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Правешки глас - във фейсбук
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Винаги до Вас !!!

БЪРЗ ТЕСТ ЗА COVID-19
И В ПРАВЕЦ

ДО МОМЕНТА:
97 СА СЕ
ИЗСЛЕДВАЛИ ПО
СВОЕ ЖЕЛАНИЕ.
ВСИЧКИ
РЕЗУЛТАТИ СА
ОТРИЦАТЕЛНИ!
Четете на стр. 3

ОБЩИНА
ПРАВЕЦ
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Уважаеми жители на Община Правец,
В навечерието на Великденските празници и в
условията на пандемия в страната и света, приемете
моите най-искрени пожелания за здраве, споделена
радост, мир и спокойствие в семейството.
Великден е символ на вярата, смирението,
добродетелите и спасението. Днес трябва да възродим
вярата си в тези ценности, те са ни най-необходими и ще ни
обединят в общите усилия за справяне в кризата и подпомагане на най-нуждаещите се.
Нека с обич и състрадание отправим поглед към най-близките си, нека с делата си покажем, че доброто в нас е движещата сила на нашите действия, нека в тези дни бъдем свидетели и се включим в повече добри и благородни начинания.
Пожелавам на всички жители на Община Правец светли
Великденски празници!
Честито Възкресение Христово!
				РУМЕН ГУНИНСКИ
				
Кмет на Община Правец

КАК СЕ СПРАВЯ ПРАВЕЦ
С КОРОНАКРИЗАТА?

Градоначалникът
дари заплатата си
Закупи маски
за всички хора
от общината
Интервю с Кмета
над 65
Четете на стр. 8

Румен Гунински

Четете на стр. 2
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ОВЕН
Благоприятно
е
търсенето на нови
сфери за изява. Така
може успешно да инвестирате интелект и капитал. Всичко, с което се
захванете, ви носи успех.
ТЕЛЕЦ
Не бива да отлагате всичките проблеми
за после, колкото и да
ви се иска. По-добре е да доведете
нещата докрай. Опитайте се да се
усамотите и да се оправите в собствените си мисли и чувства.
БЛИЗНАЦИ
Съсредоточете се
над главното, не губете
време за дреболии. Потърсете нови източници на печалба.
Ако ви предложат нов проект, съгласете се. Вашата твърдост може да
бъде подложена на изпитание.
РАК
Всяко нещо, с което се захванете, ще
изисква по-големи усилия. Добре е да проучите и да потърсите други източници на доходи.
Бъдете по-активни, иначе нещата
няма да се развият във ваша полза.
ЛЪВ
Може да очаквате
приятни срещи и добри новини. Добре е да
се придържате към златната среда.
Прекарвайте повече време със семейството. Пазете се да не приемате желаното за действително.
ДЕВА
Необходимо е да
контролирате емоциите си. Това е начинът
да се предпазите от непредвидени
ситуации. Мързелът ви и проявата
на слабост може да се окажат пречки по пътя ви към успеха.
ВЕЗНИ
Ще можете да се
придвижите към целта
с всички средства. Отделете повече внимание на подробностите, защото са важни. Не правете планове, може да се променят.
СКОРПИОН
Добре е да подбирате обкръжението си.
Възможни са действия
на съперници или недоброжелатели. Излишната доверчивост може
да ви подведе фатално. Внимавайте в отношенията с околните.
СТРЕЛЕЦ
Важно е да внесете
равновесие в мислите
си. Определете отношенията си с околните. Освободете се от ненужните контакти. Ново
известие или ново познанство може
да промени коренно живота ви.
КОЗИРОГ
Може да получите
няколко много важни
житейски урока. Околните подкрепят всичките ви намерения. Но са възможни сложни отношения с началниците. Внимавайте
при работа с официални документи.
ВОДОЛЕЙ
Забравете досадните дреболии, които
ви изнервят. Не рискувайте напразно, не се впускайте в
авантюри. Може да се наложи да се
приспособявате и да демонстрирате
творчески подход към проблемите.
РИБИ
Лъжата, както и агресивното поведение,
може да се обърнат
срещу вас. Обмислете внимателно
своята житейска мисия. Бъдете покритични съм самите себе си.

Кметът Румен Гунински пред „Правешки глас“:

КАК СЕ СПРАВЯ ПРАВЕЦ С КОРОНАКРИЗАТА?

