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Затвор до 5 години и 
глоба до 50 000 лв., ако 

нарушиш мерките

ОБРЪЩЕНИЕ

„СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ”  ЕООД
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Винаги	
до	Вас	!!!

Деян Николов е новият заместник-кмет в Об-
щина Правец. Той зае мястото на зам.-кмета Ва-
сил Симеонов, който освободи поста по свое же-
лание на 27 февруари.

Деян Николов е на 31 години, от Правец.  За-
вършил е ГПЧЕ “Ал. Константинов“ - английски 
с руски език. Висше образование придобива във 
Военен университет „Васил Левски“ - специалност 
Национална и регионална сигурност. Има магис-
тратура Защита на класифицирана информация. 
В периода 2014-2016 г. работи като служител в 
Общинска администрация Правец и отговаря за 
отбранително-мобилизационната подготовка.

От 2016 до 2020 г. е директор на дирекция Си-
гурност и обществен ред в Община Ботевград.

На 9 март бе първият работен ден на Деян 
Николов като зам.-кмет в Община Правец.

Интервю с него на стр. 3.

НОВ ЗАМЕСТНИК-КМЕТ 
ИМА ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

Представяме ви…

Цветелина Христова - най-младата 
надежда на ветераните от клуб 

„Атлетик“ Правец

Четете на стр. 2-4

Уважаеми 
съграждани,

Необходима 
ни е вашата 
подкрепа! 

Нека заедно 
да опазим 
общината от 
коронавируса. 
Много пъти сме 
се справяли и 
с други тежки 
ситуации. Моля 
ви, спазвайте 
инструкциите 

на здравните специалисти. Не се доверявайте на 
информация, различна от тази, която предоставят 
официалните власти.

Спазвайте ограниченията в обществения живот, 
въведени от министерството на здравеопазването.

Ограничете контактите си с хора, ако кашляте 
или се чувствате зле, за да предпазите и другите от 
заразяване. При влошаване на здравословното ви 
състояние своевременно потърсете лекарска помощ.

В тази кризисна ситуация всички трябва да 
постъпваме отговорно. Само така, с общи усилия, 
ще създадем необходимия ред и организация, 
гарантиращи нормален живот в общината ни!

Румен Гунински - Кмет на Община Правец
 

Парламентът обяви извънредно поло-
жение за територията на цялата страна. 
Мярката бе въведена за един месец - 
от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г. 
„За“ предложението на правителството гласу-
ваха единодушно 201 народни представители. 
Народното събрание възложи на Минис-
терския съвет да предприеме всички необ-
ходими мерки за овладяване на извънред-
ната ситуация във връзка с коронавируса. 
По Конституция се обявява военно или друго из-
вънредно положение върху цялата територия на 
страната или върху част от нея по предложение 

на президента или на Ми-
нистерския съвет. 

Повече за мерките 
четете на стр. 8!

ИЗВЪНРЕДНО 
ПОЛОЖЕНИЕ В 

БЪЛГАРИЯ! 

Заради коронавируса

Парламентът завиши санкциите в Наказа-
телния кодекс за неспазване на мерки при епи-
демия. Който наруши наредба, правила или 
мерки, издадени против разпространението на 
заразителна болест по хората, ще се наказва с 
лишаване от свобода до три години и глоба от 
1000 до 10 000 лв. Когато деянието е извършено 
по време на епидемия, пандемия или обявено 
извънредно положение, свързано със смъртни 
случаи, наказанието е лишаване от свобода до 
пет години и глоба от 10 хиляди до 50 хиляди 
лева, одобриха депутатите.
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Представяме ви…

Цветелина Христова - най-младата надежда 
на ветераните от клуб „Атлетик“ Правец

Тя току-що е влязла във възрастта на 
спортистите ветерани – 35 години. Нейната 
първа Балканиада бе този месец в «Атлетика 
дворана»-Белград . Цвети е майка на 3 деца – две 
момчета и едно момиче, но грижите около тях не 
й пречат да се впусне в приключението, наречено 
лека атлетика. След първите стартове и 
първите медали - бронз на 800 метра и IV-то 
място на 400 метра, тя се закани: „Ще ги изям 
наесен в Албания!!!“.

- Цвети, разкажи ни нещо за себе си – кога 

се запали по леката атлетика, първите стъпки, 
кои са твоите първи треньори...

- На 10 години бях, когато ми хареса леката 
атлетика и отидох на стадиона. Соня Мишева 
ме пое и след 1 година станах вицешампион 
при 13-годишните /аз на 11/. Всъщност 2 години 
спортувах в Правец. После кандидатствах в 
спортното училище на ЦСКА „Генерал Владимир 
Стойчев“. Приеха ме и така започна активната ми 
спортна кариера. 

- А сега ще те поразпитаме малко… Труден 
ли е пътят на спортиста? Дарба или труд - кое 
е по-важно?

- Няма да скрия - пътят на спортиста и 
треньора е много труден. Първо изборът на спорт 
още в детски години – не винаги е удачен, но при 

мен се получи. Дарбата е в началото, после идва 
трудът, дълги часове труд. Много труд и готовност 
да се откажеш от някои удоволствия в името на 
целта. Особено в тийнейджърските години, когато 
си готов да се съпротивляваш, когато искаш да се 
забавляваш. Но в един момент, когато вече си на 
пистата, когато край теб бягат връстниците ти, а ти 
искаш да ги победиш, разбираш, че е много важно 
да бъдеш упорит и постоянен. Трудни моменти 
винаги има, дори и да не си спортист, но те не 
трябва да те отказват от целта!

- Каква роля според теб играе семейството 

за формирането и израстването на спортиста?
- От позицията на майка мога да кажа, че 

семейството трябва да бъде съпричастно докрай 
с успехите или паденията на едно дете-спортист! 
Да вярва в неговите възможности, да го окура-
жава, когато не успее, да му дава криле, когато 
се препъне. Всеотдайност – това е рецептата! 
Спомням си моята майка, тя винаги преди 
състезание ми приготвяше вкусни сладкиши и мед 
с лимон. Казваше ми, че медът дава крила. Не е 
пропуснала нито един мой старт. Брат ми, Христо, 
седеше в публиката и ме окуражаваше със сълзи 
на очите. Винаги чувах гласа му сред многото 
възгласи, защото той вярваше в мен. Като се 
връщам назад в спомените, ми става много мило.

- Спомняш ли си твоите първи постижения? 
Сподели.

