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Винаги до Вас !!!

COVID-19 ВЕЧЕ И В ПРАВЕЦ
Петима от община Правец са дали положителни проби при тестване за
корона вирус, научи „Правешки глас“. Информацията потвърди Жари Николов от РЗИ София област.
И петте положителни за COVID-19 са работещи в социални институции
на територията на общината. Те са били установени при проведеното

задължително тестване на персонала в Домовете за възрастни хора и
Центровете за настаняване от семеен тип.
Две от жените работят в Защитеното жилище за младежи с увреждания  Видраре. Другите три случая са от персонала на ЦНСТ - Правец
Продължава на стр. 4

Кметът Румен Гунински пред
„Правешки глас“:

ИМАМЕ ГОТОВНОСТ ДА
РЕАГИРАМЕ И ПРИ НОВИ
СЛУЧАИ
Четете на стр. 2

В Изпълнение на стоителната програма за 2020:
ЗАПОЧНАХА РЕМОНТИТЕ
НА УЛИЦИ В РЕГУЛАЦИЯ
ПО СЕЛАТА

Вече започна ремонтът на улици в регулация. Дейностите стартираха преди повече от седмица в селата
Видраре и Джурово. Ремонтират се улиците, заложени
в Поименния списък зa придобиване на дълготрайни
активи, строителство и ремонти на Община Правец за
2020 година.

Хората
от
района:

БЕШЕ
НЕИЗБЕЖНО
И
ОЧАКВАНО
ВИРУСЪТ
ДА ДОЙДЕ И
ПРИ НАС…
Четете на стр. 5
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ОВЕН
Отдава ви се възможност да накарате
другите да ви съдействат. Възможно е да осъществите
важно запознанство с влиятелен човек. Доверете се на интуицията си.
ТЕЛЕЦ
Неочаквано обстоятелство може да ви
предостави възможност за перспективна работа. Задачите, които си поставяте, изискват
нестандартен подход и внимателен
риск. Проявете предвидливост.
БЛИЗНАЦИ
Не се отнасяйте
самоуверено към отправената ви критика.
Вашата предвидливост и обмислени действия могат да ви обезпечат
успех в близко време. Отделете повече внимание на любимия човек.
РАК
Може да успеете да
разрешите проблем в
личния живот, който ви
тормози от доста време. Преди да
вземете каквото и да е решение премислете всичко много добре. Старайте се да сдържате емоциите си.
ЛЪВ
Всяка замислена
делова идея може
да ви донесе доходи.
Неочаквана новина може да внесе
промени в начина ви на живот. Проявете далновидност, обмислайте
всяко свое действие.
ДЕВА
Нестандартният ви
подход към всяко едно
начинание може да
осигури успешния му завършек. Във
всичко се опирайте на по-опитни от
вас хора. Техните съвети ще ви помогнат да постигнете целите си.
ВЕЗНИ
Новите ви идеи ви
карат да търсите подкрепата на влиятелни
хора. Не вземайте прибързано отговорни решения в личния живот,
трудно ще ги промените после.
СКОРПИОН
Постарайте се да
не пропуснете момента за някои интересни
предложения. Всяко добре обмислено начинаие може да постигне
успех. Пазете се от резки смени на
настроението. Бъдете внимателни.
СТРЕЛЕЦ
Възможно е непредвидено стечение
на
обстоятелствата
или познанство да ви донесе интересни преживявания. Бъдете предприемчиви и решителни при постигането на вашите цели.
КОЗИРОГ
Смело може да
рискувате, да планирате това, което досега
не сте се осмелили. Не вземайте
кардинални решения, защото всяка
ваша постъпка може да се обърне
против вас. Не проявявайте инат.
ВОДОЛЕЙ
Планирайте
новите си ангажименти.
Бъдете предвиливи и
разсъдливи, особено в сложни ситуации. Общото мнение по някои
въпроси може да укрепи връзките
ви с важни за вас хора.
РИБИ
Избягвайте
глупавия риск, проявете
здрав разум. Не разчитайте прекалено на чужда подкрепа. Само вие може да доведете
нещата си до успешен край.

Кметът Румен Гунински пред „Правешки глас“:

ИМАМЕ ГОТОВНОСТ ДА
РЕАГИРАМЕ И ПРИ НОВИ СЛУЧАИ
- Г-н Гунински, в последните дни в Община Правец
бяха установени няколко случая с жители, позитивни
на Covid-19. По официална информация колко са те към
момента?
- Колкото и да е странно, след направените изследвания на
персонала в ЦНСТ, ЦСРИ и Защитеното жилище официална
информация, която де е постъпила в Община Правец
до 08 май, няма. Нито като кмет и работодател, нито като
председател на Общинския кризисен щаб бях информиран за
резултатите от PCR тестовете на служителите в социалните
институции на територията на Община Правец. Когато
медиите оповестиха информацията, такава официална
в общинска администрация не бе постъпила. Мен лично
първи ме информира в телефонен разговор кметският
наместник на с. Видраре на 6 май вечерта. А тя разбрала от
служите на Районното полицейско управление-Правец. На
сутринта на 07 май свиках Оперативния щаб за ограничаване
разпространението на COVID-19 в Община Правец, за да
обсъдим ситуацията и да вземем мерки. На заседанието
на Щаба лично Началникът на РУП-Правец съобщи, че
информацията му е неофициална. Едва на 8 май служители
на две социални институции се появиха в официалния списък
на РЗИ София област, с карантинираните лица за Община
Правец. Възмутен съм от липсата на координация между
институциите! Към 10 май вече официално потвърдените
случаи на диагностицирани с Сovid-19 и поставени под
домашно лечение са общо 5-ма души за община Правец.
Двама са в с. Видраре, един в с. Осиковска Лакавица и
двама в гр. Правец. А официалният документ за тях, че са
поставени под домашно лечение за 28 дни, беше получен в
Община Правец едва на 9 май-дни, след като към тях вече
бяха предприети мерки за изолация.
- Казвате, че сте възмутен от липсата на координация
между институциите. Защо, какъв е принципът на
действие в такива случаи?
- Механизмът в такива случаи би трябвало да е ясен и да
се действа много оперативно в ситуация на пандемия. Аз
заявявам, че на жители на нашата община им бяха връчени
предупредителни протоколи от органите на реда и бяха
поставяни под карантина от органи на РЗИ, без да имаме
в общината уведомяване за това. Най-малкото говорим за
социални институции от резидентен тип /това означава, че
потребителите живеят в дома/, които са общински звена. Ако
има поставен персонал под карантина, а такъв имаше, трябва
да се предприемат мерки за нов график за работа, наемане
на допълнителен персонал и нова организация в социалните
домове.
- Това разминаване между институциите не създава ли
предпоставка за нови огнища на Сovid-19?
- Да, напълно е възможно, защото, както вече казах, в

