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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 !!!

СТАРТ НА РЕМОНТИТЕ НА
ОБЩИНСКИ СГРАДЕН ФОНД
ДО ЛЕКАРИ, МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ,
ЗДРАВНИ РАБОТНИЦИ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

село Разлив

& Ремонтни дейности в кметската сграда на с.
Разлив
& През тази година предстоят частични ремонти и
в кметствата на Осиковица и Правешка Лакавица
& Бившият магазин за електроуреди ще се
превърне в модерна зала за ритуали, работни
срещи и семинари
& Предстоят ремонтни дейности на покрива на
Автогара Правец
Подробности четете на стр. 7

ИМА ЛИ КРЪГОВРАТ В
ИСТОРИЯТА?
Чумата, вариолата,
испанският грип...,
войните и... COVID 19 изпитанията, през които е
преминало човечеството и
пак е оцеляло!

Всичко това през погледа
на историка Меги Вичева - на стр. 4-5

УВАЖАЕМИ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ,
Поздравяваме Ви най-сърдечно със Световния ден на здравето,
който в България честваме и като Ден на здравния работник.
На днешния ден изказваме своето уважение към всички Вас,
които работите в областта на здравеопазването, които ежедневно
се сблъсквате с трагедията на хората, подкрепяте ги и им вдъхвате
надежда.
Лекарската професия е избор и не всеки има силата да го
направи. Тя е отговорност за чуждото здраве и живот и изисква
изключителни качества - както професионални, така и човешки.
Благодарим Ви, че изпълнявате мисията си самоотвержено,
често с цената на огромно напрежение, безсъние и лишения.
Сега, в момент, в който светът е в клопката на глобална
пандемия, всички ние си даваме сметка колко са важни и колко
са нужни Вашата грижа, Вашият професионализъм. Оценяваме
изключителната Ви всеотдайност и благодарим за човешкото
себеотдаване дори с риск за собствения живот.
Бихме искали да благодарим на всеки от Вас за усилията и
смелостта, за безкористната работа и неотстъпчивостта пред
трудностите. Вие сте днешните герои и ние свеждаме глави в знак
на почит и уважение.
Бъдете здрави, Вие и Вашите близки!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
ЦВЕТЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА
РУМЕН ГУНИНСКИ
Председател на 			
Общински съвет – Правец		
7 април 2020 г.
гр. Правец

Кмет на Община
Правец

17-годишен програмист от УКТЦ
създаде платформа за подаване на
сигнали към здравните власти На стр. 2
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ЗОДИАК 06.04.-12.04.

ОВЕН
Можете да впечатлите и да укрепите авторитета си с публични
изяви и изказвания. Осмислянето
на изминатия път може да ви посочи нови перспективи за развитие.
ТЕЛЕЦ
С лекота може да
реализирате плановете си и да разширите
перспективите на своята работа.
Може да се наложи да разрешавате важни проблеми. Не бива да си
поставяте глобални задачи.
БЛИЗНАЦИ
Желанието ви за
показност може да стане причина за увеличаване на разходите. Бъдете внимателни и предвидливи. Наблюдавайте и анализирайте случващото се в
личен и обществен план.
РАК
Вашата настойчивост и оптимизмът ви
ще подпомогнат успеха ви дори в рисковани постъпки.
Сега можете да вземете важни и
полезни решения за живота си и за
семейното си положение.
ЛЪВ
Не се занимавайте с неща, които са ви
неприятни и изискват
много усилия. Вероятни са неочаквани придобивки и печалби. Добре
е да сте въздържани и в обществените, и в семейните отношения.
ДЕВА
Финансова необходимост може да ви накара да предприемете
бързи решения и действия. Концентрирайте се. Добре е да изгладите
някои предишни недоразумения в
отношенията с най-близките.
ВЕЗНИ
Вашата нерешителност може да ви попречи да осъществите
плановете си. Може да опитат да
ви въвлекат в ненужни занимания.
Взимайте компромисни решения.
СКОРПИОН
Ще имате възможност да прецените
всичко, което сте направили досега - добро и лошо. Не
планирайте нищо, защото плановете ви може да се променят. Обърнете повече внимание на близките.
СТРЕЛЕЦ
Мнозина от вас се
опитват да се отърсят
от проблемите си. Полезно е да се огледате внимателно
наоколо. Обърнете внимание на
любимия човек. Помислете и за
финансовата страна на живота.
КОЗИРОГ
Творческият
ви
подход, вашата привлекателност и доброжелателност към обкръжаващите
може да ви донесат желания успех.
Спазвайте мярката във всичко и бъдете критични към постъпките си.
ВОДОЛЕЙ
Добре е да сложите
в ред мислите си и да
набележите плановете
си за бъдещето. Може да получите изгодно предложение. Грешни
впечатления и заблуди може да ви
струват доста време и нерви.
РИБИ
Може да се избавите от напрежението
и да преодолеете повечето препятствия на съдбата, ако
успеете да се справите със старите
задължения. Запазете спокойствие.

