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„СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ”  ЕООД
    

 	 гр.Правец		пл.”Тодор	Живков”	№3
0887	53	53	32	-	Пламен	Христов;	Е-mail:	skdu.pravec.bg@abv.bg

Винаги	
до	Вас	!!!

ПОКАНА
КМЕТСТВО РАЗЛИВ и НЧ „ВАСИЛ 

ЦЕНКОВ 1936” - с. Разлив,
Ви канят най-учтиво на

ритуала „ТОПЕНЕ И НАРИЧАНЕ 
НА ПРЪСТЕНИТЕ”,

който ще се проведе пред кметство 
с. Разлив

ПРОГРАМА
1. на 13.01.2020 г. от 17.00 ч. – топене на пръстените
2. на 14.01.2020 г. от 11.00 ч. – наричане на пръстените

Нека всички заедно да се хванем ръка за ръка,
дружно да се веселим и българското да съхраним!

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Момченце е първото бебе, 
което се роди в община Пра-
вец. То е от град Правец. Семей-
ството живее в блок 108. Бебето 
ще носи името Петър Стоянов. 
Честито на родителите!

По традиция първото бебе на об-
щината ще бъде орисано от кмета 
Румен Гунински.

С постановление №348 от 18 декември 2019г., Министерският съвет 
отпусна 1 379 359 лв. на Община Правец за ремонта и реконструкцията на 
пешеходната зона в центъра на града. 

През 2019 година без европейско финансиране общинското ръководство 
успешно реализира цялостен ремонт на площадната част пред общинската 
сграда /така наречения първи етап от рехабилитацията на целия площад/. 
Подменена е настилката около сградите на читалище „Заря 1895”, му-
зея, Община Правец и останалите административни сгради в този район. 

РЕМОНТ НА ПЕШЕХОДНАТА 
ЗОНА В ЦЕНТЪРА НА ГРАДА

Община Правец подсигури средствата за

Момченце е 
първото бебе 

на Правец 

Извършено е озеленяване и оборудване, а с пускането в действие и на 
градския фонтан се придаде стил и завършек на успешно реновираното 
площадно пространство.

С получения от Министерския съвет трансфер общинското ръководство 
ще продължи ремонтните дейности, обхващайки цялата пешеходна зона 
в центъра на Правец. „Макар да имахме готовност да реализираме този 
ключов проект поетапно и 

Пищна заря, греяно вино 
и много настроение на 

площада в Правец 
Да ни е 

честита 
Новата 
2020! 

И да сме 
честити 

в нея!

ПРОКУРАТУРАТА 
СЕ САМОСЕЗИРА ЗА 

ПОТЕНЦИАЛНА ВОДНА 
КРИЗА В БОТЕВГРАД 

ДАНС започна проверки
Четете на стр. 3
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Изпращаме една година,
с надежда в Новата надничаме.
Дано е цветна като пролетна градина,
дано с успеха под ръка да тичаме.
Откакто се помни, народът очаква Нова година 

с особена  топлота и радост. „Сурва” е обичаят, 
който е традиционен за първия ден от Новата 
година /Васильовден/. Спазвайки традицията, 
група малки момченца, организирани от читали-
щето, обиколиха къщите с пъстрите си домашно 
направени сурвачки, сурвакаха стари и млади и им 
пожелаваха:

Сурва, сурва весела година,
да сте живи да сте здрави,
догодина, до амина!
Приповдигнатото весело празнично настроение 

се пренесе на 6 януари, когато се празнува Бого-
явление или Йордановден. На този ден се прави 
ритуал за хвърляне на кръста във водоем. Поради 
липсата на подходящ водоем, в нашето село 
отбелязахме празника в клуб „Доброта”, където 
уважихме именниците с хубави пожелания за 

здраве и късмет.
На 6 януари преди 172 години е роден поетът-

революционер Христо Ботев. По този повод в 
библиотеката на народно читалище „Димитър 
Грънчаров 1928” бе подредена изложба от негови 
произведения и такива, 
написани за него. 

На 7 януари - Ивановден, 
в клуб „Доброта” отново се 
събрахме, за да уважим 
именниците, като им 
пожелаем да им е живо и 
здраво името:

Ти от бога си избран
да носиш името Иван.
Носиш име на светец -
личен празник ти е 

днес!
Отец Петко Хубавенски 

направи ритуал – водосвет, 
след което благослови и 
поръси хората за здраве. 

Пожела им късмет и успех във всички начинания.
Успех пожела и на кмета Иван Андреев.

Именниците благодариха, като почерпиха при-
състващите.                  

Даниела Пенкова

ПЪРВИ ЯНУАРСКИ  ПРАЗНИЦИ  В  СЕЛО  РАВНИЩЕ

Богоявление е един от най-големите зимни празници. Това е денят, 
в който Йоан Кръстител кръщава Иисус Христос в река Йордан. В 
храмовете се служи Златоустова света Литургия, след която, придружен 
от тържествено шествие, свещеникът отива до река или водоем и хвърля 
кръста във водата. По традиция нечетен брой момчета се хвърлят, за да 
го хванат. Смята се, че който първи го улови, ще бъде здрав и ще има 
щастлива година.

В ПРАВЕЦ 
Точно в 10.00 часа в 

малък, но дълбок вир над 
Трапезна вода започна 
Празничен водосвет, 
воден от архимандрит 
Йоан и отец Илия. 
Присъстваха: кметът 
на общината Румен 
Гунински, зам.-кметът 
Васил Симеонов, се-
кретарят на общината 
Албена Петрова, 
общински съветници, 
жители и гости от 
района. В хладното утро 
оркестърът на читалище 
„Заря 1895“ и солистката 
Веселка Христова 
повишиха градуса на 
настроението. 

Петима смелчаци се 
подготвиха да влязат 
в замръзналия вир. 
С благословията на 
архимандрит Йоан 
Георги Колев, Петър и 
Иван Йончеви, Йордан 

Стоянов и Георги Бельов смело се хвърлиха във  водата. Сред окуражителни 
викове от публиката и бурни аплодисменти, именникът Йордан пръв видя 
изплувалия символ и го вдигна високо над главата си. После го предаде в 
ръцете на свещеника, за да бъде извършен следващият ритуал – благослов 
и поръсване със светена вода. Победителят, както и всички смелчаци, 
получиха своите парични награди от кмета Гунински.

В СВОДЕ 
Отец Михаил от 

Чекотинския манастир 
извърши празничната 
литургия. Кръстът бе 
хвърлен в бистрите 
води на р. Малък Искър. 
Ентусиастите да скочат 
в ледената вода бяха 
двама. Кръстът бе 
изваден от Димитър 
Цветков. Присъстващите 
получиха благословия и 
отнесоха по домовете си 
светена вода. Зам.-кме-

тът на Людмил Павлов връчи награди на смелчаците.
В КАЛУГЕРОВО 
Ритуалът започна в 11.00 часа и бе воден от отец Илия. В ледените води 

на Малък Искър битка за кръста 
водиха баща  и син – Ангел и Йордан 
Караиванови, а техен пълнопра-
вен съперник бе Петко Тихомиров. 
И тук името спечели – Йордан  
съобразително изчака кръстът да 
изплува от водата, грабна го и го 
показа на присъстващите. Отец 
Илия благослови смелчаците и 
поръси присъстващите със светена 
вода. Людмил Павлов- зам.-кмет 
на общината, връчи специална 
награда на победителя и награди 
на другите двама за смелостта. По традиция калугерчани събраха пари и ги 
връчиха на смелчагата с пожелания за много здраве и успех през годината.