такива случаи трябва да се действа бързо и оперативно.
И най-вече не трябва да се създава психоза. Едни да са
затворени под карантина, на границата на закона, а жителите
в населените места да изпадат в паника.
- Колко души в общината към момента са поставени
под карантина?
- Тази бройка е много динамична и се променя постоянно.
Това са хора, завърнали се от чужбина, международни
шофъори, кoито се прибират от курсове, както и техни
контактни лица и близки. Всеки ден 14-дневният карантинен
период на някого изтича, други са нови случаи. Към днешна
дата карантинираните лица, по справка на РЗИ, са 24, а
поставените под домашно лечение за 28 дни са 5 лица.
- Какво следва сега, ще бъдат ли затворени двата
социални дома, в които са установени служители с
коронавирус?
- Знам, че потребителите на двете институции също са
тествани с PCR тестове на 7 май. Когато получим информация
за техите резултати, можем да говорим за конкретни мерки.
Имаме готовност да изолираме самостоятелно потребители
с положителен тест. Дори създадохме вече организация
за доставка на храна, индивидуално опакована за всеки.
Направихме нов график за работа, прехвърлихме служители
от други звена, за да поемат работата на карантинираните
такива. Персоналът е снабден със защитни гащеризони,
шлемове, предпазни средства и всякакви дезинфектанти,
ако се наложи да ползват такива. Но само да уточня, че
единствените, които могат да издадат заповед за изолиране
на някоя от социалните институции, са РЗИ София област.
Към момента такова разпореждане няма.
- Хората от Правец и селата в общината са много
притеснени. Наша проверка показа, че в последните няколко дни са зачестили случаите на лица, които са си
правили доброволно и за свое успокоение бързи тестове.
Какво искате да кажете на хората в този момент?
- Призовавам съгражданите си към здрав разум и да не
се злоупотребява със няколкото направени теста, които
не доказват пандемия на територията на Общината. В
постоянна връзка съм с кметовете на селата в общината,
с личните лекари и РУП Правец. Звъня и в Регионалната
зравна инспекция, при нужда. Знам, че всички поставени под
домашна карантина се чувстват добре и са без симптоми на
заболяване. Лично съм се чувал с много от тях, информиран
съм от какво имат нужда, например доставка на храна и
стоки от първа необходимост, и това е подсигурено. Така че:
призовавам към спокойствие и да не се поддаваме на паника.
Нека спазваме хигиенните мерки и правилата, които са
в сила към настоящия момент. И да очакваме нещата да
отминат бързо!

По програмата „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2020 г.“:

ТРИ СА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА
ЗЕЛЕНИ ЗОНИ ЗА СПОРТ И ЗАНИМАНИЯ НА ОТКРИТО

И тази година Министерството на околната среда и водите проектът на ОУ „Васил Левски” гр. Правец.
и Предприятието за управление на дейностите по опазване на
Проектите трябва да бъдат завършени до месец ноември
околната среда (ПУДООС) проведоха кампания за набиране 2020 година.
на проектни предложения, в който общини, кметства, училища,
детски градини, обединени детски комплекси можеха да
кандидатстват с проекти за облагородяване на детски
площадки и зелени зони, а образователните институции – за
своите дворни пространства.
1833 бяха подадените проекти за цялата страна.
Максималната сума, за която се кандидатства, е 10 000 лв. за
общини и кметства и 5000 лв. за образователните институции.
От
община Правец
проекти подадоха кметствата
Калугерово, Джурово и Разлив, както и детските градини
– ДГ „ Слънце“ с. Осиковица и ДГ „ Здравец“ гр. Правец , а
също така училищата в с. Видраре и гр. Правец. Проектните
предложения бяха внесени в края на месец февруари 2020
година.
През изминалата седмица на интернет страницата
на ПУДООС бе обявен списъкът одобрените 132 проекта. За община Правец те са три – одобрени са проектите
за централните зони на селата Джурово и Разлив, както и
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Във времето на пандемия и социална изолация

НАД 20 ДУШИ ОТ ПРАВЕЦ СА ТЪРСИЛИ УСЛУГИТЕ
НА СОЦИАЛНИЯ ПСИХОЛОГ КРАСИМИРА ЦЪКЛЕВА
За периода на социалната изолация по инициатива на
Община Правец бе въведена дистанционна психологическа подкрепа. Тя се оказва от Красимира Цъклева.
До момента повече от 20 души са потърсили услугите
на психолога, поясни за „Правешки глас“ г-жа Цъклева.
„Говорейки с различни хора – по пол, възраст и социален статус, мога да отделя следните групи:
1. Възрастни хора, които се страхуват дали ще могат
да се предпазят, когато пазаруват и излизат навън.
2. Работещи майки от вкъщи, на които се струпа цялата тежест от създалата се ситуация. Те работят онлайн,
учат заедно с децата си, поддържат домакинството и хигиената и са съпричастни с тревогите на съпруга за подсигуряване на семейния бюджет.
3. Тревожни родители, които са преминали прага на
„здравословния стрес“ и вече имат симптоми на паника
и депресия.
4. Млади интелигентни хора, които се тревожат за бъ-

дещето си, за вложените ресурси в мечти и планове.
5. Родители, които не могат да се справят тревожността на децата си във връзка с новия начин за учене и
страха им за опасността от заразяване на някой член на
семейството.“
Социалният психолог обобщава, че най-голям процент
на потърсилите психологическа подкрепа са хора над 55
години и родители на малки деца. Всички, потърсили специализираната й помощ, са образовани хора, предимно
със средно образование-допълни още тя. Почти всички
са прибегнали до телефонна психологическа подкрепа,
за да изразят тревогите си от въведената социална изолация и да потърсят подкрепа как да се справят с положението. Имало е чести въпроси от родители как да
разговарят с децата си за корона вируса. Други са се интересували как да преодолеят паник атаките вследствие на
ситуацията- заключва г-жа Цъклева и успокоява:“Всичко
ще бъде наред!“

