен адрес на територията на Об-
ласт Пазарджик могат да подадат заявление за издаване 
на лична карта и паспорт с обикновена услуга във всяко 
едно от звената в ОДМВР – Пазарджик:

 Сектор „Български документи за самоличност“
в гр.Пазарджик;
Районно управление – Велинград;
Районно управление – Панагюрище;
Районно управление – Пещера;
Районно управление – Септември.

Институции, предприятия, фирми и организации на 
територията на област Пазарджик, при желание, могат да 
се възползват от възможността организирано да бъдат 
обслужени в кратки срокове. За целта в сектор БДС ще 
бъде създадена организация по предварително изготвен 
и съгласуван график да се подменят документите на жела-
ещите. Ако не е възможно хората да се явят в сектор БДС, 
обслужването на конкретна организация или фирма може 
да се извърши на място с мобилна биометрична станция. 
Желанието за осъществяване на организирания прием на 
заявления за издаване на български лични документи 
е необходимо да бъде заявено писмено, като се посочи 
лице за контакти.

От ОДМВР – Пазарджик призовават гражданите, които 
притежават валиден електронен подпис да се възползват 
от възможността да подадат онлайн заявление за подмя-
на на документи на адрес: e-uslugi.mvr.bg.

Статистиката сочи, че през 2020 г. изтичат 34 982 лични 
карти, 14 831 паспорта и 17 904 шофьорски книжки. По тази 
причина Областна дирекция на МВР – Пазарджик призо-
вава гражданите да не чакат изтичането на крайния срок 
на валидност на документите си, а да изтеглят по-рано 
подмяната им. Така ще си спестят време и напрежение, 
избягвайки опашките пред Паспортна служба.

Към 31.10.2019 г. в региона има 1 417 граждани с по-
стоянен адрес на територията на областта с изтекъл срок 
на валидност на личната им карта. Документите с изтекъл 
срок са невалидни и следва да бъдат подменени!!!

Старши-комисар Ивайло ТИШЕВ

За хората с увреждания

В ОДМВР-ПАЗАРДЖИК ПРЕДПРИЕМАТ

КОМПЛЕКС ОТ МЕРКИ
ЗА БЕЗПРОБЛЕМНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА 

ГРАЖДАНИТЕ

БЧК раздаде
хранителните пакети по

„ХРАНИТЕЛНА
ПРОГРАМА 2018“

Въпреки че тази зима предвещава да е по-мека от обичай-
ното и метереолозите предвещават повече топли дни, все пак по 
това време на годината търсим топло, което е от различни източ-
ници и така, както всяка сутрин ни предупреждават за степен на 
замърсяване в големите градове и ни призовават да използваме 
алтернативни източници, така и ЕVN България ни дава съвети 
за ефективно управление на разходите за електроенергия 
през зимата.

По-ниските температури през зимния сезон са предпо-
ставка за по-висока консумация на електроенергия спрямо 
предишни месеци

В началото на зимния сезон ЕVN България информира кли-
ентите си за факторите, които влияят на потреблението на елек-
троенергия, което традиционно се завишава през този период 
на годината. 

•  Не покривайте и не преграждайте отоплителните уреди 
с мебели или тежки завеси, за да не спирате топлината, 
която отдават в помещението.

•  Намалявайте градусите на отоплението през нощта и 
когато отсъствате от дома. Избягвайте да ги изключвате 
напълно, защото така стените на жилището изстиват и в 
последствие уредите консумират повече енергия, за да до-
стигнат отново желаната температура.

•  При закупуване на климатик съобразете мощността на 
уреда с големината на помещението, което ще отоплявате.

•  Не поставяйте хладилник/фризер в близост до отоплителен 
уред или под пряка слънчева светлина.

• Използвайте пълния капацитет на пералнята.
• Използвайте енергоспестяващи крушки.
•  В режим готовност за работа (stand-by) електроуредите 

продължават да консумират енергия. По възможност из-
ключвайте ги напълно от щепсела.

 Важно значение за консумацията на електроенергия имат 
различни фактори: 

•  режим и интензивност на потребление при всеки клиент/
всяко домакинство;

•  състояние на жилищната сграда/имот: външни стени, про-
зорци, врати, покрив, под и т.н.;

• налице ли са енергийноефективни мерки в имота/сградата;
•  външна температура: понижението на външната темпера-

тура с 1 °C увеличава потреблението на енергия за отоп-
ление с около 10%;

•  вид и брой на използваните уреди и техният клас на енер-
гийна ефективност;

• поведението при ползване на електроуредите;
•  брой помещения в жилището, които се отопляват, брой 

живущи в жилището и др.
Препоръчваме клиентите да обърнат внимание на на-

чина си на потребление, което би дало директно отражение в 
стойността на фактурата за електроенергия. Важно е всеки пе-
риодично да следи своята консумация на електроенергия чрез 
сверяване данните от измервателния уред (електромер).

КАК ДА ПЛАЩАМЕ

ПО-МАЛКО ТОК
ПРЕЗ ЗИМАТА

През 1992 г. Генералната асамблея на ООН обявява 3 декември за Международен ден на 
хората с увреждания. Неговата цел е постоянно да мотивира политиците и институциите да 
предприемат по-ефективни действия, с които да се гарантира достъпът до общата архитектур-
на среда на хората с увреждания; достъпът до общообразователната система, до общия пазар 
на труда, до информация и до процесите на изработване и вземане на политически решения, 
които имат отношение към тях.



Януари/Януари/JanuaryJanuary
п/m в/t с/w ч/t п/f с/s н/s

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Февруари/Февруари/FebruaryFebruary
п/m в/t с/w ч/t п/f с/s н/s

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29

Март/Март/MarchMarch
п/m в/t с/w ч/t п/f с/s н/s

30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

Април/Април/AprilApril
п/m в/t с/w ч/t п/f с/s н/s

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Май/Май/MayMay
п/m в/t с/w ч/t п/f с/s н/s

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Юни/Юни/JuneJune
п/m в/t с/w ч/t п/f с/s н/s

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Юли/Юли/JulyJuly
п/m в/t с/w ч/t п/f с/s н/s

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Август/Август/AugustAugust
п/m в/t с/w ч/t п/f с/s н/s

31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Септември/Септември/SeptemberSeptember
п/m в/t с/w ч/t п/f с/s н/s

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Октомври/Октомври/OctoberOctober
п/m в/t с/w ч/t п/f с/s н/s

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Ноември/Ноември/NovemberNovember
п/m в/t с/w ч/t п/f с/s н/s

30 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

Декември/Декември/DecemberDecember
п/m в/t с/w ч/t п/f с/s н/s

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

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

1 януари – Нова Година
3 март – Ден на Освобождението на България
17 април – Велики петък
18 април – Велика събота
19 април – Великден
20 април – Великден
1 май – Ден на труда 

6 май – Гергьовден - Ден на Българската армия
11 и 12 май – Празник на град Брацигово
24 май – Ден на българската просвета и култура
и на славянската писменост
25 май – почивен ден за 24 май
6 септември – Ден на Съединението на
Княжество България и Източна Румелия

7 септември – почивен ден за 6 септември
22 септември – Ден на независимостта на 
България
24 декември – Бъдни вечер
25 декември – Коледа
26 декември – Коледа
28 декември – почивен ден за Коледа

Общински вестник

2020
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