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Четете на стр. 3

„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	!!!

КАМИЧЕТО 2020 – ПРЕКРАСНО 
ВРЕМЕ И МНОГО НАСТРОЕНИЕ 

Традиционният зимен 
празник в местността „Ка-
мичето“ се проведе на 25 
януари /последната събо-
та от месеца/. Природата 
беше благосклонна към 
любителите на туризма, 
спорта и силните усеща-
ния. Топло зимно слънце 
от ранно утро щедро огря 
върха. Пътят до „Камиче-
то“ върха беше чист, тем-
пературите високи за този 
период, което позволи на  
най-смелите да направят 
дори „слънчеви бани“ по 
тениски (На стр. 4)

МНОГО ХОРА В ЕТРОПОЛЕ ЗА 
ЗИМНИЯ ПРАЗНИК „СВЕТИ АТАНАС“ 

Четете на стр. 7

Вещици, магьосници и магове от цял свят са поканени да участват в 
тримагически турнир! Предвидени са много увлекателни игри, в които 
да приложите магическите си способности и да изпробвате уменията си. 
Пригответе вълшебните пръчки... И нека магията започне! Читалище „Свет-
лина 2012“-Правешка Лакавица се включва в Нощта на книгите за Хари По-
тър 2020. На 6 февруари от 18.30 до 20.00 часа.

Заповядайте!

В Правешка Лакавица ще организират 
„Нощ на книгите за Хари Потър“

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2020 – 
  НАД 15 МЛН. ЛЕВА
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Както е прието, на 21 януари почитаме бабите-акушерки и съвременните 
специалисти – гинеколози и акушерки, чиито знания и умения помагат на 
семействата в най-съкровения миг – раждането на нов живот. Тогава, 
разбира се, празнуват и всички баби.

В Дневен център Правец

Ваня Димитрова и Искра Маринова поздравиха гостите – акушерките 
Николинка Ветовска, Гинка Цекова и  Лили Иванова. Мили думи отправиха и 
към бабите в залата, които помагат при отглеждането на внуци и правнуци. 
Вунка, Теменужка, Панчо, Димитра и Лили, певческа група „Правец пее” и 
деца от ДГ „Здравец“ представиха ритуала даруване на бабата-акушерка 
с кърпа, риза, сапун и чорапи, за да бъде здрава и да изроди още деца. 
Малчуганите поднесоха цветя на гостите.

В Разлив празнуваха троен празник

Разливчани се радваха на своите 3 празника: Бабинден, 15 години от 
създаването на Клуба за възрастни и хора с увреждания и 15 години от 
учредяването на певческата група. Бяха приготвили пити, баници, тиквеник, 
баклава, дребни сладки и торта. Към тях се прибавиха и двете торти от кмета 
Румен Гунински, по повод двете годишнини. 

Сред присъстващите забелязахме младо момиче в бяла престилка. 
Оказа се, че специално за празника е поканена Грета Христова, най-младата 
/бъдеща/ акушерка в района. Възползвахме се от случая „да я поразпитаме“ 
и тя сподели: „От дете харесвам жените с бели престилки. Учих в родното 
село на мама – Трудовец, а после Ветеринарен техникум в Ловеч. Спонтанно 
реших да последвам детската си мечта и ето ме в Медицински университет 
«Проф. Д-р Иван Митев“, Враца, специалност „Акушерка“. Щастлива съм, 
минах половината обучение, с нетърпение очаквам практиката в родилно 
отделение. Обичам бебетата, чувствам се емоционално свързана с тях, не 
бих работила друго. Чака ме стаж във Врачанската болница, но после ще се 
върна в Ботевград. Професията се нуждае от млади хора и аз ще съм една 
от тях!“ 

Пенка Петкова и кметицата Наталия Георгиева представиха ритуала по 
изкъпване, обличане и даруване на бебето, а после поляха на Грета да 
измие ритуално ръцете си и да поръси присъстващите. Михаил Александров 
прочете стихотворението „Добрите очички на баба“. Включи се и певческата 
група. Изви се кръшно хоро.

В Правешка Лакавица 

 По инициатива на Клуб за възрастни и хора с увреждания и НЧ „Светлина 
2012“, се събраха „на раздумка“ баби и дядовци. Галя Александрова и Пенка 
Василева възпроизведоха в последователност измиване на ръцете, къпане 
и обличане на бебето. Малката Пламена поздрави своята и другите баби със 
стихотворение за Стара планина, в чиито пазви се намира тяхното село. 

В Калугерово

Бабите поканиха и дядовците да празнуват заедно - сред весел смях, 
песни и хора, шеги и закачки. Да полива водата за измиване на ръцете на 
Грета, бъдеща акушерка, единодушно бе избрана Павлинка Станчева, чието 
внуче се е родило наскоро. Кметицата Наталия Василева връчи специално 
подготвени грамоти „Най-добра баба“ на жените от Калугерово и Своде, 
които неуморно се грижат за своите внучета. Специален поздрав с песента 
„Снощи отидох за вода“ поднесе Магда Иванова, ръководител на певческата 
група. 

В Своде 
25 баби и дядовци празнуваха Бабинден. Баба 

Станка, която има вече правнуче, окъпа, пови и 
благослови бебето. Специален гост бе дядо Недко, 
който на 9 януари навърши 99 години и навлезе в 
своето столетие. 

В Осиковица

В клуба за възрастни и хора с увреждания се събраха баби и дядовци. 
Кметицата Бистра Георгиева им пожела здраве и сили да се грижат за внуци 
и правнуци. Марийка Цолова припомни старите традиции, а Мария Владова и 
Цветанка Панова направиха възстановка на ритуала по измиване на ръцете 
и благословията на бабата-акушерка. Присъстващите се радваха на богата 
трапеза, подготвена от сръчните ръце на ранобудните жени. Не липсваха и 
домашни напитки, дело на мъжете. 