Добромир Карамаринов пред „Правешки глас“:

НАЙ-ВЕРОЯТНО ЩЕ СЕ КАНДИДАТИРАМ ЗА
ПРЕЗИДЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЛЕКА АТЛЕТИКА

На 25 март т.г. президентът на БФЛА и на Балканската лека атлетика – Добромир Карамаринов,
оглави и европейската централа. Той бе назначен
временно начело, след като председателят ѝ Свен
Арне Хансен претърпя инсулт. Добри ще заема
поста до провеждането на общо събрание, което
ще се случи през 2021 г. Пред спортния редактор
на „Правешки глас“ той сподели мнението си за решението да се отмени европейското първенство в
Париж. В разговора бяха засегнати и други важни
теми, касаещи най-вече българските лекоатлети.
- Добри, как сте, в България ли сте?
- Да, в България съм. На 15 март се прибрах
и работя само с видеоконферентни връзки. Сега
ситуацията е такава – сложно е и всичко е по интернет по отношение на европейската, световната
и балканската асоциация. В БФЛА все пак се виждам с колегите.
- Доста отговорности Ви се събраха, особено
след инцидента с президента на европейската
федерация. Как се справяте в тази обстановка?
- Вижте, специално в европейската съм вицепрезидент втори мандат и през първия ми се
е налагало много пъти да
замествам, но не и така.
За съжаление, Свен първо получи инсулт, след
това и доста усложнения,
като ще остане трайно
извън федерацията. До
следващия конгрес аз ще
изпълнявам длъжността
президент. След като съм се нагърбил да съм първи вицепрезидент, значи съм бил готов и за такова нещо, макар и не по този начин. Освен че сме
работили дълги години, той ми е и добър приятел,
така че за мен случилото се с него е тежко. Другото
е работа – нагърбил съм се и ще я върша.
- Догодина има избори – ще се кандидатирате ли за президент?
- Конституцията ни е такава, че първият вицепрезидент заема поста, ако той се освободи, до
следващото изборно събрание. Догодина има конгрес, на който ще има избори и логичното е да се
очаква да кандидатствам.
- За това ви питам…
- Да, логично е, но все пак, като дойде времето, ще го обявя официално. Това, което се случи
с Хансен, е много неприятно. Буквално ден преди това бяхме заедно в Монако на заседание на

световната федерация. Бяхме един до друг и на
следващата вечер той получи инсулт. Така че, нека
живот и здраве да има, логично е да се кандидатирам, но нека да дойде времето. Засега само казвам, че е логично.
- Преди време обявихте, че няма да има европейско първенство в Париж. Защо се стигна
до там?
- Ние се мъчехме до последно да съхраним европейското първенство. Последния месец обаче
оптимизмът ни стихваше, защото виждахме каква е реалната ситуация във Франция, а и не само
там. Това беше логично и нямаше как да стискаме
повече. Френската държава вече бе категорична,
че няма как да проведем такава масова проява.
Билетите ни вървяха изключително добре, стадионът щеше да е пълен. Но само след по-малко от 3
месеца във Франция не могат да си представят такова нещо. Дори да имахме възможност, а ние нямахме, надали щяхме да поемем такъв голям риск,
който да ни върне далеч
назад при инцидент.
- Обмисляли ли сте
вариант за друг домакин?
- В началото имаше такъв вариант, но отпадна.
В ситуацията, в която се
намираме, никоя държава
не може в такива кратки
срокове да се организира,
а и няма нито една страна, която да може да поеме този риск. Стандартът
за организиране на европейско е много висок и дори в нормална обстановка са малко страните, които могат да отговорят на
него. Да не говорим, че икономически нещата не
стоят добре.
- Какво да очакват лекоатлетите? Тази година ще се говори ли за лека атлетика?
- Може и трябва да се говори, но при условие,
че нещата се нормализират. Това е непредвидена
ситуация. Виждам, че някои страни правят крачки
към нормализиране, което е чудесно. Ако животът
се нормализира, искам да дам кураж на българските лекоатлети, защото имаме амбиция да си
направим целия календар, естествено – с нови
дати. Освен това балканската асоциация също мисли да направи пълния си календар, отложен във
времето. Едно балканско първенство не може да
се равнява с европейско, по-лесно се организира.
(На стр. 7)

Благодаря Ви,
колеги!

С думи на благодарност отправям това
послание към колектива на Домашен социален
патронаж, гр. Правец.
През последните 2 месеца сме поставени в
ситуация на извънредно положение, в която Вие
за пореден път доказахте своя професионализъм
и безрезервна отдаденост в работата!
Благодаря Ви!
За мен и нашата работа сте хората на първа
линия, защото ежедневно се срещате с над 170
човека, на които доставяте храната по домовете.
Благодаря Ви, че отделихте от времето,
необходимо за семействата ви, и пожелахте
работният Ви ден да започва с 1 час по-рано, за да
може храната да достигне навреме до нуждаещите
се!
Благодаря Ви, че спазвате всички изисквания
за предпазване, дезинфекция и хигиена – както
лична, така и на работното място!
Грижата за другите за нас е неизменна част от
ежедневието, но в този кризисен момент всички
рутинни действия бяха много повече.
Благодаря Ви за разбирането, с което поемате
тежестта и правите всичко!
Благодаря Ви за усмивките, които греят на
лицата Ви, въпреки умората!
Благодаря Ви, че останахте Хора, въпреки
трудностите!
Бъдете здрави – Вие и семействата Ви!
Гордея се с Вас!
Янка Иванова – ваш приятел, колега и
управител
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ОКОНЧАТЕЛНО – УЧЕБНАТА ГОДИНА ЩЕ ЗАВЪРШИ ДИСТАНЦИОННО
Учебната година трябва да приключи неприсъствено - в електронна
среда, а учениците да се върнат за най-важните изпити - след 7-ми клас и
за държавните зрелостни изпити.
Това заяви на 5 май по време на брифинга в МС министърът на