- Човекът, който ме запали по този спорт, е 
първата ми треньорка – Соня Мишева! Резултатите 
от двугодишния труд с нея са само положителни. 
Започнахме през есента и през зимата ме заведе в 
зала Фестивална. Дори и тя бе изненадана от моя 
първи сребърен медал. В спортното училище взех 
първия си златен медал на 600м., с едно от най-
добрите постижения за тази възраст – 1:48:32мин. 
За 6 години в спортното училище имам 50 медала 
от Републикански първенства. Сега децата си 
играят с тях /смее се/. (На стр.- 4)

По инициатива на кмета Румен Гунински 
и с решение на ОбС Правец, взето през 2019 
г., бяха отпуснати 20 000 лева от собствени 
приходи на Община Правец, с които стартира 
реставрацията и консервацията на иконите 
и иконостаса на храм „Св.Атанасий Велики”. 
Предвидените дейности включват три ета-
па, съответно реставрация и консервация 
на икони от царския ред, реставрация на 
икони от апостолски и празничен ред и 
реставрация на иконостас, царски двери и 
венчилка. Общата стойност на трите етапа 
е 59 500 лева. 

Храмът в град Правец е с със статут на 
недвижимо културно наследство от местно 
значение още от 1985 г. 

„За ръководството на Община Правец е 
важно храмовете на територията на общи-
ната да са във възможно най-добро състоя-
ние“- подчерта кметът Гунински. 

През 2020 год. ще завърши първият етап 
от реставрационните дейности в църквата на 
Правец, за който общинското ръководство 
получи одобрението и благословията на 
Негово Високопреосвещенство ловчански 
митрополит Гавриил. 

ЗАПОЧНА РЕСТАВРАЦИЯТА НА ИКОНОСТАСА 
В ХРАМ „СВ. АТАНАСИЙ ВЕЛИКИ” - ПРАВЕЦ

Това стана ясно на заседание на правителството в събота. Ако днес напри-
мер изтича валидността на личната ви карта, с приемането на промени в закона 
тя ще остане валидна още 6 месеца, без да е необходимо да ходите на гише. 
Освен за личните карти, се удължава срокът за подмяна и на шофьорските 
книжки.

Продължава се действието и на вече издадените решения на ТЕЛК до 
края на май. Пртоколите за скъпоструващите лекарства също се удължават 
до 12 месеца. В най-кратки срокове промените в закона ще бъдат обнарод-
вани в „Държавен вестник“.

ВАЖНО!

Удължават срока на 
валидност на лични 

документи, шофьорски 
книжки и решения на ТЕЛК 

Началникът на РУО - София-регион 
Росица Иванова с обръщение към 

родителите на учениците  
Обръщение към родителите на учениците от училищата на територия-

та на Софийска област отправи Росица Иванова – началник на Регионал-
ния инспекторат по образование. То е във връзка със стартиращото дис-
танционно обучение на учениците от 16.03. до 29.03.2020 година, поради 
обявеното извънредно положение и приети противоепидемични мерки за 
неразпространение на COVID-19 в Република България. Росица Иванова 
отправя следните препоръки към родителите:

• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Ваше-
то дете;

• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно 
и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването 
на учебния материал; (На стр. 4)
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На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, чл.26, 
ал.3 и ал.4, чл.28, ал.2 от Закона за нормативните 
актове, в изпълнение на чл.77 във връзка с чл.76, 
ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния 
кодекс, приема Наредба за отмяна на Наредба №8 
на Общински съвет – Правец за реда и условията 
при извършване на строителни и монтажни работи 
на елементи от техническата инфраструктура 
на територията на Община Правец, свързани с 
разкопаване на общински терени, както следва:

§1. Отменя Наредба №8 на Общински съвет 
– Правец за реда и условията при извършване на 
строителни и монтажни работи на елементи от 
техническата инфраструктура на територията на 
Община Правец, свързани с разкопаване на общински 
терени, приета с Решение №215/29.09.2017 г. на 

ОбС - Правец, изм.и доп. с Решение №66/02.03.2018 
г. на ОбС – Правец, кориг.на 16.07.2018 г., по-
правена с Решение №120/03.05.2019 г. на ОбС – 
Правец, изм. с Решение №1300 от 30.10.2019 г. на 
Административен съд-София област.

§2. В чл. 50 от Наредба №15 за определянето 
и администрирането на местните такси и цените на 
услугите в Община Правец се отменя т. 44.9  със 
следното съдържание:

т. 44.9. За издаване на Разрешение за 
разкопаване, съгласно наредбата за реда и 
условията при извършване на строителни и 
монтажни работи, на елементите от техническата 
инфраструктура на територията на Община Правец, 
свързани с разкопаване на общински терени – 50 
лв.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§3. Настоящата Наредба за отмяна на Наредба 

№8 на Общински съвет – Правец за реда и услови-
ята при извършване на строителни и монтажни ра-
боти на елементи от техническата инфраструктура 
на територията на Община Правец, свързани с раз-
копаване на общински терени е приета с Решение 
№51/27.02.2020 г. на Общински съвет Правец на 
основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, чл.26, ал.3 и 
ал.4, чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове, 
в изпълнение на чл.77 във връзка с чл.76, ал.3 и 
чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс и 
влиза в сила от деня на публикуването й в местен 
вестник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА 
ОБЩИНА ПРАВЕЦ: ЦВЕТЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА

НАРЕДБА ЗА ОТМЯНА НА НАРЕДБА №8 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРАВЕЦ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ПРИ 
ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СВЪРЗАНИ С РАЗКОПАВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ

- Не е много често явление един млад човек 
с добро образование да се върне в малкия 
град, вместо да поеме към столицата или към 
чужбина. Как се чувствате отново в Правец? 

- В интерес на истината не съм напускал Правец. 
Човек винаги има право на избор. За мен чужбина 
не е решение – „Камъкът си тежи на мястото”, 
казват старите хора. Убеден съм, че България 
има нужда от млади и амбициозни  специалисти. 
Поколението на нашите родители даде своя труд, 
сега е наш ред.

- Новата длъжност на зам.-кмет в Община 
Правец определено ще промени ежедневието 
Ви. Какви бяха първите реакции на Вашите 
приятели след тази стъпка?

- Ежедневието ми няма да се промени коренно, 
тъй като съм свикнал да работя под пара. Млад 
човек съм и не се притеснявам от натоварване. 
Пък и приемам поста като предизвикателство и 
възможност за себедоказване. Приятелите ми 
- от тях получих единствено пълна подкрепа. И 
уверението, че ще са до мен, когато има нужда да 
се свърши нещо.