В Джурово 
се събраха само млади баби. Присъства и кметът (На стр. 8) 

ВЪВ ВСИЧКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНАТА ОТПРАЗНУВАХА БАБИНДЕН
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15 338 979 лева е проектобюджетът на община Правец за 2020 г. На 23 януа-
ри се проведе публично обсъждане на финансовата рамка за текущата година. 
Кметът Румен Гунински подробно разясни разчетите по основните функции 
на бюджета, като отдели специално внимание на държавното и общинското 
финансиране по всяка от тях. 

Той отправи препоръка към кметовете на населените места да съберат 
своите обществени съвети, като заедно с хората подредят приоритетно раз-
ходите според конкретните нужди на населеното място. 

Проектобюджетът остава отворен за още дискусии до времето на негово-
то приемане – на следващото заседание на Общинския съвет.

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2020 – 
НАД 15 МЛН. ЛЕВА

КМЕТЪТ РУМЕН ГУНИНСКИ БЕШЕ ПОКАНЕН ЗА ЛЕКТОР 
 ПО ВРЕМЕ НА ФОРУМА

Представители на 52 общини от областите Благоевград, Кюстендил, Перник 
и София област, които влизат в Югозападния район за планиране, участваха 
в поредица от обучения, които Националното сдружение на общините в Репу-
блика България /НСОРБ/ организира за новоизбраните кметове и председате-
ли на общински съвети. Форумът се проведе в РИУ Ризорт Правец. Домакин 
на събитието бе кметът на община Правец Румен Гунински, който бе и един 
от основните лектори в качеството му на градоначалник вече трети мандат.  
Програмата на обучението „Съвременно местно самоуправление в Бъл-
гария” включваше 5 основни теми, свързани с основните правомощия на 
местната власт и взаимодействието между кмета и общинския съвет, пре-
дизвикателствата в предстоящия мандат, първите задачи, пред които се 
изправят органите на власт, които са най-близо до гражданите, както и об-
щите приоритети, които вече 23 години обединяват всичките 265 общини в 
страната в Националното сдружение на общините в Република България. 
Новоизбраните кметове и общински съветници  разискваха обстойно основ-
ните управленски процеси в общините. Лекторите представиха интересни 
казуси от своята практика и дадохат полезни съвети.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева и екипът на сдру-
жението представиха основните аспекти на подкрепа, която всяка от общи-
ните може да получава, а също и водещите принципи при формиране на 

Правец домакинства организираното от 
НСОРБ обучение за новоизбрани кметове и 

председатели на Общински съвети 

единната позиция на българските общини в процеса на подготовка и приема-
не на важни стратегически документи и законодателни актове.

Изследването предшества същинското пребро-
яване, което ще се проведе в целия Европейски 
съюз през 2021 година.

Националната статистическа програма за 2020 
година включва 306 изследвания - както регуляр-
ни, провеждани от НСИ и органите на статистика-
та, така и нови дейности, свързани с националните 
и европейските приоритети. 

Населението на България се топи с рекордна 
скорост. От 7 845 841 души през 2002 година, през 
2018 то намалява до 7 000 039 души. В същото 
време населението на София се увеличава от 1 
187 786 през 2002 година до 1 326 774 души през 
2019 г. Това означава, че в София живеят около 
19% от хората.

Според друга таблица на НСИ, озаглавена „На-
селение по градове и пол“, в края на 2018 година 
в българските градове са живели 5 159 129 души. 
В този брой са включени „лицата, които живеят 
постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 
31.12. на съответната година и не са отсъствали от 
нея за период по-дълъг от една година“. Това чис-
ло би трябвало точно да отразява броя на градско-
то население без мигриралите. От което следва, 
че в столицата реално живеят почти 26% от град-
ското население на България.

България – Свят Крими
Колко останахме в 

България?  
НСИ ни брои пробно през 

пролетта 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на 

регионалното развитие и 
благоустройството

О Б Я В Л Е Н И Е
Министърът на регионалното развитие и 

благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от 
Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, 
че е започнала процедура по отчуждаване на части 
от имоти – частна собственост, за държавна нуждa 
за изграждане на Обект „Подмяна на преносен 
(магистрален) газопровод в участъка ОС „Беглеж“ 
– КВ „Дерманци“ – КВ „Батулци“ – КВ „Калугерово“, 
на територията на област Враца и Софийска област, 
подробно описани в Решение № 826 на Министерския 
съвет от 2019 г.

С Решение № 312 на Министерския съвет от 2018 г. 
Обект „Подмяна на северен (магистрален) газопровод 
в участъка очистно съоръжение „Беглеж“ – кранов 
възел „Дерманци“ – кранов възел „Батулци“ – кранов 
възел „Калугерово“ е определен за национален обект 
по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на 
ЗДС и за обект с национално значение по смисъла на 
§ 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за 
устройството на територията.

Финансирането на процедурата по отчуждаване 
на частите от имоти по т. 1, се осигуряват от 
„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, със седалище и адрес на 
управление: област София, община Столична, гр. 
София 1336, район „Люлин“, ж.к. „Люлин – 2“, бул. 
„Панчо Владигеров“ № 66.

Жител на Етрополе съобщил в районното упра-
вление, че е намерил кучето си, породата „Хъски“, 
умъртвено в кв. „Ябланица“. На местопроизшест-
вието е извършен оглед, а при аутопсия е устано-
вено, че в областта на главата на животното са на-
несени три удара и е счупен черепът. 