образованието Красимир Вълчев. След като по-късно решението бе
оповестено като окончателно, потърсихме директора на ОУ „Васил
Левски“ Правец, г-жа Цветелина Владимирова, за да разберем как се
справят деца, родители и учители. Ето нейното мнение:

Цветелина Владимирова - директор на ОУ „Васил Левски“ - Правец:

ЗАЕДНО ЩЕ УСПЕЕМ! ВЯРВАМ!
На 16.03 в ОУ “Васил Левски”, гр. Правец успешно стартира дистанционно
обучение на учениците, наложено от въведеното извънредно положение в
страната.
Преминаването от хартиената среда на реалната класна стая към
електронното обучение във виртуалната, се оказа истинско предизвикателство
за всички - ученици, учители и родители. Всъщност цялото общество следеше
внимателно какво се случва.
Първоначалното притеснение скоро отстъпи място пред увереността на
учителите, които потърсиха и използваха все повече нови образователни
ресурси.
През първата седмица се наблягаше на упражнения и затвърдяване на
изучен материал, като постепенно се премина към усвояване на нови знания.
После на дневен ред дойдоха домашните и оценките. Обхванати са всички
ученици от училището, единици са тези, които не успяват да се включат
в някои от часовете. По-голяма част от учебните часове се провеждат
синхронно, като времетраенето им е съобразено с изискванията за престой
на учениците пред екран. Много от учителите използват проектно-базирано
обучение, което мотивира и
буди интерес у учениците.
Логопед и ресурсен учител
себе си“ сред другите.
работят с учениците със
В изминалата седмица раздадохме в Начален етап продуктите по
специални потребности.
схемите “Училищен плод” и “Училищно мляко”. Направихме отлична
В нашето училище се
организация – график по класове, за да няма струпване на родители,
стараем да разнообразяваме
осигурихме предпазни маски и ръкавици за персонала, зает с
обучението от разстояние с
раздаването.
различни проекти, конкурси
Доброто функциониране на онлайн обучението е в резултат на
и инициативи: Конкурс по
единството между учители, ученици и родители. За съжаление
случай Ден на гората мечтата ни - училищните коридори да бъдат пълни и огласени от
лично творчество; Проекти
смеха и закачките на нашите деца, не се сбъдна. Ще завършим
по случай Ден на Земята,
онлайн и само седмокласниците ще влязат в класните си стаи, за
инициативи по повод Ден
да положат изпитите за прием в специализираните училища. Но пък
на детската книга, Проект
наесен ще се срещнем пораснали, добили нови опитности, в по-горен
“Здрав дух в здраво тяло”;
клас. И ще знаем, че телефона и лаптопа не са само за игра, а и за
Екологични проекти и т.н.
постигане на успехи.
Истински
интерес
и
Тук е мястото да изкажа своята признателност.
забавни
преживявания
Благодаря, скъпи колеги, за професионализма, силата и ентусиазма,
предизвика
нашата
с които се справихте и се справяте с това предизвикателство!
виртуална седмица, по време
Благодаря, мили ученици, за усилията, които полагате ежедневно,
на която всеки ден беше
за
духа
и
мотивацията
в учебния процес!
тематичен и учениците учеха, облечени с униформи, пижами, с костюми на
Благодаря, уважаеми родители, за подкрепата и съдействието.
любими герои, със странни прически или шапки. Тук всяко дете можеше да се
Заедно ще успеем! Вярвам!
(На стр. 8)
изяви като художник, дизайнер, коафьор, да прояви творчество, да „намери

На 9 май сведохме
глави пред паметта
на героите

75 години от края на Втората световна война и победата над хитлерофашизма чествахме на 9 май.
Въпреки че предвид ситуацията нямаше организирани чествания, датата
бе почетена подобаващо.
От името на Община Правец бяха поднесени венци и цветя пред паметниците на героите. ГПЧЕ „Алеко Константинов“ организира традиционния парад на знамената, макар и неприсъствено. Флаговете на държавите членки
на ЕС бяха подредени в центъра на града.
Исторически музей - Правец и НЧ „Заря 1895“ - Правец също поднесоха
цветя в знак на признателност пред паметника на загиналите във Втората
световна война в Правец.
Екипът на ИМ - Правец подготви и откри изложбата „Приносът на правчани в Отечествената война 1944/1945 г.”

COVID-19 ВЕЧЕ
И В ПРАВЕЦ

(От стр. 1) /Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи
с увреждания/, като едно от лицата е жител на с. Осиковска Лакавица, а
другото лице е жителка на ботевградското село Врачеш.
И при петимата установени няма симптоматика и всички се чувстват
добре.
Веднага след установяване на положителните проби РЗИ
разпореди незабавно тестване и на всички потребители на услугите в двете
институции. Тестването с най-надеждните PCR тестове вече започна, а
резултатите ще са ясни съвсем скоро. /До редакционното приключване на
броя все още нямаше
оповестени
такива.
Очаквайте информация на нашия сайт/.
Шестима
служители
в
социални
институции
са
с
положителни про-би
в Етрополе.
60-годишна
от
персонала на Дома за
стари хора в с. Врачеш
- община Ботевград,
също е с потвърден
коронавирус.
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Хората
от
Правец:
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БЕШЕ НЕИЗБЕЖНО И ОЧАКВАНО
ВИРУСЪТ ДА ДОЙДЕ И ПРИ НАС…

Във връзка с предстоящата отмяна на извънредното положение, а
• Какво е отношението ви към отхлабването на мерките по Гергьовден?
и поради появилия се вирус на територията на община Правец, както
• Според вас ние дисциплинирани хора ли сме? Кой най-често нарушава
и в съседните общини Етрополе и Ботевград, потърсихме мнението за правилата?
ситуацията на хора от различни възрастови групи и с различен социален
• Вие и вашето семейство как се пазите?
статус.
• Сега, когато имаме доказани носители на COVID 19 в Правец, как се
чувствате, от какво и за кого се притеснявате?
• От Министерството на туризма обявиха 1 юли за начало на летния
сезон. Планирате ли някаква почивка?
• Предстои отмяна на извънредното положение – как ви се отразиха
Ето какво споделиха нашите събеседници:
последните 2 месеца?