- Разстоянието Правец-Ботевград е 12 км. 
За 6 години Вие го изминахте в двете посоки. 
Защо?

- Защото съм човек, който желае да се развива, 
а това за мен е стъпка напред. В Ботевград 

ме заведе желанието за 
професионална реализация. 
По онова време тук нямаше 
подходяща длъжност. Сега, 
когато това стана възможно, 
не се поколебах да работя за 
Община Правец. Все пак аз съм 
роден и живея тук.

- Вероятно си давате 
сметка за огромната 
отговорност, която поемате. 
Чувствате ли се подготвен за 
предизвикателствата?  

- Не се залъгвам, че ще ми 
е лесно. Хората казват, „който 
го е страх от мечки, не ходи в 
гората”, така и аз. Времето ще 
покаже, но съм готов да дам 
всичко от себе си. Имам сили, 
„уча се в движение”, а и екипът, с 
който ще работя, е много опитен 

и очаквам освен задачи, да ми дават и подкрепа.
- Какъв точно ресор поемате като зам.-кмет и 

какви ще бъдат  Вашите приоритети? 
- Устройство 

на територията, 
инфраструктура, еко-
логия, опазване на 
обществения ред, 
управление при кризи… 
Това ме удовлетворява 
напълно, теоретично 
съм подготвен, имам и 
практиката от предишното 
работно място. Все 
още се запознавам с 
„глобалната картина”, 
след което ще подредя 
приоритетите си, разбира 
се, в полза на хората, 
живеещи на територията 
на общината.

- Наясно ли сте кои 
проблеми на общината вълнуват най-много 
хората и какво можете да направите, за да ги 
решите?

- На предизборните срещи през 2019 г., когато 
бях кандидат за общински съветник, хората 
споделяха болежките си, а и все пак аз също съм 

гражданин на тази община. Така че съм добре 
запознат с проблемите на хората. А проблеми-
те всъщност са за това, да бъдат решавани. Ще 
работя съвместно с общинското ръководство и 
кметствата по населени места. Сигурен съм, че 
работата в екип дава резултати.

- Бихте ли направили компромис с принци-
пите си в интерес на работата?

- Не - с принципите НЕ! Но бих го направил със 
свободното си време. Кметът няма почивен ден, 
неговите заместници трябва да са до него. Тук има 
изграден ритъм и аз трябва да се впиша в него. 

- Според Вас повече активи или повече 
пасиви ще Ви донесе този отговорен пост?

- Надявам се активи - в смисъл, че хората ме 
познават и това ще помогне да ми се доверят, а и 
да ми помагат. Може би след година ще си направя 
равносметка.

- Активен член сте на „Младежко сдружение 
за община Правец“. Разкажете ни малко за него 
и как ще съчетаете двата ангажимента?

- Сдружението беше затихнало за известен 
период, но от близо 2 години вече възобнови и 
разнообрази дейността си. Целта е все повече 

и повече млади хора 
да се приобщават към 
дейностите му, в които 
приоритетно се  вършат 
добри дела. Искаме да 
сме пример и да бъдем 
горди. Когато човек 
има желание, всичко е 
възможно. Фактът, че 
вече работя в Правец, 
само ще допълва 
ангажимента ми към 
дейността на МСОП.

- Кое е вашето мото 
в живота?

- Прави каквото 
трябва, пък да става 
каквото ще. 

- А Вашето послание 
към жителите на общината?

- Да обичат и поддържат родното си място. 
В днешната епидемиологична ситуация да са 
внимателни към здравословното си състояние. 
Желая им здраве и просперитет!

ДЕЯН НИКОЛОВ - НОВИЯТ ЗАМ.- КМЕТ НА ПРАВЕЦ

Визитка
Той е на 31 години, роден и израснал в 

Правец. Учи в ОУ „Васил Левски“ и  ПГПЧЕ 
„Алеко Константинов“. Следваща стъпка – 
Национален военен университет „Васил Левски“ 
със специалност „Национална и регионална 
сигурност“. Магистърската му степен е 
„Защита на класифицирана информация“.

Трудовата му кариера в Общинска 
администрация Правец започва през 2014 г. 
До 2016 г. е служител сигурност на инфор-
мацията и отбранително-мобилизационна-
та подготовка. От 2016 г. до февруари 2020 
г. работи по специалността си в община 
Ботевград - директор на Дирекция „Сигурност 
и обществен ред“. Напуска по свое желание и се 
връща в родния Правец, за да заеме поста за-
местник-кмет.

Кметовете на с.Джурово и с. Разлив, както и 
кметският на местник на с. Калугерово подадоха 
проектни предложения за изграждането на кътове 
за отдих към Предприятието за управление 
на дейностите по опазване на околната 
среда(ПУДООС) като част от ежегодния конкурс в 
рамките на Национална кампания „Чиста околна 
среда”. Допустими бенефициенти са общини, 
кметства, кметски наместничества, училища и други 

Представените проектни предложения са както 
следва: „Зелена зона за отдих в с. Разлив, Община 
Правец”, „Площадка за спорт и фитнес на открито в 
центъра на с. Калугерово, Община Правец” и „Кът 
за отдих, спорт и игра в центъра на с. Джурово, 
Община Правец”. И трите проектни предложения 
включват изграждането на съвременни зелени 
кътове за спорт и отдих, които ще дадат възможност 
на местните жители да прекарват своето свободно 

Джурово, Разлив и Калугерово с проектни 
предложения за детски и спортни площадки

време в благоприятна и екологична обстановка. На-
помняме, че през 2019 година, като част от кампа-
нията „Чиста околна среда” бяха обособени зелени 
кътове за игра в центъра с.Видраре и в гр.Правец 
в близост до фирма ТАСК. В срок до 16.04.2020 
г. ще бъдат публично оповестени резултатите от 
извършеното класиране на постъпилите заявления, 
които ще бъдат поместени на интернет страницата 
на ПУДООС.
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ОВЕН
Заради самодовол-

ството ви може да се 
влошат отношенията с 

околните. Добре е да действате в съ-
гласие с общите цели. Има противо-
речия между реалното и желаното.

ТЕЛЕЦ
Отстранете греш-

ки в стари документи. 
Проявете мъдрост и 

такт. Само така ще избегнете не-
обмислените действия. Започнали 
сте много неща, които трудно ще 
изпълните. Проявете сдържаност. 

БЛИЗНАЦИ
Забравете старите 

обиди, смело погле-
днете напред. Може 

да постигнете успех в най-различни 
области, ако действате планомерно 
и последователно. Нараства дело-
вият и творческият ви потенциал.