17-ГОДИШЕН ПРОГРАМИСТ ОТ УКТЦ СЪЗДАДЕ
ПЛАТФОРМА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ КЪМ
ЗДРАВНИТЕ ВЛАСТИ
Принудителната изолация у дома провокирала
Валери Младенов да помисли как да е полезен

17-годишният Валери Младенов – единадесетокласник в НПГ по КТСПравец, създаде интернет платформа, която бързо и лесно изпраща сигнали за нередности до здравните инспекции в страната. Досега от иновацията
са се възползвали повече от 500 души. Принудителната изолация у дома се
превърнала за Валери в начин да бъде полезен. Той забелязал, че в социалните мрежи имало доста питания от граждани къде точно да подадат сигнали за извършени нарушения. Така му хрумнала идеята да измисли нова и
полезна платформа. Отнело му 19 часа, за да я създаде. Нарекъл я faibler.
„Ако искате например да подадете сигнал за работещ ресторант или за струпване на хора, попълвате стандартните неща като име, имейл и телефон, след
това продължавате към следващата стъпка, където описвате сигнала. От падащо меню може да изберете и регион. Приложението само и автоматизирано според избраната област изпраща сигнала до съответното РЗИ. Така
пестите и време-вместо да ровите в интернет за имейл, адрес или телефон
на конкретна здравна инспекция, както и да губите време за създаването на
текст-всичко става много бързо.“ - уточнява Валери. А докато сега учи онлайн от дома си във Враца, Валери обмисля как да превърне това приложение в универсално и през него гражданите да могат да подават сигнали за
нередности до всички институции, и то не само в извънредно положение.
17-годишният възпитаник на УКТЦ-Правец стана герой и в bTV новините.

ДОБРИТЕ ДУМИ НА ЛЕКАРЯ ПОМАГАТ
ЗА ЛЕЧЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТА
Представяме ви д-р Радка Тодорова

(От стр. 8) да се изненадаме от някои позабравени вещи.
Важно е да не се отпускаме – стриктен режим на хранене и
сън, за да не търсим после диетолози.
- В момента има ли други вируси, които са се активизирали? Кои?
- След Нова година имаше повишена заболеваемост от
грип Б, тогава и учениците излязоха във ваканция. Справихме
се с него, но ни нападна COVID 19. Надявам се и с него да се
справим. Засега други заразни заболявания не се отбелязват.
- Март и април ни изненадват с резки промени на времето – как влияят тези амплитуди на имунната система на
човека? И как да я засилим?
- Имунната система трябва да се поддържа целогодишно.
Средата, в която живеем, нездравословното хранене,
липсата на качествен сън и не на последно място стресът, са
определящи за отслабването на имунната ни система.
Пролетта е период, в който тялото се нуждае особено
силно от укрепване на имунитета. Моят съвет е - откажете
се от диетите и употребявайте разнообразна храна. Особено
богата на витамини, най-вече С, Е и А. Те неутрализират
свободните радикали и облекчават работата на имунната
система. Тези витамини се съдържат в цитрусовите плодове, морковите, черния дроб, растителните масла. Освен това
така наречената „пролетна умора“ изисква
редовен сън и по възможност спортуване –
според физическото състояние на всеки от
нас.
- Какво ще посъветвате хората за прием
на течности?
- Приемът на течности винаги е желан, не
само когато сме застрашени или вече болни.
Няма универсална формула колко вода да
пием, но без нея не могат да фенкционират
нормално различните системи на човешкия
организъм. Един пример: Недостигът на
вода води до дехидратация. В резултат температурата на тялото се увеличава. Това
затруднява работата на сърцето и намалява
физическата ни активност. В горещите дни при

Продавам 4-операционна
дърводелска машина
неупотребявана, находяща се в
Правец тел. 0889440785

дехидратация може да се стигне и до топлинен удар. Всичко
е свързано. Сега, при наличната пандемия, още повече са
необходими течности – прясно изцедени сокове от плодове и
зеленчуци, вода. И то в големи количества.
- А какви трябва да са съображенията по отношение на
храната?
- Няма определена диета по време на епидемията. Всеки
си има изградени хранителни навици. Трябва само да се завиши приемът на пресни плодове и зеленчуци, съдържащи
необходимите витамини и минерали.
- Ясно е, че сега не ни е до празнуване, но все пак днес
е Световен ден на здравето. Какво бихте пожелали – на
себе си, на своите колеги и на хората в Правец?
Един лекар винаги на първо място ще пожелае на всички
много здраве. В днешната ситуация бих добавила да вярваме, че с много дисциплина и позитивизъм ще излезем от тази
ситуация.
Използвам възможността да кажа на хората с рецептурни
книжки: Ако нямате възможност да посетите личния лекар за
изписване на лекарства, може да си ги вземете еднократно
от аптеката, в която последно сте ги получили. Ще ползвате
същото намаление, но само за 1 месец.
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Новини от Етрополе

ПАКЕТИ С БОБ, БРАШНО, ОЛИО И ОРИЗ ПОЛУЧИХА
270 ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Пробите на лица от община
Етрополе за коронавирус са
отрицателни

Във връзка с проявения
интерес относно наличие
на заразени с коронавирус
на територията на община
Етрополе, Ви уведомяваме,
че взетите няколко проби на
лица от община Етрополе
са отрицателни и към 05.04
няма заразени с Covid-19.
Общинска
администрация Етрополе

270 социално слаби и самотни възрастни хора от Етрополе и селата от общината получиха индивидуални пакети, осигурени от дарител.
Пакетите съдържат трайни хранителни продукти като боб, брашно, олио и ориз.
Раздаването на пакетите започна на 2 април. Те се доставят от служители
на Домашния социален патронаж, служители на Общинска администрация
– Етрополе и доброволци, на които са предоставени предпазни средства от
общината, за да може доставката да се извършва съобразно предпазните
мерки.

