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ОСТАНЕТЕ СИ 
ВКЪЩИ! 

Четете на стр.  4 и 8

„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	!!!

Това е по-страшно от войната, за-
щото врагът е невидим! Няма религия, 
няма етнос, няма политика – вирусът 
не избира. Голяма злина. Затова тряб-
ва да сме смирени и дисциплинира-
ни. Нужна е на-вече сплотеност меж-
ду хората срещу общото зло – заразата 
Храмовете са отворени и ще бъдат отворе-
ни за хората. Службите се водят, независи-
мо има ли хора. 

Наближават големите Великденски 
празници. Призовавам хората да спазват 
правилата – да идват с маски, да отстоя-
ват указаното разстояние. Ние ще служим 
според предписанията на Светия Синод.  
Ако питаш за мен – аз съм добре. В рис-
ковата възраст съм, но Господ ме пази. И 
общината се грижи за мен и за храма. От 
Домашен социален патронаж ми доставят храна, 
взети са нужните мерки за дезинфекция на църк-
вата. Справям се, не съм самотен, хората не са 

Живот под 
карантина
Как се справяме?!

Призив, който четем и слушаме стотици пъти, 
пускайки телевизора си, докато го изпълняваме. 
Но как да си останат вкъщи хората, от чийто 
труд зависят нашето здраве и живот. Героите на 
деня – лекари, медицински сестри, лаборанти,  
санитари, фармацевти, полицейски служители, 
пожарникари, служители на бензиностанции  и 
банки, летища и КПП-та, шофьори, общински 
служители, членове на местните щабове - дано 
не сме пропуснали някого. На всички тях – поклон!

Точно седмица след обявяване на 
извънредното положение наш репортер „се 
разходи“ из града, за да потърси мнение-
то на нашите съграждани, на работещите  в 
магазините, в сферата на услугите, дежурни-
те звена… Попитахме ги: „Страхувате ли се от 
коронавируса? Как се работи и живее в тази 
необичайна ситуация? Дисциплинирани ли сме?“

Архимандрит Йоан – игумен на манастира „Св. Теодор Тирон“: 

ГОЛЯМО ИЗПИТАНИЕ ЗА ЦЕЛИЯ НИ СВЯТ! 

загърбили вярата и идват тук. 
Дай, Боже, да сме здрави и да се справим бър-

зо, от всички нас зависи!

Кметът на община Правец Румен Гунински пред „Правешки глас“: 

СИЛНО ВЯРВАМ В ЛИЧНАТА ОТГОВОРНОСТ НА ПРАВЧАНИ!
Какви	мерки	 взема	Общината,	 изпълняват	 ли	 се	 те,	 кой	 и	 как	 следи	 спазват	 ли	пълна	 карантина	
хората,	които	се	прибират	от	чужбина...	На	тези	и	още	въпроси	отговаря	градоначалникът	на	стр.	2	и	3
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Свободен „коридор“ 
за пазаруване за хората 

над 60 години 
Кметът на Община Правец издаде Заповед с изискване 

да се спазват ограниченията за посещенията в хранителните 
магазини на територията на Община Правец. Хората над 60 
години могат да посещават хранителни магазини и аптеки във 
времето от 8,30 до 10,30 ч. Заповедта е връчена на всички 
работещи обекти.

- Г-н Гунински, 
всички ние сме 
свидетели и участници 
в една невиждана 
досега в най-новата 
история на света криза. 
Вие лично допускали 
ли сте, че може да ни 
се случи нещо подобно 
и това забързано и 
динамично време 
изведнъж сякаш да 
спре - затворени сме в 
домовете си, затворе-
ни са границите, за ден 

трябваше коренно да преобърнем навиците си?
- Трудно е да се осъзнае подобно нещо и още по- трудно е да се предприемат 

мерки в подобна нова неясна обстановка. Няма подобен прецедент и да, 
опитваме се да сме съпричастни, да помагаме с разгласа, с информация, 
с реални мерки, с предоставяне на дезинфектанти, обезпаразитяване в 
обществените сгради и на открито, с осигуряване на лични предпазни 
средства, с каквото можем.

- Как се справя Община Правец с извънредното положение, наложено 
от държавата?

- Спазваме Заповедите на Министъра на здравеопазването г-н Ана-
ниев. Държим постоянна връзка с лични лекари, РЗИ София област, с 
всички институции. Ограничихме струпването и събирането на хора във 
всички социални услуги, в Общинска администрация и във всички звена. 
Дезинфектирахме в почивните дни обществените сгради. Осигурени са 
лични предпазни средства и препарати за дезинфекция. Възложено е на 
фирма СКДУ да мие улиците на града с разтвор от белина, а след това 
започна и обезпаразитяване на контейнерите за битови отпадъци. През 
почивните дни фирмата ще дезинфекцира и улици в някои села в общината.  
От 19 март Община Правец създаде организация за подпомагане на самотно 
живеещи трудноподвижни възрастни хора, живеещи във всички населени 
места на Общината, като им съдейства за закупуване на продукти от първа 
необходимост и медикаменти. Това са само част от мерките. Правим и 
периодични проверки дали се спазват въведените мерки от Националния 
оперативен щаб за ограничаване работата на търговските обекти. 

- Бихте ли обяснили какво представлява Общинският кризисен щаб? 
Кой е негов председател, кои са членовете му и в какви случаи се свик-
ва?

- По закон председател е Кметът на общината. Два пъти вече заседава 
постоянно действащият Общински Кризисен щаб. А от 19 март с моя 
заповед се създаде и вече работи Оперативен щаб за ограничаване 
разпространението на COVID-19 с район на действие община Правец. Това 
е щаб, в който има лекар. Тук са и началник Ковачев на РУ Правец, главен 
инспектор Петър Петров – началник на РС „ПБЗН“ – гр. Правец, г-жа Въ-
тева от Дирекция, „Социално подпомагане“ и експерти. Следим постоянно 
ситуацията и вземаме мерки. Засега нашата община не е сред тези, в които 
има регистрирани случаи на коронавирус. 

- Колко пъти до сега от началото на „коронакризата“ е заседавал ща-
бът и какви са взетите решения?

- Оперативният щаб за ограничаване разпространението на COVID-19  
с район на действие община Правец в разширения си състав ще заседава 
веднъж седмично, но ежедневно се анализират мерките в общината под 
мое ръководство и се работи на терен постоянно. Екипи от служители на 
администрацията работят и през почивните дни.