В ОСИКОВСКА ЛАКАВИЦА 
Кметът Георги Иванов 

организира празника на 
язовира. Присъстваха: Румен 
Гунински-кмет на общината, 
Васил Симеонов-зам.-кмет, 
Албена Петрова-секретар на 
общината, жители и гости на 
селото. Три млади момчета 
спориха за заветния кръст 
– Траян Георгиев, Пламен 
Нинов и Владимир Пешев. По-
бедителят Траян е жител на 
селото, в момента е студент. Наградите на тримата връчи кметът Гунински.

В ОСИКОВИЦА 
Архимандрит Йоан 

извърши ритуалното 
служение, благослови хляба 
и присъстващите и хвърли 
кръста в река Бурощина, 
близо до църквата. 
Претендентите за ваденето 
бяха шест момчета и мъже, 
но победителят само един 
- Георги Спасов Петров. 
Васил Симеонов-зам.-
кмет на общината, награди 
победителя.

В РАЗЛИВ 
В 12.30ч. християните 

се събраха в църквата 
«Рождество Богородично». 
Наталия Георгиева, кмет 
на селото, се бе погрижила 
в храма да бъде уютно и 
топло, а питката бе омесила 
г-жа Вълканова. Отец 
Илия отслужи празничната 
литургия. Освен жители и 
гости на селото, за първи 
път на празника присъстваха и ученици от ОУ «Христо Ботев». За трета 
поредна година Надка Боновска извади кръста от медния съд. Свещеникът 
благослови и поръси присъстващите, след което раздаде светената вода.

Много снимки: praveshkiglas.com

КАК ПРАЗНУВАХА БОГОЯВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ПРАВЕЦ
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ПРОКУРАТУРАТА СЕ САМОСЕЗИРА ЗА 
ПОТЕНЦИАЛНА ВОДНА КРИЗА В БОТЕВГРАД 
В Ботевград действа организирана престъпна група - заяви в национален 

ефир бизнесменът Валентин Златев. Специализираната прокуратура се са-
мосезира, а ДАНС започна проверки.

Повод за това станаха и медийни публикации, основани на изявления 
на кмета на Ботевград. Иван Гавалюгов алармира за потенциална ско-
рошна водна криза в момента, когато ОИК пък трябваше да решава ос-
тава ли той на кметския пост, или не след решение на ВАС за установен 
конфликт на интереси. Според изложените в публикациите данни, при се-
гашните налични водни количества от полезния обем на язовир Бебреш 
(основен водоизточник на Ботевград) и сегашния приток и отток, вода за 
питейно-битово снабдяване на града ще има за не повече от 6 седмици. 
Останалите налични водоизточници не могат да задоволят нуждите на бо-
тевградчани. 

Като причини за потенциалната водна криза в града Гавалюгов посочи 
както остарялата ВиК мрежа, така и действащата от 2014 г. малка водно-

електрическа централа „Бебреш“, собственост на дружеството „Агрохолд“ с 
управител бившият кмет на Правец Васил Златев. 

Организирана престъпна група действа на те-
риторията на община Ботевград и това е факт 
в продължение на поне три години, като е прис-
воявала средствата, плащани от гражданите 
за ВиК услуги и от държавния бюджет. Това за-
яви пред bTV бизнесменът Валентин Златев, 
чийто баща е собственик на ВЕЦ „Бебреш“.  
ВЕЦ „Бебреш“ е работил само 14 дни през послед-
ната година и няма как да е отговорен за източва-
нето на язовира, който осигурява водоподаването 
за Ботевград, обяви Валентин Златев в отговор 
на обвиненията на кмета на Ботевград Гавалюгов. 
ВЕЦ-ът е изразходвал едва около 750 хиляди ку-
бически метра вода на фона на 15-милионния ка-
пацитет на язовира.

Той показа документи, удостоверяващи, че цен-
тралата почти не е работила през последните две 
години.

„Смешно е да се твърди, че един язовир може 
да бъде източен за 14 дни. Така или иначе про-
куратурата и ДАНС ще извършат проверка, ако те 
установят нарушение, нека понесат отговорност 
виновните“, коментира бизнесменът.

Златев обяви, че построеният през 1987 г. язо-
вир „Бебреш“ не е бил предназначен за питейните 
нужди на града, а за напоителни и промишлени 

Твърденията, че МВЕЦ „Бебреш“ е отговорна за ниското ниво на водите 
в язовир Бебреш, че „работи нерегламентирано“ и „извън обхвата на свое-
то разрешително“ са абсолютно неверни и манипулативни. МВЕЦ „Бебреш“ 
притежава Разрешение от Басейнова дирекция „Дунавски район“ за ползва-
не на вода за производство на електрическа енергия в размер на 18 милиона 
куб. метра годишно. По силата на Споразумение между „Агроинженеринг-90“, 
„Напоителни системи“ и „ВиК Бебреш“ от 21.08.2018 г., на МВЕЦ „Бебреш“ 
бяха дадени права да извършва дейност при води до 12,5 метра под прелив-
ния ръб на язовир Бебреш. Предвид факта, че по време на подписването на 
въпросното споразумение „ВиК Бебреш“ беше 100% общинско предприятие, 
това обстоятелство е отлично известно на Община Ботевград.

Същевременно, МВЕЦ „Бебреш“ напълно спря производствената си дей-
ност на 25.09.2018 г. - преди  470 дни. Оттогава до днес централата е била 
пускана с цел профилактика на съоръженията общо два пъти – от 20 до 28 
май и от 18 до 24 юни 2019 г., като за целта е използвала и заплатила водни 
количества в размер на 749,6 хиляди куб. м. – тоест, минимална част от раз-
решеното ѝ годишно потребление.

В деня, когато централата приключи своята втора профилактика 
(24.06.2019 г.), нивото на водите в язовир Бебреш беше 8,9 метра под пре-
ливния ръб. Днес, 196 дни по-късно, през които МВЕЦ „Бебреш“ не е работи-
ла и не е използвала нито литър вода, това ниво е 18 метра под преливния 
ръб на язовира – или с цели 9 метра по-ниско.

Редно е кметът Гавалюгов и ръководството на община Ботевград да се 
откажат от демагогията и да дадат на обществото отговор на следните въ-
проси:

Къде отива водата на язовир Бебреш? Защо всички други ползватели на 
вода от язовира имат водомери и отчитат и заплащат на държавата всеки 
ползван литър, а най-големият ползвател - ВиК-дружеството, снабдяващо об-
щината - няма такъв? Защо при Разрешение за 2,5 милиона кубически метра 
годишно потребление на вода от язовир Бебреш ВиК дружеството източва 
над 3 пъти повече?  Колко от тази потребена вода е заплатена на държавата? 
Защо язовир Бебреш се ползва от ВиК дружеството като основен водоиз-
точник за питейна вода, след като водата в него не е и никога не е била 
питейна, а „условно чиста“, и той следва да бъде само допълнителен пи-
теен източник след задължително пречистване? Снабдява ли се ботевг-
радската водна мрежа с вода от язовира през нерегламентирани байпаси? 
В заключение, относно изказаните публично „съмнения“ на кмета, че центра-
лата можело да работи едва ли не тайно, държим да подчертаем, че както 
всяка ВЕЦ, така и МВЕЦ „Бебреш“ произвежда не стоки, а електричество, 
което не може нито да си отнесе вкъщи, нито да се скрие в склада. Веднъж 
произведено, то постъпва в енергийната система на страната и всеки кило-
ватчас от него, както и времето на неговото производство се проследяват и 
регистрират документално.

