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Ние ви гарантираме
НАЙ-ДОБРАТА ОХРАНА
на територията на община Правец
ИЗГОДНИ МЕСЕЧНИ ТАКСИ
тел. 07133/30 09; 0889/632 100

по РЕП-овете всеки вторник!

praveshkiglas@abv.bg; 0888/699 536

www.praveshkiglas.com

Правешки глас - във фейсбук

„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 !!!

В Община Правец гласуват:

ПАКЕТ ОТ МЕРКИ И ОБЛЕКЧЕНИЯ
В ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ
& Местните данъци и таксите за битови отпадъци ще могат да се плащат с
отстъпка до 30 юни
& Наемателите на обекти и терени общинска собственост няма да плащат
за времето, през което не са изпълнявали търговска дейност в периода на
извънредното положение

Кметът Гунински внесе в Общинския съвет предложение с извънредни всички данъчнозадължени лица, предплатили до 30 юни таксата за битови
мерки, които да облекчат жителите на общината в настоящия момент. отпадъци за цялата година.
Продължава на стр. 3
Проектът на решение е за удължаване срока за отстъпка от 5 на сто на

Дори и в условията на коронакриза

ДВЕ ДАМИ ВЪРТЯТ
УСПЕШНО ТРАНСПОРТНА
ФИРМА В ПРАВЕЦ

Четете на стр. 5-8

Ново оборудване в Дневния
център за възрастни
и хора с увреждания

В Етрополе:

75 ДУШИ ПОЛУЧАВАТ
ТОПЛА ХРАНА, А 250 ЩЕ
ПОЛУЧАТ ПАКЕТИ С ХРАНИ,
БЛАГОДАРЕНИЕ НА ДВАМА
ДАРИТЕЛИ
Четете на стр. 7
„ЕЛАЦИТЕ МЕД“ СЪЩО
СЕ ВКЛЮЧИ В БОРБАТА
С КОРОНАВИРУСА
Четете на стр. 8

Четете на стр. 2
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НОВО ОБОРУДВАНЕ В ДНЕВНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ
И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Въпреки извънредното положение и рестрикциите, които неизбежно произтичат от него, общинското ръководство продължава своята работа в посока обновяването и модернизирането на сграден фонд и грижа за всички
социални услуги на територията на община Правец.
В Дневен център за възрастни и хора с увраждания бе доставено ново
медицинско оборудване за нуждите на потребителите на социалната услуга,
както и нови столове, вътрешни щори и климатизация. Новото медицинско

оборудване ще даде възможност за комплексно третиране на различен вид
физически травми и ще спомогне за по-бърза рехабилитация.
В центъра вече има нов ултразвуков апарат, който оказва
противовъзпалително и обезболяващо действие при различни видове
заболявания на опорно-двигателната система, медицински апарат за
електростимулация с богат спектър на приложение при невростимулация,
мускулна стимулация, болков синдром, терапия при ставни и мускулноскелетни травми, заболявания и др.
Нови уреди са и колелото за активно раздвижване на раменни стави, както
и уредът за активно раздвижване на глезенни стави. Те ще се използват при
различни артрозни и мускулни изменения и подобряване на мускулния тонус.
Планира се изграждането на площадка за рехабилитация и физиотерапия
на открито.

ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА ВСИЧКИ ЗВЕНА И УСЛУГИ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ
Личните асистенти също получиха пакети за превенция

Общинското ръководство осигури предпазни средства на личните
асистенти в Правец, които полагат ежедневна грижа за възрастни и хора с

увреждания, част от механизма за лична
помощ на базата на Закона за лична
помощ. Целта е да се гарантира здравето
както на потребителите на тази социална
услуга, така и на самите асистенти и да се
намали рискът при ежедневния контакт.
Пакетите, които получиха всички
асистенти в града, съдържат предпазни
маски и ръкавици, които според
препоръките на Националния оперативен
щаб за превенция на заразяването с COVID-19, трябва да се използват, особено
при контакт с хора, които попадат в така
наречената рискова група.
За всички социални услуги и отдели на
Общинска администрация, които работят
с граждани, а и не само работещите с
граждани, са осигурени лични предпазни
средства, разкъсано работно време и
кризисен график на работа, за да се
гарантират изпълнението на всички
мерки за безопасна работа в условията
на извънредно положение.
Така кметът Гунински коментира
мерките, които общината предприема не
само за личните асистенти, а и за всички
служители на Община Правец.
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В Община Правец гласуват:

ПАКЕТ ОТ МЕРКИ И ОБЛЕКЧЕНИЯ В ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ
& Местните данъци и таксите за битови отпадъци ще могат да се плащат с отстъпка до 30 юни
& Наемателите на обекти и терени общинска собственост няма да плащат за времето, през което не са
изпълнявали търговска дейност в периода на извънредното положение

(От ст. 1) До този момент срокът с отстъпка бе
до 30 април.
Предложението идва, след като на национално
ниво бе гласувано удължаване на сроковете за
плащане с 5 на сто отстъпка на данъка недвижим
имот и данъка върху превозните средства в срок
до 30 юни 2020 година. Така гражданите освен за
данъци, ще ползват отстъпката с по – дълъг срок и
за местните такси за битови отпадъци.

Още едно решение предложи общинското
ръководство, което да даде глътка въздух на
наемателите на общински помещения, развиващи
търговска дейност, както и на наемателите на
общински терени с подобно предназначение.
Наемателите на обекти и терени - общинска
собственост ще имат възможност да бъдат
освободени от заплащане на дължимата наемна
цена за времето, за което няма да изпълняват

търговска дейност в периода на извънредното
положение.
Това те ще трябва да декларират писмено
в общинска администрация, за да могат да се
възползват от мярката.
Облекчението е свързано с разпоредбите на
Националния оперативен щаб и e на основание
Заповедите на Министъра на здравеопазванетo
на Република България.