След незабавни оперативно-издирвателни 
действия криминалистите разкрили и задържали 
извършителя на престъплението- местен жител на 
57 години. 

По случая е образувано досъдебно производ-
ство.

57-годишен етрополец е 
задържан за причинена 

смърт на куче 

В хода на проведена полицейска операция за 
противодействие на престъпленията с наркотични 
вещества, в ареста на РУ-Етрополе са задържани 
двама местни жители. Криминалистите провери-
ли 26-годишен криминално проявен и осъждан, от 
когото иззели полиетиленово пликче с топче суха 
тревиста маса, реагираща на канабис. 

Три часа по-късно в ареста попаднал и 27-годи-
шен етрополец, от когото било иззето полиетиле-
ново пликче със същото съдържание. 

Срещу двамата задържани са започнати бързи 
производства за извършено престъпление по чл. 
354А от НК.

Двама мъже са заловени 
с наркотици  
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ОВЕН
Ключ към успеха 

ще се окаже работата 
в екип. Добре е да опи-

тате да разширите кръга от социал-
ни контакти. В живота ви навлизат 
нови и независими хора. 

ТЕЛЕЦ
Вероятно ще об-

съждате теми, свър-
зани с развитието на 

кариерата ви. Ще подобрите от-
ношенията и заздравите връзките 
с вашите ръководители. Нужен е 
обаче компромис и от двете страни. 

БЛИЗНАЦИ
Далечно пътешест-

вие може да разкрие 
нови хоризонти пред 

вас. Добре е да натрупате нови, 
полезни и интересни знания. Оце-
нявайте трезво ситуацията, поста-
райте се да сте по-сдържани.

РАК
Може да се наложи 

да преразгледате дого-
ворите и сделките, кои-

то сте сключили. На дневен ред ще 
излезе обсъждането на съвместни 
капитали и на семейния бюджет. 
Необходима ви е подкрепа.

ЛЪВ
Може да водите 

преговори и сключвате 
договори. Трудно ще 

бъдете прелъстени или учудени, но 
ще е нужен компромис. Способни 
сте обективно и безпристрастно да 
оцените ситуацията. 

ДЕВА
Преразгледайте 

рутинните си зани-
мания. Опитайте се 

да оптимизирате ежедневието си. 
Постарайте се да балансирате ми-
слите и действията си.  Ще откри-
вате нови пътища и възможности.

ВЕЗНИ
Няма да понесете, 

ако някой се опита да 
посегне на авторитета 

ви. Ще впрегнете всичките си сили, 
за да укрепите репутацията си. Не 
са изключени критични ситуации.

СКОРПИОН
Възможно е да по-

искате да прекарвате 
повече време със се-

мейството си. Може да се занима-
вате с въпроси, свързани с частна 
собственост, недвижими имоти, 
данъци и застраховки.

СТРЕЛЕЦ
Ангажиментите с 

хора от близкото ви об-
кръжение може да на-

раснат. Бъдете общителни, отделе-
те повече внимание на близките си 
хора. Решителни и енергични сте. 
Не проявявайте излишни амбиции.

КОЗИРОГ
Професионалната 

ви ангажираност може 
да повлияе негативно 

на любовната ви връзка. Възможно 
е дори да помислите за смяна на 
работата с по-подходяща. Трябва 
да сте пестеливи и предвидливи.

ВОДОЛЕЙ
Особена значи-

мост придобиват кон-
тактите с партньорите 

- лични и делови. Контролирайте 
проявите на категоричност, за да 
не дразните другите. Бъдете вни-
мателни, избягвайте конфликтите.

РИБИ
Бъдете предпазли-

ви с това, което спо-
деляте пред другите. 

Трудно ще прецените кои са враго-
вете ви. Дайте си време за почивка. 
Избягвайте кардиналните промени.

„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 

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.

ЗОДИАК 27.01.-02.02. КАМИЧЕТО 2020 – ПРЕКРАСНО ВРЕМЕ И МНОГО НАСТОРЕНИЕ 
(От стр. 1) с къс ръкав. На поляната вече ги чакаха му-

зикантите от Духов оркестър Етрополе, които през цялото 
време се грижиха за доброто настроение. Малки и големи, 
мъже и жени си оспорваха първенството в разнообразните 

спортове - отборни и индивидуални. Организацията на със-
тезанията бе поета от спортно-туристическо дружество „Гра-
дище-Златан Чорбанов“. Деца до 12 години /момчета и моми-
чета/ се състезаваха в забавната игра „бягащо топче“, което 
трябваше да задържат върху хилката, докато бягат. Момче-
тата бягаха и с чували по неравното трасе. Извън състеза-
телната част им разрешиха да теглят въже. За победителите 
общината бе осигурила занимателни и образователни игри. 
4 отбора мъже и 2 жени си оспорваха първенство-
то в тегленето на въже. Индивидуално мъже и жени 
се надпреварваха в състезанието по цепене на дърва. 
Победителите получиха медали и награди, осигуре-
ни от Община Правец, връчени от кмета Румен Гунин-
ски и зам.-кметовете Васил Симеонов и Людмил Павлов.  
Присъстващите похапнаха вкусна боб чорба, подкрепена с 
греяно вино и чай, осигурени от Община Правец. Извиха се и 
кръшни хора.

Много снимки: praveshkiglas.com

Ценоразпис с новите глоби на КАТ
(Продължава от миналия брой) 
Катастрофа
Катастрофа заради движение с несъобразена скорост и 

неспазване на дистанция - глоба до 200 лв и 3 точки.
Гуми
Глоба 50 лева се налага за управление на моторно превозно 

средство с износени или разкъсани гуми и 6 контролни точки.В 
периода от 15 ноември до 1 март колите трябва да са с 
предназначени за зимни условия гуми, или с гуми с дълбочина на 
протектора не по-малка или равна на 4 мм.