- Г-Н ГУНИНСКИ, ВЕЧЕ ИЗМИНА МЕСЕЦ ОТ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ. КАКВА Е
ВАШАТА РАВНОСМЕТКА ДО ТОЗИ МОМЕНТ. КАК СЕ
СПРАВЯ ОБЩИНА ПРАВЕЦ С МЕРКИТЕ СРЕЩУ КОРОНАВИРУСА?
- За мерки можехме да говорим в началото на пандемията,
когато дойде заплахата от вируса COVID 19 и в страната
бе обявено извънредно положение. Тогава взехме редица
навременни мерки за дезинфеция на обществените сгради
и обществени места, измиване на града, специален режим
в администрацията за предоставяне услуги на гражданите и
редица други мерки, засягащи социалните услуги и въобще
живота в общината. Най-вече искахме жителите да усетят
действия и адекватни мерки от страна на местната власт.
Вече месец работим в тези условия. Денят ни започва с това
каква е обстановката и какво трябва да се предприема. Така
ще бъде, докато всичко отмине. Най-вече не трябва да има
паника сред хората,
защото това ще доведе
до напрежение, което
сега е крайно вредно.
- СПОРЕД ВАС КОИ
ОТ МЕРКИТЕ СЕ ОКАЗВАТ НАЙ-ЕФИКАСНИ?
ИМА ЛИ „МЕСТНИ“
МЕРКИ, РАЗЛИЧНИ ОТ
НАЦИОНАЛНИТЕ?
Най-ефикасни
са
тези, които жителите ни
са усетили като грижа
за тях, като такива,
които
подпомагат
местния бизнес, които
ги карат да са спокойни,
че
правим
всичко
необходимо в момента.
Добре се посрещна
информационната кампания, която направихме
в целия град и в населените места, Патронажната грижа за
хора, които не могат сами да си набавят лекарства и продукти
от първа необходимост, както и вече няколкото дезинфекции
на обществени сгради, улици, спирки, тротоари, велоалея и
др. Ефикасна мярка бе, че спряхме работата на клубовете
за възрастни и хора с увреждания, както и че вече всички
потребители на Домашен социален патронаж и бенефициенти
по програмата „Обществена трапезария“ получават храната с
доставки по домовете.
Има мерки, с които изпреварихме всички, а именно
облекченията за наемателите на общински обекти и площи.
Всички те, които не извършват търговска дейност сега, в
условията на кризисно положение, взехме решение да бъдат
освободени от заплащане на наем. В синхрон с държавното
решение за удължаване отстъпката за данъците до 30 юни,
на местно ниво удължихме отстъпката от 5 % за такса битови
отпадъци със същия срок.
- КАКВИ СА ЛИЧНИТЕ ВИ НАБЛЮДЕНИЯ – КАК ХОРАТА ПРИЕМАТ НАЛОЖЕНИТЕ ЗАБРАНИ И „РАЗЛИЧНИЯ“
НАЧИН НА ЖИВОТ? СРЕЩАТЕ ЛИ НЕГОДУВАНЕ, СЪПРОТИВА, ОТКАЗ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАБРАНИТЕ?
- В Правец хората са изключително отговорни и спазват
ограниченията в начина на движение, пазаруване, ползване
на предпазни средства на обществени места. Много съм
впечатлен от реда и толерантността на жителите ни, виждам
това всеки ден в Общинската сграда, в търговските обекти, в
Поликлиниката, в Аптеките, навсякъде.
В нашите села се увеличиха хората в този един месецтези, които се установиха тук за периода на изолация. Взехме
редица мерки и решения и в тази посока – административни
услуги, честота на сметосъбиране, обезпаразитяване и т.н
- В ЦЯЛАТА СТРАНА СЕ НАБЛЮДАВА БУМ ОТ НОВОРЕГИСТРИРАНИ БЕЗРАБОТНИ. КАКВО Е ПОЛОЖЕНИЕТО В ОБЩИНА ПРАВЕЦ ОТ НАЧАЛОТО НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ДО ТОЗИ МОМЕНТ?
- За спокойствие на хората мога да кажа, че няма засега
на местно ниво такова нарастване на безработицата, каквото
се отбелязва на някои места в страната. Поискахме актуална
справка от Бюро по труда и към днешна дата, спрямо месец
януари, новорегистрираните лица са се увеличили със 100
човека за цялата община.
- ОТРАЗЯВА ЛИ СЕ КРИЗАТА НА РАБОТАТА НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ? ЩЕ СЕ НАЛОЖАТ

ЛИ ПРОМЕНИ В ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПЛАНУВАНИТЕ
РЕМОНТИ, КОРЕКЦИИ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И Т.Н.?
- Ние вече започнахме изпълнението на Инвестиционната програма, заложена в Бюджет 2020 на Община Правец.
Започваме с ремонтите на сграден фонд, съобразявайки се
със създалата се ситуация. Ще се съобразим и с въведените
мерки на национално ниво за удължаване сроковете на избраните изпълнители, с оглед пандемията.
Относно Общинска администрация Правец и Кметствата,
както и другите обществени сгради – взети са мерки за
дезинфекция, предпазни средства, режим на работа на
служителите и работа с граждани.
- КЪМ МОМЕНТА КАКЪВ Е БРОЯТ НА ХОРАТА, КОИТО СА ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА? ИМА ЛИ РЕГИСТРИРАНИ И САНКЦИОНИРАНИ ЛИЦА ЗА НЕСПАЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИЗОЛАЦИЯ?
- Към 10 април това са 25 души. Получаваме ежедневна
справка
от
РЗИ
София област
за
карантинираните лица.
Съответно своевременно
уведомяваме
органите
на РУ Правец. Държим
пряка връзка с лекарите
на местно ниво. Към
момента няма съставени
актове за неспазване
на карантината- в това
ни увери Началникът
на Районно управление
Полиция в Правец при
редовните
заседания
на Оперативния щаб
за ограничаване раз0пространението
на
COVID-19
с
район
на действие община
Правец,
- КАК СЕ СПРАВЯ
ОБЩИНАТА С ОБГРИЖВАНЕТО НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА,
САМОТНИТЕ, СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ?
- Имаме създадени два екипа за обгрижване на такива лица
в цялата община. Включително и закупуване на медикаменти
и лекарства, ако се налага. Следим и програмите, които Социалното министерство подготвя за справяне с коронавируса
и ще кандидатстваме по тях. Такива мерки се подготвят и за
осигуряване на заетост. Всичко това е в етап на подготовка
на проекти за кандидатсване. Когато имаме конкретна
информация за брой хора и дейности- ще информираме
своевременно Вашите читатели и обществеността.
- ПРЕДИ ДНИ ДАРИХТЕ МЕСЕЧНОТО СИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА МАСКИ, КОИТО ДА
БЪДАТ РАЗДАДЕНИ НА ВСИЧКИ ХОРА ОТ ОБЩИНАТА
НАД 65 ГОДИНИ. В УСЛОВИЯТА НА ИЗОЛАЦИЯ УСПЯХА
ЛИ ХОРАТА ВЕЧЕ ДА ГИ ПОЛУЧАТ?...
В рамките на два дни организирахме раздаването на
маските за многократна употреба на възрастните наши
съграждани, без да се налага те да нарушават изолацията си
и да излизат от домовете си именно за това. Не смятам този
жест за нещо специално. Мислех какво мога аз да направя
като личен принос и се радвам, че успяхме да го организираме
толкова бързо, а с оглед на новите разпоредби за излизане
на обществени места само с маски и защитни средтсва- се
оказа много навременно раздаването до всеки човек.
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БЪРЗ ТЕСТ ЗА COVID-19 И В ПРАВЕЦ
До момента: 97 са се изследвали в «ЦибаЛаб» по свое
желание. Всички резултати са отрицателни!