- Какви конкретни мерки взе Община Правец за ограничаване 
разпространението на заразата?

- Част от тях вече изброих, спряхме работата и затворихме Клубовете за 
възрастни и хора с увреждания, преустановена е дейността на 
читалищата, на Музея, забранено е провеждането на всякакви 

Румен Гунински – кмет на община Правец, пред „Правешки глас“:

ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА ОГРАНИЧИМ 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ВИРУСА И ДА СЕ СПРАВИМ!

ПАТРОНАЖНА ГРИЖА 
ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

От 20 март Община Правец създаде организация за подпомагане на са-
мотни и трудноподвижни възрастни хора, живеещи във всички населени мес-
та на Общината, като им съдейства за закупуване на продукти от първа не-
обходимост и медикаменти. 

Услугата ще е безплатна, като ще се заплаща само цената на доставените 
стоки. Телефонът за заявяване на услугата ще е на разположение всеки ден 
работен ден от 8,30 ч. до 16,30 ч.За град Правец номерът е 07133 3947, а за 
селата - на телефоните на кметовете и кметските наместници. Контактите са 
обявени и на интернет страницата на общината, а също така са разлепени и 
в Кметствата.

Изготвени са карти за легитимиране на лицата, извършващи услугата, за 
да са спокойни потребителите и да се избегнат злоупотреби.

Разяснителни материали във връзка с COVID-19 бяха разле-
пени из целия град, заедно с обръщение от Кмета на общината. 
Такива вече има и на ключови места в селата на общината. Пре-
зентация с това какво да предприемем, за да се опазим от зара-
зяване, се прожектира и на видеостената в центъра на града. 
Нека се информираме, нека опазим себе си, близките си и ця-
лата ни община!

ИНФОРМАЦИОННА 
КАМПАНИЯ В ЦЯЛАТА 

ОБЩИНА 
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Румен Гунински – кмет на община Правец, пред „Правешки глас“:

ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА ОГРАНИЧИМ 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ВИРУСА И ДА СЕ СПРАВИМ!

масови мероприятия, преустановени са всички спортни мероприятия, 
всички прожекции, театрални постановки, празнични прояви. Прецизиран е 
пропускателният режим в сградата на общинска администрация, Дневните 
центрове са със специални указания за работа и дейност. Автогара Правец е с 
нов график за почистване, както и Поликлиниката. Също така сме задължили 
превозвачите на обществения транспорт, които имат договор с Община 
Правец, да дезинфекцират транспортните средства, съгласно указания 
на РЗИ. От 20 март започна да действа и ново маршрутно разписание в 
Община Правец, което съгласувахме с кметовете и кметските наместници от 
населените места и с превозвача.

- Кой следи за това спазва ли се забраната за струпване на повече 
хора на едно място?

- С нова заповед на Министъра на здравеопазването от 19.03.2020 го-
дина това е възложено на органите на МВР и съответно ние, като админи-
страция, се включваме в това. Вече има моя заповед, с която се забранява 
масовото събиране на хора на едно място. А работещите търговски обекти 
са задължени да поставят информационна табела, съгласно Заповедта 
на министъра, за ограничаване броя на хората, влизащи едновременно в 
обекта. Това ще бъде контролирано от органите на реда, от наш екип за 
града и от кметове и наместници в селата.

- Прави ли нещо общината за самотно живеещите възрастни хора - 
кой ги наглежда, кой се грижи за тях?

- Да, както вече споменах, това се организира, както за стоки от първа 
необходимост, така и веднъж седмично за медикаменти. Услугата ще е 
безплатна, като ще се заплаща само цената на доставените стоки. Телефонът 
за заявяване на услугата ще работи от 8,30 ч. до 16,30 ч., всеки работен ден. 
За град Правец  телефонът е  07133 3947, а за селата това са телефоните 
на кметовете и кметските наместници. Обявени са контактите на интернет 
страницата на общината, разлепени са в Кметствата. Изготвени са карти за 
легитимиране, за да не уплашим хората, а и да предотвратим евентуални 
опити за измама.

- Има ли дежурен общински телефон, на който гражданите могат да 
подават сигнали за неспазване на издадените заповеди, касаещи здра-
вето и сигурността на хората?

- Да, той е публично оповестен-07133 22-67, денонощен е. Сигналите се 
разглеждат веднага, стига лицето да се е представило и дало свой телефон 
за контакт. Анонимни сигнали се оставят без разглеждане, това е принцип в 
държавните институции. 

- Досега има ли получени сигнали в тази връзка и ако да, как сте ре-
агирали на тях?

Със Заповед № РД-01-143 от 20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазва-
нетo се преустановяват посещенията на паркове, градски градини, спортни 
и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места. 
Информационни табели са поставени на всички детски площадки и открити 
съоръжения в община Правец.

Без посещения на паркове, 
детски площадки и спортни 

съоръжения 
Щателно измиване и дезинфекциране на улиците предприе Община Пра-

вец. Внимателно се обработват също така тротоари и паркинги. Дезинфекци-
рана бе и цялата велоалея в града.

Започна обработка с препарати и на всички контейнери за битови отпадъци. 
Дезинфекция се извършва и в селата на община Правец. 

Препаратите, които се използват, са безопасни за здравето на хората и на 
домашните животни, уточниха от общината.

Мият се и се дезинфекцират 
улиците в Правец и селата 

- Нямаме сигнали за нередности до този момент, но ето-ще дам една 
хубава новина- вече има заявени доброволци, които ще се включат в опазване 
на реда и в доставките на стоки от първа необходимост до самотноживеещи 
наши съграждани. 

- Заради затварянето на границите десетки хора, които до сега рабо-
теха в чужбина, се завръщат по домовете си. В община Правец също 
има пристигащи, включително и от най-засегнатите държави като Ита-
лия например. Кой и как ви дава тази информация, как проследявате 
тези хора и кой отговаря за това те да останат под карантина?

- Това е най-важният въпрос, който разглеждахме и на трите заседания 
на оперативния щаб. Оказва се, че РЗИ не е подготвено да реагира адек-
ватно и навременно да подава информацията за влизащите в страната и 
поставени под карантина лица. Затова изготвихме писмо с искане за спешна 
информация от личните лекари, за да уведомяваме органите на реда. 