COVID-19: Каква е новата схема на „ало“ измамниците
От МВР пуснаха безплатно приложение, с което да предпазим близките си от измами

COVID-19 влезе в схемата на „ало“ измамниците. В полицията вече са постъпили няколко сигнала за опити за измами, свързани със заразата, но
за щастие досега нито един не е бил успешен.
Вече беше обявено създаването на доброволни
организации, които да помагат на възрастните. Това
събуди страховете, че телефонните измамници
биха могли да се представят за доброволци от
групи за подкрепа или за медици, предлагащи
лечения срещу опасния вирус на техен близък.
От МВР уверяват, че работят активно с
мобилните оператори и с банковите институции
по темата. Стартирала е и съвместна компания с

един от мобилните оператори.
Ето какво заяви в ефира на NOVA началникът
сектор «Измами» в Главна дирекция «Национална
полиция», Златка Падинкова:
Ало-измамниците са изключително креативни,
използват актуални събития от нашето ежедневие,
за да звучат по-достоверно. Вече е разработено
мобилно приложение A1 Guard, което ще помага
на потребителите да предпазят себе си и своите
близки от телефонни измами. Приложението
позволява да се защитят до 5 номера на наши
близки. Приложението филтрира входящите
повиквания към нашите близки. Изготвя се списък

Прокуратурата погва правчанин, напуснал
дома си, въпреки карантината
Около 17.45 часа на 26.03, при извършването
на регулярните проверки за спазване заповедта
на министъра на здравеопазването, служители на
РУ-Правец проверили адрес в ЖК „Север“, посочен от поставен под домашна карантина 65-годи-

от сигурни номера, а всички останали номера
вече се водят несигурни. Те могат да бъдат
наблюдавани от така наречения наблюдаващ
номер.
шен мъж. Той обаче не бил установен на адресаПриложението е напълно безплатно. То
съобщиха от ОДМВР. Случаят е докладван в РЗИ е достъпно за абонатите на всички мобилни
и Районна прокуратура - Ботевград.
оператори у нас, както и за ползвателите на
Работата по случая продължава.
фиксирани телефони от А1.

Три заведения в Правец
доставят храна по домовете
В
момента
повечето
хора
по света живеем
в социална изолация, излизаме
възможно
наймалко и се опитваме да намерим начини да направим престоя
у дома възможно най-приятен и разнообразен.
Във времена на пандемия е важно не просто да
останем вкъщи, а и да се опитаме да запазим
здравословен ритъм на живот.
За улеснение на домакините, а и за да запазят
работните си места, ресторант „Златната рибка“,
Правешка скара „Дони“ и ресторант „Правешка
баница“ приготвят и доставят до дома и офиса
ежедневно обедно меню. Освен това и в трите
заведения можете да направите поръчки от
основното им меню. Предлагаме ви тяхното
работно време и телефони за поръчки:
РЕСТОРАНТ „ПРАВЕШКА БАНИЦА“,
Прием на поръчки - ежедневно
За поръчки: 0887 420 472

Етрополе

Хванаха трима
извършители на
грабеж

„ЗЛАТНАТА РИБКА“
Прием на поръчки - всеки работен ден от
седмицата от 10.00 до 19.30 часа.
За поръчки – 07133 0700 и 0885988811; www.
Действията по разследването започнали,
rzr-bg.com
след като в полицията постъпил сигнал, че трима
маскирани са нахлули в къща в с. Малки Искър,
заплашили стопанина и му отнели три мобилни
телефона и сумата от 1000 лева. По случая
в РУ-Етрополе било образувано досъдебно
производство и предприети незабавни оперативноиздирвателни действия за установяване на
извършителите. В резултат на активната работа
на криминалистите скоро те били разкрити и
задържани. Оказали се двама мъже на 24 и
26 години от същото село и 26-годишен от
ботевградското село Врачеш. Повдигнати са им
ПРАВЕШКА СКАРА „ДОНИ“
обвинения. На първите двама е наложена мярка за
Прием на поръчки – ежедневно от 10.00 до 15.00 неотклонение „подписка“, а на третия- „задържане
часа /с възможност за удължаване на работното под стража“ за срок до 72 часа.
време/.
Обедно меню плюс 5 вида пици, приготвени на
място.
За поръчки - 0885134552 и 0894463289

Четирима души са
задържани заради
сбиване

Около 16 часа на 21 март в РУ-Етрополе е
получен сигнал за сбиване пред денонощен
магазин в града. Изпратените на място полицейски
служители установили два леки автомобила с
нанесени материални щети по тях и общо осем
души в близост до тях. Установено е, че между
двете групи е възникнал скандал, прераснал
в сбиване и увреждане на автомобилите. При
конфликта не са пострадали граждани. За срок
до 24 часа са задържани трима мъже и жена. По
случая е регистрирана преписка.
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ЗОДИАК 30.03.-05.04.