„Агроинженеринг-90“ ЕООД

КЪДЕ ОТИВА ВОДАТА НА ЯЗОВИР „БЕБРЕШ“?
Във	връзка	с	многократните	медийни	изяви	на	кмета	на	
община	Ботевград	Иван	Гавалюгов,	ръководството	на	

„Агроинженеринг-90“	ЕООД	(собственик	на	МВЕЦ	„Бебреш“)	заявява:

Параметрите на водата в Ботевград са в норми-
те и отговорят на стандарта, това сочат протоко-
ли на РЗИ, която взема проби всеки месец – това 
обяви в предаването „Тази сутрин“ по bTV кметът 
на Ботевград Иван Гавалюгов. Така той отговори 
на твърденията на Валентин Златев, че язовир 
„Бебреш“ не е бил построен за питейни нужди, а 
прокуратурата няколко пъти е предупреждавана, 
че водата не е годна за пиене. Водата от язовир 
„Бебреш“ минава задължително през пречиства-
телните станции“ - твърди Гавалюгов. 

Иван Гавалюгов:

ЯЗОВИР „БЕБРЕШ“ Е 
ЗА НАПОЯВАНЕ, НО 

ВОДАТА СЕ ПРЕЧИСТВА

Валентин Златев: ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 
ДЕЙСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА БОТЕВГРАД 

нужди. Ботевград бил лицензиран да добива пи-
тейна вода от 28 водоизточника.

„Тези 28 източника обаче сега не работят. Въ-
просът е кой кога ги е унищожил и кой кога е подпи-
сал документа единственият източник на питейна 
вода да е яз. „Бебреш“, коментира Златев.  „Ботев-

град пие най-мръсната вода. Всички химикали, с 
които се почиства магистрала „Хемус“, се оттичат 
към язовира и оттам – в чешмите на хората. „Кой 
кога е решил да разруши 28 източника за водо-
хващания, това е големият въпрос. Няма отговор 
защо е спряна работата на лицензираните водо-
хващания и кой е разрешил язовир „Бебреш“ да 
стане единствен източник“. 

„Басейновата дирекция сезира районната проку-
ратура нееднократно като казва, че водата от язови-
ра се подава към населението без да се пречиства. 
Последният сигнал е от 27 юни 2019 г. Това е пре-
стъпление по Наказателния кодекс“, добави той. 
Златев представи констативни протоколи, според 
които тръбата, изградена да снабдява града при 
аварийни нужди, никога не е работила, а към тръ-
бата за поливане през 2016 г. са установени 8 не-
легални байпаса, които през 2019 г. вече са стана-
ли 17.

Според него сред причините за атаките на Иван 
Гавалюгов към семейство Златеви са, че кметът на 
Ботевград иска да печели народната любов, като 
бори богатите и успелите и по този начин да откло-
ни вниманието от проверките срещу него за кон-
фликт на интереси.

ДАНС започна проверки
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Телец /21 април - 20 май/ 
2020 ще е една ползотворна година. По-

ложените усилия ще доведат до видими ре-
зултати. Връзката ви ще се задълбочи, а това 
ще повиши и самочувствието ви. Ако не сте 
открили сродната си душа, може би сега е мо-
ментът. През пролетта е възможно да срещне-
те някои затруднения в професионален план. 
През този период ще имате шанс за промяна 

не само на ежедневието ви. През 2020 година финансите ви могат да се повишат 
значително. Ще имате финансова сигурност. Ако сте организирани и дисципли-
нирани, ще успеете да намалите задълженията си. Ще имате шанс и да спестя-
вате. През пролетта ще ви е по-лесно да водите здравословен начин на живот.

Близнаци /21 май - 21 юни/
2020 е годината, през която трябва да използвате влия-

нието си, за да постигнете целите, които сте си поставили.  
Така ще превърнете и най-съкровените си мечти в реал-
ност. Проблемите от последните години ще намалеят и ще 
останат в миналото. През пролетта ще започнете плавно 
да създавате нови приятелства и ще се сближите с хора-
та около вас.През лятото може да се влюбите. Време е за 
промяна в кариерата. Още през лятото ще усетите нуждата 
от това да покажете своите възможности. Към края на годи-
ната ще започнете нова работа или нови проекти, които ще 
ви накарат да се почувствате по-добре. Напредъкът, който 

сте постигнали, ще ви върне загубени пари и ще ви донесе допълнителни при-
ходи. може да се претоварвате по-лесно, но и ще се възстановявате по-бързо.

Рак /22 юни - 22 юли/
В началото на 2020-та година е възможно да 

се появят сериозни проблеми във връзката ви, но 
ще е за кратко. Любовта и романтиката ще бъдат и 
на фокус през тази година за вас. Бракът и децата 
също. Семейните ви взаимоотношения ще се раз-
нообразят, а това ще окаже положително влияние 
и върху работата ви. В средата на лятото. ще ви се 
открие необикновена възможност за далечно пъту-
ване. Не ставайте прекалено самоуверени, защото 

работните ви способности могат да бъдат проверени в края на годината. Година 
ще се отличи с нови финансови приходи, но е нужно да се съсредоточите и то 
през цялата година. Ще се радвате на отлично здраве, особено през лятото.

Лъв /23 юли - 22 август/
Повечето от вашите действия ще са насочени 

към това да сте отговорни и решителни, както 
и да работите за постигане на целите ви. Има-
те нужда да бъдете обичани, ценени, да ви се 
възхищават, но това няма да се случва често 
през тази година. През 2020 година ще бъдете 
поставени на изпитание в сферата на менидж-
мънта, координирането и управлението, както и 

съвместната работа. Възможно е да не получите повишение, но усилията ви ще 
бъдат оценени още през средата на годината. Ще бъдете отговорни. Към края на 
годината ще съчетаете личния с професионалния си живот, а това ще ви помогне 
в дългосрочен план. Време да въведете ред във финансите си. Справете се с 
дълговете! Трябва да спортувате активно.

Дева /23 август - 22 септември/
Време е за голяма промяна. Откажете се от онези, 

които не ви влияят добре. По-малките промени ще се 
случват бързо, а е възможно дори да не разберете кога 
и как. Ще имате възходи и падения в любовта. В края 
на годината може да възродите връзка от миналото. В 
професионален план ако не промените работата си, то 
ще го направите с начина, по който работите. 2020 ще е 
време на неочаквани изненади и нови запознанства. Ще 
започнете да поемате повече рискове. През есента ще 
привличате парите. Няма да страдате от здравословни 
проблеми, защото ще водите активен начин на живот. Не 
се притеснявайте прекалено.

Овен /21 март - 20 април/
През 2020 г. ще имате възможност да създа-

дете нови, по-здрави и по-щастливи връзки. Не-
обвързаните ще имат шанс да се влюбят. В кари-
ерата ще сте по-настоятелни. Ще се опитате да 
сте по-честни на работното място. Не се ядос-
вайте, ако не се получи. Работните ви умения 
ще бъдат тествани. Внимавайте в края на лятото 
или началото на есента. Взаимоотношенията ви 
с колегите е възможно да се влошат. През 2020 

ще имате нужда от по-голяма финансова сигурност. Ще осъзнаете колко лесно 
спестявате пари и ще имате възможност за добри инвестиции. Възможно е да 
имате и спорове в семейството, свързани с имоти през февруари. Ще се радвате 
на добро здраве в края на летните месеци и в началото на есента. Но е добре да 
промените начина си на хранене.