„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.

Жена от с. Малки Искър
отива на съд за домова кражба
В РУ-Етрополе е образувано досъдебно производство срещу 21-годишна
жителка на с. Малки Искър, отнела от къща в селото златни накити с общо
тегло 16 грама. След приключване на действията по разследването извършителката е привлечена като обвиняема и делото е изпратено в районната
прокуратура с мнение за съд.

„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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НИЕ БЪЛГАРИТЕ ВИНАГИ ОЦЕЛЯВАМЕ!

Историята и житейският опит слагат отпечатък върху нрава на
народа, трудностите каляват достойнствата. Ние сме толкова горди
със своето минало и личностите от него, но някак си пренебрегваме
настоящето. А то ни подлага на поредното изпитание, в което да
докажем /на себе си най-вече/, че сме силни, че сме разумни и единни. Че
ставаме по-добри. С бурното развитие на ситуацията започнахме да се
питаме все по-често „Как си? Как сте вкъщи? Всичко наред ли е?“ Това ни
прави Човеци, не просто хора.
За да отклоним вниманието ви от болестта, а и за да вдъхнем кураж
на падналите духом, решихме да ви поднесем малко история, българска
история, присъстваща в учебниците на децата ни, но малко позабравена
в забързания ритъм на живот.

Разговаряме с Миглена Вичева,
учител по история в НПГ по КТС
Правец:
Г-ЖО
ВИЧЕВА,
ПРЕЗ
ПОСЛЕДНИТЕ КАРАНТИННИ ДНИ
МНОГО ЧЕСТО В СОЦИАЛНИТЕ
МРЕЖИ
СЕ
ТИРАЖИРА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗЛИЧНИ
ПАНДЕМИИ, ВЛАДЕЛИ СВЕТА
ПРЕЗ
РАЗЛИЧНИ
ПЕРИОДИ.
ВЕРОЯТНО
ИМА
НЕЩО
ВЯРНО
В
ПУБЛИКАЦИИТЕ,
НО
ТОВА НЕ ЗНАЧИ, ЧЕ
САМО В ТИЯ ГОДИНИ ЧОВЕЧЕСТВОТО Е
ГУБИЛО МНОГО ЖИВОТИ. ЗАТОВА РЕШИХМЕ ДА ПОГОВОРИМ
ЗА ИСТОРИЧЕСКИ СЪБИТИЯ, ИЗИСКВАЩИ ЖЕРТВИ. НИЕ
ЩЕ ВИ ДАДЕМ ИДЕИТЕ, А ВИЕ САМА ЩЕ ПРЕЦЕНИТЕ КОИ
ФАКТИ ДА ПРЕДОСТАВИМ НА ЧИТАТЕЛИТЕ, ЗАЩОТО Е
ЯСНО, ЧЕ НЕ МОЖЕМ ДА ОБХВАНЕМ ЦЯЛОСТНАТА ИСТОРИЯ НА СВЕТА В ЕДИН БРОЙ НА ВЕСТНИКА.
НАЙ-НАПРЕД СЕ ПРЕДСТАВЕТЕ С НЯКОЛКО ИЗРЕЧЕНИЯ
ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ, КОИТО НЕ ВИ ПОЗНАВАТ.
- В интерес на истината моята „първа любов“ беше
архитектурата - любов, наследена от баща ми. Но Съдбата реши
друго – приеха ме да уча история във ВТУ „Кирил и Методий“. Там
историята започна и остана до днес в моя живот. За мен винаги
е бил важен професионализмът. Вече 33 години преподавам
история, от които 23 в Правец – ОУ „Васил Левски“, ПГПЧЕ
„Алеко Константинов“ и сега НПГ по КТС. Чувствам се добре и
се радвам на всеки млад човек, който пожелае да се занимава с
история, независимо дали като наука или като образование.
- Г-ЖО ВИЧЕВА, СПОРЕД НЯКОИ ИСТОРИЧЕСКИ ИЗВОРИ
БЪЛГАРИЯ Е НАЙ-СТАРАТА ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА. ИМА
ЛИ ИСТИНА В ТОВА?
- България е една от
най-старите
европейски
държави и е единствената,
която не е променила
Отслабеното от недоимъка на военните години население става лесна жертва на
своето име, откакто е
основана.
Били
сме вируса H1N1 (много близък до онзи, който предизвика свинския грип през 2009). Грипът
от особена важност за заразява около 500 милиона души - над една четвърт от цялото население на планетата
европейския
континент, по онова време, и убива между 17 и 50 милиона души, повече от всички жертви по време
след като сме създали три на Първата световна война. За разлика от сегашния случай с Ковид-19, особено уязвими
големи и силни държави са младите хора.
Впрочем названието «испански» е във висша степен несправедливо. Според
в Европа – Стара Велика
България /632 г./, Волжка България и Дунавска българия /681 г./. различните теории епидемията тръгва или от Северен Китай, или от една британска
военна база във Франция, или от американския щат Канзас. Повечето държави обаче
Това изисква огромен потенциал и много силна
налагат строга цензура върху всякакви новини за болестта и затова медиите за пръв път
държавнотворческа традиция. Доказателство е и
започват да съобщават за нея в Испания, където цензура няма. Оттам и името.
фактът, че името на българите се среща в най-

Испанският грип – последица
от войната

Крими
Хванаха 19-годишен, взломил
Кметството във Видраре

На 30.03 в РУ-Правец било съобщено за установена
кражба от сградата на кметството в с. Видраре, извършена през почивните дни. Изпратените на място полицейски служители изяснили, че е взломена вратата на
компютърен кабинет, откъдето е отнета парична сума,
собственост на читалището. По случая е образувано досъдебно производство и са предприети незабавни оперативно-издирвателни действия. Броени часове по-късно
извършителят на престъплението е разкрит и задържан.
Това е 19-годишен криминално проявен и осъждан местен жител. Действията по разследването продължават.