Документи и проверка
Не носи свидетелство за управление, контролен талон и талон 

на превозното средство - глоба 10 лева.
Не носи документ за сключена задължителна застраховка 

«Гражданска отговорност» - глоба 10 лева.
При отказ да се предадат документите за проверка - отнемане 

на книжката за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв.
Управление на моторно превозно средство при отнета книжка - 

глоба от 100 до 300 лв.
Управление на моторно превозно средство без книжка - глоба 

от 100 до 300 лева.
Осуетяване на извършването на проверка от органите за 

контрол - отнемане на книжката за срок от 1 до 6 месеца и с глоба 
от 50 до 200 лв.

Отказ да се изпълни нареждане на органите за контрол и 
регулиране на движението - отнемане на книжката за срок от 1 до 6 
месеца и с глоба от 50 до 200 лв.

Алкохол
При концентрация над 0.5 до 0.8 промила включително - 6 

месеца без книжка и глоба 500 лв, отнемат се и 10 контролни точки.
При концентрация над 0.8 до 1.2 промила включително - година 

без книжка и глоба 1000 лв.
При повторно нарушение книжката се отнема за една до три 

години и се налага глоба от 1000 до 2000 лв.
При отказ за проверка за алкохол и/или наркотици - отнемане на 

книжката за до две години, глоба 2000 лв и отнемане на 12 точки.
Предоставяне на моторно превозно средство на лице, което не 

притежава съответното свидетелство за управление, употребило е 
алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози - глоба от 
100 до 300 лева.

Участие в гонки
Водач, който организира или участва в нерегламентирани 

състезания по пътищата, отворени за обществено ползване, 
или ги ползва за други цели, освен в съответствие с тяхното 
предназначение се наказва с лишаване от право да управлява 
моторно превозно средство за срок 12 месеца и глоба 3000 лв. За 
повторно нарушение санкцията е без книжка за срок от три години 
и глоба 5000 лв.

Други
Неправилно използване на звуков сигнал в населено място - 

глоба 10 лева.
Изхвърля от превозно средство предмети или вещества, които 

замърсяват пътя - глоба 30 лева и 5 контролни точки.
Закъснение за технически преглед - глоба до 50 лв.
Управление на моторно превозно средство с емисии на вредни 

вещества над нормите или с неизправно шумозаглушително 
устройство - глоба до 50 лева

Използване на антирадар - глоба до 50 лева
Поставен на неправилно място номер - отнемане на книжката за 

срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв.
Управление на превозно средство, което не е регистрирано по 

надлежния ред или е без номера - без книжка от 6 до 12 месеца и с 
глоба от 200 до 500 лв.

Използване на сигнали, предвидени за автомобил със специален 
режим на движение - отнемане на книжката за срок от 1 до 6 месеца 
и с глоба от 50 до 200 лв.

Използване на мобилен телефон по време на управление на 
превозно средство - глоба 50 лева и 6 контролни точки

Непоставен предпазен колан - глоба 50 лева и 10 контролни 
точки.

Превоз на деца в нарушение на изискванията - глоба 50 лева
Управление на превозно средство с нечетлив или закрит 

регистрационен номер - глоба 50 лева.
Глоби за велосипедисти, пешеходци и пътници
Управление на велосипед без светлоотразителна жилетка - 10 

лева.
Преминаване от пешеходец през огражденията от парапети или 

вериги - 5 лв. 
Всички други нарушения на пешеходците се санкционират с 

глоба от 20 лева.
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„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД 
Набира документи на кандидати за 

свободно работно място за длъжността:
Инженер, маркшайдер

Изисквания към кандидатите:
• Висше образование, специалности „Маркшайдерство и геодезия“ или „Геодезия“;
• Задълбочени познания по AutoCAD и MS Office;
• Познания по AutoCAD Civil 3D ще се считат за предимство;
• Умения за работа със съвременни геодезически методи и инструменти (тотална станция GPS/

GNSS приемници и др.);
• Минимум една година опит на подобна позиция;
• Владеене на английски език;
• Умения за работа в екип, комуникативност.
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 14.02.2020 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД 
Набира документи на 

кандидати за свободно работно място за длъжността:
Механошлосер

Изисквания към кандидатите:
• Средно техническо образование;
• Свидетелство за правоспособност за придобита квалификация по 

професията;
• Познания по основите на механиката и технологията на металите;
• Свидетелство за управление на МПС, кат. В;
• Способност 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 14.02.2020 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.

В началото на 2020 година библиотеката при читалище „Заря1895”, Пра-
вец, получи 21 нови заглавия. Книгите са от различни жанрове и на различни 
автори-както вече утвърдени като имена, така и млади творци.

На вашето внимание:
Венета Райкова – българска журналистка и нашумяла телевизионна во-

деща, от няколко години е позната и на ценителите на художествена литера-
тура – има 6 издадени книги, притежание на библиотеката. „Никой не може 
да избяга от съдбата си!” е мото на новия й роман „Завист”. Освен него в 
библиотеката вече са налични „Вещицата” и „Инсомния”.

Доц. д-р Иванка Кирова – лекар, занимаващ се с  природосъобразни 
методи на лечение. В книгите си пише за хранене /какво значи да се хра-
ниш правилно/, дишане, гимнастика. „Природосъобразен живот” е нейната 
последна книга.