Везни /23 септември - 22 октомври/
2020 ще е годината на растеж и вътрешно удовлет-

ворение. В началото на годината е възможно да има 
трусове във връзката ви. Ще трябва да понесете някои 
разочарования, но от вас зависи как ще го направите. 
Оценете връзката си и поставете ясни граници. Инвести-
райте в нея, а не започвайте нова. Трябва да започнете 
да мислите креативно и иновативно, за да имате късмет в 
професионален план. Бизнес партньорствата могат да са 
голямо предизвикателство през пролетта. Ще постигнете 
целите си. Възможно е откриете нова посока за изкарване 
на пари. Изглежда ще ги привличате навсякъде. Бъдете 

щедри, но не ги раздавайте с лека ръка. За да се справите с успехите си, трябва 
да откриете баланса. Време е и да откриете хармония със себе си.

Скорпион /23 октомври - 22 ноември/
2020 няма да донесе промени в любовен план. 

Ще се радвате на сигурност и комфорт. В средата 
на 2020 ще сте свободни да покажете таланта и 
способностите си. Ще работите усърдно, с което 
ще дойдат и повече отговорности.Възможно е да 
се фокусирате прекалено много върху работата. 
Не бъдете прекалено агресивни или нахални, не 

притискайте колегите си.  В края на годината финансите ви ще са по-добре от 
предишни години. Помислете за бъдещето!Спестявайте, защото част от 2021 
може да не започне добро от финансова гледна точка. Ще се радвате на добро 
здраве. Не се притеснявайте излишно, защото няма да помогнете нито на себе 
си, нито на тези, за които го правите.

Стрелец /22 ноември - 21 декември/
През 2020 се пригответе за големи промени в про-

фесионален и личен план, както и такива, които са 
свързани с погледа ви над света. Опитайте да пре-
върнете загубите във връзката в нещо позитивно. 
Разнообразете я и ще видите колко по-прекрасна ще 
стане тя. Споделяйте с партньора си. В професиона-
лен план няма да има големи промени. Ще предпо-
читате да работите над свои проекти, отколкото над 
развитието ви на работа. Въпреки това, усилията от 
минали години ще бъдат възнаградени.През първата 
половина от годината ще създадете важни контакти, 
които не трябва да губите. Внимавайте с инвестици-
ите си през първата част на годината. През втората 
ще привлечете финансите и сигурността, които са ви 

липсвали. Възползвайте се от възможностите.

Козирог /22 декември - 19 януари/
ще изпитате трудности с откриването на баланс 

между любовта и работата. Ако сте необвързани, 
2020 е идеалното време да започнете връзка, за-
щото ще имате повече възможности да се социа-
лизирате. Годината няма да е драматична година в 
професионален план. Ще ви се открият възможнос-
ти за промяна, ако ги приемете, ще е само от полза. 
Отговорната ви работа и добри умения, ще помог-
нат за издигането ви. Партньорствата и добрите 

взаимоотношения на работното място ще са от ваша полза. Продължавайте да 
се развивате и да надграждате, за да получавате позитиви.

Водолей /20 януари - 18 февруари/
През 2020 стабилността, сигурността, 

бракът и сериозните връзки няма да са ваша 
сила. Възможно е дори да загубите приятел-
ства. Ще осъзнаете как не разбирате другите 
и как те не ви разбират. Ще откриете нови 
начини да правите нещата. Ще получите 
нови идеи, които ще са наистина добри. Бъ-
дете уверени и другите ще ви имат повече 
доверие.Не е добра година за започване на 
нов проект или бизнес. През пролетта ще е 

добре да потърсите помощ и съвети за финансите си, а в края на годината ще 
усетите положителната промяна. е откриете нови алтернативни начини за под-
държане на добро здраве.

Риби /19 февруари - 20 март/
Връзките няма да са ваш приоритет през 

тази година. Ще се научите да избягвате 
тези, които са излишни. Няма да откриeте 
сродната си душа, освен ако вече не сте. 
опнеете за свобода и за ново развитие в 
професионален план. Време да поемете ня-
какви рискове или да поемете в нова посока. 
Ще се наложи да излезете от зоната си на 
комфорт, но ще ви хареса и то много. Във 

финансов план това, което е било загуба, сега ще се превърне в големи печалби. 
Може да не забележите веднага промените. Направете си планове, но се опитай-
те да гледате в нова посока! Опитайте се да намерите правилния баланс между 
работата и здравето, защото всичко има цена. 

Какво вещаят звездите за 2020 година
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ОВЕН
Прекалената ви 

чувствителност може 
да стане причина за 

недоразумения с някои хора. Бъде-
те сдържани и тактични в общува-
нето. Проявете повече воля.

ТЕЛЕЦ
Не бива да се пре-

товарвате. Трябва да 
преодолеете своята 

нерешителност, за да постигнете 
успех. Направете си преоценка на 
миналото и нови планове за бъде-
щето. Бъдете последователни.  

БЛИЗНАЦИ
Не бъдете пре-

калено критични към 
членовете на семей-

ството. Наблюдавайте околните 
- постъпките им ще ви подскажат 
как да действате. Осланяйте се на 
интуицията си, бъдете гъвкави. 

РАК
Отделете повече 

внимание на партньо-
рите си - делови и ин-

тимни. Внимавайте при работа с 
документи. Не се доверявайте на 
информация, която сте получили 
прекалено лесно. Не прибързвайте.

ЛЪВ
Ще решавате въ-

проси, свързани с ма-
териалното ви благо-

състояние. Може да подобрите фи-
нансите си, но не бива да сте наивни 
и доверчиви. Възможни са недора-
зумения и сблъсък на интереси.  

ДЕВА
Пари могат да дой-

дат неочаквано и от 
хора, които не са свър-

зани с работата ви. Внимавайте при 
общуването с околните. Избягвайте 
новите запознанства. Бъдете сдър-
жани при даването на обещания. 

ВЕЗНИ
Може да се зани-

мавате с неща, които 
не търпят отлагане. 

Решавате проблемите с решителни 
действия. Избягвайте споровете и 
спорните ситуации. Не рискувайте.

СКОРПИОН
Добре е да със-

тавите плановете си 
за бъдещето. Не от-

казвайте помощ на околните. Не 
вземайте кредити или заеми. Сдър-
жайте емоциите си, вслушвайте се 
в съветите на близките.

СТРЕЛЕЦ
Проявете упори-

тост и търпение, за да 
постигнете целите си. 

Илюзиите са пречка в работата ви. 
Постарайте се да сте по-въздържа-
ни, не изяснявайте отношения. Не 
правете ненужно скъпи покупки.

КОЗИРОГ
Излишни притес-

нения може да станат 
повод за кавги с близ-

ки хора. Прекалената ви чувстви-
телност може да стане причина за 
недоразумения. Проявете сдържа-
ност и такт в общуването. 

ВОДОЛЕЙ
Не демонстрирай-

те прекалена индиви-
дуалност и излишно 

самочувствие. Захващайте се сме-
ло с нещата, които ви предлагат. 
Ще ви донесат допълнителни дохо-
ди. Не се претоварвайте.

РИБИ
Възможни са не-

очаквани срещи и ин-
тересни запознанства. 