Вероятно на
нашите читатели
им
омръзна
денонощно
да
бъдат облъчвани
с
информация
къде колко са
заболели, къде колко са починали, кои тестове
са надеждни и кои ненадеждни и как държавите
пазят поданиците си от пандемията.
Затова, когато научихме, че лаборатория
ЦибаЛаб - Правец извършва скринингов кръвен
тест за корона вирус, се срещнахме с лаборанта
Венета Василева.
Ето какво ни разказа тя както за самия вирус,
така и за същността на изследването с бързия
тест:
Световната здравна организация (СЗО)
обяви епидемията от коронавирус 2019–20 г. за

спешна ситуация в областта на общественото
здравеопазване (PHEIC) на 30 януари 2020 г. и
пандемия на 11 март 2020 г.
Коронавирусите са PHK вируси с обвивка, които
причиняват респираторни, чревни, чернодробни
и неврологични заболявания. Известно е, че
7 вида коронавируси причиняват заболяване
при хората. Четири от тях – 229E, OC43,NL63 И
HKU1, са широко разпространени и обикновено
причиняват симптоми на обикновена настинка при
имунокомпетентни индивиди. Другите 3 щама –
коронавирусът на тежкия респираторен синдром
/SARS-CoV/, коронавирусът на близкоизточния
респираторен синдром /MERS-CoV/ и Новият коронавирус от 2019г. /Covid19/ са зоонозни по произход и понякога са свързани с друго фатално заболяване. IgG и IgM Антителата срещу коронавирус
от 2019г. могат да бъдат открити още 203 седмици
след експозицията. IgG остават положителни, но

нивото на антителата спада с течение на времето.
Същност на изследването: Взема се венозна
кръв. Изследването може да се направи от цяла
кръв, серум или плазма. Изследването представлява имунохроматографски тест за бързо, качествено и диференцирано откриване на IgG и
IgM антитела към Новия коронавирус при хора.
Този тест дава само предварителен резултат.
Резултатът се изписва като положителен или
отрицателен само за антителата. Всяко проба,
реагирала при този бърз тест за Covid19 IgG/ IgM,
трябва да бъде потвърден с алтернативен метод /
методи/ за изследване и клинични находки.
Приемната в Правец взема материал за
изследване в понеделник, сряда и петък от 7.30 до
11.00 часа. Резултатът се получава на следващия
ден.
Бързите тестове не са задължителни, затова се
заплащат от пациента - 28.00 лв. за тест.

СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ НА СРЕЩА С КМЕТА НА ОБЩИНАТА
• Допълнителен екип ще разнася храна по домовете на потребителите, обслужвани
от обществената трапезария
• Хранителните продукти от детските градини, които не работят поради наложените
рестрикции, ще се предоставят за ползване на социалните институции
Ръководителите на социалните институции се събраха на
среща с кмета на общината Румен Гунински. Тя се проведе през
изминалата седмица. Поводът бе епидемията с COVID-19, а причината - набелязването на допълнителни мерки, координирането на
усилията за превенция от заразяване и работа на институциите при
тази ситуация.
Директорите на Центъра за настаняване от семеен тип за възрастни
хора Таня Димитрова, на Центъра за настаняване от семеен тип за
деца и младежи с увреждания Евгени Димитров, на Дневния център
за пълнолетни лица с увреждания Ваня Димитрова и управителят на
Домашен социален патронаж Янка Иванова обсъдиха и планираха
с кмета необходимостта от предпазни средства и дезинфектанти,
дезинфекция на сградния фонд и организацията на работата на
персонала в условията на извънредното положение.
С цел ограничаване на контактите на потребителите на социалните
услуги при ограничения достъп до институциите, те координират
връзката на бенефициентите и техните близки, като тя се осъществява
електронно, чрез видеоразговори.
По предложение на кмета на общината хранителните продукти от
детските градини, които не работят поради наложените рестрикции, ще се С оглед на това, че ще се увеличат лицата по проекта „Обществена трапредоставят за ползване на социалните услуги в общността от резидентен пезария“, се обсъди предложението да се формира допълнителен екип за
тип.
разнасяне на храна по домовете на потребителите.
Внимание бе обърнато и на работата на Домашния социален патронаж.