ОВЕН
Предстои ви важна
среща. Слушайте внимателно това, което
ви казват, не бързайте с изводите
и коментарите. Възможни са битови
проблеми и аварии, не рискувайте.
ТЕЛЕЦ
Склонни сте да
подценявате
важни
фактори от разсеяност. Това може да направи периода рисков както за здравето, така и
за отношенията ви. Изяснете приоритетите си, бъдете принципни.
БЛИЗНАЦИ
Плановете ви се
променят изненадващо. Изчистете негативите, натрупали се в работата ви,
или в отношенията ви с хората. Не
бива да вземате нови заеми. Потърсете допълнителна работа.
РАК
Ще се освободите
от напрежението. Довършете започнатите
задачи. Ще постигнете успех, ако
правилно прецените реалностите и
разберете от какво да се откажете.
Бъдете изрядни във всичко.
ЛЪВ
Не бързайте да
вземате решения, ако
не сте убедени, че са
правилни. Обстоятелствата налагат някои промени. Вашата инициативност носи полза на много хора.
Може да ви изненадат приятно.
ДЕВА
Дори да ви пречат,
ще намерите добро
решение за имуществен или професионален проблем.
Моментът обаче не е подходящ за
рисковани операции. Насочете усилията си към детайлите.
ВЕЗНИ
Напълно възможно
е да подобрите материалното си състояние. Печелите доверието на хората, а това ви помага да доведете
нещата до успешен край.
СКОРПИОН
Ще се изправите
пред сериозни изпитания. Придържайте се
към безопасните отношения, вземайте премерени решения. Всяка
крайност може да ви навреди. Анализирайте грешките си.
СТРЕЛЕЦ
Не се изхвърляйте със скъпи покупки,
правете сметка на парите си. Искате повече отколкото
можете да получите. Действайте
прегматично, важно е да изчакате
подходящият момент за това.
КОЗИРОГ
Добре е да съобразите действията си
с другите хора, за да
не се окаже, че всичките са против
вас. Конфликтните ситуации ви мотивират, но никой няма да е склонен да ви помага.
ВОДОЛЕЙ
Среща с роднини
може да ви донесе
конкретна практическа
полза. Възможна е материална
придобивка, или парични приходи.
Не разказвайте обаче на околните
за финансите си, за да не загубите.
РИБИ
Не давайте големи
обещания, трудно ще
изпълните каквото и да
било. Може да върнете дълговете
си - морални и материални. Мислете разумно избягвайте илюзиите.

ДА СЕ ПОГРИЖИМ ЗА ЗЕМЯТА, КОЯТО НИ ХРАНИ

Коронавирусът е най-голямата тема за България и
света. Той засяга всички сектори на живота – икономика,
здравеопазване, образование, туризъм, спорт... Но един
въпрос е особено важен за физическото ни оцеляване – с
какво и как да се храним.
Фермери предупреждават: „Европа може да остане без
храни. Доставките са застрашени заради ограниченията
за пътуване“. Министърът на земеделието на Франция,
Дидие Гийом, отправи призив към хората, които ще

останат без работа: „Присъединете се към великата
армия на френските земеделци. Присъединете се към
тези, които ни помагат да се храним по чист, здравословен
и устойчив начин!“
Ние не отправяме подобни призиви. Просто искаме да ви
бъдем полезни, особено на младите хора, които тепърва
„ще се сблъскат със земята“. Защото няма по-сладка
храна от тази, която си отгледал сам. Консултирахме се
с агроном Виолета Георгиева от агроаптеката в Правец.

Какво трябва да свършим
в градината през април

Април е месец на активен растеж за повечето растения.
Със затоплянето на времето трябва да започнем и поинтензивни грижи за градината. Основните дейности през
месеца са: поливане, косене, торене, резитби, засаждане.
Може да се направят и профилактични пръскания със
защитни препарати.

Цветна градина

Времето е подходящо за засаждане на едногодишни
цветя, като предварително сме подготвили почвата за
това. Смесете тор за луковични цветя и мъх и ги добавете
към пръстта. Може да засеете семената на циния, невен,
латинка, далия, кученце. Саксиите със фуксия и здравец
вече може да изнесете навън. Разделете многогодишните
цветя – хризантема, маргаритка, далия. През април може да
засадите и луковиците на гладиолите, но не наведнъж, а на
етапи, така ще може да се наслаждавате на цветовете им по
– дълго време.
През април започват да цъфтят лалетата. Ако времето е зелен и зрял фасул, тикви, целина. Продължава сеитбата на
сухо, трябва да се поливат редовно.
подправките и луковите култури.
Засажда се приготвеният вече разсад от домати, пипер,
Храсти и дървета
В началото на месеца може да засадите храсти и дръвчета, патладжан. Това обаче трябва да стане или в малките
които желаете да имате в двора си. Направете резитба оранжерии, или навън, когато температурата на почвата
на вечнозелените видове. Подхранете широколистните достигне 12 градуса. След 20 април може да засадите
и иглолистни видове с тор, богат на азот. Рододендронът тиквички и краставици. В края на месеца може да засадите
подхранете с торове за цъфтящи растения. Розите също още грах, карфиол, зеле.
трябва да се наторят. В началото на април проверете
Плодова градина
клематиса за следи от измръзване. Ако откриете повредени
Ако ще засаждате нови плодни дръвчета, важно е това да
клонки ги изрежете. Здравите леторасти се връзват за опорна стане колкото се може по-рано във времето. В началото на
решетка.
април трябва да се направи резитба на овощните дръвчета и
лозите. Ако през март не сте засадили малините, може да го
Тревни площи
След поне едно окосяване, подхранете тревата с направите сега. Също може да засеете и къпини. След като
подходящ тор, който ще я направи свежа и здрава. Време времето се затопли трайно, открийте ягодите и поддържайте
е да започнете да косите всяка седмица. Не забравяйте почвата им влажна.
През април всички дръвчета трябва да бъдат наторени. Ако
и аерирането, което ще даде възможност на кислорода и
водата да проникнат по – дълбоко в почвата. Ако в тревния сте пропуснали в края на март, сега е времето да се варосат
килим са се образували дупки, може да засадите нови семена и напръскат - профилактика срещу болести и вредители.
трева, за да ги запълните. Дните след валеж са подходящи за
Стайни и балконски цветя
борба с плевелите.
С помощта на остри градински ножици подкастрете
саксийните растения, които имат нужда, премахнете сухите
Зеленчукова градина
През април се правят най-масово сеитби на зеленчуковите клонки и прецъфтели цветове. Пръскайте често листата с вода,
видове, както в дворните градини, така и в блоковото земеде- за да отстранявате праха от тях а и да повишавате влажността
лие. Почвата в градината се обработва, като се премахват на въздуха. Постепенно увеличавайте поливането. Времето
всички плевели и растителните отпадъци се унищожават. е подходящо и за наторяване на различните видове цветя,
Сеят се най-вече култури, които се отглеждат чрез директна според нуждата им.
Април е подходящ и за пресаждане на цветята.
сеитба: царевица, моркови, тиквички, краставици, картофи,