Може да възникне пререкание с чо-
век от близкото ви обкръжение. Пла-
нирайте с отговорност нещата си.

ЗОДИАК 13.01.-19.01.

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД 
Набира документи 

на кандидати за свободно работно място за 
длъжността:

Огняр
Изисквания към кандидатите:
• Средно образование;
• Свидетелство за придобита правоспособност за „Машинист на котли - 

високо налягане II-ра степен“;
• Минимум една година опит на подобна позиция;
• Отговорност, прецизност и комуникативност;
• Умения за работа в екип.
Необходими документи за кандидатстване:
• Автобиография;
• Мотивационно писмо;
• Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е необходимо 

да представят документи за завършено образование и/или придобита/и 
допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността.

Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етропле 
Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете 

Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–
мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: 
jobs@ellatzite-med.com до 31.01.2020 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на 
интервю.

„ЕЛАЦИТЕ – МЕД“ АД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Ре-
гламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз 
от 27 април 2016 година.  

Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и 
съхранявани от „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД само с цел извършване на подбор за посочената 
в настоящата обява позиция. След приключване на подбора изпратените от Вас 
лични данни ще бъдат унищожени, съгласно вътрешната процедура за унищожаване 
на лични данни на хартиен и на електронен носител на „ЕЛАЦИТЕ – МЕД“ АД.

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” 
АД 

Набира документи на кандидати за свободно 
работно място за длъжността:

Машинен оператор/ помпена станция
Изисквания към кандидатите:
• Средно образование;
• Отговорност, прецизност и комуникативност;
• Умения за работа в екип.
Необходими документи за кандидатстване:
• Автобиография;
• Мотивационно писмо;
• Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е 

необходимо да представят документи за завършено образование 
и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и, изисквани за 
длъжността.

Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етропле 
Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля 

изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софий-
ска обл., „Елаците–мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и 
квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 31.01.2020 
г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени 
на интервю.

„ЕЛАЦИТЕ – МЕД“ АД е администратор на лични данни по смисъла на 
ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на 
Европейския съюз от 27 април 2016 година.  

Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат 
обработвани и съхранявани от „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД само с цел извършване 
на подбор за посочената в настоящата обява позиция. След приключване 
на подбора изпратените от Вас лични данни ще бъдат унищожени, съгласно 
вътрешната процедура за унищожаване на лични данни на хартиен и на 
електронен носител на „ЕЛАЦИТЕ – МЕД“ АД.

Етрополе

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ, 
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕТРОПОЛЕ, 

Ние родителите и децата на ДГ „Звънче“ – гр. Етрополе, из-
казваме специалната си благодарност за направеното до момен-
та за децата и колектива. 

Благодарим Ви, че помагате на децата да растат спокойни и 
уверени в съвременна и уютна детска градина!

Нека има повече благородни хора като Вас, защото една от 
най-великите тайни на живота е, че „Единственото, което си за-
служава да бъде правено, е това, което правим за другите.“

Подкрепата Ви ни дава стимул и сили да продължаваме на-
пред в името на нашето бъдеще – децата!

Пожелаваме Ви от сърце здраве и професионални успехи!
С уважение, 

ДЕЦАТА И РОДИТЕЛИТЕ НА ДГ „ЗВЪНЧЕ“ – ЕТРОПОЛЕ

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМОДО Г-Н ДИМИТЪР ДИМИТРОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБС- ЕТРОПОЛЕ

15 януари /сряда/ от 19:00 часа 
Място: ОУ „Васил левски“ - Правец

На срещата ще се състои следното:
1. Преучредяване на МСОП във функциони-

ращ вид
2. Преизбиране на “ръководни” фигури, 

представляващи сдружението
3. Събиране на членски такси - 20 лв.
4. Изготвяне на календар за събитията през 

2020 г.
5. Обсъждане на други идеи и предложения

РЕМОНТ НА ПЕШЕХОДНАТА 
ЗОНА В ЦЕНТЪРА НА ГРАДА

Община Правец подсигури средствата за

(От стр. 1) без чуждо финансиране, сега с получените 
средства ще бъде по-лесно и бързо, като се надявам целият 
площад да бъде завършен тази година“- коментира кметът на 
общината Румен Гунински.

Още през февруари 2019 г. община Правец изпрати писмо 
до финансовото министерство с искане за финансова помощ 
за реализиране на проекта за реконструкция на централната 
градска зона. Последваха още няколко писма през годината, 
като в тях се подчертаваше както важността на този ремонт, 

така и липсата на европейско финансиране за малките 
общини като Правец за подобен вид проекти.

В края на 2019 г. със свое постановление Министерският 
съвет разпредели за ключови проекти сумата от 136 122 488 
млн. лв. Тук са включени за финансиране 122 общини, между 
които и Община Правец. Средствата вече са преведени по 
сметката на общината, за да бъдат използвани целево за 
рехабилитацията на градската пешеходна зона. 

Събрание на 
Младежкото сдружение 

за Община Правец

Във връзка с публикувано в социалните мрежи видео, показващо малко 
момче, танцуващо под звуците на музика с бутилка бира в ръка, служители 
на отдел „Криминална полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“ 
инициирали незабавни оперативно-издирвателни действия с цел изясняване 
на фактите и обстоятелствата по случая. В хода им те установили, че виде-
ото е заснето в правешкото село Джурово. Работата по случая продължили 
криминалисти и инспектори „Детска педагогическа стая“ към ОДМВР - Со-
фия. Установена е самоличността на 2-годишното момченце и неговите ро-

дители. По случая в РУ-Пра-
вец е образувано досъдебно 
производство за извършено 
престъпление по чл. 182 от 
НК. Материалите по случая 
са докладвани в отдел „За-
крила на детето“ за предпри-
емане на действия по компе-
тентност. За срок 24 от часа е 
задържан бащата на детето, 
криминално проявен, на 24 

Задържан е бащата на 2-годишно 
дете, заснето с бутилка бира в ръка

Случаят е докладван в отдел „Закрила на детето“ – Правец
години. Действията по разследването продъл-
жават под надзора на районната прокуратура 
в Ботевград.

Снимка: Нова ТВ
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Спортните материали подготви Сашо Бункин

За контакти:
Телефон: 0888 699 536
e-mail: praveshkiglas@abv.bg
Правешки глас
Разпространение: 0886 00 66 85

Издава „Балкан медия стар”
Главен редактор: Христина Иванова
Екип: Пенка Славчева 
    Паулина Василева
Предпечат и графичен дизайн: Миличка Ценова
Печат: „Нюзпринт“ ЕООД - гр.София

Офис: гр. Правец 
Площад „Тодор Живков“ 3
Приемно време:
Всеки ден от 14 ч. до 16 ч.

Микро Кредит АД отпуска кредити от 200 до 
3300 лева. тел. 0885 399 246

Носителят на трофея от миналата година ще 
приеме останалите 7 претендента от 6 до 9 фев-
руари в зала Универсиада. Решението бе взето от 
президента на родната ни федерация Георги Глу-
шков, който чества 60-годишен юбилей и членове-
те на Управителния съвет. Те базираха избора си 
на правилата, които са били приети от ръковод-
ството на централата на 16 декември миналата 
година. 

Сините се конкурираха за домакинство с Бал-
кан и Рилски спортист, но спечелиха заради пое-
мането на съдийските разноски по време на над-
преварата. Това е била и единствената разлика 
между офертите на трите клуба. Всичките те са 
отговорили на останалите изисквания: поемане на 
разходите за охрана, лекар, секретарски апарат, 
статистика и видео заснемане, наем на зала и об-
служващ персонал. 