РАК
Повече от всяко-

га ще имате нужда от 
съвет и поддръжка на 

верни хора. Подгответе се много 
важна среща. Възможни са услож-
нения в личен или обществен план. 
Избягвайте колективната работа.  

ЛЪВ
Трябва да сте 

крайно внимателни в 
изказванията и дейст-

вията си. Периодът е изпълнен с 
непредсказуеми и заплетени ситу-
ации. Погледнете философски на 
нещата, които ви се случват. 

ДЕВА
Можете да постиг-

нете най-желаните си 
мечти и цели. Смело 

планирайте бъдещите си ходове, 
може дори да рискувате. Всяко от 
начинанията ви се увенчава с успех, 
ще имате и парични постъпления. 

ВЕЗНИ
Оказва се, че сте 

нужни навсякъде. Пос-
тарайте се обаче да оп-

ределите главното. Възможни са ус-
ложнения поради невярна оценка на 
събитията или лъжливи обещания.

СКОРПИОН
Не се занимавайте 

със сключване на сдел-
ки. Започнали сте мно-

го неща, изискващи бързи решения. 
Възможно е да ви обземат съмне-
ния и нерешителност. Потърсете 
източници на допълнителни доходи.

СТРЕЛЕЦ
Разногласия и из-

лишен инат могат да 
подпомогнат недобро-

желателите ви. Странично влияние 
може да ви навреди. Разчитайте 
само на себе си. Преценявайте 
правилно ситуацията, не спорете.

КОЗИРОГ
Остановката се ус-

покоява. Така получа-
вате възможност да се 

справите с повече от набелязаната 
работа и да поразчистите хаоса 
около вас. Не бъдете категорични и 
невъздържани в общуването.

ВОДОЛЕЙ
Не е изключено 

нови перспективи да 
изменят плановете ви. 

Личният ви живот може да повлече 
след себе си промени, които да ока-
жат влияние на работата. Доверявай-
те се повече на вътрешния си глас.

РИБИ
Не се опитвайте 

да осъществите плано-
вете си на всяка цена. 

Обстоятелствата сега са против вас, 
трудно бихте могли да постигнете 
нещо съществено, не се отпускайте.

ЗОДИАК 16.03.-22.03.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, чл.26, ал.3 
и ал.4, чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 
изпълнение на чл.77 във връзка с чл.76, ал.3 и чл.79 от 
Административнопроцесуалния кодекс, приема Наредба 
за отмяна на Наредба №3 на Общински съвет – Правец за 
пожарната безопасност и защита на населението на Община 
Правец, както следва:

§1. Отменя Наредба №3 на Общински съвет – Правец за 
пожарната безопасност и защита на населението на Община 
Правец, приета с Решение №320/07.06.2012 г. на Общински 
съвет - Правец 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§2. Настоящата Наредба за отмяна на Наредба №3 на 
Общински съвет – Правец за пожарната безопасност и защи-
та на населението на Община Правец, е приета с Решение 
№50/27.02.2020 г. на Общински съвет Правец на основание 
чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, чл.26, ал.3 и ал.4, чл.28, ал.2 от 
Закона за нормативните актове, в изпълнение на чл.77 във 
връзка с чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния 
кодекс и влиза в сила от деня на публикуването й в местен 
вестник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ОБЩИНА 
ПРАВЕЦ: ЦВЕТЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА

НАРЕДБА ЗА ОТМЯНА НА НАРЕДБА №3 НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ ПРАВЕЦ ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА 

НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ

(От стр. 2) Преживяла си вероятно и разочарования. 
Как ти се отразиха – като спирачка или като 
предизвикателство?

- Всеки спортист има падения и възходи! Треньорът е 
човекът, който успяваше да ме мотивира след загуба да 
продължа напред по стръмната пътека. За мен това беше 
Валери Петров. Спомням си една клубна купа, когато за първи 
път бягах при жените. Беше един проливен дъжд, не бях 
подготвена за такова време и не се класирах добре. Това ми 
даде стимул – да тренирам при всякакви условия, ако искам 
да победя. Един спортист не се 
оплаква от времето и обстановката. 
Събитията след това го доказаха – 
6 месеца по-късно станах шампион 
при жените на 800м., това остана 
моята коронна дисциплина. Обичам 
предизвикателствата и никога не 
се отказах пред трудностите.

- Кой е най-яркият спомен от 
активната ти кариера? На кого си 
благодарна за тях?

- Първата титла, след като 
влязох в спортното училище, ще 
помня винаги. Станах шампион на 
600 м. при първия си старт, което ми 
донесе увереност за следващите 
години.  Треньорите таяха големи 
надежди за мен и аз ги оправдах с 
медалите, за които вече казах.

За всичко, постигнато през 
годините, благодаря на моето 
семейство, което беше плътно зад 
гърба ми, както и на треньора ми! Благодарна съм и на себе 
си, на бързите ми крачета, които не ме предадоха никога. И 
на волята /може би инатът/, която имам.

- Какви са според теб днес условията за активно 
спортуване в нашия град?

- В момента условията за спорт в града са на високо 
ниво, стадионът е страхотен. Иска ми се все повече деца 
се «запалят» по царицата на спорта ‘‘Лека атлетика‘‘. Моите 
деца са „прихванали“ спортния ми дух и в момента тренират 
при Илона Манчева.  От други градове идват тук да тренират, 
защото пистата ни е уникална. От Мездра, Ботевград и Со-
фия тук се правят лагери. Неслучайно тук се проведе и Бал-

ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА - НАЙ-МЛАДАТА НАДЕЖДА 
НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ КЛУБ „АТЛЕТИК“ ПРАВЕЦ

Представяме ви…

каниадата за мъже и жени.
- Ти вече си майка и е явно, че насочваш децата си към 

спорта. Какви качества трябва да притежава едно дете, за 
да тръгне по тоя нелек път?

- Спортът развива много качества в децата: борбеност, 
упоритост, кураж и най-вече дисциплина. Моите деца 
спортуват и се забавляват всекидневно. Свободното си време 
също прекарваме на стадиона, като им измислям различни 
игри.

На родителите искам да кажа да не се страхуват да 
пуснат децата си на терена. 
Може и да не станат големи 
спортисти, но трябва да опитат. 
По-здравословно е за тях, а и 
тръпката от едно състезание ще 
изживеят заедно.

- Кое те предизвика да се 
върнеш на терена?