Дарение в навечерието на Великденските празници

Църковният магазин в Правец подари всичките икони и черковни принадлежности на манастира „Св.Теодор Тирон“
Дарителството е акт на благотворителност, хуманитарна

помощ или принос за дадена
кауза. То може да се прави по
всяко време, но особена сила
придобива по време на големи
християнски празници или при
надвиснала над човечеството
беда.
Сега, когато обществото ни
живее в пандемията на COVID
19, то е от особена важност. Ето
защо всеки подобен акт трябва
да стане достояние на повече
хора.
Вълчо Вълчев, брат на
починалия през 2008г. Мелнишки
епископ Генадий, в навечерието
на Цветница и Великден направи
голямо дарение на Правешкия
манастир „Св. Теодор Тирон“
- икони и всички църковни атрибути от църковния магазин в
Правец.

Вълчо обмисля да дари керамиката на
Историческия музей в Правец, а за канцеларските
материали и ученически пособия още търси
решение
Изразяваме благодарността на архимандрит
Йоан и на всички православни християни от
общността.

СЪОБЩЕНИЕ

Организацията
по раздаване на
Великденските пакети ще
започне след отмяната на
извънредното положение

От Община Правец съобщиха, че във връзка с ограничаване на социалните контакти в
периода на пандемията, кампанията по раздаване на Великденски пакети ще стартира веднага след края на извънредното положение.

4

брой 14, 14.04.2020

страница

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО И КАК СЕ СЛУЧВА ТО В ПРАВЕЦ
Обучението от вкъщи, въведено с извънредното положение
в страната, подложи на стрес тест деца, родители, учители и
цялата образователна система. Обучителният процес постепенно
обхваща не само всички деца в училищна възраст, но и техните
родители, които също активно помагат. Съвместната работа
предизвиква задълбочен интерес към обучението у децата. Видимо
тече истински учебен процес, макар и в непривична среда. Учебните
занятия, на които учениците са по пижами, с шарени чорапи, че и
с весели костюми дори-хей така-за настроение, разнообразяват
стоенето пред екраните и спомагат за усвояването на материала
с повишен интерес и положителна нагласа от вкъщи.

Доверието и комуникацията между
учители и ученици на нови нива
Дигитализацията на образователния процес, съвремието. Те реагираха много бързо на
продиктувана от коронавирусната криза, ще създалата се ситуация. Ключово е да се запази
доведе до трайни промени в обучението. Можем добрата връзка на общуване.
да определим учителите като новаторите на

Фиданка Костуркова – учител по руски и български език
Дистанционното обучение определено е
нещо ново, нещо различно! Бих го нарекла
предизвикателство, защото напълно осъзнавах,
че се впускам в нещо, от което хем се страхувам,
хем усещам и приятния гъдел на любопитството.
Бих го нарекла квалификация, защото чрез него
открих в себе си такива технически умения, които
до този момент не съм и подозирала, че
притежавам. Бих го нарекла мотивация,
защото в процеса на този вид дейност
имам
възможност
да
направя
равносметка
на
професионалната
си работа и да стигна до нови идеи и
цели, които бих искала да реализирам
в бъдеще.
Според
мен
дистанционното
обучение по нищо не отстъпва на
обучението в класната стая. Работата
за подготовка на един урок е в пъти
повече, но си заслужава употребения
времеви ресурс. Смятам, че в
извънредната ситуация, в която се
оказахме, ние, учителите, положихме
огромни усилия и по много естествен
път се родиха изключително добри

педагогически практики. Учениците и родителите
също подходиха към ситуацията доста отговорно
и активно. И ако добавим факта, че директорът
е наш ежеминутен партньор, то на практика се
оказва, че дистанционното обучение е продуктивен
и адекватен подход, който работи, независимо на
каква цена.

Цанко Цолов – учител по история
Цветина Исаева - учител по история
Дистанционното
обучение
успя
да
изненада
всички нас
- учители,
ученици и
родители,
за
съжаление
се
наложи да
го опознаем
отблизо в
едно болно време. Като всяко начало и това беше трудно откъм
организация, умения, недостатъчно информация, променяща се
ежечасово обстановка, но въпреки всичо, учителите успяхме да
се справим своевременно със ситуацията и продължаваме да
успяваме. Когато започнахме с първите онлайн уроци, казвах на
децата, че всичко е ново както за тях, така и за мен, и че за да
имаме успех в това предизвикателство, трябва да работим заедно
като екип и да си съдействаме. Същото важи и за колегите - с тях
работим много добре заедно и си помагаме, когато се налага.
В заключение мога да кажа, че дистанционното обучение
определено ми допада като метод на работа, виждам, че и за
учениците е така. Не бих го предпочела пред преподаването в
класната стая, но бих ги съчетавала умерено.
За да бъдем напълно обективни, ще потърсим мнението и на
родители и ученици. Както и на ръководители на учебни звена.