АГРЕСИЯТА - УСЛОВИЯ И ФАКТОРИ
ЗА АГРЕСИВНИ ПРОЯВИ ПРИ ДЕЦАТА
Практики за въздействие при прояви на агресивно поведение.
Ролята на семейството за прояви и за възпиране на агресията.

Семинар №3 по проект BG05M9OP001-2.018-0023-2014BG05M2OP001- C01 „Правец- среда за активно социално приобщаване”
по процедура „Социално- икономическа интеграция на уязвими групи.
Интегрирани мерки за подобряване достъпа на образование” Компонент 1, финансиран от Европейския социален фонд.

На 09 март 2020 г. се проведе поредният семинар по Дейност 5 „Училище за родители“, в който се включиха 60 родители от етническите малцинства община Правец.
Една изключително актуална тема, важна за всички. Кои
са условията и факторите за агресивните прояви на децата, как да действаме при прояви на агресивно поведение и
ключовата роля на семейството за възпиране на агресията
представи лекторът проф. Мария Баева от СУ“ Климент Охридски“. Целта на семинара бе да подпомогне родителите
да осмислят ролята на семейството за добро възпитание на
децата, че семейното възпитание има огромно значение за
формирането на детето. Родителите се запознаха с видовете
агресия, от къде идва агресията и какво провокира нейното
проявление. Чрез презентация, ролеви игри и дискусии се
акцентира на необходимостта от създаване на положителни

нагласи на съпричастност у децата още от най-ранна детска
възраст, даване на примери за добро и лошо поведение. Взаимоотношенията между деца и родители са ключов фактор за
предотвратяване на агресивно поведение. Примерите, които
родителите дават, и начинът, по който реагират, влияят върху
поведението на децата. Темата провокира активна дискусия,
в която се включиха много от родителите.
Лекторът сподели добри практики и модели как да реагират родителите при прояви на агресивно поведение на децата
си и как да общуват с децата си, за да израстват те спокойни
и толерантни.
Всички участници в семинара получиха обучителни материали (папки, брошури, бланки с допълнителна информация
по темите и добри практики). Осигурени бяха храна и напитки.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ
Красимира Цъклева ще се грижи за доброто
психологическо състояние на хората

Във връзка с обявеното извънредно положение и събитията, съпътстващи
борбата с разпространението на COVID-19(коронавирус), ще бъде оказвана
психологическа подкрепа на всички граждани на община Правец, които имат
нужда от такава.
Онлайн или дистанционно, Красимира Цъклева – социален психолог,
ще бъде на разположение на телефон 0887 33 00 41. Услугата е напълно
дистанционна и единственото, което следва да се направи, е предварителна
уговорка.
„Смятам, че мярката е необходима и ще е полезна. Във времена на криза
е важно не само доброто физическо състояние на всеки жител на Община
Правец, но и неговото психологическо такова“-коментира кметът Гунински.

Дори и в условията на коронакриза

ДВЕ ДАМИ ВЪРТЯТ УСПЕШНО ТРАНСПОРТНА ФИРМА В ПРАВЕЦ
Условията сега са тежки, но нашите момчета се справят! Не спят, чакат по 20 часа
на границата! Наша задача е да ги опазим, особено при тази световна пандемия.

(От стр. 8) - Кои дестинации обслужвате и какво разказват мъжете за
своите „приключения“ по границите?
- По принцип камионите ни пътуват в цяла Европа - Белгия, Германия,
Холандия, Чехия и др. Но в момента, поради настъпилото инзвънредно
положение, сме се ограничили в по-близки дестинации - Чехия, Словакия.
Относно «приключенията“, ако така може да се нарекат проблемите по
границите и по пътя, споделям тяхното мнение, че не им е лесно. Изисква
се много търпение и физическа издържливост от тяхна страна. Опашките са
километрични, понякога се налага да чакат и по 20 часа между две държави.
Спят в камионите. Условията са тежки, но те се справят. Наша задача е да ги
опазим, особено сега, при тази световна пандемия.
Тук е моментът да благодарим на нашите момчета (шофьорите) за
търпението, волята и разбирането, което проявяват в този тежък за всички
ни период. Както и на техните семейства.