Мишел Обама „ Моята история”- Бившата първа дама на САЩ е една от 
най-вдъхновяващите жени на планетата. С безпощадна честност и живо ос-
троумие тя описва триумфите и разочарованията в личния и в публичния си 
живот и разказва своята история така, както я е изживяла - със свои собстве-
ни думи, по своите собствени правила.

Даниел Стийл - американска писателка, автор на множество бестселъри 
в жанра любовен роман. Според данните от 2005 година авторката е продала 
повече от 550 милиона копия от своите книги. Новите заглавия: „Наградата”, 
„Град на светлината”, „Обрати на съдбата” и „Майчин грях”.

Нора Робъртс - „Подводни течения”, „Безсрамна добродетел”, „Скрити 
богатства” и „В пламъка на страстта”. Много от книгите й са заемали първото 
място в списъка бестселъри на Ню Йорк Таймс. По някои от тях са създадени 
филми.

Мери Хигинс Кларк – известна като „кралицата на съспенса“ и „майстор 
на конспирациите“, която има способността бавно да повишава напрежение-
то, като в същото време внушава на читателя, че всеки е виновен. Героините 
в нейните романи са силни и независими млади жени, които се намират в 

НОВИ ЗАГЛАВИЯ В ЧИТАЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА

средата на тежък проблем, който трябва да решат със собствената си сме-
лост и интелигентност. Нови: „Много лошо момиче” и „Сърце назаем”.

Саймън Дженкинс – „Кратка история на Европа”.
Мариус Габриел – „Плът и кръв”.
Сидни Шелдън – „Безразсъдство” и „Мълчанието на вдовицата”.
Пени Джордан – „Коприна”.
Напомняме на читателите, че библиотеката предлага в читалнята 1 еже-

дневник и 4 периодични издания. Освен това за любителите на онлайн ин-
формация  има безплатен достъп до интернет.

Ученици от ПГПЧЕ „Алеко Константинов” - евродепутати в Страсбург
(От стр. 8) Отделните 

държави, градове и училища 
имаха програми за представяне. 
Нашите гимназисти - Мартина 
Тошева, Нелина Василева и 
Георги Николов, запознаха ауди-
торията с историята и традиции-
те на България. Изпълнението на 
българска народна песен „Назад, 
назад, моме Калино“ спечели 
аплодисментите на залата. А 
българските шевици в облеклото 
на екипа предизвикаха интерес у 

водещия на форума, който поиска разяснение на символиката.  
Програмата предвиждаше групови дискусии. Сформираха се 6 

интернационални групи по различни теми: „Околна среда и възобновяема 
енергия“, „Сигурност и граждански права“, „Бъдещето на Европа“, „Миграция и 
интеграция“, „Работа за младите хора – предизвикателство за Европа“.  След 
дискусиите участниците се върнаха в пленарната зала за представяне на 
докладите и предложенията. Изабел Светославова от XII в клас бе избрана 
с мнозинство за докладчик на своята група и представи работата на тяхната 
комисия, очерта проблемите, предложи решения за справяне и отговори на 
многобройни въпроси. 

Докладите на всичките шест комисии  бяха обсъждани и  гласувани от 
младежкия парламент. Младите български евродепутати бяха изключително 

активни в пленарна зала. Задаваха въпроси, коментираха, изказваха мнение. 
Дискусиите се провеждаха на три работни езика: английски, немски и френ-
ски. Учениците от ПГПЧЕ показаха блестящи езикови умения и общуваха с 
лекота със своите връстници.  

Денят на Евроскола бе излъчван онлайн от медийния център на 
Европейския парламент. Ученици, учители и родители наблюдаваха в 
реално време форума и бяха свидетели на изключителното представяне 
на нашите млади евродепутати, защитили достойно името на България, на 
Правец и на своето училище. При завръщането си те споделиха, че участието 
в този форум е ценен урок по европейско гражданство и доказателство, че 
макар че идват от различни места, младите хора имат еднакви разбирания и 
представи за бъдещето на Европа.

Групата посети и друга емблематична за Страсбург институция – Съвета 
на Европа. Програмата включваше разглеждане на експозиция, филм и 
дискусия, свързана с правата на човека. Въпросите бяха отправени към 
г-жа Ан Пероа и г-жа Таня Монтанари, възпитаничка на ПГПЧЕ „Алеко 
Константинов“,  от отдел „Социална харта”. 

Посещението в Страсбург бе съпътствано от богата културна програма: 
посещение на един от символите на Страсбург – катедралата „Света 
Богородица“, разходка с кораб по каналите на града, разглеждане на музеите 
на изящното и на декоративното изкуство, разположени в двореца Роан. Бяха 
посетени и околните градове Колмар - Франция  и Баден Баден - Германия.

Докосването до европейската култура и традиция, преживяванията от 
срещите в Европейския парламент ще съпровождат младите хора  през 
следващите години и ще бъдат водещ стимул за тяхното бъдеще. 
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Спортните материали подготви Сашо Бункин

Микро Кредит АД отпуска кредити от 200 до 
3000 лева. тел. 0885 399 246

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.

10 легендарни спортисти, деятели и ръково-
дители бяха отличени с почетния знак „Венец на 
победителя“ на церемонията „Нощта на шампи-
оните“, проведена в „Рейнбоу плаза“. Те получиха 
своите награди от министъра на спорта Красен 
Кралев, който им връчи ленти и специални грамо-
ти. Между тях бе и дългогодишният президент на 
европейската централа по борба и изпълнителен 
директор на фондация „Български спорт“ – правча-
нинът Цено Ценов. Отличени бяха още легендата 
в алпийските ски Петър Попангелов, трикратният 
вицеолимпийски шампион и 5-кратен световен и 
европейски в класическата борба Александър То-
мов, трикратният световен шампион по вдигане на 
тежести Йото Йотов, олимпийската шампионка в 
плуването Таня Богомилова, както и специалистът 
по плувни спортове Георги Аврамчев. Освен тях 
награди получиха още бизнесменът Александър 
Александров, председателят на спортовете с ув-
реждания Илия Лалов, бившият президент на БФС 
и ЦСКА Валентин Михов, както и собственикът на 
Лудогорец Кирил Домусчиев.