- Принципно исках да докажа 
на себе си и на хората около мен, 
че не съм остаряла. Имам 3 деца, 
но това не означава, че трябва 
да спра да се грижа за тялото 
си. А спортът ми дава повече от 
това, което в една фитнес-зала 
получават другите.

Жаждата за победа и нови 
емоции никога не угасва в един 
спортист. Исках да покажа  на 
моето семейство – деца и съпруг, 
че няма значение  на каква 
възраст е един човек. Когато сил-

но желае дадено нещо от себе си, с труд и постоянство може 
да го постигне! 

- Доволна ли си от своето представяне в Белград и 
какво да очакваме от теб през есента в Албания?

- В Белград дадох всичко от себе си. Знаех, че конкуренцията 
ще е жестока и че на моята възраст повечето жени са активно 
трениращи. Това ме стимулира. Участвах в две дисциплина – 
400 м и 800 м. Станах IV-та на първата и взех бронз на втора-
та дисциплина. Доволна съм от постигнатия резултат и силно 
мотивирана за Балканска титла наесен. 

- Кое е твоето ръководно мото в живота?
- Човек може да постигне всичко, стига да вярва в него!

(От стр. 2) • Подгответе налично електронно устройство и 
при възможност – свързване с интернет;

• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпъл-
нение на инструкциите и задачите, които поставят; 

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които 
ще допринесете в значителна степен за постигане на общите 
цели:

• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня 
и следете за изпълнението им.

• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрас-

тен по време на учебния процес от разстояние.

Началникът на РУО - София-регион Росица Иванова 
с обръщение към родителите на учениците

• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, 
осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ

• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте 
Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги 
прилагат по отношение ограничаване на физическите контак-
ти с приятели и връстници.

Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Спо-
деляйте затрудненията, които срещате, за да намерите заед-
но най-доброто решение. 

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудни-
чим в името на най-добрия интерес на детето!
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Репортаж от мястото на събитието

С тази мисъл насочваме вниманието ви към 
хората, превърнали спорта в част от своето 
съществуване. Започнали в годините на своето 
детство, преминали през зрелостта и достигнали 
до така наречена „трета възраст“. Но все така 
здрави и активни.

„Съблазън“ и „Респект“ – така бих определила 
спортистите, стоящи в двата края на дългия списък 
състезатели от Балканиадата по лека атлетика за 
ветерани, проведена в Белград. Първите, току-що 
навлезли в зрелостта, носещи енергията, емоция-
та и физическата красота на младостта и Вторите 
– непобедени от бурите на времето, запазили 
силния си дух, въпреки белезите по телата си.

В зала „Атлетика дворана“ в Белград животът 
започваше в ранно утро. Първите дисциплини 
бяха с начален час 9.00 ч., но един час по-рано 

по пистите и секторите 
кипеше трескава 
подготовка. Какво 
правеше впечатление – 
дисциплина и зачитане 
пространството на другия. 
Защото толерантността 
се възпитава в годините. 
Няма значение възрас-
тта, на стадиона всички 
са спортисти. Уважават 
се, помагат си и се апло-
дират. 

Какво интересно се 
случи: Международната 
Федерация по лека 
атлетика награди 

с диплом и плакет 
«Най-добър спортист 
на Балканите» 10 
състезатели от различни 
държави. Между тях на 
трета позиция бе Боян 
Лефтеров, състезаващ 
се от предишния сезон за 
клуб „Атлетик“, Правец. 
На тези игри той постави 
2 балкански рекорда – на 
1500 и на 800 метра. 

Особена атракция 
представляваха най-
възрастните състезатели 
- Владо Стефанович, 
Сърбия, 86г., който 
участва на 1500 и 3000м. 
и Елена Пагу, Румъния, 
90 г., 60 м. и 200 м. гладко 
бягане. Публиката ги 

аплодира със ставане на крака!
Има какво да се помисли по орга-низацията /

ако някога станем домакини на подобна изява/. 
Награждаването ставаше веднага след края на 
дисциплината на специално определено място. Но 
понякога там настъпваше хаос – много състезатели 
чакаха протоколите си, други липсваха, защото 
участваха в друга дисциплина. Но крайният 
резултат бе постигнат – победителите получиха 
медалите си. 

И тук – изненада! Медалите са напълно еднакви. 
Докато не ни „светна лампичката“, лентите им са 
различни: червена за златото, синя за среброто и 
бяла за бронза. Интересно  и оригинално решение 
на Сръбската федерация по лека атлетика.

Двата дни преминаха бързо. Организатори 
и участници се разделиха с чувство на добре 
свършена работа. И с очакването на Балканиадата 
на открито през септември в Албания.

КАК СЕ ПРЕДСТАВИХА НАШИТЕ 
СПОРТИСТИ – НА СТР.6

Пенка Славчева от „Правешки глас“ заедно със спортистите ветерани в Белград:

НЯМА ВЪЗРАСТ ЗА ЛЮБОВТА КЪМ СПОРТА

23-ият Общински събор на народното творчест-
во ще се проведе на 13 юни. Събитието по тра-
диция събира много публика, а в него участват 
десетки творчески колективи на самодейци от об-
щината. Миналата година домакин бе с.Видраре.

През тази година Общинският събор ще е в град 
Правец. Организаторите плануват форматът сега 
да е по-различен и по-мащабен. Повече инфор-
мация от Общината обещаха след уточняване на 
регламента и участниците.

XXIII ОБЩИНСКИ СЪБОР НА БЪЛГАРСКОТО НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО - НА 13 ЮНИ

Община Правец има богат културен календар, 
наситен със събития, типични за правчанския 
край, които могат да бъдат представяни по един 
по-съвременен, атрактивен и иновативен начин 
на сцена. По тази причина  е подготвено проектно 
предложение - „Възстановяване, запазване и 
популяризиране на типични за правчанския край 

Община Правец планира 
закупуването на мобилна сглобяема 

сцена за събития на открито
народни обичаи, фолклор 
и селски традиции сред 
местната общност и 
гостите на територията 
чрез закупуване на 
сглобяема мобилна 
сцена”. 

Документите за 
кандидатстване са готови 
и се подават по Мярка 7.6 
„Проучвания и инвестиции, 
свързани с поддържане, 
възстановяване и подо-
бряване на културното и 
природното наследство 
на селата”,  по Процедура 
за подбор на проектни 
предложения на Местна 
инициативна група 
Ябланица Правец.

Реализирането на този 
проект ще даде възможност за представянето 
на местните обичаи и фолклорни традиции в 
град Правец по един  атрактивен и фестивален 
начин. С оглед одобрението на проекти и дългите 
сугласувателни процедури вероятно използването 
на новата сцена би било възможно едва от 2021 
година. 