- Защо предпочитате Европа? Конкуренцията не е ли голяма?
- Имаме дългогодишни клиенти, с които работим добре в тези дестинации, а относно конкуренцията - да, тя е голяма. За нас това е
предизвикателство, което ни дава повече стимул за работа и смеем
да твърдим, че засега се справяме добре. Камионите ни са перфектни,
спазваме сроковете на доставки, лоялни сме към всички клиенти, а и те
към нас.
- Какво е отношението ви към пакета на Макрон „Мобилност“?
- Това беше нелеп опит на господин Макрон да освободи европейския
пазар от българските, полските, румънските и други превозвачи,
които конкурират западноевропейските. Засега устояхме на натиска,
обединихме се.
- Как бихте оценили пазара на кадри за вашия бранш? С какво е
привлекателен този тежък труд?
- Последните години се намират много трудно качествени кадри
в транспортния бранш. За някои хора да бъдеш шофьор е много
елементарна и проста работа, но това изобщо не е така. Един шофьор
не само трябва да кара камиона, но също така трябва да знае как се
товари и подрежда товарът в един камион, да бъде отговорен относно
стоките, които превозва, относно техническото състояние на камиона,
сроковете на доставки и още много тънкости на професията шофьор
на тежкотоварен автомобил. Привлекателно е, че имат възможност да
обикалят и видят различни държави, да общуват с различни хора и не
на последно място финансово са добре.
- С какво се занимавате извън офиса?
- Поля: Моето хоби и предизвикателство е ловът. Всяка година чакам с
нетърпение да дойде ловният сезон. Харесвам природата, обичам предизвикателствата, това ме зарежда с положителна енергия . Всеки трябва да
намира своето място, за да се разтоварва и чувства добре. Пък и отново в
конкуренция с мъже /смее се/.
Айшен: Аз обичам да отмарям предимно вкъщи пред телевизора, с чаша
червено вино понякога. Обичам и да чета книги.
- Какво си пожелавате – на себе си и на вашите шофьори?
На нашите момчета пожелаваме да бъдат най-вече здрави, безаварийни
пътувания и много любов и разбирателство в семейството. А на нас - здраве
и все повече професионални успехи!
И нека не забравяме, че транспортът, това са артериите, по които тече
живата, буйна кръв на нашата икономика!

Министър Вълчев: Няма да
има нулева учебна година
Учебната година вероятно ще бъде удължена до юли

Всички трябва да се настроят, че лятото тази
година ще се учи малко повече. Най-много ще
бъдат засегнати юни месец и малко от юли.
Матурите рано или късно ще бъдат направени,
няма да са онлайн, защото учениците няма да са в
равнопоставена среда.
Абитуриентските балове вероятно ще са през
юли.
Предложението на директорите на училищата
за отпадане на външното оценяване за 4-ти и 10-и
клас и промени в изпита за 7-и клас и матурите е
прибързано и неаргументирано. Рано е да говорим
за отпадане. Ако бъдем в ситуация на невъзможност
и юни месец, и юли продължат ограничителните
мерки, ще можем да говорим за това. Той призова
директорите да успокояват родителите, че няма

нищо стресиращо във външното оценяване, което
има за цел да покаже реалните резултати на
учениците и да се прецени на кои е нужно да се
предложи допълнителна подкрепа. Според него в
момента е много по-важно вътрешното оценяване
и текущите оценки.
По думите на министъра на образованието
проблем може да има при учениците от 12 клас,
които кандидатстват в университети в чужбина,
защото там трябва съгласуване с европейските
висши училища. В момента образователните
министри на останалите европейски страни поскоро се въздържат от прибързани решения, а
нашите нашите ВУЗ-ове са сговорчиви по темата.
Важното е, че дистанционното обучение в
електронна среда стартира успешно за много

голяма част от учениците. Дните, които са в тази
форма, ще бъдат приравнени на учебни дни,
както и работните дни на учителите. Има ученици,
които не са обхванати, но за тях ще има доучване,
както в предходни години е имало допълнително
обучение за преодоляване на образователни
трудности.
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ЛЕВСКИ ЛУКОЙЛ СЪЩО ОТПРАТИ ЧАСТ ОТ ЧУЖДЕНЦИТЕ СИ

Трима от играчите на сините са напуснали клуба
и са отпътували. Става въпрос за американците
Джайлс Смит и Брандън Йънг, както и за канадеца
Райън Райт. Както вече е известно, правителството
на САЩ призова всички свои граждани, които се

намират в Европа, незабавно да се приберат в
родината си. Причината е, че там се очаква да
затворят изцяло летищата си за полети от Стария
континент. В резултат на това голяма част от
баскетболните клубове, не само в България, но