Жител на Правец уличен в
Малолетен нарушител
кражба на тротоарни плочки задържаха полицаите

Работата по случая започнала след сигнал от
общинската администрация за извършена кражба
на тротоарни плочки.
В хода на предприетите оперативно-издирвателни действия служителите на реда установили, че автор на престъпното деяние е 61-годишен
местен жител.
Отнетото от него общинско имущество е възстановено. Материалите по случая са докладвани
в районната прокуратура в Ботевград с мнение за
прилагане разпоредбите на чл. 218Б от НК.

Около 20.25 часа на 2 април, в хода на
полицейска операция, служители на РУПравец извършили проверка на паркиран
в с. Видраре лек автомобил „Фолксваген
Пасат“ и на лицата в него. За срок до 24
часа е задържан 15-годишен младеж от с.
Манаселска река, известен на инспекторите
от Детска педагогическа стая, у когото били
открити две топчета със суха зелена тревиста маса, реагираща на канабис. По случая е
регистрирана преписка.
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Българската нация е най-древната от
съществуващите културни нации не
само в Европа, а и в целия свят!
древните хроники и легенди, напр. „Анонимен римски хронограф” от 354 г.
Днес световни историци и учени считат, че българската държава е една
от най- древните. Руският академик Дмитрий Лихачов пише: „Българската
нация е най- древната от съществуващите културни нации не само в Европа,
а и в целия свят. Миналото погълна Античността, Древният Рим, Елада и
прочие, но България остана като жива отломка от древната европейска
култура”.
В Британската библиотека в Лондон има един безценен старобългарски
ръкопис- „Четириевангелието на цар Иван Александър”. Под него има надпис:
”Bulgarien Empire” или с други думи англичаните казват, че България и била
империя. Английският историк проф. Норман Дейвис доказва с редица факти
в труда си ”Европа. История”, че българите са най-старата нация в Европа,
създатели на цивилизацията на Стария континент. Негови са думите: ”Когато
България е била държава, Европа е ходила права под масата”.
- МОЖЕ ЛИ ДА ПРИПОМНИМ ТРУДНИТЕ ПЕРИОДИ, ПРЕЗ КОИТО Е
МИНАЛ НАШИЯТ НАРОД И Е ОЦЕЛЯЛ. И В ТАЗИ ВРЪЗКА – КАКВО Е
МНЕНИЕТО ВИ ЗА СЕГАШНОТО СЕРИОЗНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО,
ПРЕД КОЕТО Е ИЗПРАВЕН СВЕТЪТ?
- В многовековната си история нашият народ е преминал през редица
трудни периоди на социално-икономически и политически промени. Найярки са тези, свързани с византийското владичество, когато България губи
своята независимост за 167 г. /от 1018 – 1185 г./, и с османското господство,
в продължение на близо пет века /от 1396 до 1878 г./ Българската нация оцелява и държавността се възстановява, защото е съхранено народностното
самосъзнание и принадлежност към българския език, писменост, култура,
традиции, вяра в ценностната система на обществото, връщане към корените
на българското семейство.
Такъв народ като нашия, преминал и през бойните полета на Сръбско–
българската война от 1885 г.,
Балканските войни от /1912-1913 г./,
Първата световна война /1914-1918
г./, Втората световна война /1939
– 1945 г./ и доказал своя безспорен
боен дух и решителност, днес не
може да бъде сломен. Българската
армия е губила войни, но не и битки през цялото си съществуване.
Доказано няма пленено бойно
българско знаме.
Този народ ще преодолее и
сегашното предизвикателство, пред което е изправен! Защото е силен и
издръжлив! И колкото и да се опитват да омаловажат това наше качество –
когато се наложи, сме много дисциплинирани, в името на живота!
- СВЕТОВНИ ВОЙНИ, РЕВОЛЮЦИИ, ВЪСТАНИЯ СА ВЗИМАЛИ
СВОИТЕ ЖЕРТВИ. ИМА НЯКАКВА ЦИКЛИЧНОСТ В ТОВА ОТНОШЕНИЕ.
РАЗКАЖЕТЕ НИ ЗА РАЗПАДАНЕТО НА ДЪРЖАВИ, ПАНДЕМИЯ, СМЪРТ.
- Ще прикова вниманието на читателите към Първата световна война и
последиците от нея, може би защото в тях се включва и проявата на една от
най-смъртоносните Световни пандемии – испанският грип.
Историята отбелязва, че всяка война е предизвикана от експанзионистични
икономически и политически интереси. Не прави изключение и Първата
световна война, избухнала през 1914 г. и продължила 4 год. 3 мес. 15 дена.
Великите сили се прегрупират и сформират два военно – полически блока:
Централни сили/ Германия, Австро-Унгария, Италия - до 1915 г./ и Антанта
/Франция, Русия, Великобритания/. Във войната участват общо 40 държави и тя обхваща целия свят. За първи път се използват танкове, самолети,
подводници и автоматични оръжия. Отровният газ убива десетки хиляди. В
някои случаи на ден загиват и до 60 000 войници, избивани на фронтовете
на Запад, Изток и Юг.
На 11 ноември 1918 г. примирието от Компиен слага край на боевете. След
1500 дни война, Германия и нейните съюзници / Австро-Унгария, България,
Турция/ капитулират. Равносметката – 11 милиона души загиват, а други 20
млн. войници са ранени или осакатени. Това е първият въоръжен конфликт,
въвличащ целия свят, а четири от Великите сили не оцеляват. В Русия и
Германия избухват революции, които свалят монархическите им управници.
В
Германия
се
установява
демокрация,
Австро-Унгария
и
Османската империя се разпадат.
Така се появяват
нови държави, които
преди това са били
част от тези империи. Победителите
/Антантата/
се
заемат да създадат