Кметовете и кметските наместници трябва ежедневно да следят и дават 
справка в РУ Правец и в общината за прибиращи се на територията на 
населеното място лица, завръщащи се от „рискови държави“. При констати-
рани такива, веднага уведомяваме Полицията. Също така съдействаме на 
РУ Правец за следенето и стриктното спазване на карантината за лицата, 
поставени под такава. 

Искам да споделя, че проблемът с липсата на координация и неясноти 
вече е поставен пред министър Ананиев и Националния оперативен щаб 
от Националното сдружение на Общините в Република България. Най–
вече със завръщащите се от чужбина наши сънародници, които не са 
попълнили коректно декларациите на граничен контрол и не е ясно дали се 
самокарантинират. 

- Вашите прогнози за това как ще се развие кризата с коронавируса?
- Ясно за всички е, че ще има задълбочаване и предстои пикът на заболели. 

Надявам се в Община Правец това да не се случи. Силно вярвам в личната 
отговорност на правчани и през последните дни се уверих, че това е така, за 
което използвам повода да им благодаря.

- Какво е посланието Ви към хората в този момент?
- Вече пуснах обръщение към жителите на общината. Обърнах се с писмо 

и до всички домоуправители в Ж.К „Север“, където разлепихме по входовете 
разяснителни материали за хигиенни мерки и превенция срещу заразяване. 
Моето послание е: Нека да бъдем отговорни и да спазваме специалните 
мерки за защита и самоизолация. Нека не подценяваме и не омаловажаваме 
случващото се, но да не изпадаме и в паника. 

Заедно можем да ограничим разпространението на вируса и да се 
справим!

Специално се обработват всички контейнери
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ОВЕН
Не си заслужава да 

се занимавате с важни 
и необратими неща, 

особено ако се отнася за семейните 
отношения. Проявете търпение и 
сдържаност. Овладейте емоциите.

ТЕЛЕЦ
Не бива да се съ-

гласявате веднага с 
всяко отправено ви 

предложение. Обмислете много 
внимателно всяка от постъпките си. 
Може да получите съществена по-
мощ от партньори и роднини.  

БЛИЗНАЦИ
Възможни са не-

успешни контакти и 
общуване с околните 

поради заблуди и необмислени по-
стъпки. Лекомислието ви може да 
подложи на риск вашата репутация. 
Не се поддавайте на илюзии.

РАК
Ангажиментите ви 

изискват доста усилия. 
Традиционното ви по-

ведение може да бъде изтълкувано 
противоречиво. Възможни са емо-
ционално напрежение и семейни 
разногласия. Не бъдете мнителни.

ЛЪВ
Добре е да се 

усамотите, за да не 
бъдете въвлечени в 

конфликти. Може да очаквате не-
предвидени изненади. Добре е да 
гледате трезво на нещата. Запазе-
те спокойствие пред изпитанията.  

ДЕВА
Сътрудничество 

може да ви донесе го-
ляма полза и успех в 

различни области. Необходимо е 
обаче да внимавате за постъпките 
на недоброжелатели. Не проявя-
вайте прибързаност и лекомислие.  

ВЕЗНИ
Новите ви идеи 

може да ви разкрият-
допълнителни възмож-

ности за повишаване на матери-
алното ви състояние. Отстоявате 
успешно принципите си.

СКОРПИОН
Не се задълбоча-

вайте в случващото 
се, щадете нервите си. 

Не давайте обещания, които не мо-
жете да изпълните. Контролирайте 
емоциите си, за да избегнете сдкан-
далите. Не отказвайте на молби.

СТРЕЛЕЦ
Постарайте се да 

сте по-критични към 
себе си и по-малко 

взискателни към околните. Ангажи-
ментите ви постоянно нарастват. 
Но може да постигнете по-високо 
социално положение и власт.

КОЗИРОГ
Вътрешният ви 

свят може да влезе в 
противоречие със съ-

ществуващата реалност. Може да 
се наложи да проявите търпение 
и прозорливост. Бъдете пределно 
внимателни с партньорите си.

ВОДОЛЕЙ
Постарайте се да 

не правите кардинални 
заключения за близки 

хора. Новите ви идеи и мисли може 
да разкрият нови перспективи за ре-
ализация. Откажете се от стандарт-
ния подход, бъдете изобретателни.

РИБИ
Излишната откро-

веност и липсата на 
дипломация може да 

повлияе негативно на отношенията 
с околните. Вероятни са недоразу-
мения с най-близките.

ЗОДИАК 23.03.-29.03.

Въвежда се временно разписание 
на автобусните превози

Съобщение!
Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка и обявеното

извънредно положение в страната, в Община Правец се въвежда
временно маршрутно разписание от 20.03.2020 г. до второ нареждане

ПРАЗНИЧНО
от БОТЕВГРАД от ПРАВЕЦ
Час: мин. Час: мин.
07:00 07:30
11:00 11:30
13:00 13:30
17:00 17:30
19:00 19:30 За информация - АГ - Правец - тел. 07133 9807

Автобусна линия
БОТЕВГРАД - ПРАВЕЦ
ДЕЛНИЧНО
от БОТЕВГРАД от ПРАВЕЦ
Час:мин. Час: мин.

05:10
06:40 07:20
09:00 09:30
11:00 11:30
13:00 13:30
14:20 15:00
17:20 18:00
20:00 21:10
22:15

Автобусна линия
БОТЕВГРАД - СВОДЕ и обратно
от БОТЕВГРАД АГ ПРАВЕЦ от СВОДЕ
Час: мин. Час: мин. Час: мин.
06:20 06:40 07:10 делнично

12:00 12:30 вторник 
и четвъртък

16:20 16:40 17:10 
всеки ден

Автобусна линия
ПРАВЕЦ - МАНАСЕЛСКА РЕКА
ВСЕКИ ДЕН
от АГ ПРАВЕЦ от МАН. РЕКА
Час: мин. Час: мин.
06:50 07:50 - делнично
11:45 13:00 - всеки ден
17:40 19:00 - всеки ден

Автобусна линия
СОФИЯ - МАНАСЕЛСКА РЕКА
ВСЕКИ ДЕН
от МАН. 
РЕКА 

от АГ ПРАВЕЦ от СОФИЯ

Час: мин. Час: мин. Час: мин.