и в цяла Европа, ще останат без американските
си играчи. При това положение довършването
на всяко едно от първенствата там, където
ръководствата все още не са взели решение да
прекратят сезона, става значително по-сложно.
Левски Лукойл стана поредният тим от НБЛ, който
изпраща американските си играчи. Преди това
такъв ход предприеха още от Балкан, Черноморец
и Рилски спортист. Най-вероятно всички останали
ността президент след двудневно видео тимове ще последват примера.
конферентно съвещание на Изпълнителния борд на централата. До този развой се
стигна, след като норвежецът Свен Арне
Хансен получи тежък инсулт и му предстои
дълъг период на възстановяване. Според
Конституцията на европейската лека атлетика при невъзможност избраният за преТаня Гатева
зидент да изпълнява задълженията си той
стана първата
се наследява от първия си заместник до
жена,
която
свикването на нов Конгрес. Мандатът на
печели приза
Хансен изтича през октомври 2021 г. Тогаза Треньор №1
На 25 март - ден преди да навърши 62 години, ва ще трябва да бъде проведен и новият Конгрес
в баскетбола.
Добри бе избран за временно изпълняващ длъж- на европейската централа по лека атлетика.
Тя бе обявена
за
найдобра
през
2019-а, след
Първенството в страната ни няма да бъде пре- срещите от елита, полуфиналът и финалът за Кукато
изведе
кратено, въпреки искането на част от елитните пата, както и всички срещи от втория ешелон. Понационалния
клубове. Това стана ясно след проведената из- реалистично обаче изглежда рестартът да бъде
ни отбор за
вънредна среща на ръководствата на БФС и БФЛ даден в края на май и началото на юни. Тогава ще
жени до 20 г.
на базата в Бояна. На нея бяха разработени два се премине към съкращаване на форматите. При
до европейска
варианта за доиграването на останалите мачове тази опция ще бъдат изиграни само мачовете от
титла
в
от елита и Втора лига. Най-оптимистичният е из- 25-ия и 26-ия кръг на елита и след тях ще се опреДивизия
Б
вънредното положение заради корона вируса да дели крайното класиране. Остават обаче полуфии донесе на
не бъде удължено и шампионатът да започне в налът и финалът за Купата.
Берое титлата
средата на май. При него до 27 юни ще се състоят
от Адриатическата лига. Тя получи 46% от вота
в анкетата на федерацията. Неин подгласник
стана Любомир Минчев, а гласове получиха Тити
Папазов, бившият наставник на Балкан Небойша
Видич, Стефан Михайлов, Георги Давидов и Галин
Временно изпълняващият длъжността президент на БФС
Стоянов.
коментира случващото се във футбола ни след сбирката на
За поредна година за №1 при българите,
базата в Бояна. „Срещата беше много полезна. Чуха се мноиграещи в чужбина, бяха посочени Александър
го мнения. Сега ще изчакаме да видим какво ще реши наВезенков и Борислава Христова.
ционалният кризисен щаб относно извънредното положение.
Далеч по-оспорвано бе гласуването в
Това е към момента. Тогава, след 13 април, ще видим какво
категориите най-добър баскетболист/ка, състезаще мислим и дали ще се събираме пак. Всички сме зависими
ващи се в България. С минимален аванс приза при
от решението на държавата, не само ние във футбола. Може
мъжете спечели капитанът на Балкан Димитър Дили някой да ви каже дали отборите ще започнат тренировки?
митров, следван от бившия си съотборник и настоМай засега не може. Чакаме, няма какво да правим. Обсъящ играч на Левски Лукойл Венцислав Петков. При
дихме всички различни варианти и дати. Нужно е търпение,
дамите за втора поредна година №1 е Христина
спазване на мерките и предписанията. Каквото и да решим,
Иванова от Монтана, който изпревари капитана на
най-важни са хората. Има по-сериозни неща от футбола.
националния ни отбор Димана Макариева.
Виждате щабът какви усилия хвърля.“ – заяви Касабов.

Добромир Карамаринов оглави европейската
лека атлетика

БФБ определи „№1“
във всичките си
категории

Футбол в България – най-рано през май

Михаил Касабов: Всички сме зависими
от решението на държавата

Отложиха за догодина
Олимпийските игри в Токио

Решението бе взето окончателно и обявено
официално след серия от конферентни връзки и
проведени телефонни разговори на най-високо
ниво. В тях участваха президентът на МОК Томас
Бах, министър-председателят на Япония Шиндзо
Абе, председателят на организационния комитет
на Токио 2020 Мори Йоширо и олимпийският ми-

Офис: гр. Правец
Площад „Тодор Живков“ 3

Приемно време:
Всеки ден от 14 ч. до 16 ч.

нистър Хашимото Сейко. В дискусията
са се включили и губернаторът на Токио
Койке Юрико, председателят на Координационната комисия на МОК Джон Коутс,
генералният директор на МОК Кристоф
де Кепери и изпълнителният директор
на комитета Кристоф Дюби. В крайна
сметка те са стигнали до единственото
възможно решение с оглед на пандемията от корона вирус, която продължава да тероризира хората по цялата планета. А именно – Олимпийските игри да
останат в Токио, но да се проведат през лятото на
2021 година. Датите за тяхното провеждане ще бъдат подбрани на по-късен етап, но се очаква те да
са сходни с тазгодишните – 24 юли-9 август. Ще се
вземе предвид и провеждането на отложеното европейско първенство по футбол, което трябва да
се случи в началото на лятото. Решението, взето

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

на база Ковид-19, е безпрецедентно в историята
на олимпийското движение, откакто то е възобновено през 1896 г. от Пиер дьо Кубертен. Отделно от
това за пръв път олимпийски игри ще се проведат
в нечетна година. С оглед на събитията в световен
мащаб обаче това бе единственият правилен ход,
за да се даде възможност на човечеството да се
пребори с вируса, да го преболедува и да си стъпи
на краката, колкото и това в момента да изглежда
далечна перспектива.
Същото се отнася и за параолимпийските игри,
които също ще се проведат в Токио през 2021 година. Постигнато споразумение е също олимпийският огън да остане в Япония.
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
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Новини от Етрополе
ЗАСЕДАНИЕ НА КРИЗИСНИЯ ЩАБ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