Министерството на спорта и Българският спор-
тен тотализатор отличиха най-добрите спортисти 
и треньори за 2019 г. Бяха раздадени премии на 
обща стойност 215 000 лв. на победителите и нас-
тавниците им в 7 различни категории. Впечатление 
направи, че за първи път във водещите номинации 
за спортист и треньор №1 на България не бе из-
лъчен по един победител. Вместо това наградите 
бяха поделени. За най-добри през миналата го-
дина при състезателите бяха посочени Владимир 
Илиев и Тайбе Юсеин. Те разделиха премия от 50 
000 лв. и получиха по 25 000. Спортистът №1 и в 
анкетата на журналистите Вл. Илиев не присъства 
на церемонията, тъй като е в състезателен режим 
за световната купа по биатлон. Тайбе, която спече-

В плевенската спортна зала Балканстрой пред 
около 200 зрители местният Спартак посрещна 
А1 Академик в мач от 17-и кръг за НБЛ, мъже. 
Срещата тръгна с голям заряд и от двата отбора. 
След първата част домакините имаха аванс от 6 
т. – 26:20. До полувремето интересните моменти 
не стихваха и двата състава се оттеглиха на по-
чивка при резултат 47:41. Преди последната ре-
шителна четвърт плевенчани увеличиха аванса си 
на 10 т. – 67:57. Момчетата на старшията Давидов 
обаче успяха да направят обрат. 25 секунди преди 
сирената гостите бяха напред с 5 т. 
– 81:86 и това се оказа решаващо за 
изхода на мача. След драма на пар-
кета младите академици ликуваха 
в края на срещата, като измъкнаха 
безценен успех над Спартак с краен 
резултат 86:87 (26:20, 21:21, 20:16, 
19:30). С най-голям принос за дома-
кините бяха: Маринчешки-32, боте-
вградчанинът Мартин Маринов-19, 
Коев и Вутев – по 16, а за гостите: 

Отборът е с най-много имена от списъка на на-
ционалния селекционер Росен Барчовски в прове-
дения от 24 до 27 януари мини лагер. Студентите 
имат петима представители: Грозев, Чернокожев, 
Димитров, Андрей Иванов и Николов. Левски Лу-
койл е включен с 4 състезатели: Петков, Костов, 
Захариев и Минчев. Берое има трима баскетболи-
сти в разширения състав: Янев, Ваклинов и Карам-
филов. Заралии можеха да имат още две имена – 
Павел Маринов и Станимир Маринов, които обаче 
останаха да се готвят в клубния си тим. Шампи-
онът Балкан има двама представили: Димитров и 
Минков. Рилски спортист, Черно море Тича и Ака-
демик Бултекс 99 имат по един. Първата контро-
ла, предвидена от селекционера Барчовски, е на 
27 януари от 17.30 часа в спортна зала Триадица. 
Тогава баскетболистите на А1 Академик ще играят 
за клубния си отбор. Втората проверка срещу Лев-
ски Лукойл е предвидена за 28 януари от 11 часа. 
Решението е за нея Йордан Минчев да остане с 
екипа на националите. 

Пуснаха в предварителна продажба билетите 
за мачовете за Купа България по баскетбол, мъже. 
Дневният билет е с цена 7 лв., а абонаментът за 
всички срещи от надпреварата във финалната 
осмица струва 20 лв. Срещите ще се играят от 6 
до 9 февруари в софийската зала Универсиада. В 
първите два дни ще се проведат четирите четвър-
финала. Началните часове са 18.00 и 20.30 часа. 
На 8 февруари по същото време ще се проведат 

Това сподели наставникът на баскетболния тим 
Константин Папазов след убедителната победа 
над Рилски спортист. „Надяваме се  Джайлс Смит 
да се оправи до Купата. Миналата година не се 
съобразих с мнението на Тодор Стойков и Митко 
Ангелов, че трябва да вземем още един играч, за 
което сега съжалявам. Тази година имаме право 

ли сребърен медал от световното първенство и ев-
ропейската титла в кат. 62 кг, пък изрази надежда, 
че максимален брой нейни колеги ще се завърнат 
с медали от олимпиадата в Токио през август. 

Награди получиха и най-добрите треньори. Че-
кове по 25 000 лв. получиха: Весела Димитрова, 
която е начело на националния ни ансамбъл по ху-
дожествена гимнастика и Иван Иванов – наставник 
на националния тим по вдигане на тежести (олим-
пийски шампион от 1992 г. в Барселона). При ос-
таналите номинации нямаше изненади. Златните 
момичета от ансамбъла по художествена гимнас-
тика получиха приза за отбор на България, а с него 
и премия от 50 000 лв. За спортист с увреждания 
беше отличен лекоатлетът Християн Стоянов, кой-

то получи чек от 10 000 лв., а треньорът 
му Евгени Игнатов – 5 000 лв. Европей-
ският шампион по вдигане на тежести 
Божидар Андреев стана млад спортист 
№1 до 23 години. Щангистът и настав-
никът му Пламен Братойчев получиха 
по 10 000 лв. премия. Със същите суми 
бяха зарадвани и надеждите ни във 
фехтовката Йоана Илиева и треньорът 
й Ивайло Воденов за званието млад 
спортист №1 до 18 години. По 5 000 лв. 
пък получиха плувецът Йосиф Милади-
нов и треньорът му Стефан Георгиев за 
млад спортист №1 до 16 години. 