13:00 14:00
17:40 16:00

ПРАВЕЦ - СВОДЕ и обратно
от АГ ПРАВЕЦ от СВОДЕ
Час: мин. Час: мин.
08:30 09:00 - само събота

Голям пожар избухна в петък по обяд в село Равнище. Огънят тръгнал от 
местността „Чукаря“ и бързо обхванал повече от 20 дка площ, като застра-
шително се доближил до жилищната територия. В гасенето веднага се вклю-
чили много хора и благодарение на работниците по озеленяването стихия-
та била овладяна. „Специални благодарности към Димитър Григоров, Надя 
Илиева, Цветелин Бончев! Тези смели хора успяха да победят огъня. Така се 
справихме сами и в този труден за всички момент икономисахме сили, сред-
ства и ресурс на Противопожарната служба“ - коментира кметът на селото 
Иван Андреев.

Йонка Шишкова – учител-пенсионер:
Кризата приемам сериозно, защото тя е за 

цял свят. Длъжни сме да изпълняваме всички 
препоръки на Националния щаб и на кмета на 
общината. Мерките наистина са драстични, но 
навременни и полезни. Без дисциплина няма 
да се справим. Не бива да бъдем индивидуа-
листи – трябва да мислим и за тия около нас.
Ние, които имаме дворове и градини, сме об-
лагодетелствани. Копаем, чистим, садим, вър-

шим полезна работа и не страдаме толкова. По-трудно е за хората 
по блоковете, но пък стига човек да иска, там също има начин да се 
справят с изолацията. Да изплетат нещо за внучетата, да прочетат 
някоя книга, да изгледат някой филм по телевизията. Не новините, 
които допълнително ни стресират. Аз шия и гоблен, но от тия, на ед-
рата панама /смее се/, защото и очичките отслабват с годините. Като 
бивш учител оценявам решението на МОН за онлайн обучението. 
Сега грижа имат родителите да контролират своите деца. Убедена 
съм, че учителите правят всичко възможно уроците да не изостават 
драстично. Имам деца и внуци зад граница – и там е същото! По-
желавам на всички да са здрави. И това ще отмине. Заедно ще се 
справим!

ЖИВОТ ПОД КАРАНТИНА
Станислава Нецовска – млада майка:

Имам дете на 8 месеца. При-
теснена съм, да, но всичко е свър-
зано със съзнанието – на мла-
ди и на възрастни. Не страхът, 
дисциплината трябва да ни води! 
Изминалата седмица беше благопри-
ятна за нас. Хубаво слънце, свободни 
паркове и градинки. Нищо не може да 
се сравни с разходката - децата спят 
най-добре на чист въздух. А в Правец 
той е такъв. Да, излизахме, но спаз-
вайки изискванията за дистанция и де-

зинфекция. Нали точно слънцето ни набавя важния витамин 
D, препоръчван и за костите на децата. От вчера /21 март/ 
вече сме вкъщи, каквото  е разпореждането Дисциплинира-
ни сме, въпреки ограниченията, които изпитваме. Ще изтър-
пим в името на децата и родителите си. Надяваме се бързо 
да се стравим и животът отново да се нормализира. Нека 
всички бъдем здрави!

Дали е война, или е борба с боле-
сти, Господ Иисус Христос е по-голям 
от всички! 

Към днешния ден е важно хората 
да не се страхуват, а да се пазят един 
друг. И другите, които са на първа ли-
ния в името на техния живот и бъдеще. 
В Библията над 300 пъти е казано „Не 
бойте се!“, но това не значи да бъдем 
безотговорни. Всеки е отговорен както 
за своя живот, така и за живота на другите.  

В храма влизат хора, запалват си свещ, помолват се и си 
тръгват. Всеки си има грижа, има за какво да се помоли, 

Огънят	бе	овладян	от	доброволци 

или за какво да благодари на нашия Бог. Службите се во-
дят според Канона и препоръките на Светия Синод. Хра-
мът е отворен за миряните през целия ден. Изслушвам и 
успокоявам всеки, който има нужда от подкрепа - нали за-
това съм Божи служител. Но искам да кажа – както тяло-
то, така и душата ни трябва да е чиста. Никакви лоши по-
мисли, никакви упреци и обиди. Още повече, че сме във 
Великденски пости. Нека бъдем Човеци, не просто хора! 
Аз и моето семейство също изпълняваме препоръките на 
Националния щаб и на кмета на общината. Храмът се хиги-
енизира /жена ми дори се старае повече/, осигуряваме прос-
транство за молещите се. Убеден съм, че с Божията милост и 
дисциплина ще се справим!

Отец Илия – свещенослужител в църквата „Свети Атанасий“, Правец

ГОЛЯМ ПОЖАР ГАСИХА В РАВНИЩЕ 
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Таня Димитрова, директор на центъра, беше 
категорична - извънредното положение изисква извън-
редни мерки! Няма място за паника, когато си дисци-
плиниран и спазваш правилата !

От началото на грипната епидемия и опасността 
от Covid-19 ограничихме достъпа на външни лица и 
преустановихме всички посещения на възрастните 
в ЦНСТСХ, защото коронавирусът е най-опасен за 
тях. Спазваме всички норми и правила за почистване, 
дезинфекция и лична хигиена! Четири пъти дневно 
коридорите на центъра се мият и дезинфекцират. 
Същото се случва с парапетите, вратите и стаите на 
домуващите. Навън излизат само тези със здравословни 
и неотложни нужди. От 21 март вече само в двора на 
центъра.

За нуждите на домуващите  се грижим ние от екипа 
- осигуряваме лекарски прегледи, набавяме рецепти, 
купуваме лекарства. Хората, които пожелаха превенция, 
успяхме да снабдим с витамини. Напазарувахме храни 
и други любими лакомства, платихме телефонните им 
сметки. Откликваме и на други желания според разре-
шеното. 

На всички, които се тревожат за своите родители, 
баби и дядовци, искаме да обясним, че полагаме всички 
грижи-те да са защитени и не скучаят.

СОЦИАЛЕН НАРОД 
ЛИ СМЕ?!

Въпрос, който вероятно много хора си задават, 
но в последните 10 дни все по-често. Дали 
трябваше да се случи подобна пандемия, за да се 
огледаме и да видим, че сме Човеци, а не вкопчени 
в кариера, пари и имоти Същества.

Наложеното от 21 март ограничение за 
пазаруване и пътуване прави положението още 
по-тежко и тревожно. За всички, но най-вече за 
хората от третата възраст. Не е случаен призивът 
„Пазете своите родители и баби!“, който чуваме 
ежечасно от малкия екран.

КАКВО СЕ СЛУЧВА В НАШАТА ОБЩИНА:
Как работи 

Домашният социален 
патронаж?