 На 90 години румънката Елена 
Пагу е все още в чудесна форма

Основно предпролетно почистване и изимиване 
на улиците в Правец бе организирано през седми-
цата. Това се прави периодично, за да се поддър-
жа чистотата и приветливостта на града. Предвид 
усложнената обстановка с разпространението на 
коронавируса измиване на улиците ще се прави и 
по-често от обикновено.

Фотооко

Мият улиците в града
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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

В БЕЛГРАД: 25 МЕДАЛА ЗА ВЕТЕРАНИТЕ-ЛЕКОАТЛЕТИ ОТ РЕГИОНА
На 7 и 8 март в белградската спортна зала Дво-

рана атлет се проведоха 5-ите Балкански игри в 
зала за ветерани. България бе представена от 54 
състезатели, от които 16 от нашия регион. КЛА Ат-
летик – Правец имаше 9 представители. По два 
златни медала спечелиха Любов Ходеева - на 60 
м гладко бягане и хвърляне диск, дългогодишният 
състезател на КЛА Правец 92 Боян Лефтеров – на 
1 500 и 800 м. По време на официалното откриване 
на Балканиадата Лефтеров бе награден с плакет 
за поставения през миналата година балкански ре-
корд на 1 500 м. Павел Ширилинков спечели злато 
на 3 000 м и сребро на 1 500 м. Иванка Иванова се 
завърна със златен медал на дълъг скок. Цвето-
слав Цветков спечели три медала – сребърни на 
висок скок и 60 м с препятствия и бронзов в щафе-
тата 4х200 м. Искра Иванова спечели сребро на 60 

Причината – до болка позната – коронавирусът. 
Сблъсъкът трябваше да състои на 22 март в Пазар-
джик. Предвид, че мачовете трябваше да се играят 
пред празни трибуни, неговото осъществяване се 
обезмисли. До този извод стигнаха президентът 
на родната федерация Георги Глушковии  кметът 
на града Тодор Попов. Предвид отложените срещи 
и натоварената програма в НБЛ не е определена 
нова дата за шоуто. Предложението от страна на 
БФБ е то да се отложи за есента и да се проведе 
евентуално през ноември.

Мачовете от елита и 2-ра лига няма да се иг-
раят поне до 13-и април. Това безпрецедентно 
решение в най-новата ни история е следствие от 
въвеждането на извънредно положение в държа-
вата заради пандемията от коронавирус. С 201 
гласа „за“ и нито един „против“ парламентът прие 
предложението за въвеждане на извънредно поло-
жение у нас на Министерски съвет. Засега то ос-
тава в сила до 13 април. Едно от последствията 
е прекратяването на всички спортни мероприятия 
в страната. Позицията на БФС не закъсня: „Във 
връзка с приетото от Народното събрание извън-
редно положение на територията на Република 
България заради епидемията от коронавирус ръ-

31-годишният Борис Бракалов е носител на 
заразата и вече е настанен във ВМА за лечение. 
Юношата на Левски и треньор по баскетбол в шко-
лата на Буба баскет е пътувал до Испания. След 
завръщането си в София преди няколко дни е про-
явил симптоми на вирусна инфекция. Хубавата 
новина е, че Бракалов се чувства в добро общо 
състояние. Той е посочил и всички лица, с които 
е контактувал след прибирането си и те също се 
тестват. До момента няма установен друг заразен. 
Половинката му също не е заразена и е в добро 
здраве. От Буба баскет увериха, че са взети всич-
ки мерки за сигурност. Контактувалите с треньора 
са под карантина. Спортната зала на клуба на ста-
дион Васил Левски временно е затворена и й се 
прави пълна дезинфекция. В същото време ръко-
водството на БФБ потвърди официално, че спира 
всички първенства до второ нареждане, най-рано 
до началото на април.

Българският еврокомисар Мария Габриел ста-
на четвъртият факлоносец на Олимпийския огън, 
който беше запален в Гърция. 

Пътуването на факела от Олимпия към Токио 
стартира по план. Но все още не е ясно дали сами-
те игри, които са планирани за края на месец юли 
и началото на август тази година, ще се проведат. 
Гръцкият Олимпийски комитет спря щафетата по-
ради съображения за сигурност. В страната искат 
да избегнат струпването на много хора, а преда-
ването на огъня на японските домакини на игрите 
в Токио се планира да бъде проведено на закрито 
събитие на 19-и март.

Сн.: 24 часа

м, а Цветелина Хри-
стова – бронз на 800 
м и 4-о място на 400 
м. Даниела Василе-
ва се класира 4-а на 
60 м гладко бягане. 
КЛА Атлетик доба-
ви към сметката си 
общо 12 медала от 
Балканиадата. 

КЛА Правец 92 
участва с 4 със-
тезатели. Калоян 
Вълчев спечели 3 
медала: златен в 
щафетата 4х200 м, 
два бронзови на 60 

м и 200 м. Елена Ге-
оргиева се завърна с 
два сребърни меда-
ла – на 400 м и 800 
м. Тодор Дончев спе-
чели сребро на хвър-
ляне копие и бронз на 
хвърляне диск. Петър 
Петров зае две почет-
ни 4-и места на 60 м 
гладко бягане и тлас-
кане гюлле. Така КЛА 
Правец 92 се отличи 
със 7 медала.

КЛА Балкан – Бо-
тевград участва с 

трима лекоатлети, които спечелиха 6 медала. Па-
улина Велчева се завърна с 4 медала – злато на 
хвърляне диск, сребро на 60 м гладко бягане и два 
бронзови медала на тласкане гюлле и 200 м. Ди-
митринка Андреева спечели два сребърни медала 
– на 60 м гладко бягане и хвърляне чук. Тя се кла-
сира на 4-о място на тласкане гюлле и 200 м. Весе-
лин Божилов зае 4-о място на 800 м и 5-о на 400 м.  
Следващата 6-а Балканиада за ветерани в зала 
ще се проведе през март 2021 г. в словенския град 
Ново место.

Първа положителна 
проба за коронавирус 
в българския спорт 

Отлагат Мача на 
звездите по баскетбол 

Петък, 13-и се оказа „фатален“ за 
родния футболен привърженик 

ководството на БФС взе решение да преустанови 
първенствата в професионалния ни футбол, 1-а и 
2-а лига, аматьорската и детско-юношеската групи 
до 13 април.“ Всички решения на БФС са своевре-
менно съгласувани с Министерство на младежта 
и спорта, Министерство на здравеопазването, на-
ционалния оперативен щаб, ФИФА и УЕФА. След 
конферентен разговор с европейската централа 
на 17-и март ще бъде внесена по-голяма яснота 
около календара на местните и международните 
турнири. БФС препоръчва на футболните клубове 
да спазват всички мерки за ограничаване на раз-
пространението на заразата, ако вземат свои ре-
шения да продължат тренировъчния си процес.