Зададохме им едни и същи въпроси:

Йоана Колчакова, на 29 години, касиер в търговска верига „Кауфланд“, майка на
момченце на 3 години и половина:

В семейството не се чувстваме особено добре, двамата със съпруга
ми работим. Много е трудно буквално „да разнасяме детето“ от Правец в
Трудовец и Скравена, където са бабите, чичовците и други роднини, които
ни помагат. А на него му липсват игрите и обучението в детската градина.
Отхлабването на мерките и предстоящата отмяна на извънредното
положение предизвикват в мен противоречиви чувства. От една страна,
можем да изведем детето си на чист въздух, а и ние да се разходим. От

друга страна, много неща смятам за неправилни, особено поведението
на тия, които „не мислят с главата си“, а се ръководят само от личните си
емоции. Те нарушават правилата и сега, за след 13 май не ми се мисли.
Не, не сме дисциплинирани, приемаме свободата като свободия.
Приличаме на стадо овце /да ме извинят тия, които спазват законите/ като тръгне една, всички след нея. Давам веднага пример: В деня, когато
обявиха, че ще разхлабват мерките /преди още заповедта да влезе в
сила/, пред моя блок, а предполагам и на други места, мъжете си пиеха
биричката на пейките. Майките пък тръгнаха да си разхождат децата на
групи по 4-5, въпреки забраната за събиране. И на работното ми място е
така. На входа на магазина са с маски, а като отминат пропускателните
пунктове, ги свалят. Като им направиш забележка, все едно не те чуват. А
ние пренебрегваме собствените си нужди от храна – не се редим на касите
през работно време и често гладуваме.
Аз съм отговорен човек – за себе си, за семейството си и за другите
около мен. Спазвам всички разпореждания, въпреки че не харесвам
някои от тях. Както виждате, детето ми също носи маска. Когато излизам
с него, си правя сметката, не сядам с други майки на „сладка приказка“.
Наслаждавам се на слънцето и на часовете, отделени само за детето –
после, на работа.
Като цяло не се страхувам от вируса, нормално беше и при нас в
Правец да се появи. Важно е да се хване навреме и да се предприемат
необходимите действия от компетентните органи. Паниката вреди много
повече от самата зараза. Медиите в това отношение прекалено раздухват
проблема. Мисля, че е излишно всички новини да започват с пандемията, но
те си имат своите планове.
Лятото чука на вратата ни, но то ще бъде различно за моето семейство.
Работим и двамата и не сме притеснени финансово, но не планираме море.
Не смятам, че е реално. Там ще дойдат хора от различни страни, цените ще
са високи, за да се покрият загубите от двата месеца. Може би планинска
почивка на чист въздух и спокойствие. Има време да го решим.

Габриела Начева, на 20 години, студенка в Технически университет София.
Последните 2 месеца не ми се отразиха добре,
тъй като съм принудена да уча онлайн. Моята
специалност е инженерна и без лабораторни
упражения е доста трудно. Учим суха теория, без да
видим на практика какво се получава и как трябва
да стане. Също така ми липсва да практикувам
моето хоби – народните танци. Обичам да
танцувам, а с това издънредно положение сме
възпрепятствани.
Честно да кажа – очаквах премахването на
ограниченията с нетърпение. Мисля, че тези
мерки отнемаха свободата ни. Може би някои
бяха уместни, но да ме затворят вкъщи – найнеприемливо за мен, а и за младите хора въобще.
Разходките в парка и планините, вдишването на
чистия въздух, усещането за сила, която ти дава
природата, бяха отнети на здравите хора, които
имат нужда от това. След вдигането на бариерите
и разхлабването на мерките всички отново си
върнахме свободата.
Не мога да кажа дали сме дициплинирани или
не. Просто има доста хора, които са уплашени и
заради тях въведоха тези мерки. А може би пък
заради другата група, които мислеха, че „това
не ни засяга“. Според мен не може да се налага
носенето на маски от здрави хора, защото това
противоречи на медицинските закони. Вирусът
може да влезе и през очите, тогава защо трябва
да носим нещо, което може да навреди на
здравето ни. Забраниха излизането в паркове и
разходките, та нали точно слънцето и движенията
укрепват имунната система. Не мога да сложа

етикет на всички българи и да кажа не, не сме
дисциплинирани. Смятам, че всеки има съзнание
да прецени какво е редно в една ситуация и какво
не е.
Аз съм научена да спазвам правила и
разпоредби, макар и да не ми се нравят. Сега
се наслаждавам на разходките по велоалеята и
спазвам дистанция от приятелите си и другите
хора. Не мога да стоя вкъщи затворена с часове, когато времето е прекрасно навън, но и не
пренебрегвам възложените ограничения.
Прочетох в сайта на „Правешки глас“, че в Правец вече има заразени. Не се страхувам от вируса
и не се безпокоя за моето семейство, защото
смятам, че ще се вземат необходимите мерки.
Страхът е много по-опасен от самия вирус. Не
трябва да се всява паника в хората. Новините и
изявяващите се в медиите специалисти излишно
плашат населението със своите изказвания, а
това доста усложнява ситуацията. Особено когато
двама души казват коренно противоположни неща,
обикновените хора не знаят на кого да вярват.
Просто трябва да бъдем положително настроени
и да вярваме, че всичко ще отмине. И, разбира се,
да правим всичко по силите си това да стане побързо. Ние, младите, ще го преживеем по-лесно,
но ще носим спомена дълго след това. А възрастните – те са преживели толкова различни събития,
ще оцелеят и сега. Просто ние трябва да мислим
за тях и да ги пазим – те са мъдростта на нашето
време.
Лятото си е лято. Не може без почивка. Мисля,