Владимир Илиев и Тайбе Юсеин - №1 в 
„Нощта на шампионите“

Правчанинът Цено 
Ценов – с „Венец на 

победителя“

А1 Академик с 
най-много национали

Милов-31, Николов-19, Димитров-10, Черноко-
жев-9.

В другите срещи от кръга се получиха след-
ните резултати: Черноморец – Черно море Тича 
– 107:104 (след продължение), Ямбол – Балкан – 
74:85, Берое – Академик Бултекс 99 – 94:75, Лев-
ски Лукойл – Рилски спортист – 83:50. 

На 1 февруари от 18 часа ще се играят срещите 
от последния кръг от второто разменно гостуване. 
А1 Академик ще е домакин на бургаския Черномо-
рец.

МЛАДИТЕ АКАДЕМИЦИ С ПОБЕДА СЛЕД ДРАМА КАТО ГОСТИ

полуфиналите, а финалът ще се играе на 9-и от 
18 часа. Жребият за надпреварата ще се тегли на 
3 февруари в зала Триадица. За четвъртфиналите 
той ще бъде дирижиран между тимовете, класира-
ли се от 1-о до 4-о място и от 5-о до 8-о. Дома-
кините от Левски Лукойл и ръководството на БФБ 
изразиха амбиция да осигурят максимално спокой-
ствие и сигурност за всички и се надяват, че ще 
има фейърплей между клубовете. 

Жребият за финала за Купа България – на 3 февруари

до 29 февруари да привлечем нов състезател. 
Селекцията е отворена до тогава. Търсим висок 
играч. Нямаме го още в главите си, но ако попад-
нем на подходящ, е съвсем реалистично да го при-
влечем“ – заяви Папазов. Той похвали за изявите 
му Борислав Младенов – син на легендата Георги 
Младенов.

Левски Лукойл в процес на търсене на център
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Новини от Етрополе

„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 
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.

Организацията „Капачки за бъдеще“ ще дари 6 броя нови легла за бебчета

По традиция Денят на родилната помощ – Ба-
бинден, бе отбелязан тържествено в АГО на МБАЛ 
„Проф.д-р Александър Герчев“. На тържеството при-
съства и Алекс Петков - първото бебе на 2020 година 
и новото десетилетие, заедно с неговите родители. 
Алекс Петков се роди на 2 януари. Неговите щаст-
ливи родители са Виктория Тодорова и Марин Пе-
тков. С хубави и искрени пожелания малкият Алекс 
бе орисан от заместник-кметовете на Община Етро-
поле Станка Димитрова и Росица Христова, които 
му пожелаха да расте здрав, щастлив и да радва 
всички около себе си. Бебето получи специални 

подаръци от името на кмета на Общи-
на Етрополе г-н Димитър Димитров. 
Празникът беше наситен с весели 
емоции, много радост, мили думи, 
подаръци и цветя. Официални гости 
на събитието бяха: Росица Христова 
и Станка Димитрова – заместник-кме-
тове на Община Етрополе, Росица 
Иванова – Началник отдел „Социална 
политика, спорт и туризъм“, д-р Цено 
Глогов-управител на „Медицински 
център - I - Етрополе“.

Тържеството бе открито от д-р 
Галя Василева– управител на МБАЛ „Проф. 
д-р Александър Герчев”-Етрополе ЕООД.  
Заместник-кметовете на Община Етрополе също 
отправиха своите поздрави към целия екип  на Аку-
шеро – гинекологичното отделение. Те им пожелаха 
здраве и късмет, да продължават да даряват здра-
ве на другите, а работата им да носи безкрайна ра-
дост и удовлетворение. От името на кмета Димитър 
Димитров бе връчен поздравителен адрес и цветя 
на всички медицински работници в отделението. 
Заместник-кметът г-жа Христова сподели важна 
новина за болницата, а именно, че от кабинета на 

министъра на 
здравеопазване-
то са уведомили 
Община Етро-
поле, че във 
връзка с искане 
на кмета Дими-
тър Димитров за 
предоставяне на 
линейка за бол-

ницата, такава ще бъде 
осигурена. Д-р Василе-
ва допълни, че органи-
зацията „Капачки за бъ-
деще“ ще дари 6 броя 
нови легла за новоро-
дени и 2 броя лампи /ко-
кичета/ на отделението.  
Програмата продължи 
с музикален поздрав от 
децата на ДГ „Слънчи-
це“.

Бабинден в 
Етрополе 

НОВА ЛИНЕЙКА ЩЕ ПОЛУЧИ БОЛНИЦАТА 

Всяка последна не-
деля от месец януари 
в Етрополе се про-
вежда традиционният 
зимен празник „Свети 
Атанас“. Той започва с 
туристически поход до 
манастира „Света Тро-
ица“. Там се отслужва 
молебен за здраве. 
На следващия ден се 
провежда Национален 
туристически поход, 
посветен на празни-
ка „Свети Атанас”. На 
слизане от там шест-
вието преминава през 
центъра на града. То 
е съпроводено от Бог 
Сабазий и Етропол-
ската духова музика. 
Бог Сабазий може да 

Много възможно е на връх Св. Атанас да е ле-
гендарното светилище на Дионис. Тракийското 
племе беси са били прорицатели в светилището /
прорицалището/ на Дионисий. Бесите са живели 
в Родопите и затова учените търсят светилището 
там. Знае се обаче, че бесите са контролирали 
рудниците около Етрополе. Според легендата 
светилището е основано от Орфей. Дионисовият 
оракул гадаел бъдещето по писания на Орфей 
върху дъсчици. Светилището е посещавано от 
Филип Македонски, Александър Македонски, Гай 
Октавий и други. Ако изберете да достигнете до 
хижа Стражата не по пътя от Етрополския мана-
стир, а през вр. Св. Атанас-то тогава вие ще вър-
вите по стъпките на самия Орфей!