нов ред. На конференцията във Версай, Великобритания, Франция и САЩ
вземат повечето решения в тесен кръг. Те прокарват нови граници в Европа,
Африка и Близкия Изток. Загубилите войната се чувстват ощетени заради
териториални загуби, високите репарации, които трябва да изплатят на
победителките във войната. България губи нови 11 000 км2 и трябва да
изплати репарации в размер на 2 милиарда 250 млн. златни франка по силата
на Ньойския мирен договор от 27 ноември 1919г. Бедността и недоволството
у загубилите войната правят възможна нова война, която ще избухне 20 г.
по- късно, през 1939 г.
- КАКВИ ДРУГИ ОПАСНИ ПАНДЕМИИ ПОЗНАВА СВЕТЪТ? КАК СЕ Е
СПРАВИЛ С ТЯХ?

Черната
смърт
Вилняла из Азия и
Европа през 40-те и
50-те години на 14-и
век, тя е една от найзаразните
пандемии
в човешката история.
Предполагаемите
й
жертви са между 75 милиона и 200
милиона.
Историците смятат, че появилата
се в Китай бубонна чума е пренесена
по Пътя на коприната през Крим
до Европа. Счита се, че по това
време глобалното население е 475
милиона души. Чумата свежда броя
на хората до около 350 милиона. На
човечеството са необходими 200
години, за да се възстанови. Норвежкият историк Оле Бенедиктов смята, че
пандемията е отнела двойно повече човешки живота и е «отнесла» около
60 процента от населението на Европа.
Незначителни огнища на болестта продължават да възникват в Европа до
19-и век, а в САЩ поне до 1908 г. През октомври 2017 г. най-смъртоносната
епидемия от чумата в наши дни поразява Мадагаскар. Заразени са хиляди,
жертвите са 170.

Едрата шарка
(вариола)
Пандемията от едра шарка е сред малкото
«добри новини» - вирусът, който я причинява,
е напълно изкоренен. Преди да бъде
елиминиран, благодарение на имунизационна
програма, започнала през 60-те години,
вирусът отнема най-малко 300 милиона
човешки живота само през 20-и век.
Заболяването
датира
от
векове.
Свидетелства за него са открити в тъканни
проби от египетски мумии. До 18-и век около
400 000 европейци умират годишно от едра
шарка, като още по-голям брой ослепяват или
остават обезобразени.
В хода на дългата си история едрата шарка
се превръща в едно от първите биологични
оръжия, използвано например през 50-те
години на 18-и век от британците в борбата им
срещу французите и индианците за господство
над Америка.
- ТОЛКОВА ИНТЕРЕСНИ НЕЩА НИ РАЗКАЗАХТЕ…БЛАГОДАРИМ
ВИ ЗА ТАЗИ „РАЗХОДКА“ ПРЕЗ ИСТОРИЯТА! НЕКА НАКРАЯ ДА СЕ
ВЪРНЕМ КЪМ ДНЕШНИЯ ДЕН. С ВАШИТЕ УЧЕНИЦИ ВЕЧЕ МЕСЕЦ СЕ
ОБУЧАВАТЕ ОНЛАЙН. КАК СЕ ЧУВСТВАТЕ – ВИЕ И ТЕ, И КАК МИСЛИТЕ,
ЧЕ ЩЕ СЕ ОТРАЗИ ТОВА НА БЪДЕЩЕТО ИМ?
- За първи път онлайн обучението постави българските учители пред
предизвикателство, с което те се справят успешно. Както ние, така и
учениците взаимно осмисляме необходимостта от социалните контакти и
ежедневните емоции, които ни дава българското училище, възможността да
преоткрием ролята на учителите като педагози и възпитатели. Считам, че
занапред учениците ще бъдат повече мотивирани и успешни в реализиране
на обучението си, независимо от глобалността на сегашните проблеми.
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РАЗЦЕПЛЕНИЕ МЕЖДУ ВОДЕЩИТЕ КЛУБОВЕ В НБЛ
разпространението на корона вируса позволява
това. Въпросните 10 тима обаче имат и още едно
разделение. 7 от тях са съгласни при невъзможност
шампионатът да бъде продължен годината да се
обяви за нулева и да не бъде определен носител
на титлата. Така очакванията да има решения по
казусите не се оправдаха. Вместо това се стигна
до ново отлагане.
Крайното решение трябва да бъде взето
от УС на федерацията в първата половина на
месец април. Вероятно шампионатът няма да
бъде продължен, ако след 15 май не се разреши

тренировъчна дейност по клубовете. В такъв
случай би могло след 1 юни да бъде позволено
да се провеждат мачове от първенството в
присъствието на публика. Това би се случило, ако
извънредното положение продължи до 13 май.
Не е ясно обаче дали всички клубове ще се
съгласят с подобен развой, както и какво се
случва с изплащането на заплатите на играчите
в този период на пауза. В момента всички
баскетболисти са в почивка, но част от тимовете
вече информираха, че изпитват затруднения с
покриването на задълженията към играчите си.