Дистанционното обучение определено представлява предизвикателство.
Учителите трябваше да променят начина си на работа и да го вкарат в рамката на
електронните платформи по най-бързия начин. И те успяха! Всъщност повечето
колеги, включително и аз, започват да гледат към наличните възможности и да се
замислят как биха могли да използват интернет и разнообразните приложения, за
да създадат една по-интересна и увлекателна учебна среда. Може да се използват
всякакви изображения, материали, документи, филми - всичко налично в интернет.
Смятам, че това ще допадне и на учениците. Самите те бяха доста развълнувани още
от началото и голямата част от тях не са загубили интереса си. Всъщност промяната
им донесе едно ново усещане - сега те влизат в часовете си с нагласата, че учителите
им са приготвили да представят нещо нагледно и интригуващо, едва ли не различна
и нова идея всеки час. А и щом учителите имаме тази възможност, защо да не се
възползваме от нея? Вярно, това отнема повече време и усилия, но самите ученици
също дават своя принос, изпълнявайки проекти и пишейки домашни, които често
надминават границите на това, с което са свикнали да се справят в училище.
Не мисля, че някой от нас
очакваше такова нещо, но
фактът, че дистанционното
обучение
дойде
като
изненада и никой не
беше подготвен за него,
прави успешния му старт
и развитие да изглеждат
още
по-внушително.
Поздравления към всички
учители, които приеха
това предизвикателство,
независимо
от
трудностите,
и
към
учениците - за проявения
ентусиазъм и разбиране!
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Новини от Етрополе

ТРАДИЦИОННИЯТ НЕДЕЛЕН ПАЗАР В ЕТРОПОЛЕ
ЩЕ ОСТАНЕ ЗАТВОРЕН ДО ВТОРО НАРЕЖДАНЕ

Носенето на защитни маски задължително до 26 април

До второ
нареждане
ще остане
затворен
големият
земеделски пазар в
Е т р о п ол е ,
който
се
провежда

Със своя заповед министърът на здравеопазването въведе задължително носене на
защитни маски на открити и закрити обществени
места. Заповедта влезе в сила от 12.04.2020г. и
ще е важи до 26.04.2020 г. включително.
Всички граждани, когато се намират в
всяка неделя.
закрити или на открити обществени места (в
Причината са мерките за предотвратяване т.ч. транспортни средства за обществен превоз,
струпването на много хора на едно място в усло- търговски обекти, паркове, църкви, манастири,
вията на извънредното положение, уточниха от храмове, зали, улици, автобусни спирки и др.),
Общинска администрация Етрополе.
са длъжни да имат поставена защитна маска за

лице за еднократна или многократна употреба
или друго средство, покриващо носа и устата (в
т.ч. кърпа, шал и др.). Обществени са и местата
и пространствата, които са свободно достъпни и/
или са предназначени за обществено ползване.
Това важи и за места, на които се предоставят
обществени услуги.
Заповедта на здравния министър е с № РД01-197/11.04.2020 г.и ев сила до 26.04.2020 г.,
включително.
УВАЖАЕМИ ГОРСКИ РАБОТНИЦИ,

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ
НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
В навечерието сме на най-светлия християнски
празник - Възкресение Христово! Той носи в себе си
най-ярките послания за нов живот, вяра, любов и
съпричастност.
В тези празнични дни искам да пожелая на всички
Вас здраве, добруване, мир и благоденствие. Нека
отворим сърцата си за повече любов и милосърдие, за повече хуманност и доброта в отношенията един към друг. Нека помним Божиите послания
и нека те да ни водят всеки ден по правилния път
на живота, за да е той смислен и щастлив за нас и
нашите близки!
Пожелавам Ви светли и спокойни Великденски
празници!
ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!
		
		

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Имам удоволствието да
Ви поздравя по
случай Вашия
професионален празник
- Седмицата
на гората!
Приемете
искрената ми
признателност
за
професионализма,
който проявявате ежедневно в името на
опазването на българската гора, защото
грижата за нея е мъдра инвестиция за бъдещите
поколения.
Седмицата на гората е празник, но и още
един повод да се замислим за опазването на
гората, което трябва да бъде мисия не само
за работещите в горския сектор, но и за всички
жители на община Етрополе.
От сърце Ви пожелавам здраве, дръзновение,
лични и професионални успехи!
С уважение,
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Седмица на гората

РАЗХОДКА В ГОРАТА С ХРИСТО РЕФЕРЕНТА
Въздухът в брезовата гора е най-чист, дори стерилен.
Съдържа огромен брой фитонциди – изпарители, които
чистят въздуха. Известни медици казват, че биха могли
дори да оперират в такава среда!
В седмицата на гората потърсихме най-отявления
радетел за опазване на околната среда и особено на
горите. Познатият на всички Христо Референта. Той
ни заведе при своята „любима 30-годишна рожба“ –
брезовата гора в м.„Поленките“. И там, сред кристално
чистия въздух, вслушани в песента на птиците, записахме неговите спомени:

Да създадеш гора …няма такова
чувство!
„През 1990 година се прибрах в Правец. Направи
ми впечатление, че в местността „Поленките“, където е
резервоарът за водопровода, е обезлесено. Вероятно
заради строежа на площ от 2 хектара беше започнала
ерозия на почвата. Това ме подразни професионално и
ме предизвика да направя нещо. Поисках разрешение
от тогавашния кмет – Яким Димитров и техническия
ръководител Златан Трифонов да залеся терена. Съгласиха се и аз взех брезови фиданки от горското стопанство
в Етрополе и акации от Ботевград. С моя комшия Марин
Чорбанов се трудихме усърдно и го залесихме. На подходящи места засадихме и плачеща върба, както и няколко
иглолистни дървета. (На стр. 7)
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Везенков-младши:

ВСЕКИ ИСКА ПЪЛНИ ЗАЛИ, НО ЧОВЕШКОТО
ЗДРАВЕ Е ПО-ВАЖНО ОТ ВСИЧКО

Най-добрият
български баскетболист в
момента
Александър
Везенков
обяви,
че
държавата трябва да
покаже отборна игра, за
да победи корона вируса.
Той и още над 200 души
се включиха в е-баскет Лигата на федерацията.
Сашо Везенков стартира с убедителна победа.
Крилото на Олимпиакос игра с екипа на Балкан,