че ще ни дойде много добре, ако си починем от
цялата шумотевица около вируса. Нямам планове
засега, но всичко непредвидено става доста поинтересно и вълнуващо. Като свърши сесията –
ще му мисля. Сега са важни предстоящите изпити
и времето, когато ще ни разрешат практиките.
Още мнения - в следващия брой
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ГАРД НА А1 АКАДЕМИК СПЕЧЕЛИ ПРИЗА „РАЧО КОЛЕВ“
Лъчезар Димитров е носител на 9-ата награда
„Рачо Колев – едно сърце, една игра“ за най-добър
млад български баскетболист за сезон 2019/20
(играчи, които не са навършили 22 години/, родени след 1 май 1988 г.). Анкетата е на спортните
журналисти в страната. Тя се организира в памет
на спортния журналист Рачо Колев, който си отиде от този свят през 2012 г. Лъчо е 6-ият играч,
който ще получи приза. 187-сантиметровият гард
наследява съотборниците си Цветомир Чернокожев и Иван Алипиев. Останалите, печелили приза, са Александър Везенков – 4 пъти, Димитър
Димитров и Станимир Маринов.
В анкетата взеха участие представители на 11
медии. Димитров събра 20 точки, колкото получи и Йордан Минчев от Левски Лукойл. Лъчезар
обаче печели наградата, тъй като е посочен на
1-о място в 5 анкети, докато Минчев има 4 първи позиции. Трети е съотборникът на Димитров
Цветомир Чернокожев, който е миналогодишен
победител със 7 точки.
Часове след като Лъчезар Димитров бе обявен за победител, от ръководството на А1 Академик София съобщиха и за удължаване на договора му. Той ще остане в клуба до 2023 година.
Договори с клуба имат още Чернокожев, Андрей
Иванов, Николай Николов и Мартин Коцев.

Балкан преподписа с бивш
играч на Лукойл Академик
Баскетболният шампион за миналата година ще продължи да разчита и на капитана си Димитър Димитров за
новия сезон. Ботевградчани преподписаха с национала за
1+1 година. Крилото е част от тима вече две кампании, като
през изминалата изигра 33 мача, в които постигна средно
по 12 точки, 4 борби и 2 асистенции. „Една от основните
цели в селекцията на Балкан беше да задържим Митко
Димитров. Благодаря му за
коректността и отношението,
което има към нашия клуб и
общността в Ботевград. Той
показа, че притежава нужните качества да носи капитанската лента и да обединява
играчите в отбора. Радвам
се, за трета година ще бъде
част от Балкан, защото за
нас е важно играчите, които
са част от отбора, да чувстват своята принадлежност
към клуба“ – заяви президентът на ботевградчани Михаил Михайлов.

РЕСТАРТЪТ НА ФУТБОЛА В БЪЛГАРИЯ – НА 5 ЮНИ

Експертната работна група към БФС, в която влизат представителите на
професионалната футболна лига, аматьорската футболна лига и асоциацията на българските футболисти проведе заседание, след което обяви 5 юни,
петък, за датата, на която ще бъде даден рестарт на Първа лига. Шампионатът ще бъде подновен тогава само при едно условие – ако тренировъчният
процес бъде подновен в средата на месец май, каквито са нагласите. Така
отборите ще имат 3 седмици за подготовка. Според предварителните планове груповите занимания трябва да започнат 2 дни след края на извънредното
положение, което приключва на 13 май.
Експертната група взе и друго важно решение – по какъв начин да се доиграе сезонът. Плейофите след края на редовния дял от първенството остават, но ще са в съкратен вариант от 5 кръга. Така отпадна вариантът за
доиграване само на редовния сезон и обявяване на класирането от него за
крайно. „При възстановяване на тренировъчния процес в средата на месец
май Първа лига ще се възобнови на 5 юни с двубоите от 25-ия кръг на редовния сезон. Срещите ще се играят без публика. До голяма степен ще се
елиминира факторът домакинско предимство“ – обявиха от централата. Така
вместо от 36 кръга сезон 2019/20 ще се състои от 31, като се предвижда поне
един междинен кръг заради финала на Купа България. Във втората осмица
остава разделението от 2 групи по 4 тима. В тях отново ще се играе само по
веднъж – 3 двубоя и после полуфинални плейофи. БФС внесе и важно уточ-

нение, касаещо баража за Лига Европа. „След приключване на 31-ия кръг
ще се проведат баражите за европейската квота, както и за участие в Първа
професионална лига през следващия сезон, като планът е сезон 2019/20 да
завърши на 11 юли“ – заявиха от централата. Така, в зависимост от това кой
ще стане носител на Купа България, 7-ият в крайното класиране ще гостува
на 3-ия или 4-ия в бараж за Лига Европа. Последният в класирането след
31-и кръг изпада във Втора лига. Професионалната футболна лига ще проведе допитване и до клубовете във Втора професионална лига. От тяхното
гласуване ще бъде предпочетен един от последните два варианта за класиране през сезон 2019/20.
Вариант А: доиграване на всички 12 кръга от редовния сезон и приключване на първенството на 13 юли.
Вариант Б: прекратяване на сезона във Втора лига към настоящия момент,
при който лидерът в момента ФК ЦСКА 1948 – София получава автоматична
промоция за сезон 2020/21 в Първа лига, а вторият – Септември – София и
третият – Монтана ще играят баражи съответно срещу 13-ия и 12-ия от елита.
Държавното първенство при жените ще се доиграе с пълен набор от мачове, а именно след провеждане на оставащите 9 кръга ще бъде определено
крайното класиране.
Всички тези предложения ще бъдат гласувани на изпълкома на БФС, който ще се проведе на 21 май.