Александър Везенков дари 10 000 лв. на
болницата в Ботевград

Проведеното заседание на НБЛ и ръководството на федерацията, което се състоя с
конферентна връзка, се оказа до голяма степен
безсмислено. На него бе потвърдено това, което
Най-добрият
вече се знаеше – а именно: клубовете не могат да
б ъ л г а р с к и
се разберат под каква форма трябва да завърши
баскетболист
родното първенство. Това важи както за елита
Александър
при мъжете, така и при жените. 5 от 10-те клуба
Везенков отново
в НБЛ – Балкан, Рилски спортист, Черно море
показа голямото
Тича, Спартак – Плевен и Академик Бултекс
си сърце. Нацио99 се обявиха за незабавно прекратяване на
налът се включи
шампионата. Останалите 5 – Левски Лукойл, А1
в борбата с короАкадемик – София, Берое, Черноморец – Бургас навируса, като дари 10 000 лева за подпомагане
и Ямбол се обявиха за продължаване, в случай, на болницата в Ботевград и социалните заведения
че епидемиологичната обстановка във връзка с в общината.

Определиха новите дати за Олимпиадата

Олимпийските игри в Токио
ще се проведат
от
23
юли
до
8
август
2021
година.
Новината
бе
съобщена
официално
от МОК. Това означава, че отлагането на
Олимпиадата на практика ще е точно една
година. Игрите трябваше да се проведат от
24 юли до 9 август това лято, преди да бъдат
отменени заради пандемията от корана вирус.
„Благодаря на международните федерации
и националните олимпийски комитети за
тяхната единодушна подкрепа и готовност
за сътрудничество в хода на консултациите.
Благодаря и на комисията на спортистите към
МОК, с която сме в постоянен контакт. Уверен
съм, че с общите усилия на Организационния
комитет, властите в Токио, японското пра-

Той преведе сумата по дарителска сметка,
открита от община Ботевград.
Управителят на болницата в Ботевград вече е
дал списък с необходимата апаратура за лечебното
заведение, като се очаква през следващата
седмица да заседава специална комисия, която да
определи как ще бъдат изразходвани средствата.
След като Олимпиакос даде разрешение на
чужденците в отборите си да напуснат Гърция,
Везенков се прибра при семейството си в
Ботевград, където очаква решение за остатъка от
сезона в Евролигата.

Четвърти април съдбоносна дата за
Камата

вителство и всички заинтересовани страни ще
се справим с тази безпрецедентна ситуация“ –
заяви президентът на МОК Томас Бах. Все още
не е ясно какво ще се случи с хората, закупили си
Христо Стоичков никога няма да забрави
билети за Олимпиадата за тази година. Тепърва
датата
4 април 1989 година. На този ден преди 31
ще се уточняват и новите дати за предхождащите
години
Ицо отбелязва два гола, които променят
квалификационни турнири в различните спортове.
не само неговата кариера, но и цялата история
на българския футбол. ЦСКА се изправя срещу
Барселона в полуфинал за КНК. На стадион Ноу
Камп армейците излизат като аутсайдери срещу
каталунския гранд, но Стоичков няма никакво
намерение да се церемони срещу тима на великия
Йохан Кройф. Той отбелязва две попадения при
поражение 2:4, като открива резултата в 24-ата
мин. Голът му е истински шедьовър. Камата поема
топката малко след центъра, напредва с няколко
метра и вижда, че вратарят Субисарета е излязъл
напред. Следва великолепен прехвърлящ удар
и червените повеждат в двубоя. Твърди се, че
Кройф, виждайки попадението, моментално е
казал, че иска Стоичков в отбора си. Впоследствие
Барселона обръща на 3:1, преди Ицо да намали
от дузпа в 66-ата мин. ЦСКА губи и реванша с 1:2
в столицата ни. Голът за шампиона ни тогава е
отново дело на Стоичков. Но Камата вече е сигурно
ново попълнение на Барселона срещу сумата от 4
млн. долара.
вземат. Решенията на българското правителство
бяха подчинени единствено на разбирането, че
здравето на спортистите е по-важно от всичко.
Неизвестността за съдбата на Олимпийските
игри, пред която бяха изправени атлетите и
спортните ръководители, доведе до натрупването
на огромно напрежение през последните седмици.
Радвам се, че МОК се съобрази с желанието на
повечето федерации и взе единственото възможно
справедливо решение. Япония ще получи
възможността да организира най-големия спортен
форум, защото организационният комитет на
Игрите показа готовността си това да се случи още
тази година, но здравето на хората безспорно е поважно. Сигурен съм, че българските спортисти ще
Спортните материали подготви Сашо Бункин
имат по-добри условия за подготовка и достатъчно
време, за да бъдат в оптимална форма“ – заяви Микро Кредит АД отпуска кредити от 200 до
3300 лева. тел. 0885 399 246
Красен Кралев.