75 ДУШИ ПОЛУЧАВАТ ТОПЛА ХРАНА, А 250 ЩЕ ПОЛУЧАТ
ПАКЕТИ С ХРАНИ, БЛАГОДАРЕНИЕ НА ДВАМА ДАРИТЕЛИ

В сградата на Общинска администрация Етрополе се проведе заседание на Кризисния
щаб за борба с коронавируса. По
покана на кмета Димитър Димитров
присъства г-н Христо Христов – районен прокурор в Районна прокуратура – Етрополе. На срещата бе
обсъдена актуалната епидемична
обстановка в общината и действията,
които се прилагат по отношение на
превенцията от COVID-19.
В началото на заседанието
кметът Димитър Димитров заяви, че
мерките, наложени от Националния оперативен
щаб, се изпълняват и даде думата на членовете
на Общинския щаб за мнения и предложения.
Думата беше взета от д-р Жари Николов – гл. инспектор РЗИ-София област и г-н Георги Стаменов
– Началник на РУ на МВР. Тяхното мнение също
бе, че мерките се спазват.
По отношение на снабдяването с найнеобходимото като храна, лекарства и дезинфектанти за трудноподвижни, самотноживеещи
и социално слаби възрастни хора и лица под
карантина, г-жа Станка Димитрова – заместниккмет на община Етрополе, информира, че благодарение на доброволческата кампания, която общината организира, са се записали 17
доброволци, част от които вече подпомагат

дейността на Домашния социален патронаж и
раздават храна и лекарства. Вече са налице и две
дарения. Допълнително
по населените места,
благодарение на първия
дарител, на 75 лица ще се
предоставя топла храна.
Друг дарител дарява
хранителни продукти за
250 лица, които ще бъдат
раздадени като пакети.
Г-жа Росица Христова
докладва, че по инициатива на общината и със съдействието на „Елаците-Мед“ Ад е започнала кампания по дезинфекция. Мерки за дезинфекция и предпазване
от заразяване са приложени и в Общинска
Администрация. Община Етрополе е снабдила и
ще продължи да снабдява с предпазни средства
полицията, Социалния патронаж, пожарната и
Медицинския център. От Автогара – Етрополе са
редуцирани 4 автобусни линии.
Във връзка със Заповед на Министъра на
здравеопазването всички здравни заведения да
подготвят отделения за пациенти, дали положителна проба за COVID-19, д-р Галя Василева изрази готовността на МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“ да трансформира едно отделение за
тази цел. Болницата и Медицинският център са

ПРОМЯНА В ТЕКСТА НА ЗАПОВЕДТА НА КМЕТА СЪГЛАСНО
ЗАПОВЕДТА НА МИНИСТЪРА ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Без седящи места в бензиностанциите!
Предпазните мерки, които бяха обявени със Заповед на Кмета на
Община Етрополе Димитър Димитров, се допълват с нов текст в т.1:
1. Преустановят се посещенията в увеселителни и игрални зали,
дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове
тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси,
хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведения
за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго
спазване на санитарно-хигиенните изисквания. В обектите за бързо
хранене и хранителни магазини на територията на бензиностанции
да не се допуска консумация на места. Всички търговски дейности,
неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния
ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД

Набира документи на кандидати за
свбодно работно място за длъжността:
Автомонтьор

Изисквания към кандидатите:
• Средно специално образование, специалност – „Двигатели с вътрешно горене“;
• 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.

получили указания за лекуване на Covid – 19 от
доц. Димов от ВМА.
Ръководството на общината е изпратило писма
до всички лични лекари, на които ще се осигурят
защитни шлемове, с призив да се включат при
необходимост с дежурства в болницата.
Към 30.03 регистрирани лица, проявяващи
симптоми на коронавирус в община Етрополе –
няма.

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
ОБЯВЯВА
ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА
В ПОДКРЕПА НА МЕРКИТЕ
СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО
НА COVID-19

Във връзка с въведените противоепидемични
мерки и усложнената епидемична обстановка,
свързана с разпространението на COVID-19,
Община Етрополе обявява следната дарителска
сметка:
Община Етрополе
BIC :
CECBBGSF
IBAN : BG 73 CECB 9790 8443 1203 02
Валута: BGN
Код за вид плащане: 445100 дарения
Основание: Дарение -коронавирус   
Дарените средства ще бъдат разпределяни
според волята на всеки дарител.
При желание дарителите ще получат договор
за дарение.
С уважение, ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
		
КМЕТ НА ОБЩИНА 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 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.
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Дори и в условията на коронакриза

ДВЕ ДАМИ ВЪРТЯТ УСПЕШНО ТРАНСПОРТНА ФИРМА В ПРАВЕЦ
Условията сега са тежки, но нашите момчета се справят! Не спят, чакат по 20 часа
на границата! Наша задача е да ги опазим, особено при тази световна пандемия.