Медицинската комисия към БФС със
Финалът за Купа
становище за тренировките и мачовете България – на 4 юли
Спазване на 5-метрова дистанция между отделните футболисти и забрана на играта с глава по
време на тренировка. Това предписание даде медицинската комисия към БФС за индивидуалните
тренировки, които стартираха от 11 май.
Груповите трябва да започнат от 15 май. През
периода 11-15 май играчите от всички отбори ще
бъдат тествани за корона вирус, за което БФС ще
плати 100 000 лв. Състезателите няма да използват съблекалните за къпане. Те трябва да идват
на базите и стадионите с личните си автомобили.
На служителите – треньори и ръководители над
60-годишна възраст, се препоръчва 7-метрова дистанция от състезателите.
През първата седмица ще е забранена играта с
глава и ръце по време на заниманията.
Изготвени са и предписания за след периода на
подготовка, касаещи само провеждането на футболните мачове. Двубоите ще бъдат прекъсвани
в 30-ата и 75-ата мин. за почивка. Обмисля се и

Офис: гр. Правец
Площад „Тодор Живков“ 3

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

въвеждането на допълнителни смени.
Пресконференциите след края на срещите ще
трябва да се провеждат на открито, със задължително носене на маски.
В самия ден преди дадената среща на всеки
състезател ще се прави бърз тест за антитела. Ръкостисканията, както и размяната на фланелки се
забраняват. Същото важи и за споделянето на бутилки с вода по време на игра.
Медицинските екипи за спешна помощ следва
да бъдат надлежно екипирани. Бройката на децата, гонещи топката, следва да бъде оптимизирана,
а децата да носят ръкавици и маски.
На съдиите, ръководещи срещите, се препоръчва да спазват същите изисквания, които касаят
и състезателите.
Медицинската комисия към БФС се е водела от
предписанията на УЕФА, които са 24 страници, но
за родните стандарти те са били сведени само до
4.

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

Той ще се проведе на националния стадион
„Васил Левски“. Експертната група към БФС възложи на ПФЛ, която организира надпреварата, да
се допита до 4-те полуфиналисти - ЦСКА, Левски,
пловдивските Ботев и Локомотив, за формата. Очаква се клубовете да дадат становище дали предпочитат полуфиналите да се проведат в една или в
две срещи, както е по план. В тях ще играят Ботев
– ЦСКА и Локомотив – Левски, като пловдивските
отбори са домакини в първите срещи. Ако обаче
отборите изберат полуфиналите да са в един мач,
срещите ще се провеждат на неутрален терен. Обмисля се вариантът това да е стадионът Берое в
Стара Загора. Ако форматът с разменното гостуване остане, датите за срещите ще са 10-и и 24-и
юни.
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

ШЕСТИМА С КОРОНА ВИРУС В ЕТРОПОЛЕ

На 07.05.20 г. кметът на Община
Етрополе Димитър Димитров свика на спешно заседание Кризисния щаб за борба с коронавируса
в Община Етрополе. Изнесена бе
информация от компетентните лица
за установени 6 положителни проби за коронавирус на хора от общината. Всички случаи са на хора,
работещи в социални институции.
Лицата са без симптоматика. Издирени са и всички контактни лица, на
които също е направен тест за корона вирус. Резултатите се очакват.
Предприети са всички необходими
мерки по компетентност - уточниха от общинска администрация Етрополе.

От 50 до
3000 лв. е глобата
за незаконни дърва

На 05.05.2020 г. служители на ТП ДГС „Етрополе” установиха дървесина без контролна
горска марка и без документ, доказващ законния произход на дървата /превозен билет/, намираща се пред частен дом в гр. Етрополе.
Обръщаме внимание, че който в нарушение на Закона за горите, сече, извозва, товари, транспортира, разтоварва, придобива, съхранява, преработва или се разпорежда с дървесина и недървесни
горски продукти, съгласно чл.266 ал.1 от Административно наказателните разпоредби на ЗГ, се наказва с глоба от 50 до 3000 лв.
ТП ДГС „Етрополе” ще продължи проверки по
адреси за незаконно съхранявана дървесина и
при откриване на такава ще бъде конфискувана.
Съгласно изготвен график, през Ще бъдат съставени актове по Закона за горите на
месец май ще бъдат изкърпени 2000 нейните притежатели.
кв.м от уличната мрежа в Община
Етрополе.
Във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация на бул. Александър Стамболийски“ по Програмата
за развитие на селските райони, ще
бъде асфалтиран бул. „Александър
Стамболийски“ до ул. „Калина Вескова“.
Улиците, които ще бъдат изцяло
асфалтирани, са: Ул. „Китка“; Ул. „Поповец“; Ул. „Йорданка Николова“.

ЗАПОЧНА ИЗКЪРПВАНЕТО НА УЛИЧНАТА
МРЕЖА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Добромир Карамаринов пред „Правешки глас“:

Най-вероятно ще се кандидатирам за президент на европейската лека атлетика

(От стр. 3) Всички турнири мислим да ги проведем. Има и още една европейска проява, която
засега не е променена – европейското първенство
по крос кънтри, което ще е в Дъблин в началото на
декември.
- Предполагам, поддържате контакт с нашите
лекоатлети. Имат ли те притеснения, най-вече
във финансов аспект, защото повечето от тях
нямат големи спонсори, които да ги подкрепят
сега, по време на изолацията?
- Към момента това не стои на дневен ред пред
тях. Те нямат притеснения от това естество. Поскоро става въпрос за липсата на изява. Те няма
къде да се състезават. Ако всички знаем, че на 14
май животът се подновява, добре, но това е под
въпрос. И това надделява като притеснения. В кон-

такт съм с водещите ни лекоатлети, но не това е
приоритетна тема за тях в момента.
- Тоест, притеснява ги най-вече липсата на
изява и възможността за покриване на нормативи за класиране на игрите в Токио?
- Точно така. Вие знаете, че спортният живот на
един атлет все пак е лимитиран в годините. И когато една година ти изчезне, това не може да не те
разтревожи и да не те ядосва.
- В този ред на мисли притеснявате ли се от
броя на спечелените ни квоти за Олимпиадата,
ако изобщо се проведат Игрите?
- Да, промъква се и такава новина, но дано не
се случи, защото тогава наистина ще бъде много
тежко. Ако всичко е наред, бройката сега е малка,
но не идва от слаби резултати, а от новата систе-

ма. Защото вдигнахме значително нормативите, а
другите квоти ще се раздават по ранглиста. МОК
е стриктен към общата бройка на спортистите. В
олимпийското движение има разрастване и по харта не могат да участват повече от 10 000 спортисти, от които 2 000 са лекоатлети. Ако нормативите
са по-приемливи, тогава може да се вдигне тази
бройка, което няма как да се допусне. Затова нормативите са по-високи и с наближаване на Олимпиадата по ранглиста ще влязат още лекоатлети.
Тогава и българските лекоатлети ще стигнат бройката от последните една-две Олимпиади. Новата
система е такава, че ще излязат още наши спортисти. Да кажем, че един Тихомир Иванов (висок
скок), който няма резултат за покрит норматив в
момента, ще влезе със сигурност по ранглиста.