Красен Кралев:

Спортистите ни ще имат най-добрите
условия за подготовка
Министърът на спорта
Кралев също
подкрепи
решението
на
МОК
да
отложи
Олимпийските игри за следващата година. Той
направи това чрез съобщение в социалните
мрежи.
„Вярвам, че това е единственото възможно
решение предвид пандемията от COVID-19. По
този начин ще се гарантира равнопоставеност в
квалификациите и състезателната подготовка.
Те бяха сериозно нарушени вследствие на
различната фаза на борбата с пандемията от
COVID-19, в която всяка държава се намира,
и различните мерки, които различните страни

Офис: гр. Правец
Площад „Тодор Живков“ 3

Приемно време:
Всеки ден от 14 ч. до 16 ч.
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Екип: Пенка Славчева
Паулина Василева
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СТАРТ НА РЕМОНТИТЕ НА ОБЩИНСКИ СГРАДЕН ФОНД
Бившият магазин за електроуреди ще се превърне в
модерна зала за ритуали, работни срещи и семинари
Приключи срокът за подаване на Ремонтът на помещенията е цялостен
Ремонтни дейности в
документи за участие в обществената - тавани, стени и подова настилка.
поръчка за реализацията на ремонт и Ремонтиран ще бъде и санитарният
кметската сграда на с. Разлив
вътрешно преустройство на сградата възел, ще се оформи и складова
на бившия магазин за електроуреди.
До 17:30 ч. на 06.04.2020 г. всички
кандидати имаха възможност да
подадат своите предложения за
изпълнение на заложените дейности.
Те включват ремонт на покрива с
нова изолация, подмяна на прозорци
и врати, ремонт на фасадата, подмяна на електрическата инсталация и
цялостно вътрешно преустройство.

част. Помещението ще се превърне
в многофункционална зала, която
да бъде използвана за сватбени
ритуали,
обучения,
семинари,
събрания и срещи.
Предстои
в
Общинска
администрация Правец да бъдат
отворени и класирани получените
оферти и да бъде избран изпълнител.

Предстоят ремонтни дейности
на покрива на Автогара Правец

Автогара Правец е обект от Поименния списък за придобиване на
дълготрайни активи, строителство и ремонти за 2020 г.
Сградата се нуждае от ремонт на покрива. В проектната документация
е предвидено демонтиране на старото покритие, ремонт и подмяна на
водоотвеждащите елементи и направа на ново покритие хидроизолация с
подходящи наклони. Ще бъдат частично ремонтирани и компрометираните
участъци по фасадата, а бордовете на покрива ще бъдат боядисани и
освежени.
В момента тече процедурата по избор на изпълнител за строителномонтажните дейности.

През тази година предстоят частични ремонти и в
кметствата на Осиковица и Правешка Лакавица

В
изпълнение
на
Поименния
списък
за
придобиване
на
дълготрайни
активи,
строителство и ремонти
- 2020 г., община Правец
стартира ремонтите на
общински сгради. Започна
ремонтът на Кметство с.
Разлив.
Средствата са
гласувани от Общинския
съвет още през януари
2020 година, а от общината остойностиха найнеотложните
дейности,
които вече са възложени
за изпълнение.
Ще се подменят паднали
и
изгнили
участъци
от
улуци,
водосточни
тръби и казанчетата към
тях.
В
количественостойностната
сметка,
приложена към проектната
документация, е заложено
и обшиването на стрехите
на сградата. Вече започна
и освежителният ремонт
на помещения, поставя
се гипсокартон, следват
боядисване и освежаване.
Тенденцията
за
поддръжка, модернизиране
и
обновяване
на
сградния
фонд
на
административните
центрове по населени места
продължава вече повече
от 10 години и е отличителна черта на управленческия подход на това
ръководство. През 2020 година след направена оцен-

ка и остойностени дейности частични ремонти
на покривите, водостоци и улуци предстоят и
на кметствата в селата Осиковица и Правешка
Лакавица.

„Правезгаз 1“ уведомява своите клиенти:

АБОНАТИТЕ ЩЕ ПЛАЩАТ С 0.22 ЛВ. НА КУБ. М ПО-НИСКА ЦЕНА ЗА ГАЗ
Още едно поевтиняване се очаква през месец май

На 01.04.2020 г., „Булгаргаз“ ЕАД изготви и внесе заявление за
утвърждаване цена на природния газ за м. април на 2020 г. Предложената за
утвърждаване цена е в размер 25,20 лв./MWh (без цени за достъп, пренос,
акциз и ДДС), която в сравнение с утвърдената за първото тримесечие на
2020 г., е по-ниска с 42,78% или с 18,84 лв./MWh.
„Правецгаз 1” уведомява своите абонати, че процентът на намаление
цените за крайните потребители в Правец отговаря на 100% на обявения от
„Булгаргаз“ ЕАД. На достъпен за битовите потребителите език това означава,