с който победи София Ентъртейнмънт със 115:70,
а виртуалният му образ отбеляза 33 точки. Друг
национал – Йордан Минчев, откри шампионата
с Левски Лукойл срещу Антон Диков от Чавдар Троян. Мачът бе предаван пряко по ТВ1. Крилото
на сините спечели със 128:83. Всяка вечер от
19 часа в ефира на телевизията феновете на
електронните спортове ще могат да гледат на
живо един от 128-те мача, изиграни през деня.
Специален гост в студиото бе и президентът на
федерацията Георги Глушков. „Ние винаги се

оплакваме, че нямаме време от много пътувания,
от ежедневието. Сега е добър момент да опознаем
близките си, себе си, да прочетем някоя книга, да
изгледаме някой сериал. Мисля, че може да има и
много полза след тази карантина. Всеки иска пълни
зали, но човешкото здраве е по-важно от всичко.
Цялата държава трябва да покаже отборна игра
и да победим този съперник, който се оказа много
труден» - заяви крилото на Олимпиакос, който,
както писахме, дари 10 000 лв. на болницата в
Ботевград за борба с корона вируса.

Футболното първенство ще бъде подновено три
седмици след края на извънредното положение
БФС взе решение първенството да бъде доиграно изцяло. Мачовете обаче ще са пред празни
трибуни – така ще е и в повечето европейски шампионати, за да се намалят рисковете от зараза с
корона вирус. Такава мярка вече бе въведена у
нас, но не се стигна до прилагането ѝ, защото бе
обявено извънредно положение, което ще продължи поне до 13 май, и отборите бяха разпуснати.
Тренировките на тимовете от елита и втора лига
ще започнат още на следващия ден след отмяната на извънредното положение. „Първенствата и
турнирите в първа и втора лига ще стартират три
седмици, след като националният оперативен щаб
разреши подновяване на тренировъчния процес, с
цел клубовете да се подготвят достатъчно добре
за официалните срещи“ – се казва в становището на футболната централа. БФС и АФЛ ще предоставят допълнителна информация що се касае

до първенствата и турнирите от по-ниските нива
във футбола ни. „Крайният срок за завършване на
всички официални срещи ще бъде определен в
зависимост от препоръките на европейската футболна централа УЕФА“ – заявиха от БФС. Всичко
това означава, че футбол у нас ще има най-рано
на 5 юни, петък. Тази дата е първата възможна,
на която евентуално да се възобновят мачовете в
елита. При такъв вариант пандемията от корона
вирус трябва да бъде овладяна до 13 май. Още
на следващия ден пък се предвижда тимовете да
възобновят тренировките. Те ще имат на разположение 20 дни за подготовка – до 4 юни включително, а ден по-късно ще стартират и официалните
двубои. Според плановете до края на юли трябва
да бъде играно цялото първенство – двата кръга
от редовния сезон и плейофите, както и полуфиналът и финалът за Купата на България. Ще бъдат

определени и влизащите – първият от втора лига
ще се класира директно на мястото на последния
от Ефбет Лигата, а вторият и третият от втория ни
ешелон ще играят баражи за промоция с 12-и и
13-и от елита. Ще има и плейоф за Лига Европа –
4-ия срещу 7-ия. Начертан е и предварителен план
за следващото първенство. Ако сегашното първенство се доиграе до края на юли, тимовете ще
имат кратка двуседмична почивка и на 14 август,
петък, ще може да стартира новият сезон 2020/21.
Естествено, има и съкратени варианти – за доиграване само на двата кръга от редовния сезон,
мачовете за Купата, както и баражите за влизане в
елита. Засега обаче всички се надяват пандемията
по-бързо да отмине. За отложения бараж за европейското първенство срещу Унгария, който трябваше да се играе на 4 юни, вероятно от УЕФА ще
определят дата през октомври.

Проф. Мутафчийски: Мерките са правилни

Съюзът плаща за
тестване на всички
футболисти

Ръководителят на националния оперативен
щаб за борба с корона вируса генерал-майор
проф. Венцислав Мутафчийски похвали решенията на БФС, след като преди време критикува централата.
„Ръководители на футбола правилно са обявили, че футболистите ще могат да започнат тренировки, когато това е възможно. Решението им
мачовете да стартират три седмици, след като се
справим със сложната ситуация, е добро. Извънредното положение е именно за това, да предпазим хората, като животът им е на първо място.
Националният щаб не може да забранява на футболните клубове да тренират, защото това не му
влиза в пълномощията. Това може да го реши правителството. Не мога да кажа кога спортистите ще
имат възможност да започнат занимания. Бъдете
сигурни и че на мен ми се иска всичко да приключи
колкото се може по-бързо. Обстановката е доста
динамична, което не ни позволява да даваме точни прогнози. Наскоро дори президентът на Све-

товната здравна организация обяви, че не бива да
отхлабваме рестриктивните мерки, тъй като това
може да се окаже пагубно. Най-голямото ми опасение е Великден. Тогава се очаква пикът на епидемията, а доста хора се събират на групи“ – заяви
проф. Мутафчийски.

Пеле е под карантина, даде
интервю в интернет
Футболната легенда Пеле е под карантина заради
опасност от заразяване с корона вирус. 79-годишният
бразилец попада в рисковата група, която е по-уязвима
при евентуална зараза. Заради това Пеле е решил да
остане в дома си в Гуажара, Сао Пауло, за да се защити. На 23 октомври той ще навърши 80, а в последно
време има постоянни проблеми със здравето. Според
личния му съветник Хосе Форнос бившият футболист
се справя добре и е значително спокоен. Кралят на
футбола даде кратко интервю в интернет, в което сподели доста любопитни неща.