Срещнахме се с Янка Иванова и нейният сплотен 
колектив от Домашен социален патронаж. 8 човека, 
които правят деня на самотни възрастните хора, 
на ветераните от войната, на хората с увреждания 
и други в нужда по-спокоен. 

„Нашите потребители са от Правец, Разлив, 
Равнище Джурово и Видраре. От други населени 
места в общината засега няма заявки. Работим по 
списъци – общо 155 души засега обслужваме. От 
11 март въведохме пропускателен режим на входа. 
Затворихме и коридора към Дневния център. Но 
от деня на извънредното положение – 18 март,  
храната  пристига до всеки дом. Работим „под 
пара“ – 5 жени в кухнята и 1 шофьор. Не е лесно 
да наготвиш, да разпределиш и да доставиш. Но 
сме мобилизирани и ако се наложи, ще разширим 
обхвата на обслужваните. 

За хигиенистката също няма свободна минута. 
Ние си имахме график за 3-разово почистване /
според изискванията на РЗИ/. То в една кухня ако 
няма хигиена, трудно ще я въведем под натиск на 
обстоятелствата. 

Ние сме звено към общината, съобразяваме се 
с всички изисквания, особено в тоя труден пери-
од. Осигурени са ни всички предпазни средства. 
Спокойни сме, вярваме, че ще се справим“.

Как се включва 
Дневният 
център?

Под ръководството на Ваня Димитрова 
служителите в  Дневния център изработиха 
програма за грижа към своите потребители. 
Тяхна основна задача е възрастните хора 
да не се чувстват самотни и изоставени. 
Какво включват дейностите:

Проследяване здравословното 
състояние, съдействие за изписване и 
доставяне на предписани лекарства; 

Закупуване и доставка на храни от 
първа необходимост - хранителни продукти 
и медикаменти на самотно живеещи 
трудноподвижни възрастни хора и поставени 
под карантина, без близки и роднини на 
разстояние от 1 час път от населеното 
място;

 мотивиране за поддържане на двигателна 
активност в домашна обстановка; 

поставяне на задачи, изпълними в 
семейна среда и получаване на обратна 
връзка за справяне и срещани трудности; 

превантивни мерки за преодоляване 
на социалната изолация в режим на 
извънредна ситуация; 

индивидуална работа с нуждаещите се, 
спазвайки предписаните хигиенни норми

ЦНСТСХ : Ние пазим 
Вашите родители, 
пазете ги и Вие!

Седмицата от 16.03. до 20.03.2020 г. беше ново 
начало за преподавателите и учениците от НПГ по 
КТС – Правец. В период на криза, предизвикана  от 
опасността от разпространението на COVID -19 Вие, 
преподаватели и ученици, се справихте повече 
от успешно. Бяхте отговорни и много мотивирани 
при провеждане на дистанционното електронно 
обучение. Затова ръководството на НПГ по КТС 
изразява своята БЛАГОДАРСНОСТ към:

Учениците, които се включиха най-отговорно в 
електронното обучение и дори оказваха техническа 
помощ на своите преподаватели, защото Вие сте 
знаещи и можещи.

Преподавателите, които бяха ентусиазирани 
от новия начин на преподаване и търсеха нови 
и различни форми на преподаване, за да се 
постигнат най-добри резултати.

Родителите – БЛАГОДАРИМ на всички Вас 
за оказаното съдействие и проявено разбиране.

Специално се обръщаме към учениците от 
12 клас, на които им предстоят Държавни зре-
лостни изпити и дипломиране. Тази криза е не-
очаквана за Вас. Но тя не трябва да Ви притес-
нява и прави по-слаби:

Защото ние знаем, че притежавате качества 
като знания, умения и компетентности 
и те ще Ви помогнат да се преборите с 

предизвикателствата на деня.
Защото знаем и сме убедени, че ще се справите 

с предстоящите и много важни за Вас задачи, кои-
то ще определят пътя на бъдещето Ви развитие.

Защото изминалите 5 години в НПГ по КТС Ви 
научиха да бъдете самостоятелни и сами да се 
справяте с трудностите и да достигате върхове.

Всички ние, ръководството на Националната 
професионална гимназия по компютърни 
технологии и системи и преподавателите, сме до 
Вас, подкрепяме Ви и ще Ви помагаме. Заедно  
-  преподаватели, ученици и родители, ще се 
справим в тази различна от нормалния живот 
ситуация. Ситуация, която ни дава нови уроци, но и 
сили, за да преодолеем всички трудности.

Голяма БЛАГОДАРНОСТ към всички Вас!
Ръководството на НПГ по КТС - Правец

С БЛАГОДАРНОСТ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ И 
ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ НА НПГ ПО КТС - Правец

СКЪПИ ЗРЕЛОСТНИЦИ 
НА ВИПУСК 2020,

Светът ни е изправен пред криза.
Вие завършвате средното си образование по 

време на пандемия. Изправени сте пред безброй 
неясноти за бъдещето си.

Плановете Ви търпят ежедневни промени. Пре-
дизвикателствата на деня Ви носят притеснения. 
Ограничени сте в момент, в който с трепет очаква-
те броенето до 1:

НАДЯВАМЕ СЕ, ЧЕ
Вие осъзнавате, че 

събитията ще укрепят 
всички нас духовно! 
Наясно сте, че само 
отборният дух побеж-
дава!

Убедени сте, че все 
някога ще се покажете 
на света!

И светът тепърва 
ще Ви забелязва и ще 
очаква от Вас много! 
Пазете себе си и тези 
до Вас, които Ви оби-

чат и разчитат на Вас!
Гордеем се с Вас!

Ръководството и учителите на ПГПЧЕ „Ал. 
Константинов“ - Правец
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Спортните материали подготви Сашо Бункин

Микро Кредит АД отпуска кредити от 200 до 
3300 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.

Клубовете от родното баскетболно първенство 
могат да довършат сезона без чужденци, а 
само с български играчи. Това няма да засегне 
особено А1 Академик София, защото в състава 
на отбора в момента има само един чужденец 
с немски паспорт. До такъв развой по всяка 
вероятност ще се стигне, ако ръководството на 
НБЛ и федерацията, заедно с представители 
на отборите, стигнат до решение кампанията и 
първенството все пак да се доиграят. 