В последните минути на старата година на пло-
щад „Тодор Живков“ бе даден стартът на 35-ия 
юбилеен крос „Правец 2019/20“. В масовия и репу-
бликанския крос участваха общо 182 състезатели. 
Победители в масовия юбилеен крос в отделните 
възрастови групи станаха: Михаела Едуардова, 
Пламен Драганов, Яна Духарска, Павел Духар-
ски, Марина Петрова, Кристиян Петров, Цветели-
на Христова и Георги Колев. Най-малък участник 
бе 4-гоишната Йоана Манчева, а най-възрастен – 
64-годишният Стоян Найденов. Всички призьори в 
отделните възрастови групи получиха парични на-
гради в размер на 1 130 лв., осигурени от Община 
Правец. В републиканския пробег жените бягаха 
4 000 м. Победителка стана Моника Георгиева от 
Локомотив 2010 Горна Оряховица с време 14 мин., 
20 сек., следвана от Билсерин Сюлейман от Нови 
пазар с време 15,10. Призовата тройка допълни 
Елена Димитрова от Локомотив – Дряново с време 
15,24. Мъжете се състезаваха на 6 000 м. Убеди-
телна победа спечели националът ни Иво Балаба-
нов от Атлет – Мездра с време 18,15 мин. Втори 
стана Мирослав Спасов от Младост 2012 – Благо-
евград с време 19,31. На трето място се класира 
юношеският национал Мартин Балабанов от Атлет 
– Мездра с време 20,10 – брат на победителя в 
тазгодишното издание. Първите 6-има състезате-
ли при жените и мъжете получиха парични награди 

ИВО БАЛАБАНОВ И МОНИКА ГЕОРГИЕВА ПОБЕДИТЕЛИ 
В НОВОГОДИШНИЯ КРОС

в размер от 2 000 лв., осигурени от БФЛА. Награди-
те бяха връчени от председателя на КЛА Правец 
92 Сашо Бункин и председателя на комисията по 
планински бягания към БФЛА Димитър Кисьов. 

След награждаването участниците в юбилей-
ния лекоатлетически пробег отпразнуваха настъп-
ването на Новата 2020 г. в бар-клуб Лимиц.

В първото си домакинство за тази година мла-
дите академици посрещнаха Берое – Стара Загора 
в спортна зала Правец при голям зрителски инте-
рес - около 350 фенове. До 2-ата мин. резултатът 
бе 5:0 след тройка и 2 фаула на Чернокожев. В 
30-ата мин. с тройка се отличи правчанинът Иван 
Лилов от гостите и резултатът стана 5:5. В средата 
на частта резултатът бе 13:7 (10 точки бяха реали-
зирани от Чернокожев). В 9-ата мин. се стигна до 
най-голямата разлика от 12 т. – 24:12 за възпита-
ниците на Жоро Давидов. Първата част завърши 
26:16 за домакините. Последва затягане в защита-
та за момчетата на Любо Минчев и след бързи ата-
ки в 15-ата мин. пасивът бе намален на 3 т. – 30:27. 
В 17-ата мин. беройци поведоха за първи път в 
мача – 30:31. На полувремето домакините бяха на-

Александър Везенков бе титуляр за първи път 
през този сезон и изигра отличен мач за победата 
на Олимпиакос над Валенсия в Испания като гост 
с резултат 91:93. Двубоят бе много важен за на-
деждите на гърците за място в плейофите на Ев-
ролигата. Везенков престоя най-много на паркета 
– 34 мин., като се отличи със 17 т., от тях 3 тройки и 

Левски Лукойл ще е 
домакин на Купата на 
България по баскетбол

А1 Академик с достойно представяне
пред с точка – 38:37. В 
22-ата мин. резултатът 
бе изравнен – 40:40, а в 
25-ата мин. заралии из-
лязоха напред – 47:48. 
Последната решителна 
четвърт стартира при 
54:58. Последва серия 
0:12, от които 3 тройки 
на Остин Прайс и бе-
ройци поведоха с 15 т. 
в 36-ата мин. – 61:76. С 
това интригата в мача 
бе решена и срещата 
завърши при резул-
тат 71:83 (26:16, 12:21, 
16:21, 17:25) за Берое. 

С най-голям принос за А1 Академик: Черноко-
жев-23 и 11 борби, Грозев-10, Милов-9, а за Берое: 
Прайс-20, от тях 6 тройки при 9 опита, Уокър-13, 
Лилов и Монахан – по 9.

В другите срещи от 14-ия кръг се получиха след-
ните резултати: Черноморец – Левски Лукойл – 
52:95, Черно море Тича – Рилски спортист – 93:96, 
Спартак – Ямбол – 84:59, Балкан – Академик Бул-
текс 99 – 83:64.

На 11 януари в софийската спортна зала Уни-
версиада пред около 300 зрители А1 Академик 
гостува на Левски Лукойл. Мачът стартира добре 
за младите академици, които спечелиха първата 
част с 24:26. До полувремето сините обърнаха ре-
зултата и на почивката се оттеглиха със 7 т. аванс 
– 46:39. Всичко в мача се реши в третата четвърт, 

когато възпитаниците на Тити Папазов увеличи-
ха аванса си на 21 т. – 75:54. Крайният резултат 
е 101:69 (24:26, 22:13, 29:15, 26:15) за Левски Лу-
койл. С най-голям принос за домакините: Райт-
27, Захариев-22, Йънг-14, Амарди-13, Младенов-
младши-10, а за гостите: Грозев-17, Чернокожев и 
Коцев – по 10, Милов-9.

В другите срещи от 15-ия кръг се получиха 
следните резултати: Берое – Балкан – 65:75, Ям-
бол – Черноморец – 73:70, Спартак – Черно море 
Тича – 85:87. 

На 18 януари от 18 часа в спортна зала Правец 
А1 Академик ще играе с Ямбол.

7 борби. В последната секунда на третата четвърт 
той реализира фамозен кош от далечно разстоя-
ние. 

В дербито на 18-ия кръг за Евролигата турският 
Анадолу Ефес победи драматично Барселона като 
гост с 82:86 и излезе на първо място във времен-
ното класиране. 

Везенков-младши с отлични прояви в Евролигата
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Новини от Етрополе

Още какви зимни 
празници предстоят?

19.01.2020 г. /неделя/ – Туристически поход до 
местността „Камичето”;

26.01.2020 г. /неделя/ –Туристически поход до 
местността „Св. Атанас”;

 01.02.2020 г. /събота/ – Туристически поход до 
местността „Вранята вода” с.Ямна;

За поредна година в община Етрополе праз-
никът бе почетен с хвърлянето на свещения 
кръст в местността „Изворите“. Ритуалът по хвър-
лянето на кръста бе извършен от отец Емил. 
На церемонията присъстваха кметът на Община 

Учениците от ОУ „Христо Ботев“ - Етрополе и пред-
ставители на Регионален клуб „Традиция“ в Етропо-
ле отбелязаха 172 години от рождението на Христо 
Ботев. В ранната утрин на 6 януари всички заедно 
отдадоха почит пред делото на великия българин.  
Учителят по история г-н Марин Кубетски разказа 
пред присъстващите интересни факти от живота 
на Ботев. ОУ “Христо Ботев“ е най-старото учили-
ще в Етрополе.