Офис: гр. Правец
Площад „Тодор Живков“ 3

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

БФС ще задели финансови средства за тестване на всички футболисти от професионалния ни
футбол. Пробите за корона вирус ще бъдат направени преди играчите ни да започнат нормален тренировъчен процес. В момента те нямат право да
водят групови занимания, а се готвят индивидуално по домовете си. „На заседание на изпълнителното бюро на БФС бе приета инициативата на медицинската комисия към БФС всички футболисти
и длъжностни лица от футболните ни клубове да
преминат РСR-тест три дни преди подновяването
на тренировъчния процес, като провеждането на
изследването ще е изцяло за сметка на БФС. Възлага се на медицинската комисия да избере клиника, в която да се проведат споменатите процедури“
– обявиха от БФС. До момента три наши елитни
отбора тестваха играчите си за корона вирус – Лудогорец на два пъти, ЦСКА и Левски.

Изпълкомът на БФС заседава на 17 април

Очаква се на заседанието преди Великден да бъде определена нова дата за конгрес на централата, на която да бъде избран
президент. В момента временно изпълняващ
длъжността е Михаил Касабов. Засега обаче
в съюза не мислят да има нов формат на първенството. Вече се чуха мнения от догодина
в елита ни да бъдат включени 16 или дори
18 тима. „Не мисля, че има възможност за
нов формат. Досега не е обсъждана промяна за следващия сезон. На 17 април ще има
Изпълком, на който ще се съберем в пълен

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

състав. Тогава ще има повече яснота и по отношение на УЕФА – за инструкции до кога първенствата
трябва да завършат. На заседанието на Изпълкома ще се реши и за конгреса, като най-вероятно е
той да бъде отложен. Виждате, че и ФИФА отложи
своя. Всичко зависи от ситуацията с пандемията,
както и за кога ще бъдат насрочени баражите за
европейското първенство“ – завиха от БФС.
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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Седмица на гората

РАЗХОДКА В ГОРАТА С ХРИСТО РЕФЕРЕНТА

( От стр. 5) Но най-много брези! Това наше начинание имаше една цел
– да се разпространи брезата и в нашия район. Гората сега е на около 30
години и вече дава семе, което ще осигури възможност сама да се разраства.

Сокът на брезата пречиства целия организъм.
С удоволствие го пиеше и Тодор Живков
Сигурно ще ви е интересно да знаете защо се спрях точно на брезата.
Брезата е един от любимите ми дървесни видове. При нея всичко е ценно
– като започнем от естетиката и свършим с лечебните й свойства. Всяка
частица от нея може да се използва в медицината – листата, клоните,
кората. Може би ще учудя някои хора, като спомена, че от
бялата част на кората се прави сакъз /дъвка/. А от листата
и клоните се приготвят различни отвари, както от различни
билки. И друго любопитно – през пролетта в дърветата
има най-силно сокотечение. От една бреза с диаметър
30-40 см. може да се добие до 200 л. сок. Той е полезен
за хора, страдащи от бъбречни заболявания. Пречиства
целия организъм. Такава напитка редовно употребяваше
и Тодор Живков. Освен това може да се мие косата с него
при косопад, много помага /това малцина го знаят/.

През 60-те заедно с научни работници
успяхме да импрегнираме брезовата
дървесина в стоящо състояние
А сега малко история. През 60-те години на XX век
научни работници от Института за гората заложиха опити за
импрегниране на брезата в стоящо състояние. В какво се състоят те – правят
се отвори в основата на дървото и в тях се поставя подходящ фунгицид.
При сокотечението дървото го поема и той достига до най-високите клони
и листа. По този начин се предотвратява гниенето на добитата дървесина,
защото при обикновени условия, когато е на открито, тя гние за 1 година.
Дървесината става плътна, твърда и с много хубав фладер. Трайна е за изработка на мебели, защото не се напада от дървесинояди.

Имах идея да оцветяваме дървесината в различни
цветове, но тя остана нереализирана по политически
причини

През 90-те години бях директор на Горско стопанство Етрополе. Хрумна
ми една идея – при сокотечението заедно с фунгицидите да добавяме и
желан цвят боя. По този начин щяхме да получим дървесина с различен
цвят, което щеше бъде интересно за производителите на мебели, а и за
хората. Беше по времето на Иван Костов, в България бяхме 160 директори.
Много набързо 150 бяхме уволнени, вероятно по политически причини. Така
моята идея остана неосъществена. По-късно ме поканиха да се върна, но аз
вече не исках да служа на такова управление.

Три са големите брезови находища в България.
Едно от тях е в Етрополе
За сведение - в България днес има 3 големи находища на брези – в
Благоевград, Кърджали и с. Бойковец /Етрополско горско стопанство/–
над 3 000 дка.

Обгърнеш ли с ръце брезата – на любов е!
Спомням си, че през 50-те години живеех в един горски кантон с
брезови насаждения наоколо. Сутрин, когато има мъгла и при ниски
температури, дървото се покрива със скреж и представлява приказна
гледка. С изгрева на слънцето се появяват безброй кристали в
различни светлини – феерия от цветове. Седял съм и многократно съм
наблюдавал омаян тая гледка.
За тези, които биха искали да отглеждат брези, ще допълня.
Брезата е бързорастящ дървесен вид и животът й е около 80 години. Силно
студоустойчива, затова насаждения има и до Северния полюс. Светлолюбива
е, но може да вирее и на северни склонове. Не е взискателна към почвата,
но при по-богата се развива бурно. Каква е ползата от нея? Преди всичко
душевно облекчение и естетическа наслада от допира с дървото. Има едно
старо предание, че ако обгърнеш с ръце една по-дебела бреза, се усилват
любовните чувства /смее се/. Това е добро за финал, нали?!“

Започна пролетната
обработка против кърлежи

„Войната по пътищата“ не е
в карантина, взе 20 жертви!