Българка участва 
в запалването на 
олимпийския огън 
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 ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ - ОБЛАСТ СОФИЙСКА
З А П О В Е Д  № РД – 15 – 129/13.03.20 г.

Новини от Етрополе

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД 
Набира документи на кандидати за 

свободно работно място за длъжността:
Инженер, енергетик

Изисквания към кандидатите:
• Висше електротехническо образование,  специалност в сферата на 

електротехника, електрообзавеждане, електроенергетика;
• Познания по MS Office;
• Опит на подобна позиция ще се счита за предимство;
• Отговорност, прецизност и комуникативност;
• 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 08.04.2020 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД 
Набира документи на кандидати за 

свбодно работно място за длъжността:
Автомонтьор

Изисквания към кандидатите:
• Средно специално образование, специалност – „Двигатели с вътрешно го-

рене“;
• Добри познания на действие на двигатели с вътрешно горене;
• Добри познания по конструкцията на автомобилите;
• Опит на подобна позиция е предимство;
• Способност за работа в екип.
• Мотивация за работа и спазване на трудовата дисциплина.
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 08.04.2020 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.

Отменя се ежегодната 
среща на етрополците, 

живеещи в София 
Ръководството на етрополското земля-

ческо сдружение „Тодор Пеев” съобщва на 
всички свои членове, че поради развитието 
на епидемиологичната обстановка и в съот-
ветствие с профилактичните мерки на дър-
жавно и общинско ниво, предвидената за 28 
март ежегодна Пролетна среща на етрополци-
те, живеещи в столицата, няма да се състои. 
Сумите за купените куверти ще бъдат възстано-
вени от съответните отговорници на сдружението. 
За справки и допълнителна информация – Пав-
лин Бончев – тел. 02 821 71 89, 0879 27 73 41 или 
Цветан Тацов – тел. 02 846 70 81 и 0988 98 77 31.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Реше-
ние на Народното събрание от 13.03.2020 за обявя-
ване на извънредно положение на територията на 
Република България, чл. 63, ал. 4 от Закона за здра-
вето, Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. Министъра на 
здравеопазването и във връзка с усложняващата се 
епидемична обстановка, свързана с  разпростране-
нието на епидемията от COVID-19 

НАРЕЖДАМ:
Отменям  Заповед № РД-15-128 /13.03.2020 г. на 

Кмета на Община Етрополе.
II. Въвеждам следните противоепидемични мерки 

на територията на Община Етрополе до 29.03.2020 
г.

Преустановят се посещенията в увеселителни и 
игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти 
и центрове, заведения за обществено хранене, с из-
ключение на магазините за хранителни стоки, апте-
ките и дрогериите.

Преустановят се учебните занятия и всички из-
вънкласни мероприятия (занимални, клубове, зе-
лени училища, екскурзии и други) в училищата и 
другите обучителни институции и организации. При 
възможност се въвежда дистанционна форма на 
обучение. 

Преустановяват се посещенията на децата в дет-
ските ясли и детските градини.

Преустановяват се всички групови форми на дей-
ност и работа с деца и ученици, извън системата на 

предучилищното и училищното образование, които 
се организират и провеждат от физически и юриди-
чески лица, независимо от правно-организационна-
та им форма.

Преустановява се провеждането на всякакъв 
вид мероприятия, включително спортни, културно-
развлекателни и научни (театри, концерти, музеи, 
спортни, фитнес-зали и др.). 

Всички работодатели в зависимост от специфика-
та и възможностите на съответната трудова дейност 
да въведат дистанционна форма на работа за слу-
жителите си. Когато това е невъзможно, работода-
телите организират провеждането на засилени про-
тивоепидемични мерки в работните помещения, в т. 
ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж 
за спазване на лична хигиена на персонала и недо-
пускат служители или външни лица с прояви на ос-
три заразни заболявания.

Преустановяват се детските и женските консул-
тации, профилактичните прегледи, профилактични-
те имунизации, приема и провеждането на планова 
оперативна дейност, както и свижданията във ле-
чебни заведения.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на 
жителите на Община Етрополе, чрез публикуване на 
интернет страницата на Община Етрополе и местни-
те медии.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед 
ще осъществявам лично.

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Кмет на Община Етрополе

Общинският кризисен щаб 
в Община Етрополе на свое 
заседание, свикано от Кмета 
на Община Етрополе Димитър 
Димитров, раз-гледа всички 
документи за провеждане 
на задължителни хигиенни 
и противоепидемични мерки 

срещу заразяване с COVID-19 от Министерството 
на здравеопазването, Министерство на вътрешните 
работи, Областния управител на Софийска област 
и РЗИ – София Област.  По време на заседанието 
Кризисният щаб набеляза конкретни мерки за 
ограничаване разпространението на заразата.  

Преустановяват се посещенията и свижданията 
в специализираните институции и социалните 

заведения. 
Автобусните превозвачи в Общината се 

задължават да дезинфекцират превозните си 
средства по няколко пъти на ден. Банките е 
необходимо да се погрижат за дезинфекцията на 
банкоматите. 

Всички клубове на пенсионера, инвалида, 
диабетика временно ще бъдат затворени. 

С цел превенция и опазване на здравето 
на населението в Общинска Администрация – 
Етрополе също се въвеждат строги мерки. На 
всички служители, работещи с граждани, се 
осигуряват предпазни маски и дезинфекциращи 
средства. Всички врати и подови повърхности се 
дезинфекцират по два пъти на ден. Няма да се 
приемат граждани в приемния ден на Кмета и няма 

да се допуска струпването на голям брой хора в 
помещението за обслужване на гражданите. 

КМЕТЪТ ДИМИТРОВ СПЕШНО СВИКА 
ОБЩИНСКИЯ КРИЗИСЕН ЩАБ

ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Във връзка с допълнителните препоръки, получени 

от заместник министър – председателя по икономиче-
ската и демографска политика г-жа Марияна Николова, 
както и регистрираните случаи на заболяването Co-
vid-19 в РБългария и Заповед № РД-15-132/16.03.2020 г. 
на кмета на Община Етрополе Димитър Димитров, свър-
зани с работата на администрацията, Ви информираме 
за следното:

1. Всички  граждани  могат да използват системата 
за сигурно електронно връчване /е-връчване/ достъпна 
на адрес https://edelivery.egov.bg/ за водене на кореспон-
денция по електронен път (подаване на сигнали, жалби, 
искания, заявления за услуги и др.) към и от администра-
циите, без необходимост от физическо присъствие. 