че ще плащат с 0.22лв. на куб. м. по-ниска цена. За месец май се очаква още
едно поевтиняване на газа.
Публикуваме новата таблица на цените:
Компоненти на цената
Промишлени
ОбщественоБитови
абонати
административни
абонати
Цена от КЕВР
25.20
25.20
25.20
Цена пренос ВН
0.49
0.49
0.49
Цена достъп/капацитет ВН
3.35
3.35
3.35
Цена разпределение наша
8.58
15.74
15.60
мрежа
Цена снабдяване наша мрежа
0.32
0.53
2.48
ОБЩО цена без ДДС
37.94
45.31
47.12
Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с
разпространението на COVID – 19 на територията на страната и обявеното
извънредно положение, сметките за газ се заплащат всеки работен ден от 03
април 2020 година с работно време на касата :
От 08,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 14,00 часа.
Остава плащането чрез Epay, Easypay, електронно банкиране или по банков път - уточняват от дружеството.
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ДОБРИТЕ ДУМИ НА ЛЕКАРЯ ПОМАГАТ ЗА ЛЕЧЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТА

Представяме ви д-р Радка Тодорова
На 7 април светът отбелязва
Световния ден на
здравето - глобална инициатива, която приканва всички
- от световните лидери до хората във всички страни, да
се фокусират върху едно здравно предизвикателство със
световна значимост. Акцентирайки върху появяващите
се нови здравни проблеми, Световният ден на здравето
дава възможност да се проведат колективни действия за
опазване здравето на хората в глобален мащаб.
2020 година постави Света пред поредното предизвикателство – COVID-19. И отново на първа линия са те, лекарите и медицинският персонал, лаборантите и учените,
готови не само да ни лекуват, но и да ни пазят – дори от
самите нас.
В седмицата преди Световния ден на здравето не за да
празнуваме, а за да отдадем нужното уважение към тия
всеотдайни хора в бели престилки, се срещнахме с д-р
Радка Тодорова, за да чуем нейното мнение по въпроси,
интересуващи всички нас.

- Уважаема д-р Тодорова, Вие сте добре известна в общината. Бихте
ли споделили за себе си това, с което искате хората да Ви разпознават.
- Разпознаваема съм в цялата община – родена и израснала тук. Завърших медицина и отново се прибрах в родния град. Полагам всички усилия да
бъда преди всичко добър човек, всеотдайна в професията. Познавам по име
всички свои пациенти, познавам и болежките им, давам всичко от себе си за
облекчаване на тяхното положение. Дали се справям – те ще кажат.
- Всеобщо е мнението, че „Българинът обича да чака да му мине“.
Имате дългогодишен професионален опит - какви са наблюденията Ви
за отношението на българина към собственото му здраве?
- Хората са различни. Едни ходят на лекар за незначителни неща, други
чакат, докато се усложни положението им. Ние обръщаме внимание и на
едните, и на другите. Първите, за да успокоим, а вторите - да изпратим при
специалист. Малцина са тия, които идват при нас навреме. Всички обаче се
нуждаят от добра дума и съм убедена, че и колегите се отнасят към тях с
нужното внимание.
- В момента сме в извънредно сложна здравна ситуация – ние и целият свят. Споделете Вашето мнение за вируса и поведението на хората.
- Моето лично мнение е, че това е вирус като всички останали. Проблемът
е, че е още непознат за медицината. Не е нужно обаче да се всяват излишна
паника и стрес. Всеки вирус при добра хигиена, правилно хранене и режим
се побеждава.
Приятно съм изненадана от жителите на Правец – изключително
дисциплинирани /по лични наблюдения/ в магазина, пред аптеката, на
открито. При нас, личните лекари, сега идват предимно за изписване на
лекарства, носят маски и стоят до вратата, на разстояние, за да пазят
и себе си, и нас. Благодарна съм им за това! Може би това е тайната на
спокойствието в нашия район – навреме взетите мерки и спазването им.
- За живота всеки обича да дава съвети. Имате ли идея как да се справим със стреса сега?
При ограничените възможности за спорт на открито – спортуване в
домашни условия. Хората, които имат градини, не са лишени от фитнес –
има много работа там през пролетта. Сега е време да прочетем една хубава
книга, да отделим време за хубав филм. А защо не и да направим „пролетно
почистване“ на кухнята или на гардероба си – може (На стр. 2)

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, 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“
					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

Община Правец кандидатства
по проект “Патронажна
грижа за възрастни хора и
лица с увреждания“
Заради въведеното извънредно положение бе отворена нова мярка за кандидатстване и възможност общините да предприемат
мерки за преодоляване на тежките социални
последици от пандемията с вируса COVID 19.
Община Правец подготвя проект, който трябва да бъде подаден за класиране до
28.04.2020 г.
Патронажна грижа ще бъде осигурена за подкрепа на възрастни хора
над 65 години с ограничения или невъзможност от самообслужване, лица
с увреждания, възрастни в риск, които са в зависимост от грижи, поради
увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот, както и лица, поставени под карантина във връзка с
Covid – 19.
На лицата от целевите групи ще се предоставя услуги в домашна среда, като пазаруване на продукти от първа необходимост, включително на
лекарства и медикаменти, осигуряване на лични предпазни средства и дезинфектанти. Заплащането на битови сметки и извършване на неотложни
административни услуги също ще бъде поето от помощниците.
Средствата са осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. В приложената към условията за кандидатстване Таблица
с разпределението на потребителите по общини е посочен индикативният
брой на потребителите. За Община Правец индикативният брой потребители е 40, а общината трябва да разпише в проектното си предложение
начина и дейностите и екипа/ите, график и отчетност на проекта. Дейностите по проекта следва да приключат до
31.12.2020 г.
След одобрението, което се очаква
през месец май, предстои разгласа,
обсъждане с кметове и кметски наместници с цел идентифициране на
нуждаещите се лица, които да бъдат
включени като бенефициенти по проекта.