Както вече ви съобщихме, след заседание 
се стигна до компромисен вариант да се 
изчака до 29-и март, за да се проследи каква е Президентът на Международния олимпийски 

комитет Бах заяви, че е убеден, че олимпийските 
игри в Токио не само ще се проведат по план (24 
юли – 9 август), но ще бъдат и успешни. Той спо-
дели още, че са обсъждани различни варианти за 
състезанията, но отлагането им не стои на дневен 
ред. „Ние сме сигурни в успеха на тази Олимпиа-
да“ – каза Бах. От МОК обявиха преди дни, че ре-
шение за отмяна на най-големия спортен форум 
в света на този етап е твърде рано да бъде взето, 
въпреки че квалификациите в почти всички видо-
ве спорт все още не са започнали. „Не знам как-
ва ще бъде ситуацията през месец юли. Разбира 
се, че обсъждаме всякакви варианти, но го правим 
заедно с всички различни федерации и професио-
нални лиги четири месеца преди старта. Все още 
не можем да дадем категоричен отговор“ – каза 
Бах. Япония вложи в подготовката на олимпийски-
те игри 13 милиарда долара и очаква над 600 000 
спортисти и чуждестранни зрители да пристигнат 
в страната, но президентът на МОК отбеляза, че 
финансовите интересите няма да бъдат водещи 
при определяне на крайното решение за съдба-
та на олимпийските игри. „Осъзнаваме, че светът 
се намира в екстремно сложна ситуация, но зна-
ем, че всички се нуждаем от обединяващ символ 
и надежда, каквито са игрите“ – заяви Томас Бах. 
Междувременно президентът на гръцкия олимпий-
ски комитет Спирос Капалос предаде олимпийския 
огън на японката Имото Наоко – шампионка в плу-
ването от игрите в Атланта през 1996 г. Церемони-
ята по връчването се състоя в Атина, след което 
олимпийският огън излетя с военен самолет за 
страната на изгряващото слънце. 

Европейското първенство по футбол, което 
трябваше да се състои това лято и да бъде откри-
то на 12 юни в Италия, бе отложено за догодина. 
Решението е напълно очаквано и около него се 
обединиха всичките 55 членки на УЕФА. Наш пред-
ставител бе временно изпълняващият длъжността 
президент на БФС Михаил Касабов. Представите-
лите на страните-членки участваха в спешна ви-
део конференция. Заради корона вируса шампи-
онатът на Стария континент ще се проведе между 
11 юни и 11 юли 2021 година, а форматът и брой-
ката на отборите се запазват. Отлагането на Евро 
2020 трябва да позволи на отделните първенства 
в Европа да бъдат подновени и да завършат още 
това лято, ако епидемията бъде овладяна. Целта 
е клубните първенства в отделните страни да из-
лъчат шампиони до края на юни, но засега всичко 
е предпоследно. При положение, че условията се 
нормализират, финалът в Шампионската лига е 
планиран за 27 юни в Истанбул, а този в Лига Ев-
ропа ще бъде на 24 юни в полския град Гданск. 

България ще посрещне Унгария в бараж за 
европейското първенство на 4 юни, четвъртък, в 
София. Това стана известно след заседание на 
УЕФА. При успех на нашите в мача за място на 
финалите ще посрещнем победителя от двойката 

Бившият капитан на трикольорите е уведомил 
за решението си селекционера Георги Дермен-
джиев, който няколко пъти пробва да го разубеди. 
Попето е информирал и ръководството на БФС, 
че връщане назад няма. Последният мач на 33-го-
дишния футболист с националите бе за европей-
ската квалификация с Чехия на 17 ноември м.г., 
която завърши с победа 1:0 за българския тим. 
Ивелин Попов игра за България в продължение на 
12 години. В момента носи екипа на руския Ростов, 
за който през този сезон има 22 мача и 4 отбеля-
зани гола.

Собственикът на Лудогорец Кирил Домусчиев, кой-
то бе диагностициран с коронавирус и се лекува в 
болницата София Мед, отправи апел към български-
те граждани да спазват карантината, за да бъде пре-
борена заразата. „Не вярвам да ме изпишат по-рано 
от седмица, но след няколко дни ще се види има ли 
някакво подобрение, какво е развитието на болестта“ 
– каза пред Нова ТВ Домусчиев, който е собственик 
на медията. Той разкри, че се е заразил с вируса във 
Франция. „Препоръчвам на всички хора да не се пани-
кьосват. Това не е чума, но е сериозна болест“ – доба-
ви собственикът на ПФК Лудогорец Разград. 

Агенцията по вписвания узакони в 
Търговския регистър и регистъра на 
ЮЛНЦ промените, които прие Общото 
събрание на БФВ. Легендата беше из-
бран единодушно за председател на 
централата, като така и не се яви друг 
кандидат за поста на Данчо Лазаров. 
Инженерът официално сдаде властта 
след 19 години начело на волейболна-
та федерация. В Търговския регистър е 
вписан и целият Управителен съвет от 
25 човека, предложен и утвърден от Об-
щото събрание. 

Решението за бъдещето на волей-
болното ни първенство ще се вземе по всяка веро-
ятност в четвъртък или петък. Предложенията ще 

епидемиологичната обстановка в страната ни. 
Ако се види, че има тенденция ситуацията да 
се нормализира, то първенството ще може да 
се поднови в края на април. В противен случай 
ще бъде обявен служебен шампион още на 
30-имарт. 

При вариант подновяването на НБЛ едва 
ли ще има клуб, който да е успял да запази 
чужденците си. От Рилски спортист вече 
обявиха, че са пуснали своите да се приберат 
съответно всеки в родината си. От Ямбол също 
изразиха подобни намерения. Такава ще бъде 
ситуацията и с повечето отбори в НБЛ. 

БЕЗ ЧУЖДЕНЦИ В КЛУБОВЕТЕ 
ОТ НБЛ ДО КРАЯ НА СЕЗОНА?

Томас Бах сигурен в 
успеха на игрите

УЕФА отложи Евро 2020

Любомир Ганев вече официално с президентски 
пост на Българска федерация по волейбол

бъдат подложени на обсъждане и гласуване от УС 
чрез интернет връзка.

Националите ни по футбол 
ще играят с Унгария на 4 юни

Исландия-Румъния. Евентуалният втори бараж ще 
е на 9 юни, вторник, и също е в София. 

Първоначално плейофът с Унгария трябваше 
да е на 26 март, но заради пандемията от корона-
вирус бе отложен. 