Мъжка рожба първа проплака в Акушеро-гинекологичното от-
деление на МБАЛ „Проф. Александър Герчев“ - Етрополе. Пър-
вото бебе за 2020 година се появи на бял свят на 02.01.2020 г. в 
17:27 часа, с тегло - 3.500 кг. и ръст - 50 см. 

Неговите родители са Виктория Тодорова и Марин Петков. 
Момченцето ще носи името Алекс Маринов Петков и е първо 
бебе в семейството.

През изминалата 2019 година в Община Етрополе са родени 
119 бебета.

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД 
Набира документи на кандидати 

за свободно работно място за длъжността:
Шофьор на тежкотоварен автомобил – 

12 и повече тона/над 25 тона и автомонтьор
Изисквания към кандидатите:
• Средно образование;
• Свидетелство за управление на МПС – категория „С“;
• Да познава устройството и принципа на действие на автомобилите, начина на 

обслужването им, общите правила за работа с тях и техническата им характеристика, 
както и да има познания за двигатели с вътрешно горене;

• Да познава правилата за поддръжка на техническото състояние на автомобилите;
• Опит с извънгабаритни МПС – 2 години;
• Работа в минната индустрия ще се счита за предимство.
Необходими документи за кандидатстване:
• Автобиография;
• Мотивационно писмо;
• Кандидатите, поканени за провеждане на интервю, е необходимо да представят 

документи за завършено образование и придобити допълнителни квалификации, 
изисквани за длъжността.

Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе 
Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите 

документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–мед” АД, Отдел 
„Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com 
до 05.02.2020 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
„ЕЛАЦИТЕ – МЕД“ АД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 

2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2016 година.  
Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани 

от „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД само с цел извършване на подбор за посочената в настоящата обява 
позиция. След приключване на подбора изпратените от Вас лични данни ще бъдат унищожени, 
съгласно вътрешната процедура за унищожаване на лични данни на хартиен и на електронен 
носител на „ЕЛАЦИТЕ – МЕД“ АД.

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД 
Набира документи на кандидати за 

свободно работно място за длъжността:
Електромонтьор, изграждане/ поддържане/ ремонт 

на електропроводни линии и мрежи
Изисквания към кандидатите:
• Средно електротехническо образование;
• Опит в извършване на основните видове ремонтни работи по електрически уредби и 

мрежи;
• Опит на подобна позиция ще се счита за предимство;
• Кандидатите, които притежават най-малко III-та квалификационна група по 

електробезопасност, съгласно Правилник по безопасност и здраве при работа в електрически 
уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи  ще бъдат с 
предимство;

• Отговорност, прецизност и комуникативност;
• Умения за работа, както самостоятелно, така и в екип.
Необходими документи за кандидатстване:
• Автобиография;
• Мотивационно писмо;
• Кандидатите, поканени за провеждане на интервю, е необходимо да представят 

документи за завършено образование и придобити допълнителни квалификации, изисквани 
за длъжността.

Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе 
Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи 

на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–мед” АД, Отдел „Подбор персонал, 
обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 05.02.2020 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
„ЕЛАЦИТЕ – МЕД“ АД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 

2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2016 година.  
Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани от 

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД само с цел извършване на подбор за посочената в настоящата обява позиция. След 
приключване на подбора изпратените от Вас лични данни ще бъдат унищожени, съгласно вътрешната 
процедура за унищожаване на лични данни на хартиен и на електронен носител на „ЕЛАЦИТЕ – МЕД“ АД.

МОМЧЕ Е ПЪРВОТО БЕБЕ В ОБЩИНА 
ЕТРОПОЛЕ ЗА 2020 ГОДИНА 

Етрополе Димитър Димитров, Марин Маринов – 
председател на Общински съвет – Етрополе, Ро-
сица Христова и Станка Димитрова – заместник – 
кметове на Община Етрополе, Мариана Драганска 
- секретар на общината, кметски наместници, слу-
жители на Общинска администрация – Етрополе и 
граждани.

Въпреки минусовите температури и снега, 7 ен-
тусиасти скочиха във водите, за да вземат участие 
в ритуала. Най-ловък се оказа 35-годишният Тихо-
мир Василев  от село Малки Искър, който успя да 
хване кръста. Кметът на общината Димитър Дими-
тров връчи на смелчагата голямата награда от 300 
лв., като му пожела здраве и късмет. 

За доброто настроение на  всички присъстващи 
се погрижиха женска вокална група „Димана“ с ръ-
ководител Цветелина Петкова, танцов ансамбъл 
„Балканска младост” и духов оркестър Етрополе.

ТИХОМИР ВАСИЛЕВ ХВАНА 
КРЪСТА НА БОГОЯВЛЕНИЕ 

172 години 
от рождението на 

Христо Ботев 

Традиционната Етрополска литературно-
музикална зима, организирана от Община Етропо-
ле и НЧ „Тодор Пеев-1871“, ще се проведе на 
25.01.2020 г. /събота/ от 16.00 ч. в малкия салон 
на читалището.

Конкурсът е за поезия, проза, хумор и песни. 
Изискването е творбите да не са участвали в други 
конкурси и да не са публикувани.

Допускат се до две творби от автор в раздел. 
Разказите да не надвишават две печатни страници, 
написани на Times New Roman 14. Творбите се 
изпращат в канцеларията на НЧ „Т. Пеев-1871“ 
или на имейл: etro_peev@abv.bg.

Предвиждат се специални награди за 
стихотворение и песен, посветени на Христо 
Ясенов, във връзка със 130 години от рождението 
му.

Конкурсът е анонимен – в края на творбата 
участникът записва телефонния си номер, който 
има значение на код и служи за връзка. За 
учениците се посочва и клас. (Повече информация 
на телефон 0720/62291).

Публиката ще прави своя избор след 
предварителната класация на журито с председател 
Десислава Иванова - изявен литературен творец. 
За песните ще има награди за текст и за музика. 
Класираните автори ще получат грамоти и парични 
награди.

Наградените творби ще бъдат издадени. 
Каним авторите да представят свои книги за 
продажба на импровизирания щанд пред салона. 
Приятна изненада ще бъде „Музикален портрет“ 
на Виолета Цолова – Вили Рай.

Краен срок за представяне на творбите: 
21.01.2020 г. /вторник/.

„Етрополска зима 
2020“- на 25 януари
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Кариера „МИАЛ“
От 2017 г. Елаците Мед АД 

разработва находище „МИАЛ“, община Мирково, за добив на 
индустриални минерали - доломити.