2. Достъпът през интерфейса се осъществява след 
регистрация чрез средство за идентификация на по-
требителите (към настоящия момент с квалифициран 
електронен подпис или ПИК на НОИ).

3. Заявленията за съответната услуга могат да се из-
теглят от сайта на общината -www.etropolebg.com, раз-
дел ”Административни услуги” , може да ги попълните 
вкъщи и да ги входирате в деловодството на общината.

4. Заплащането на местни данъци и такси може  да 
извършите от всички каси на ИЗИПЕЙ или по банков път, 
или на място в общинска администрация - Етрополе

Общинска администрация – Етрополе работи с граж-
даните и бизнеса, като предоставя всички администра-
тивни услуги съобразно здравните и хигиенни мерки, 
въведени от властите. 

 С уважение,       ДИМИТЪР ДИМИТРОВ 
                             КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
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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 10 март 2020 г. в Община Правец кме-
тът Гунински спешно свика Общинският щаб за 
изпълнение на общинския план за защита при 
бедствия и за взаимодействия с други щабове. 
Градоначалникът запозна началника на РУ на МВР 
– гр. Правец Стефан Ковачев, началникът на РС 
„ПБЗН“ – гр. Правец Петър Петров и Емил Асенов 
– началник на ТУ на „В и К“ ЕООД – София, които 
са част от Кризисния щаб в общината, с предпри-
етите до момента мерки и издадените заповеди и 
разпореждания.

С цел превенция и опазване здравето на 
населението и неразпространението на ви-

ВЪВЕЖДАТ СЕ МНОГО 
СТРОГИ ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. Ограниче-
ния, свързани с 
пътуването

Забранява се 
пътуването на 
българи до дър-
жави, в които има 

активно разпространение на вируса.
2. Ограничаване правото на свободно дви-

жение.
Службите за сигурност ще могат принудително 

да задържат лица, които не спазват карантина. Те 
ще бъдат и глобявани, като сумата е 50 000 лв.

3. Строго спазване на социална дистан-
ция.

Това означава ограничаване на социалните 
контакти.

4. Затваряне на училища, университети, 
игрални зали… Отлагане на спортни меропри-
ятия, конференции и т.н.

За целта ще бъде дадена възможност на съ-
ответните ресорни министри, областните управи-
тели и кметовете по места да направят каквото е 
необходимо с цел недопускане разпространение-
то на заразата.

5. Незабавно затваряне на дискотеки, ба-
рове, нощи заведения и т.н.

6. Отваряне на специална клинична пъте-
ка за лечение на коронавирус.

дезинфекция на площи и работни повърхности с 
одобрени от Министерство на здравеопазването 
препарати, произведени от най-реномираните 
световни производители. Фирма „ДДД 1“ ООД, 
с която община Правец има договор, използва 
висококачествена техника и обучени служители, 
притежаващи удостоверения за дезинфектори от 
РЗИ.

ОЩЕ ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ 
ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Началникът на полицията: 
Следим рисковите лица!

Кризисният	 щаб	 в	 Община	 Правец	 заседава	 във	
връзка	с	епидемиологичната	обстановка	в	страната

русни епидемии, Община Правец е осигурила 
спирт и дезинфекциращи средства за кметства-
та в общината. С конкретни заповеди на кме-
та на Община Правец Румен Гунински са да-
дени насоки и са предприети мерки във всички 
учреждения, институции и публични организации.  
С превантивна цел временно е ограничен достъ-
път на външни лица в кабинетите на Общинска 
администрация, като гражданите се обслужват в 
деловодство и Местни данъци и такси без проблем 
и при непрекъснат цикъл през деня. Временно е 
спряна дейността на всички Клубове за възрасти и 
хора с увреждания, както и на младежките клубо-

Паниката и страхът потискат имунните клетки. Трябва да бъдем спо-
койни, но дисциплинирани. Китай е прекрасен пример за това. За 2 
месеца те успяха да потушат коронавируса. Намираме се в доста 
сложна ситуация. Основната цел е да потушим разпространението на за-
разата. Ако успеем, коронавирусът няма да се превърне в ежегодна епи-
демия. Властите правят това, което трябва. Хората трябва да им помогнат.  
Ако имате симптоми на грип, веднага трябва да информирате личния си лекар. 
Започнете да пиете антивирусен медикамент, за да избегнете усложненията от 
грип Б. Възрастните хора да ограничат контактите, тъй като те са най-застрашени.  
Вирусът живее до 6 часа върху повърхности. Докосваме лицето си около 90 
пъти в деня. Може да попадне през лигавицата на очите, носа и устата. Тряб-
ва да има и хигиена на устната кухина. Банкнотите също могат да пренасят 
вируса. Ако някой е болен и е кихнал, вирусът попада върху парите. После 

докосваме банкнотата и 
си пипаме лицето. Съот-
ветно се заразяваме. Съ-
щото е и с дрехите. Тряб-
ва да ги проветряваме. 
Хубаво е да си правим 
гаргара със сода за хляб 
и топла вода, когато се 
прибираме вкъщи. Тези, 
които кашлят, задължи-
телно трябва да носят 
маски.

С цел защита на потребителите на социални 
услуги и работещите в общинските институции 
се организира професионална дезинфекция в 
Домашен социален патронаж, в Дневен център 
за възрастни хора с увреждания, в Поликлиника 
Правец, в Автогара Правец и в административната 
сграда на Община Правец. Тя включва 

ве. В Дневен център Правец се проведе кампания 
по информираност за епидемиологичната ситуа-
ция, както и запознаване с превантивните мерки, 
които трябва всеки да предприеме.

В системата на МВР се следят и рисковите 
лица, които влизат в страната, но засега, по думи-
те на Началника на РУ Правец Стефан Ковачев, 
в нашата община няма място за притеснение.  
От Общината призовават хората да се информи-
рат от медиите за ситуацията, да бъдат много отго-
ворни и да вземат сериозни лични хигиенни мерки.

Пулмологът д-р София Ангелова: 

Правете си гаргара със сода за хляб и топла вода! 
Паниката	и	страхът	потискат	имунните	клетки. 

Трябва	да	останем	спокойни,	но	и	да	бъдем	много	дисциплинирани!

STOP!