Ивелин Попов с отказ да се завърне в 
                                  националния отбор

Домусчиев се е заразил с коронавирус във Франция
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Патронажна подкрепа за възрастните хора

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.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 
Страната ни се на-

мира в безпрецедентна 
ситуация, овладява-
нето на която изисква 
личната ангажираност 
на всеки един от нас. 

Ресурсите на държа-
вата и възможностите 
на общината са ограни-

чени. Много хора имат нужда от помощ и подкрепа. 
Сред тях могат да бъдат и Ваши близки.

Обръщам към всеки един от Вас, който има же-
лание и възможности да помогне, да се включите в 
Кампанията по набиране на доброволци.

Вашето съдействие е нужно за осигуряването 
на социален патронаж на най-рисковата група – 
възрастните хора, като при необходимост да раз-
насяте храна по домовете им, да ги снабдявате с 
продукти от първа необходимост и други. 

Вероятно от доброволна помощ ще се нужда-
ят и българските лекари и медицински персонал, 
както и служителите от Регионалните здравни ин-
спекции, които поемат най-тежките случаи, с риск 
за своя живот и здраве и този на членовете на тех-
ните семейства. 

Ако сте готов да се включите като доброволец, 
моля, пишете на следния електронен адрес: ob-
stina@etropolebg.com или позвънете на телефон: 
0884331582

Важно е да посочвате вашите три имена, своите 
професионални умения и телефон за връзка. 

За всеки един от доброволците, които ще бъдат 
ангажирани при възникване на необходимост, са 
осигурени необходимите предпазни средства. 

Остава ни надеждата, че отговорността на все-
ки от жителите на общината и стриктното спазване 
на предприетите ограничителни мерки ще подпо-
могнат усилията на всички нас за справяне с труд-
ната ситуация. Въпреки това сме длъжни да бъдем 
подготвени. 

В момент на кризи ние не веднъж сме доказ-
вали, че можем да бъдем единни, да си помагаме 
взаимно и да се справяме с далеч по-големи ри-
скове и опасности. Сигурен съм, че с общи усилия, 
с готовността на всеки да помогне, ще се справим с 
епидемията, която променя живота на целия свят. 

Благодаря на всеки от Вас, който е готов да 
участва в тази хуманна мисия!

С уважение, ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
     КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

СТАНЕТЕ ДОБРОВОЛЕЦ В БОРБАТА С COVID-19
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕТРОПОЛЕ ИНФОРМИРА:
  

УВАЖАЕМИ 
СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка 
с допълнител-
ните препоръ-
ки, получени от 
заместник ми-
нистър – пред-
седателя по 

икономическата и демографска политика г-жа 
Марияна Николова, както и регистрираните слу-
чаи на заболяването Covid-19 в Р България и За-
повед № РД-15-132/16.03.2020 г. на кмета на Об-
щина Етрополе Димитър Димитров, свързани с 
работата на администрацията, Ви информираме 
за следното:

1. Всички  граждани  могат да използват систе-
мата за сигурно електронно връчване /е-връчва-
не/ достъпна на адрес https://edelivery.egov.bg/
за водене на кореспонденция по електронен път 
(подаване на сигнали, жалби, искания, заявления 
за услуги и др.) към и от администрациите, без 
необходимост от физическо присъствие. 

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

3. Заявленията за съответната услуга могат да 
се изтеглят от сайта на общината - www.etropole-
bg.com, раздел ”Административни услуги” , може 
да ги попълните вкъщи и да ги входирате в дело-
водството 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 ад-
министрация - Етрополе

Общинска администрация – Етрополе работи 
с гражданите и бизнеса, като предоставя всички 
административни услуги съобразно здравните и 
хигиенни мерки, въведени от властите. 

 С уважение, ДИМИТЪР ДИМИТРОВ 
       КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Патронажна подкрепа в условията на 
извънредна епидемична обстановка се оказва на:

• Самотно живеещи възрастни хора, без близки 
и роднини в населеното място;

• Хора с увреждания, които нямат личен или со-
циален асистент, домашен помощник или асистент 
по ЗЛП;

• Лица, които са в карантина;
• Самотни родители на малки деца.

В условията на извънредно положение и при 
спазване на предписанията на здравните органи 
се планира допълване на дейностите на Домашния 
социален патронаж и други услуги като: 

• Доставяне на топла храна – ежедневно;
• Закупуване на хранителни продукти и вещи от 

първа необходимост със средства на потребителя; 
• Съдействие за снабдяване с предписани ле-

карства.

СЪОБЩЕНИЕ
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ,

По искане на фирмата, извършваща сметосъ-
биране и сметоизвозване на територията на об-
щината, моля, изнасяйте кофите за боклук пред 
домовете, с цел спазване на графика за извърш-
ване на тази дейност. 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
 Уведомяваме Ви, че във връзка с въведеното 

извънредното положение и поради силно 
намаления пътникопоток от 18.03.2020 г. 
общественият автобусен транспорт в община 
Етрополе временно НЯМА да обслужва следните 
автобусни линии:
 1. Етрополе-Плевен – с час на тръгване - 6.50 ч.
Плевен-Етрополе – с час на тръгване – 16.00  ч.
2. Етрополе-Враца – с час на тръгване - 8.00 ч.
Враца-Етрополе – с час на тръгване – 14.15ч.
3. По линията София - Етрополе отпадат повече 

от половината връзки и ОСТАВАТ ДА ПЪТУВАТ 
САМО:

Етрополе - София:
6,45 ч. - всеки ден, без неделя;
11,30 ч. - всеки ден;
17,30 ч. - само в неделя
 София - Етрополе:
9,30 ч. - всеки ден, без неделя;
16,00 ч. - всеки ден;
19,30 ч. - само в неделя
Актуалното разписание може да видите на 

сайта avtogaraetropole.com

Временно: Спират няколко автобусни линии
Отпадат повече от половината връзки до София
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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

Инж. Иван Минев – управител на „Правецгаз 1“ АД:
Подсигурени сме с маски и 

препарати. Пръскаме стълбите, 
тротоарното пространство и 
сервизните помещения, обра-
ботваме всички повърхности 
многокротно през деня. Петък 
е ден за хигиенизиране, затова 
всички са тук. От понеделник съм 
освободил служителите да работят 
от домовете си – до 29 март 
засега. Всички си имат лаптопи, 
телефоните са постоянно в тях 
и ако се наложи, ще реагираме. 
Работата не прекъсва, затова никой не е в отпуска. Издал съм специална 
заповед, достъпна за клиентите на нашия сайт. Няма да съблюдаваме срока 
за плащане до 10-то число и няма да санкционираме никого в тази обстановка. 
След 29 ще вземем вероятно и други решения, според обстановката. 