Плановата дезакаризация на терени с обществено значение на територията на
община Правец се извърши в дните и часовете най-подходящи като климатични условия
(температура, влажност, вятър и валежи). Планирана е обработката на тревни площи
в паркове, детски площадки, междублокови пространства и в дворовете на детските
градини на територията на общината. Някои от местата, които ще бъдат обработени
в града, са парк „Тодор Живков“, парк „Димитър Благоев“, велоалеята, градинката
под църквата „Св. Атанасий Велики“, детската площадка под фирма „Таск“ и детските
площадки в ж.к. Север.
Обработени са и зелените площи на детските градини и Пречиствателната станция
за отпадни води.

20 души са загинали при катастрофи за времето на извънредното положение, а ранените са повече от 230.
Със 186 по-малко тежки пътнотранспортни произшествия са
настъпили на територията на страната от 14 март до 7 април 2020 г. в сравнение със същия период на миналата година.
Макар и в пъти намалелият трафик заради призивите да се пътува
само при неотложна нужда, всеки ден на територията на страната
ни настъпват средно по 7 пътни произшествия със загинали или
ранени хора и повече от 30 – само с материални щети, показва
съвместен анализ за периода на отдел „Пътна полиция“ на МВР
и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.
В дни, в които се очаква все по-голям натиск към здравната ни
система, е важно да си дадем сметка, че същите спешни и медицински екипи реагират на всеки един сигнал за инцидент
на пътя, се припомня в съобщението на Държавната агенция.
От началото на извънредното положение досега са наложени
над 65 хил. наказателни постановления и фишове. Нека нарушителите не разчитат, че поради извънредното положение контролът на пътя е намалял, предупреждават служителите на реда.
„Войната по пътищата“ не е в карантина, взе 20 жертви!
20 души са загинали при катастрофи за времето на извънредното положение, а ранените са повече от 230. Със 186 по-малко тежки пътнотранспортни произшествия са настъпили на
територията на страната от 14 март до 7 април 2020 г. в сравнение със същия период на миналата година. Макар и в пъти
намалелият трафик заради призивите да се пътува само при
неотложна нужда, всеки ден на територията на страната ни настъпват средно по 7 пътни произшествия със загинали или ранени хора и повече от 30 – само с материални щети, показва съвместен анализ за периода на отдел „Пътна полиция“ на МВР и
Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.
В дни, в които се очаква все по-голям натиск към здравната ни
система, е важно да си дадем сметка, че същите спешни и медицински екипи реагират на всеки един сигнал за инцидент
на пътя, се припомня в съобщението на Държавната агенция.
От началото на извънредното положение досега са наложени над
65 хил. наказателни постановления и фишове. Нека нарушителите не разчитат, че поради извънредното положение контролът на
пътя е намалял, предупреждават служителите на реда. DNES.BG
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ДЕЗИНФЕКЦИРАНЕ НА ХРАМОВЕ, ОБЩЕСТВЕНИ
МЕСТА И СГРАДИ В НАВЕЧЕРИЕТО НА ВЕЛИКДЕН
В
продължение
на
предприетите
мерки
в
условията на пандемия
и
в
навечерието
на
Възкресение Христово най светлият православен
празник, Община Правец
извършва дезинфекция на
най-посещаемите
публични
места.
Църковните
дворове
и
храмове,
както и други обекти,
предполагащи
по-голям
човекопоток, са почистени
и дезинфекцирани. Дезинфектирани
са
Автогара
Правец,
спирките
на
градския транспорт, районът
около пощата и банките,
Поликлиника Правец.
Всички
тези
мерки
имат за цел осигуряване
на спокойствие за хората
и сигурност в дните на
големите празници.

Лично отношение

КМЕТЪТ ГУНИНСКИ ДАРИ ЗАПЛАТАТА СИ
Закупи маски за
всички хора от
общината над 65!

С месечното си възнаграждение кметът на Правец Румен Гунински закупи
защитни маски за всички хора над 65 години, жители на община Правец.
Маските са произведени от сертифицирана фирма, индивидуално опаковани
и са придружени с пожелание към хората да са здрави.
Кметовете на населените места поеха задачата дарените маски да стигнат
до всички. За град Правец бе създадена организация чрез Патронажната
грижа и Домашния социален патронаж. За повече информация 07133 39 47.
„В тези времена всеки трябва да даде кой каквото може. Когато имаш

Съпричастие

Общинският
съветник Иван
Иванов осигури
защитни шлемове
за медиците от
Правец
С
активното
съдействие
на
общинския съветник Иван Иванов
фирма SiteGround осигури безплатно
защитни шлемове за всички медици,
работещи в Поликлиника Правец.
Здравните работници вече получиха
новото оборудване и го използват.

отношение, трябва да го изразяваш с действия. Моят жест е за тези, които
сега са най-уязвими. Искам възрастните хора в нашата община да са спокойни
и защитени. Не мисля, че това е нещо специално, просто лично отношение и
жест на внимание.“ - заяви кметът Гунински.

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