 Кариерата предлага богат асортимент от скална маса и фракции, сертифи-
цирани по следните стандарти:

► Сертификат за съответствие иа производствен контрол 2085-CPR-043 - 
БДС EN 13 242;2002+А1;2007 

„Скални материали за несвързани и хидравлични свързани смеси за използ-
ване в строителни съоръжения и пътно строителство“

► Сертификат за съответствие на производствен контрол 2085-CPR-041 - 
БДС EN 13 620;2002+А1;2008

„Добавъчни материали за бетон“
► Сертификат за съответствие на производствен контрол 2085-CPR-042 

БДС EN 13 043;2005+АС;2005
„Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни пис-

ти и други транспортни площи”
► Сертификат за съответствие на производствен контрол 2085-CPR-044 - 

БДС EN 13 450;2003+АС;2005
„Трошен камък за ЖП линии“
     Координати за връзка: 
GPS координати:   (02) 923 77 12 - Офис Елаците-Мед АД 
на кариера „МИАЛ“  +359 87 680 0542 - инж. Димо Димов
42°39I28.07II / 23°59I0.76II  office@ellatzite-med.com

На 15.06.2019 г. петима възпитаници на ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ 
участваха в конкурс на програмата „Евроскола“, където извоюваха квота за 
двадесет и четирима ученици за участие в заседание на младежкия пар-
ламент на Европейския съюз в Страсбург, Франция, в периода от  15.01 до 
19.01. Там участниците ще прекарат един ден в ролята на „евродепутати“. 
Учениците от нашето училище са разделени на шест групи и всяка група има 
задачата да се подготви да дебатира и дава предложения за решения по 
една от следните теми: „Околна среда и възобновяеми енергийни източни-
ци“, „Сигурност и права на човека“, „Младите хора и алкохолът и наркотици-
те“, “Бъдещето на Европа“, „Миграция и интеграция“ и  „Младежка заетост“. 

Гимназията е училище посланик и за трети път печели възможността да 
посети Европейския парламент като се съревновава с училища от София-
град, София-област и Перник-област. Старши европейски посланици в гим-
назията са директорът г-жа Цветанка Щерионова, г-жа Нели Тенева и г-жа 

ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ Правец пътува за Страсбург 
Стефка Атанасова. Ръководители на екипа от ученици са г-жа Нели Тенева,  
г-жа Соня Делийска и г-н Цанко Цолов.  

За подготовка на учениците в гимназията се проведе среща с доцент док-
тор на политическите науки Пламен Ралчев-преподавател по международни 
отношения и европеистика в УНСС и бивш възпитаник на гимназията. Г-н 
Ралчев ни запозна с работата на Европейския съюз и неговите институции, 
разясни положението в ЕС и ни насърчи да представим достойно България, 
като ни даде ценни съвети. В края на срещата г-н Ралчев успя да отпусне 
напрежението и ни пожела успех. За нас това беше един много ползотворен 
и приятен ден.                                       Анна Маринова - младши посланик 

и член на международния младежки екип журналисти

Повече от година продължи ремонтът на бившия Хлебозавод в 
Правец, докато сградата бъде превърната в съвременен сладкарски 
цех. 

Както тогава писахме, базата бе купена от собственика на извест-
ната марка „АБИ“ Лъчезар Георгиев. Миналата седмица той се срещ-
на с кмета на общината, за да го запознае с последващите си инвес-
тиционни намерения. 

Бизнеспланът на фирмата предвижда до една година в Правец да 
заработи и модерна линия за производство на хляб. Лъчезар Георги-
ев има намерението да разшири още и продуктовата гама на слад-
карския цех. В момента тук се произвеждат над 140 вида продукти. 

Заетите в производството са 40 души, като 15 от тях са от Правец. 
Предвид разширяването на производството фирмата набира още 

персонал. Желаещите могат да изпращат своите CV-та на e-mail: 
abigroup@gmail.com. Повече подробности на тел. 0896752396.

140 ВИДА ПРОДУКТИ ПРОИЗВЕЖДА ЦЕХЪТ НА „АБИ“ В ПРАВЕЦ 

Плевенска филхармония 
гостува в Ботевград

Концерт с не-
вероятната му-

зика на Вили Казасян, най-известните мелодии, 
композирани от великия маестро!

Диригент: Борислав Йоцов 
Солисти: Хилда Казасян и Васил Петров
С участието на:
Димитър Карамфилов, контрабас; Живко 

Петров, пиано; Христо Йоцов, перкусии.
На 23 януари 2020г. /четвъртък/ от 19:00ч. 
Читалище „Христо Ботев 1884“  Ботевград

„С	музиката	
на	Вили“	-	на	
границата	с	
класиката

Не всички по света празнуват настъпването на новата 
година с първия ден от януари. Всъщност традициите, 
свързани с този празник, са доста различни и варират в 
зависимост от мястото и културата, в която се намирате.

Григорианска Нова година
Това е познатата ни Нова година, която се чества на 

31 декември срещу 1-ви януари. Още от времето на Юлий 
Цезар януари се счита за начало на всяка нова година. 
Преди него обаче нещата са били малко по-различни. По 
време на Месопотамия празненствата са били около 20 
март, когато е и пролетното равноденствие. Всъщност, 
докато Григорианският календар не е официално 
приложен от папа Григорий XIII през 1582 г., датата на 
започването на новата година често се променя. Сега 
обаче Нова година се чества на 31 декември. Според 
историци тя може да има няколко произхода, включително 
маскарадни балове от времето на Ренесанса, английски 
и немски фоклор и езическия празник на древните 
римляни, наречен Saturnalia. Всяка година пък над 
милион души се отправят към Таймс Скуеър в Ню Йорк, 
за да наблюдават как пада емблематичната огромна 
топка. Това е традиция от 1907 г. и е била променяната и 
преправяна много пъти. Сегашната топка тежи около 5 кг 
и е покрита с над 2000 кристала.

Китайската Нова година
Датата на Китайската Нова година се мени всеки път 

и не съвпада с Григорианския календар. Тази година тя 
се пада на 25 януари и ще продължи 15 дни. В Китай има 
много етноси, като всеки от тях празнува по свой разли-
чен начин. При подготовката за празника текстове с поже-
лания за здраве, късмет и богатство се закачват по вра-
тите на домовете. По този начин жителите канят всичко 

Нова година и традициите по света - как празнуват различните култури
това в дома си за новата година. Фойервеките и пират-
ките се използват, за да изплашат злите духове на пре-
дходната година и да не им позволят да влязат в новата. 
Тогава често семействата похапват „джай“ - смесица от 
разбъркани зеленчуци. Според будистката традиция зе-
ленчуците пречистват и прочистват тялото. 

Тайландската Нова година
Започва на 13 април, а празненствата приключват 

на 15 април. Най-често срещаните блюда са ориз, на-
киснат в ароматна вода, който често се яде с разно-
образни гарнитури. Също така има пиле с къри, пър-
жени спагети, ханом и кокосово-оризови палачинки. 
Тайландксата Нова година има свое наименование - 
Songkran. Празненствата за нея включват пръскане с 
вода вкъщи или пък по улиците. Най-често се използват 
водни пистолети както от местните жители, така и от ту-
ристите. Вярва се, че водата измива всичко лошо от ми-
налата година. 

Ислямската Нова година
„Muharram“, което в превод означава „забранен“ отбе-

лязва първия месец от ислямския календар. Той често 
се счита за втория свещен месец след Рамадан, който 
започва през април. Тази година мюсюлманите по света 
ще отпразнуват своята Нова година на 21 август, а праз-
ненствата ще приключат на 18 септември. Традициите 
и обичаите за ислямската Нова година са различни за 
двете основни мюсюлмански групи - шиити и сунити. По-
голямата част от сунитите празнуват Нова година като 
присъстват на общи молитви в джамиите. 

Еврейската Нова година
Рош Хашана, еврейската Нова година, се празнува на 

първия и втория ден от еврейския лунен месец на Тиш-

рей. Еврейските празници следват лунен календар, така 
че често не съвпадат с Григоринаския календар. Според 
традицията тогава се ядат семената от нар. Хората вяр-
ват, че така годината ще бъде изпълнена с много добри-
ни. Тъй като Рош Хашана буквално означава „глава на 
годината“, рибена глава се яде с надеждата годината да 
бъде като главата на рибата, а не като нейната опашка.