МНОГО ХОРА В ЕТРОПОЛЕ ЗА ЗИМНИЯ ПРАЗНИК „СВЕТИ АТАНАС“ 
даде на хората две неща - безсмър-
тие и щастлив живот. Затова е тол-
кова почитан. Там участниците тър-
жествено се посрещат от много жители  и гости на 
Етрополе, както и от кмета и общинската управа. 
И тази година празникът събра много хора и проте-
че при голям интерес.
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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

Във всички населени места на 
общината отпразнуваха Бабинден

(От стр. 2) Стоян Стоянов, от редиците на дядовците. Жените от селото са 
щастливи, че сред тях е Данка Дойнова – доайенът на акушерките в общината. 
Тя е на 73 години, но силна и жизнена. Демонстративно изкъпа и пови 
бебето, съпътствайки ритуала с полезни съвети. Павлина Николова й поля 
за ритуалното измиване на ръцете, изми и лицето и помогна да го подсуши. 
Кака Данка, както я знаят всички, поръси всички за здраве на деца и внуци и 
ги захрани с топла питка и мед. Ето какво сподели тя пред нашия репортер: 
„Спомням си началото – 15.03.967 г., здравна служба  Видраре; от 1970 г. до 
15.03.2017 г. – Джурово. Това са цели 50 години в помощ на млади майки и 
деца. По-голяма част от жителите на селото са „мои бебета“. Не съм отказвала 
помощ, дори в малките часове на деня да ме потърсят – за здравето няма 
работно време. И сега ме търсят, опитът си казва думата, а и в района няма 
друга акушерка. Помагам – за къпане, за хранене, за първото захранване. Ако 
майката няма мляко, как да се храни, за да си помогне. Съветвам бременните 
– най-важна е профилактиката, да си правят изследвания, за диагностика на 
„страшните“ заболявания, които могат да бъдат лекувани в ранен стадий. 

Младите майки да си 
гледат децата, да не ги 
оставят на баби или по-
големи деца. Майката е 
най-важна за правилното 
израстване на детето. 
Напоследък разговорите 
са свързани и с броя на 
децата и възрастта за 
раждане на първото – 
слушат ме, вече имам 
малки успехи. Чувството, 
че съм полезна, ме прави 
щастлива!“

В Равнище
Бабите с малки внучета 

и правнучета, родени 
през 2019 г. - Милевка 
Маринова и Лазаринка 
Бенчева, бяха дарени 
от председателката 
на читалището Пепа 

Маркова с хавлиени кърпи и сапун, за да си мият ръцете преди да се занимават 
с любимите внуци.  Заедно с младата баба Теменужка получиха „Правилник  
на  бабата”, с който да се съобразяват, когато помагат  в обгрижването на 
малките бебчета.  

    В Осиковска Лакавица 
Денят бе 

организиран от 
Читалищното 
настоятелство 
и Клуб за 
в ъ з р а с т н и 
и хора с 
увреждания . 
Роска и Кольо 
– най-новите 
прабаба и пра-
дядо, изкъпаха 
р и т у а л н о 
бебето, при-
п о м н и х а 
наричанията 
и пожелаха 

повече внучета 
и правнучета 
през следващата 
година.    

Във 
Видраре 

Богата тра-
пеза, музика и 
хора, спомени 
за деца и внуци. 
Обмяна на опит.

В ранното утро на 17 януари Европейският парламент беше огласен от 
българска реч. Група от 24 ученици от ПГПЧЕ „Алеко Константинов”-Правец, 
заедно със своите преподаватели Нели Тенева, Соня Делийска и Цанко 
Цолов, започна своето участие в програмата Евроскола. Вече 30 години 
тя предоставя възможност на млади хора да се запознаят с възможностите, 
които дава членството в ЕС, европейското гражданство, парламентарната 
демокрация.

Ученици от ПГПЧЕ „Алеко Константинов” - евродепутати в Страсбург

През този ден 521 ученици и 53 учители от 28 държави членки на ЕС 
влязоха в голямата парламентарна зала за встъпителното слово на Мартинес 
Гилен и поздравлението на Давид Сасуоло – член на парламента. Той насър-
чи младите хора да бъдат посланици в своите държави и когато се върнат, 
да информират своите близки и приятели за важността на членството в 
Европейския съюз. „Младите хора са бъдещето на Европа - подчерта г-н 
Сасуоло – и това бе доказано на последните избори за евродепутати. В 
Европейския парламент влязоха много млади хора.” 

Дадено бе време за въпроси по теми, вълнуващи участниците. Г-н Йонас 
Омаржи, депутат от Гваделупа - отвъдморска територия на Франция - даде 
отговор и отдели нужното внимание на всеки. (На стр. 5)

На 20 януари  -  Петльовден, деня на мъжката рожба, малкият Петър Лазаров полу-
чи орисията на Община Правец. Той е не само първото бебе за 2020-та, но и за новото 
десетилетие.

Кметът на общината Румен Гунински и председателят на ОбС Цветелина Владими-
рова поздравиха щастливите родители-Петър и Красимира, и им връчиха специално 
подготвени: Грамота „Първо бебе на община Правец“ и много подаръци.

КМЕТЪТ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБС ОРИСАХА БЕБЕ 2020 НА ПРАВЕЦ