ЖИВОТ ПОД КАРАНТИНА
По принцип е нормално да се 

притеснявам – за семейството, 
за близките ми. Чувствам се 
отговорна за родителите си, 
затова „съм забранила“ на мама 
да идва на работа. Работя с 
намалено работно време, взела 
съм всички предпазни мерки, 
клиентите също се съобразяват. 

Правят ми впечатление 
мерките, взети от общината – 

сутринта дойде камионът за боклук, а след него вървеше специализирана 
кола за дезинфекция. Веднага напръскаха контейнерите и около тях, това ме 
успокоява и ми дава надежда.

Природата се развива по собствени закони и следва своя естествен ход. 
Пролетта е сезон за активна работа в градините. Не мога да лиша клиентите 
от семена и препарати за растителна защита. Сега, когато „трябва да си 
стоим вкъщи“, хората се обърнаха към земята и това, което тя може да им 
осигури. Пък и децата може да понаучат това-онова за изхранването и да се 
потрудят на въздух. 

Определено оборотът ми намаля, но не се оплаквам, ще се справя в 
създадената обстановка. От всички нас зависи по-скоро да се върнем към 
нормален ритъм на живот.

Диляна Дамянова – агроаптека „Девагро“: Шивашки ателиета – „Stil“ и „Хриси 57“:

Лилия Ганчева – магазин „Моникс“:

Даниел и Петко Дикови – магазин за месо:

Мария Манчева – информатор Автогара Правец:

Опитвам се да гледам позитивно 
на създалата се ситуация. Не се 
страхувам, но съм притеснена 
за оцеляването си. Това е моето 
работно място, други доходи 
нямам. Подсигурила съм си всички 
необходими предпазни средства и 
препарати за дезинфекция. 

Магазинчето ми е малко, 
движението на хора е почти нулево 
– явно са стресирани. Опашка 
пред него не се реди, но хората се 

изчакват, спазват предписанията. Най-активните ми клиенти сега са пушачите 
/нали вирусът бяга от тях – смее се/. Кафеджиите също не са се отказали. И 
двата навика са като наркоза. Пък и пейките наоколо са свободни и могат да 
си пият кафето с цигара на разстояние и да си приказват.

Добрата новина за мен е, че ако се наложи да затворя обекта, наемът 
ми ще се приспадне пропорционално на времето. Надявам се това да не се 
случи!

Работим както обичайно. Не 
сме променяли работното си 
време, за да не затрудняваме 
клиентите. Е, налага се да се 
изчакват пред вратата, но вече 
свикнаха. Прави впечатление, 
че се самодисциплинират – ако 
някой реши да наруши правилата, 
другите го „вкарват в пътя“. И ние 
свикнахме с маските, макар че 
трудно се носят цял работен ден. 

Дезинфекция – постоянна, засега си имаме необходимите препарати.
Веднага след обявяването на извънредното положение имаше няколко 

дни на презапасяване. Явно страхът взе превес. После надделя разумът и 
към днешна дата всичко се нормализира. Пазарът е по-силен петък и събота, 
но това е било така и без криза. Нямаме проблеми с доставките, можем да 
задоволим изискванията на клиентите. Липсват ни по-продължителните 
контакти с тях, но се надяваме скоро всичко да приключи.

Маската ми стои добре, нали? Малко 
ми пречат ръкавиците, но свиквам. Малко 
се страхувам – заради обстановката, 
заради натрапващата се информация от 
телевизионните канали. 

Пътникопотокът намаля. Засега 
транспортът не е блокиран напълно, но 
графиците на автобусите са променени. 
Пътуват само тия, които отиват на работа. 
Животът се промени за всички. 

Спазвам изискванията. Прозорчето от-
варям само за заверка на пътните листове. 

Въпреки изнесената на видно място и в медиите информация, телефонът 
през деня „загрява“. Надявам се да не се блокира транспортът, особено към 
селата – тия дни изпълняваме и социални функции, лекарства за нуждаещи 
се възрастни хора изпращам по шофьорите. Не  ми тежи, чувствам се 
полезна. След заповедта на кмета тази дейност ще поемат кметствата, но 
вероятно пак чрез редовния транспорт. Нужни сме!

Цеца Тончева: 
Обикновено обличам хората. Но днес обстоятелствата са различни. Сега 

шия защитни маски. Почти денонощно, поръчките се трупат, всеки иска 
„веднага“. Нищо друго не правя, нали трябва да пазя и себе си и клиентите 
– няма как да вземам мерки или да правя проби. Контактна съм, а имам 
семейство, деца и внуци. Не ми е гордост, че шия маски, но се гордея, че съм 
полезна, а и са качествени! 

Христина Георгиева:
Щом сме на работа, не се страхуваме. 

Хората имат нужда от нас. Работя само 
с клиенти, които искат маски. Другите – 
след като отмине вирусът. Ритъмът ми е 
същият, дори по-натоварен, но съм огра-
ничила контактите. Приемам поръчки по 
телефона. Ако се наложи, ще си остана 
вкъщи, но и там имам машина, така че 
ще работя. Не съм изчислявала колко 
ще бъдат финансовите ми загуби, но та-
кива неминуемо ще има. Здраве да е, ще се оправим. Все още има хора, 
които не спазват разпоредбите, но се надявам компетентните органи да се 
справят с тях. Адмирации за мерките, взети от нашата община!

Елена Ангелова – Atlantis Net:
Известна съм с това, че съм непримирима 

при нарушаване на законите. Не се страхувам, 
просто съм дисциплинирана. Имаме преградна 
стена между мен и клиентите. Всички видове 
повърхности обработвам със спирт 7-8 пъти 
дневно, а пода – 3 пъти с препарат. Работя със 
защитна маска и ръкавици – много неудобно, 
но необходимо. Има доста притеснени 
за финансите си хора, които решиха да 
платят едногодишни вноски, за които имат 
преференции. Други от страх пред блокиране 
платиха за 2-3 месеца напред. Всеки според 
доходите си. Предвид мерките за сигурност не 
приемаме нови абонати. Няма как да влизаме 
по домовете.  

Моят призив към всички е: „Ние пазим клиентите си, моля, пазете ни и 
вие!“