В транспортния бранш никога не е било
лесно. Като се започне от самото намиране
на добри шoфьoри, та се стигне до днешната
ситуация с почти парализирания транспорт.
Вярно, тoвa e прoфecия, кoятo oпрeдeлeнo e
дoхoдoнocнa. Тираджията обаче буквално живее
в камиона, дaлeч oт ceмeйcтвoтo cи. Освен
това са необходими cъoбрaзитeлнocт и бързинa
в рeшaвaнeто нa възникнали прoблeми…
Но кой по-добре да знае тънкостите на
професията от собственика на фирма за
международен превоз. Днес ще ви срещнем с
Поля Кръстева от Правец - млада и амбициозна
дама, управител на фирма ПОЛИ-2009
ЕООД. Предмет на дейност: Организиране
и извършване на автомобилни превози
посредством собствен автомобилен парк.
Организиране и извършване на цели пратки
и групажни пратки от и за Европа. Нейната
„дясна ръка“ също е жена – Айшен Чакър.
Ето какво интересно ни разказаха те-за себе
си, за фирмата, за работата сега- в условията
на пандемия….
- Как бихте описали себе си накратко?
Поли: Казвам се Поля Кръстева, на 33години. Израснала съм в родния си град Правец.
Завършила съм ГПЧЕ»Алеко Константинов» през
2005 г. Имам един страхотен син, когото много
обичам, и мъж до себе си – Васко Василев, който
ме подкрепя и съм му благодарна за това. За себе
си мога да кажа, че съм трудолюбива, амбициозна
и силна жена.
Айшен: Аз съм Айшен Чакър, от град Дряново,
обл. Габрово. Живяла и завършила средното си
образование в родния град. След това завърших
педагогическия университет в гр.Шумен. По
професия съм учител, но от 2008 година се
занимавам с международен транспорт и логистика.
За себе си мога да кажа, че съм амбициозна,
обичам работата си и съм прям и искрен човек.
- Фирмата за автомобилни превози семейна
ли е? Колко години изминаха от нейното основаване? Кой е нейният създател? Поли, разкажи ни за началото.
- Да, семейна е фирмата. Основана е от

Стефан Василев, бащата на моята половинка.
Преди промяната е извършвала само вътрешен
транспорт – до различни дестинации в България.
След 2004 г. бизнесът поехме ние, младите.
С иновативни идеи и желание за разрастване.
Обновихме автопарка с нови камиони, подходящи
за международен транспорт. И потеглихме, засега
успешно, по света!
- Айшен, как се срещнахте с Поли? Кога решихте да работите заедно?
- Чиста случайност, а може би Съдба. Запозна
ни обща приятелка, която въобще не подозираше,
че можем да станем такъв добър екип. Харесахме
се бързо, можехме да общуваме спокойно,
допаднахме си. Решението да работим заедно
не беше много трудно и за двете ни. Годините
доказаха, че решението е било правилно.
- За теб това е донесло пълна промяна
в живота - непознат град, нови хора. Как се
чувстваш в Правец?
- Аз съм човек, който обича промените, живяла
съм в различни градове на България, както и в
чужбина. Харесва ми да общувам с нови хора и
предпочитам малките населени места. Чувствам
се чудесно в Правец, надявам се и Правец да се
чувства добре с моето присъствие /смее се/. Ето,
и с вас се запознах сега.
- Какво е нужно за изграждането на добър
екип /може да отговорите и двете/?
- Няма да бъдем екип, ако не отговорим заедно.
И двете обичаме работата си, отдадени сме й. Трудолюбиви сме и не се предаваме пред трудностите.
Нещото, което е много важно за екипната работа
- допълваме се и се подкрепяме. Накратко,
притежаваме всички необходими качества, за
да сме успешни. Може би често ни виждате
сутрин - изчакваме се пред малкото магазинче за
кафе, поемаме заедно към офиса и по пътя вече
обмисляме деня. Всяка от нас може да замени
другата, ако се наложи. Не е ли страхотно?!
- Работите предимно с мъже – „слушат“ ли
ви? Как се справяте с мъжкото его?
- Поля: Работата с мъже не е чак толкова
трудна, но се изисква много търпение и воля, за
да се докажеш в този мъжки свят. Има моменти, в
които забравям женствеността и „пипам с твърда

ръка“. Но конфликти нямаме и двете страни правят
компромиси при нужда.
Айшен: Много ми помага професията педагог
в работата ми с мъжете, за да ги накарам да ме
«слушат» /смее се/. Всъщност взаимно се слушаме
– аз разбирам от едно, те от друго и картинката се
сглабя. Разбира се, понякога използваме и женския
си чар. А и нали знаете, усмивката и добрата дума
печелят битките.
- Вие сте жени, мислите ли, че има мъжки и
женски професии? И губим ли женствеността
си в такива случаи?
- Да, преди всичко и най-вече ние сме жени, но
мислим, че на това ниво на човешкото развитие
мъжки и женски професии няма. По-скоро е
въпрос на професионализъм. А и жената може да
има много лица, нали така!
- Чувствате ли се понякога обект на ухажване и как се справяте?
- Всяка жена обича да бъде ухажвана. А
мъжете са ловци, така че понякога има и намеци.
Опитват, в реда на нормалното, разбира се.
Професионалното ни поведение обаче бързо
охлажда „мераците“. Огънят се потушава и
работата продължава в колегиални отношения.
Проблеми няма.
/Продължава на стр. 5/

„Елаците МЕД“ също се включи в борбата с коронавируса
Дезинфекцират се всички обществени места в община Етрополе

Екип от Рудодобивен комплекс „Елаците“, след съгласуване с общината и жат след подобряване на метеорологичните условия с третиране на площи
други заинтересовани страни, извърши дезинфекция на подходите и фоайе- за широко обществено ползване, като ще бъдат съгласувани с общината.
тата на обществени сгради, районите около автогарата, спирки на градския
транспорт, полицията, болницата и поликлиниката, детски градини и училища, музея, аптека, комплекс „Етрополия“ и др.
Дезинфекцията се извършва със средства на фирмата и е в допълнение
От 2017 г. Елаците Мед АД
на санитарните мерки, които вземат институциите. Дейностите ще продълразработва находище „МИАЛ“, община Мирково, за добив на
индустриални минерали - доломити.
Кариерата предлага богат асортимент от скална маса и фракции, сертифицирани 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 използване 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 писти 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“
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Кариера „МИАЛ“