клакьорите на ренегата Коритаров. Телевизията
на БСП дава възможност за коментар по всички
въпроси, защо „другарят“ Миков не обсъжда
тези въпроси там, сред другарите си. Срам ме
е, че такъв човек ми е бил партиен ръководител
дълги години. Явно неговата идея е била личното

родени?“ Ако Хитлер беше победил, България
щеше да бъде един суровинен придатък към
Европа. Такава беше тя преди 9 септември 1944
година, такава е и сега. Хитлеристката идеология
беше, че славянството е шар на чистата раса –
арийската.
Това, което е построено в България през
най-плодотворния й период, е благодарение
на Съветска Русия и ентусиазирания труд
на славния български народ. От там ни даваха
всичко на нищожни цени. Бензина – да прочетат
младите, беше най-напред 6 стотинки литъра,
после – 8, а накрая – 15 стотинки за литър.
Лимонадата струваше 20 стотинки, а сега струва
2.50 лв. Без Русия вече 30 години в икономиката
няма направена крачка напред.
Пак ще кажа: „Най-черното нещо в света е
неблагодарността.“
Има и една народна сентенция : „Волът рие, но
на врата му пада!“
Христо Василев Христов – Референта

Позиция
С последния Устав на БСП беше въведена
мандатност за народните представители. Някои
членове на БСП, които бяха засегнати от това
нововъведение, загърбиха идейността. Заради
личните си интереси започнаха атаки и ровичкане
срещу ръководството на партията.
Тези дни, в интервю по слугинската
телевизия „Европа“, бившият председател
на БСП, Михаил Миков, се жалваше
против това изискване на устава. Мотивираше
се, че това нарушава конституционните права за
кандидатстване.
Моето виждане пък е, че човек влиза в която и
да е партия по желание и следва да се подчинява
на приетия от партията устав. В случая „другарят“
Миков, ако иска да бъде вечен депутат, следва
да напусне партията. Нека се кандидатира като
независим депутат, мажоритарно, което не
противоречи на Конституцията.
Срамно е, когато по принцип такива се обявяват
против партията, която ги е създала и хранила.
В случая „другарят“ Миков се нареди между

За къртиците в БСП
облагодетелстване. Като него има и други
пишман партийци, които постоянно ровят срещу
ръководството на партията. Не искам да цитирам
техните имена, те са известни.
Ренегата
Коритаров,
с
извънземната
си физиономия, постоянно събира разни
античовеци в телевизия „Европа“. Те гнусно
плюят социалистическото време и Русия. Водачи
са Антон Тодоров, Александър Йорданов, Иво
Инджев, Асен Агов и други. Тези хора, които са
се родили след 9 септември 1944 година, дали
са се замисляли: „Ако съветската армия не беше
победила хитлеристката армия, щяха ли да бъдат
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ДВА НОВИ КИЛИМА ПОЛУЧИ ЦЪРКВАТА В ПРАВЕЦ
Лично дарение,
като
частно лице,
направи кметът на Общината
Румен
Гунински
на
църквата
в
Правец, закупувайки единия от двата
килима, които
вече са застлани в храма
„Свети Атанасий Велики“.
Община Правец е дарителят на втория,
трака че да се
чувстват хората, идващи
в храма, поуютно .

Спирката на улица
„Опълченска“ - с модерна визия

Г-жа Диана Недкова - начален учител в
ОУ „Любен Каравелов“, Осиковица, за своя
опит от дистанционното обучение:

Спирката
на
обществения
транспорт
на
улица
„Опълченска” в град
Правец вече е с чисто
нова визия. Една от
натоварените
спирки
на територията на град
Правец вече изглежда
по съвсем различен
начин и е със стилен
външен вид. Помислено е и за ком-форта
на гражданите. Има и
разписание на всички
автобусни линии - празнични и делнични, както и телефон за контакт
в случай на възникнали
въпроси.

ЕТО КАК ИЗГЛЕЖДАТ ВЕЧЕ
ОБЩИНСКИТЕ ГАРАЖИ

ОБРАЗОВАНИЕТО ДНЕС
НЕ Е ШЕГА!

(От стр. 5) Аз съм класен
ръководител на III клас в ОУ „Любен
Каравелов“ – село Осиковица,
община Правец. Работя онлайн
с 12 от децата в класа – тези,
които имат възможност за това.
Още от 17-ти март, заедно с
родителите им, които предоставиха
устройства и на чието съдействие
напълно разчитам, организирахме
затворена група и общ чат в
социалните мрежи.
До момента всички са активни
и се справят добре с поставените
задачи. Изпращат ми написаното,
а аз им го връщам след проверка.
Обсъждаме редовно резултатите в
общия чат, създадохме и виртуална класна стая.
С учениците, които нямат възможност
да се включат дистанционно, работим чрез
медиатор, който ги посещава по домовете,
предава им подготвените от нас работни
листове и по този начин учебният процес
не прекъсва.
Разбира се, освен моите третокласници,
от разстояние учат и учениците от VII клас.
Пожелавам на всички успех и да се
срещнем на 15 септември отново пред
входа на любимото училище.

Продавам двустаен тухлен в Правец
Ново строителство от собственика - 2-стаен тухла
65.10 кв. на шпакловка и замазка.
Цената е 40,500
евро. Възможност
за замяна с 2-стаен панелен апартамент и доплащане.
Договаряне на място в центъра на гр.
Правец. Тел. 0878
700 434 - само сериозни хора, които
имат интерес.

Общинска администрация Правец продължава да изпълнява заложените
дейности в Поименния списък за придобиване на дълготрайни активи, строителство и ремонти за 2020 г.
След стартирането на ремонтните дейности на общинските сгради в
селата Разлив и Правешка Лакавица, както и ремонта и хидроизолацията
на покрива в Поликлиника Правец, успешно бяха доставени и подменени
гаражните врати на административна сграда в град Правец, находяща се
до сградата на Поликлиниката, където са гражите на Общината. Четири са
новите модерни гаражни врати, управлявани дистанционно, като се прави и
ремонт на помещенията вътре.

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

